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Aguiar Jr. participa de reunião 
do CODIVAP e define próximas 

ações do Consórcio
Rastreio dos ônibus por app 

deve ficar disponível nas 
próximas semanas

São Sebastião ganha unidade 
do Poupatempo

São Sebastião lança projeto 
piloto de implantação do 

Prontuário Eletrônico do Cidadão
Ilhabela viabiliza curso para os 
gestores e servidores públicos



 - 02 -Noroeste News 26 de maio de 2021

De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Passeando em Brasília
      por Waltão de Castro

                 passeandoembrasilia@terra.com.br

Genocídio dos povos indígenas 
como política de estado

A proposta de lei que pretende 
permitir a mineração em terras indíge-
nas é a ponta de lança de um pseudo-
desenvolvimento econômico a qual-
quer custo.

  
Desde a campanha de 2018, 

quando Bolsonaro ainda era deputado 
federal, o então candidato sempre ata-
cava os povos indígenas e comunida-
des tradicionais, prometendo se eleito 
não demarcar um centímetro de terras 
conforme políticas dos governos ante-
riores que, em maior ou menor grau, 
vinham avançando.

Uma vez eleito, Bolsonaro vem 
dando vazão a uma política de desen-
volvimento ultrapassada e enterrada, 
que remonta ao período do “bandei-
rantismo”, quando os povos originá-
rios eram tratados como entrave ao de-
senvolvimento predatório e, portanto, 
deveriam ser eliminados.

O que vem acontecendo nas ter-
ras da etnia Yanomami em Roraima 
é um roteiro conhecido. Garimpeiros 
agem de forma clandestina e criminosa 
dentro da reserva Yanomami e tentam 
encurralar os indígenas com ataques 
armados, intimidações e agressões.

A destruição ambiental provo-
cada pela atividade garimpeira crimi-
nosa, com utilização em grande escala 
de mercúrio, tem poluído os rios, con-
taminando a cadeia alimentar, deixan-
do os indígenas doentes e sem acesso 
à água potável e à pesca.

Com o apoio logístico e político 
do Governo Federal, os garimpeiros se 
sentem à vontade e legitimados para 
afrontar e atacar até mesmo os poli-
ciais federais que foram até a região 
para proteger os indígenas e foram re-
cebidos a bala. O mesmo cenário está 

presente em relação aos Mundurukus 
que vivem na região do Tapajós, no 
Pará.

A flauta de Akuanduba, divinda-
de justiceira dos índios araras, tocou 
alto na quarta-feira, 19 quando o chefe 
do Ministério do Meio Ambiente, Ri-
cardo Salles, acordou com a Polícia 
Federal promovendo uma devassa, 
cumprindo mandado de busca e apre-
ensão em seu apartamento e na sede do 
órgão, na Esplanada dos Ministérios. 
Ele é suspeito de envolvimento direto 
no esquema criminoso de venda ilegal 
de madeira derrubada da floresta ama-
zônica para exportação aos mercados 
europeu e dos Estados Unidos. Salles, 
o presidente do Ibama, Eduardo Bim 
– afastado do cargo por determinação 
do ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, Alexandre de Moraes – e outros 
servidores públicos são investigados 
por crimes de corrupção, advocacia 
administrativa, prevaricação e facilita-
ção de contrabando.

O PT protocolou notícia-crime 
no STF, pedindo o afastamento ime-
diato de Ricardo Salles do comando 
do ministério, enquanto acontecem as 
investigações da Polícia Federal que 
apuram o envolvimento no esquema. 
A ação pede ainda que, a partir do 
afastamento, Salles seja proibido de 
manter contato com qualquer outro 
investigado pela PF no caso, sob pena 
de prisão. Salles foi denunciado ao Su-
premo pelo delegado da PF Alexandre 
Saraiva, então superintendente da Po-
lícia Federal no Amazonas, afastado 
do cargo por decisão direta do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Como o próprio ministro disse 
em uma reunião ministerial, “precisa-
mos aproveitar a pandemia para ir pas-
sando a boiada”.

Interior de São Paulo está na mira das 
operações da Polícia Federal que 

envolvem bilhões de reais
Cada vez mais a Polícia Fede-

ral deflagra operações que envolvem 
bilhões de reais fora das grandes ca-
pitais. O interior do Estado de São 
Paulo registrou várias prisões de 
suspeitos de grandes crimes nos últi-
mos meses. Operações como a Black 
Flag (Campinas), Botter (Sorocaba e 
Tatuí), Combustão (Paulínia), Ouro 
Verde (Campinas) e Saldo Negativo 
(Ribeirão Preto) são algumas delas.

O criminalista Dr. Ícaro Batis-
ta Nunes atribui as fartas detenções à 
redução da impunidade. “Antes as in-
vestigações eram adstritas às capitais. 
Hoje, com a disseminação das apura-
ções e buscas, está mais difícil passar 
imune a irregularidades”, observa.

“Podemos dizer que o Mensa-
lão, seguido pela Operação Lava-Ja-
to, são divisores de águas na evolução 
da justiça contra a corrupção. Perso-
nalidades brasileiras que antes não 
eram alcançadas nas investigações da 
Polícia Federal (PF), Receita Federal, 
Ministério Público Federal (MPF) e 
Justiça Federal agora são incluídas. 
“As inspeções das instituições fede-
rais se modernizaram e exploram as 
possibilidades que a tecnologia for-
nece. O ‘pente mais fino’ e esbar-
rando em ‘celebridades’”, ressalta o 
advogado.

Esse novo movimento no Bra-
sil, de acordo com o Dr. Ícaro, requer 
que os escritórios que prestam as-
sistência focada em Direito Penal se 
aperfeiçoem. Segundo ele, a defesa 
criminal sempre foi um segmento da 
advocacia cuja demanda é maior que 
os prestadores deste serviço. E agora, 
com a necessidade de o advogado ser 
especializado, a escassez deste mer-
cado aumentou.

Dr. Ícaro destaca que para criar 
defesas voltadas a crimes financeiros 
ou de colarinho branco, a equipe de 
um escritório criminal precisa enten-
der não só de Direito Penal, mas tam-
bém de Tributário, de Contabilidade 
e de Direito Empresarial. Além disso, 
o escritório também precisa acompa-
nhar a atualização das ferramentas 
tecnológicas que dão acesso a perí-
cias, investigações, provas e demais 
documentos do processo.

“Por conta da agilidade da dinâ-
mica e do sigilo desses casos, o advo-
gado tem que ser experiente e rápido 
em sua atuação. Não dá para ficar de-
legando a outros profissionais”, frisa.

Sobre o Dr. Ícaro Batista Nunes

Graduado em Direito pela Fa-
camp e pós-graduado em Processo 
Penal pela Universidade de Coimbra, 
Dr. Ícaro Batista Nunes é especialis-
ta em Direito Penal Econômico pela 
Fundação Getúlio Vargas e está fa-
zendo mestrado, também em Direito 
Penal Econômico pela Fundação Ge-
túlio Vargas, com o tema “Lavagem 
de dinheiro em escritórios de advo-
cacia”. O Dr. Nunes ainda é profes-
sor de Direito Penal de Graduação e 
Pós-Graduação, membro do Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais - 
IBCCrim, e da Comissão de Direito 
Penal Econômico da OAB/SP, Sub-
seção de Campinas/SP; palestrante e 
autor de diversos artigos na sua área 
de atuação.

Serviço:
Ícaro Batista Nunes Advogados
Rua: Emília Paiva Meira, 102, Cam-
buí, Campinas - SP
Site: http://ibnadvogados.com/
Telefone: (19) 98110-1993
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Assista todos os dias o Jornal da 8 
com transmissão ao vivo dos estudios 

da Rádio Antena 8 FM e o programa 
Edelson Moura na TV

www.caraguatv.com.br

Em Live, jornalistas de Caraguá irão 
debater “O corpo gordo na mídia e na moda”

Em transmissão ao 
vivo e simultânea para o 
YouTube e Facebook, o 
jornalista Cléverton San-
tana recebe as jornalistas 
Agnes Arruda e Flávia 
Durante para um bate-pa-
po sobre “O corpo gordo 
na mídia e na moda”. Ao 
final da live, haverá um 
sorteio do livro “O Peso e 
a Mídia e de um kit do Pop 
Plus com Ecobag Gigante 
e Button - Sou Popplusei-
ra. As regras do sorteio 
estão divulgadas no ins-
tagram https://instagram.
com/soucleverton.

Agnes Arruda, Mes-
tre e Doutora em Comuni-
cação. Jornalista, sempre 
soube que era tratada di-
ferente por causa do tama-
nho do seu corpo. Quando 
entendeu que o problema 
não estava nela, mas sim 
na gordofobia, nunca mais 
viu o mundo da mesma 
forma. Dedica-se a inves-
tigar e a denunciar a rela-
ção da gordofobia com a 
mídia. Autora de O peso e 
a mídia: as faces da gordo-

fobia, publicado em 2021 
pela Editora Alameda. Ex-
pande este trabalho com o 
projeto Tamanho Grande, 
disponível como canal no 
YouTube, perfil no Insta-
gram e também em pod-
cast. Também contribui 
quinzenalmente com uma 
coluna sobre o tema na re-
vista AzMina. 

Flávia Durante, 44 
anos, é comunicadora, DJ, 
empresária, professora e 
ativista. Desde 2012 pro-
duz em São Paulo o Pop 
Plus, feira de moda e cul-
tura plus size, com média 
de público de 12 mil pes-
soas por evento, atualmen-
te com edições online. Ao 
longo destes 9 anos tem 
desmistificado conceitos e 
conselhos que mulheres (e 
homens também) vêm ou-
vindo há décadas em rela-
ção à moda. Falando sobre 
como a moda pode trazer 
dignidade para pessoas 
gordas, foi palestrante em 
2018 no TEDx Laçador, 
em Porto Alegre. Foi em-
baixadora do programa 

#ElaFazHistória do Face-
book. Instagram: @flavia-
durante e @popplusbr

O “Clévs Entrevis-
ta”, é um projeto antigo 
da Cléverton Santana que 
agora toma corpo e forma. 
“Sempre quis produzir 
um material audiovisual 
na internet mas deixava 
para depois por achar que 
precisava de muitos equi-
pamentos. Até que resolvi 
começar com o que tenho 
e estou adorando”, afir-
ma o jornalista que já tem 
confirmada para o dia 10 
de junho, a presença da 
escritora e cantora Letícia 
Novaes (Letrux).

Serviço
Clévs Entrevista - O corpo 
gordo na mídia e na moda
Sexta-feira, 28 de maio, às 
20 horas
Assista ao vivo em: https://
youtu.be/PTPYRfKaYcI

Saiba mais em: fb.com/
souclevertonpage e insta-
gram.com/soucleverton

Agnes Arruda e Cléverton Santana, estarão com  Flávia Durante em um bate-papo 
que acontece ao vivo, nesta sexta-feira (28), às 20 horas no YouTube e Facebook

Cléverton Santana Flávia DuranteAgnes Arruda
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Rastreio dos ônibus por app deve ficar 
disponível nas próximas semanas

A Praiamar Trans-
portes iniciou nesta sema-
na, os testes no aplicativo 
CittaMobi, que mostra 
para a população o local 
em que os ônibus se en-
contram pelo município.

De momento, já 
estão disponíveis no apli-
cativo apenas as linhas da 
região Norte. Por se tratar 
de um período de testes, 
as informações contidas 
no CittaMobi estão pas-
sando por constantes atu-
alizações.

Atualmente, todo 
o itinerário e horário dos 
ônibus da Região Norte 
já podem ser consultadas 
no aplicativo. De acordo 
com a empresa, a partir 
da sexta-feira (28/05), as 
linhas da Região Sul serão 
adicionadas no sistema do 
CittaMobi para testes.

A previsão é que 
após esta fase de conheci-

mento do sistema e testes, 
a plataforma deve ficar 
100% funcionando para 
a população no próximo 
mês.

Frota
De acordo com a 

Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Ci-
dadão, a empresa Praia-
mar Transportes está ope-
rando nesta segunda-feira 
(24), com 41 carros.

Antes da interven-
ção, a média diária da em-
presa era de 33. Para suprir 
o aumento da utilização da 
frota, mais 13 motoristas 

foram contratados em me-
nos de dois meses. Ainda 
para auxiliar no aumento 
das viagens diárias, quatro 
manobristas foram rema-
nejados para motoristas.

Intervenção
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba comanda a 
empresa Praiamar Trans-
portes, através de uma 
intervenção, desde o dia 
08/04. A partir da inter-
venção, a administração 
municipal ficou respon-
sável por toda a operação 
e gerência do Transporte 
Público Coletivo de Cara-
guatatuba.

Aguiar Jr. participa de reunião do CODIVAP 
e define próximas ações do Consórcio

Como diretor da 
Sub-Região 5 (Litoral 
Norte), o Prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar 
Junior, participou de 
uma reunião nesta sex-
ta-feira (24), para defi-
nir as próximas ações 
do Consórcio de Desen-
volvimento Integrado 
do Vale do Paraíba (CO-
DIVAP).

Durante o encon-
tro, foram definidos 
os próximos cursos de 
capacitações para as 
Prefeituras do Vale do 
Paraíba e Litoral Nor-
te, como por exemplo, 
regularização fundiá-
ria, licitação, criação de 
convênios e outros.

O Prefeito de Ca-
raguatatuba disponibili-
zou a equipe de Regu-
larização Fundiária do 
município, para total 
ajuda as outras cidades.

“Caraguá vem se 
destacando e sendo uma 
referência na Regula-
rização Fundiária na 
região e Brasil. Temos 
total vontade de ajudar 

e auxiliar outras cidades 
na criação do projeto e 
execução”, salientou.

Na reunião, esti-
veram presentes ainda 
a prefeita Ana Lucia de 
São Luiz do Paraitinga, 
o prefeito Marcus Soli-
va de Guaratinguetá e 
o presidente do CODI-
VAP e prefeito de Jaca-
reí, Izaias Santana.

Secretaria da Saúde de Caraguatatuba 
promove audiência online de prestação de 

contas na sexta-feira (28)
A Secretaria de 

Saúde da Prefeitura de 
Caraguatatuba faz a au-
diência pública online de 
Prestação de Contas do 
1º Quadrimestre de 2021 
na próxima sexta-feira 
(28/5), às 10h, na Câmara 
Municipal.

Para garantir a par-
ticipação remota da po-
pulação, a audiência será 
transmitida pelo site da 
Câmara de Caraguatatuba 
(https://www.camaraca-
ragua.sp.gov.br/) e redes 
sociais (Página da Câma-
ra de Caraguatatuba no 
Facebook e Canal da Câ-
mara de Caraguatatuba no 
YouTube), como medida 
de distanciamento social 
a para conter a dissemina-
ção do coronavírus. Técni-
cos da Secretaria de Saúde 
vão expor os dados do 1º 
quadrimestre de 2021 da 

área.  Os interessados po-
dem fazer questionamen-
tos por meio de formulá-
rio específico que vai ser 
disponibilizado no site da 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba, no dia da audiência.

A prestação de con-
tas da Secretaria de Saúde 
atende aos artigos 36 e 
41 da Lei Complementar 
141/2012,  que determina 
a elaboração de um rela-
tório detalhado referente 

ao quadrimestre anterior, 
com o montante dos re-
cursos aplicados no perí-
odo, oferta e produção de 
serviços públicos, entre 
outras ações do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
para ser apresentado em 
audiência pública até o 
final dos meses de maio, 
setembro e fevereiro, na 
Câmara de Caraguatatuba, 
após a análise e aprovação 
do Conselho Municipal de 
Saúde (Comus).

Zona Rural: projeto prevê endereços 
digitais no Estado de São Paulo 

Os moradores da 
zona rural do Estado de 
São Paulo terão endereços 
digitais, de acordo com a 
Secretaria de Estado de 
Agricultura e Abastecimen-
to. A iniciativa, que tam-
bém atende a reivindicação 
do deputado Edmir Chedid 
(DEM), deverá beneficiar 
cerca de dois milhões de 
pessoas em 350 mil pro-
priedades rurais.

Na prática, os en-
dereços digitais irão con-
templar os locais que não 
possuem CEPs (Códigos 
de Endereçamento Postais). 
A identificação irá ocorrer 
com base no mapeamen-
to realizado pelo governo 
em parceria com o Google. 
“Esses primeiros endereços 
deverão chegar no segundo 

semestre”, afirmou o parla-
mentar.

Edmir Chedid ex-
plicou que o mapeamento 
irá identificar as estradas e 
propriedades para garantir 
endereços oficiais. “Desta 
forma, os cidadãos da zona 
rural poderão ter acesso a 
diversos serviços conside-
rados fundamentais, como 
os de entrega de corres-
pondências. Uma atividade 
muito importante”, com-

pletou. 
Os endereços di-

gitais integram o Projeto 
Rotas Rurais. “Por inter-
médio desta iniciativa, será 
possível identificar áreas da 
zona rural que também irão 
integrar o banco de dados 
das Guardas Civis, polícias 
Civil e Militar e do Corpo 
de Bombeiros; áreas da 
zona rural que infelizmente 
estavam no escuro”, disse o 
parlamentar.
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Uma conversa en-
tre amigos acabou origi-
nando um presente his-
tórico para a equipe do 
esporte adaptado de Ca-
raguatatuba, que ganhou 
dois bancos para supino, 
os primeiros homologa-
dos pelo Comitê Olím-
pico Brasileiro, doados 
pelo medalhista de ouro 
nos Jogos Parapan-Ame-
ricanos do Rio de Janei-
ro, em 2007, Alexsander 
Whitaker.

Quem conta essa 
história é a fisioterapeuta, 
Ana Paula Alksnins, da 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação.

“O Alex é meu 
amigo pessoal e conta-
va para ele que saí dos 
atendimentos na Secreta-
ria de Saúde para cuidar 
dos paratletas da equipe 
de esportes adaptados da 
cidade. Ele vibrou e ofe-
receu doar dois bancos de 
uso pessoal, os primeiros 
que ele adquiriu no iní-
cio do halterofilismo, e 
suportes de anilhas. Fi-
camos muito felizes com 
a aquisição, porque além 
de dar início a uma nova 
modalidade, também ser-
virá para os treinos dos 
paratletas de atletismo 

e natação”, contou Ana 
Paula.

De acordo com 
o bicampeão mundial o 
que o motivou a doar o 
equipamento foi o traba-
lho diferenciado voltado 
aos paratletas da cidade. 
“Achei bacana e resolvi 
colaborar um pouquinho. 
“Espero ver, em breve, 
no cenário paralimpico, 
atletas de Caraguatatuba. 
Contem comigo!”, decla-
rou Whitaker.

Campeão Paralím-
pico – Antes de perder 
os movimentos das per-
nas por causa de um tiro, 
durante um assalto, em 
1997, aos 23 anos, Ale-
xsander Whitaker, era 
professor de judô. Para 
encarar a nova condição 
física e dar a volta por 
cima começou a treinar 
natação. Mas logo foi fis-
gado pelo levantamento 

de peso adaptado.

“Com o halterofi-
lismo adaptado comecei 
a me sentir forte, me sen-
tir bem com meu corpo 
de novo, e isso foi fun-
damental para minha au-
toestima”, relembra Whi-
taker.

A ascensão no es-
porte foi relativamente 
rápida. Foi bicampeão 
nos Jogos Mundiais de 
Cadeiras de Rodas, em 
2003 e 2005, medalhista 
de ouro nos Jogos Para-
pan-Americanos do Rio 
de Janeiro, em 2007, e 
campeão brasileiro 20 
vezes consecutivas.

Hoje aos 50 anos, 
pós-graduado em Nutri-
ção Esportiva, divide seu 
tempo entre os treinos, 
aulas e a profissão de 
nutricionista, atuando na 
área junto à equipe para-
límpica brasileira.

Atleta bicampeão mundial de 
halterofilismo adaptado doa material para 

equipe de paratletas de Caraguatatuba

São Sebastião ganha unidade 
do Poupatempo

Nesta segunda-feira 
(24), no Palácio dos Ban-
deirantes, em São Paulo, 
o governador do Estado, 
João Dória, em cerimônia 
solene, anunciou a im-
plantação de uma unidade 
do Poupatempo em São 
Sebastião, reivindicação 
feita há anos pelo gestor 
municipal e solicitada pela 
população sebastianense.

Na ocasião, o Pre-
feito Felipe Augusto co-
memorou a conquista para 
o município. “Junto com 
o nosso Agiliza, o Pou-
patempo oferecerá aten-
dimento moderno à nossa 
população também nos 
serviços oferecidos pelo 
governo estadual. Esta-
mos concretizando mais 
uma reivindicação espera-
da há anos por nossa cida-
de”.

Com a chegada da 
unidade, que deve ocor-
rer em aproximadamente 
cinco meses, a população 
sebastianense não precisa-
rá mais sair para procurar 
o Poupatempo em outra 
cidade e terá agilidade na 
solução de serviços ofere-

cidos pelo governo esta-
dual.

Acesso fácil
As unidades de 

atendimento presenciais 
do Poupatempo oferecem 
cerca de 400 serviços. 
Entre os serviços mais 
solicitados pela popula-
ção, de acordo com dados 
divulgados pelo próprio 
programa, estão: emissão 
do Registro geral (RG); 
emissão da carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH); 
permissão para dirigir 
(Primeira carteira de habi-
litação); licenciamento de 
veículos (CRLV) e Poupa-
tempo Atestado de antece-
dentes criminais (AAC).

Existem outros 

inúmeros serviços, que 
podem ser realizados 
através das unidades de 
atendimento do programa, 
como: documentos pesso-
ais (Carteira de Trabalho; 
documentos relacionados 
ao alistamento militar); 
Habilitação (Poupatempo 
habilitação vencida, mul-
tas de trânsito); Emprego 
e trabalho (Cadastro de 
currículos, seguro desem-
prego); Veículos (Trans-
ferência de um endereço 
para outro e de proprieda-
de, registro de veículos); 
Moradia (Informações e 
cadastro no CDHU e ou-
tros programas habitacio-
nais).

A lista completa de 
serviços oferecidos está 
no site do órgão.

São Sebastião lança projeto piloto 
de implantação do Prontuário 

Eletrônico do Cidadão
Estimativa é que os 

serviços odontológicos es-
tejam totalmente integrados 
até o final do ano.

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Saúde (SESAU), 
Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião (FSPSS) 
e Diretoria de Saúde Bucal 
está em processo de implan-
tação do Prontuário Eletrôni-
co do Cidadão (PEC).

O projeto piloto 
ocorre em cinco unidades 
– Equipe de Saúde Bucal 
(ESB) - que estão inseridas 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) de São Se-
bastião, sendo ESB Barra do 
Una, Barequeçaba, Morro 

do Abrigo, São Francisco e 
Canto do Mar.

O Prontuário Ele-
trônico do Cidadão (PEC) 
do Sistema e-SUS Atenção 
Básica, Ministério da Saú-
de, Governo Federal é um 
software onde todas as in-
formações clínicas e admi-
nistrativas do paciente ficam 
armazenadas, no contexto da 
Unidade de Saúde da Família 
(USF), tendo como principal 
objetivo informatizar o fluxo 
de atendimento ao cidadão 
realizado pelos profissionais 
de saúde.

O PEC é uma solução 
gratuita, desenvolvida e dis-
ponibilizada pelo Ministério 
da Saúde, em parceria com 
a Universidade Federal de 

Santa Catarina, capaz de oti-
mizar o fluxo de atendimento 
das USFs, além de apoiar o 
processo de coordenação e 
cuidados ao munícipe feito 
pelas Equipes de Atenção 
Básica.

Atualmente, um dos 
grandes desafios da Atenção 
Básica é o cadastro dos mo-
radores. Sob a responsabi-
lidade das equipes de AB, o 
PEC conta com um módulo 
‘cidadão’, totalmente inte-
grado ao Cartão Nacional de 
Saúde (SUS), que permite a 
manutenção desses cadas-
tros, tanto para os atendi-
dos eventualmente na UBS, 
como para os acompanhados 
pelos profissionais das equi-
pes.
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Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

RESUMO 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
25 de maio 2021

PROJETOS LIDOS E ENCAMI-
NHADOS ÀS COMISSÕES

● PROJETO DE LEI Nº 37/21 – Ver 
Antonio Carlos da Silva Junior – 
Estabelece a Política Municipal de 
Acompanhamento, Fiscalização e 
Transparência das Obras Públicas e 
Serviços de Engenharia da Prefeitura 
Municipal de Caraguatatuba/SP, por 
meio de plataforma específica, e dá 
outras providências.

● PROJETO DE DECRETO LEGIS-
LATIVO Nº 05/21 – Ver Gildeilson 
Santos – Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Caraguatatubense 
ao Ilustríssimo Senhor Justo Pérez 
Gonzales, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados ao mu-
nicípio.

FORAM APROVADAS 
AS 02 MOÇÕES

● MOÇÃO Nº 28/21 – Ver Aguinaldo 
Pereira da Silva Santos - A CÂMARA
MUNICIPAL apresenta esta Moção 
de Apoio ao PL 2564/2020 que visa 
instituir o piso salarial nacional do 
Enfermeiro, do Técnico de Enferma-
gem, do Auxiliar de Enfermagem e da 
Parteira, de autoria do Senador Fabia-
no Contarato.

● MOÇÃO Nº 30/21 – Ver Aurimar 
Mansano - A CÂMARA MUNICI-
PAL congratula com os Profissionais 
de MASSAGISTAS, pela comemora-
ção do Dia do Massagista comemora-
do em 25 de maio.

REQUERIMENTOS
FORAM APROVADOS TODOS 

OS 15 REQUERIMENTOS.

● REQUERIMENTO Nº 195/21 – 
Ver Celso Pereira - Requer informa-
ções do Executivo Municipal sobre o 
Parque Natural Municipal do Juque-

riquerê, onde sua sede está localizada 
as margens da Av José Herculano, no 
bairro Porto Novo.

● REQUERIMENTO Nº 196/21 – Ver 
Marcos Roberto de Souza - Requer 
informações do Executivo Municipal 
sobre a criação da Sala do Empreen-
dedor para oferecer serviços do PAT, 
Sebrae e regularização de empresas 
na região Sul do Município.

● REQUERIMENTO Nº 197/21 – 
Ver Celso Pereira - Requer informa-
ções do Executivo Municipal sobre a 
substituição de lâmpadas de mercúrio 
por LED em toda extensão da Av Bra-
sília.

● REQUERIMENTO Nº 198/21 – Ver 
Marcos Roberto de Souza - Requer 
informações do Executivo Munici-
pal sobre a pavimentação na Rua Alta 
Tensão, no bairro Perequê-Mirim.

● REQUERIMENTO Nº 199/21 – 
Ver Aurimar Mansano - Requer in-
formações do Executivo Municipal 
sobre constar no Plano Municipal de 
Obras a implantação de Teleférico no 
Morro do Camaroeiro.

● REQUERIMENTO Nº 200/21 – Ver 
Aurimar Mansano - Requer informa-
ções do Executivo Municipal sobre o 
término da obra da Unidade Básica de 
Saúde – UBS no Bairro do Golfinhos.

● REQUERIMENTO Nº 201/21 – 
Ver Gildeilson Santos - Requer in-
formações do Executivo Municipal 
sobre contratação de agentes comu-
nitário de Saúde e a identificação das 
microáreas que não estejam cobertas 
pelo trabalho dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde.

● REQUERIMENTO Nº 202/21 – Ver 
Jameson Duarte - Requer informa-
ções do Executivo Municipal sobre as 

aulas dos alunos da rede municipal de 
ensino.

● REQUERIMENTO Nº 203/21 – Ver 
Celso Pereira - Requer informações 
do Executivo Municipal sobre a reali-
zação de contratação por dispensa de 
licitação de serviços de continuado e 
essencial de coleta de lixo por meio 
da DL 21/20.

● REQUERIMENTO Nº 204/21 – 
Ver Marcos Roberto de Souza - Re-
quer informações do Executivo Mu-
nicipal sobre a continuidade das obras 
da Alameda dos Pindás, da Rua: C3 e 
Rua: E, no Bairro do Golfinho.

● REQUERIMENTO Nº 205/21 – 
Ver Antonio Carlos da Silva Junior 
- Requer informações do Executivo 
Municipal sobre a reforma da Praça 
“Silvio Luiz dos Santos”, no bairro 
Pontal Santa Marina.

● REQUERIMENTO Nº 206/21 – Ver 
Aurimar Mansano - Requer informa-
ções do Executivo Municipal sobre o 
kit intubação nas Unidades de Saúde 
Públicas do Município.

● REQUERIMENTO Nº 208/21 – Ver 
Marcos Roberto de Souza - Requer 
informações do Executivo Municipal 
sobre a revitalização de academia ao 
ar livre na Praça da Av Carlos R M 
Reis, bairro Travessão.

● REQUERIMENTO Nº 209/21 – Ver 
Aurimar Mansano - Requer informa-
ções do Executivo Municipal sobre a 
destinação de verbas estaduais e fede-
rais recebidas para combate do novo 
coronavírus (COVID-19).

● REQUERIMENTO Nº 210/21 – Ver 

Aurimar Mansano - Requer informa-
ções do executivo Municipal sobre o 
Plano de Regularização no Município 
para o loteamento Recanto do Morro 
do Algodão.

ORDEM DO DIA
● PROJETO DE LEI Nº 36/21 – Ór-
gão Executivo – Autoriza o Poder 
Executivo a desdobrar dotações e a 
abrir créditos adicionais suplemen-
tares ao Orçamento do Município no 
exercício de 2021, de que trata a Lei 
Municipal nº 2.542, de 11 de janeiro 
de 2021.

APROVADO POR 11 VOTOS 
CONTRA 03.

● PROJETO DE LEI Nº 019/21 – Ver. 
Aurimar Mansano – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da divulgação de lis-
tagens de pacientes que aguardam por 
consultas com especialistas, exames 
e cirurgias na rede pública do muni-
cípio de Caraguatatuba, e dá outras 
providências.

ADIADO POR 04 SESSÕES A PE-
DIDO DO VEREADOR.

● PROJETO DE LEI Nº 026/21 – Ver. 
Gildeilson Santos – Dispõe sobre a 
criação do Cartão de Vacina Digital e 
dá outras providências.

APROVADO POR TODOS.

● PROJETO DE DECRETO Nº 
04/21 – Ver. Marcos Roberto de Sou-
za - Dispõe sobre a concessão de tí-
tulo de Cidadão Caraguatatubense a 
Ilustríssima Senhora
“REGIANE MARIA HEIL”, em re-
conhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao município.
APROVADO POR TODOS.
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Manoel fez 04 aninhos, 
e para comemorar 
ganhou uma festa 

maravilhosa com o tema 
Sonic. Parabéns e muitas 

felicidades!!!
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Polícia DISQUE
DENÚNCIA 181

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

Ilhabela viabiliza curso para os 
gestores e servidores públicos

A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio do Tri-
bunal de Contas do Esta-
do de São Paulo (TCESP) 
está promovendo uma 
série de cinco aulas sobre 
a nova Lei de Licitações 
e Contratos Administra-
tivos (Lei nº 14.133/21), 
para capacitar os gestores 
e servidores públicos do 
arquipélago.

A primeira aula 
ocorreu nesta segunda-
-feira (24), no auditório 
do Paço Municipal e con-
tou com a presença de 55 
participantes, acompa-
nhando a transmissão ao 
vivo pelo canal da Escola 
Paulista de Contas Públi-
cas (EPCP) no YouTube. 
A capacitação seguirá até 
o dia 31 de maio, nos dias 
7, 14 e 21 de junho, sem-
pre das 14h às 16h.

A primeira aula 
abordou assuntos como 
vigência, âmbito de apli-
cação e as novas defini-
ções da Lei nº 14.133/21, 
contando com a partici-
pação da Presidente do 

TCESP, Conselheira Cris-
tiana de Castro Moraes, 
a palestra será ministra-
da pelo Professor Titular 
da Universidade de São 
Paulo (USP), Floriano de 
Azevedo Marques Neto.

Nos próximos dias 
de atividades, os temas 
abordados serão: Prepa-
ração da licitação e dos 
contratos; mutabilidade 
contratual nos distintos 
regimes de contratação; 
contratos de colaboração; 
controle das licitações e 
dos contratos e sanções 
administrativas previstas 
na legislação.

Os debates téc-
nicos serão conduzidos 
pela Professora Doutora 

da Pontifícia Universida-
de Católica de São Pau-
lo (PUC-SP) Carolina 
Zancaner Zockun e pelo 
Conselheiro-Decano An-
tonio Roque Citadini.

Com apoio logísti-
co da EPCP, as atividades 
são gratuitas e indepen-
dem de inscrição. Have-
rá emissão de certifica-
do aos participantes que 
seguirem as instruções 
dadas durante a transmis-
são. Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-
-mail epcp-eventos@tce.
sp.gov.br.

O conteúdo com-
pleto das cinco aulas pro-
gramadas pode ser aces-
sado pelo link https://bit.
ly/3etMvG8.

PM prende mulher 
por tráfico em 

Ubatuba
 No início da noi-
te de terça-feira (25), uma 
equipe da Polícia Militar 
se encontrava em patru-
lhamento pelo bairro Hor-
to Florestal, quando foi 
informada que um veículo 
estaria vindo de Taubaté, 
transportando drogas para 
Ubatuba.
 Já na Rodovia 
Oswaldo Cruz os policiais 
se depararam com o veícu-
lo mencionado na denún-
cia, sendo conduzido por 
uma mulher. Com o apoio 
do Policiamento Rodoviá-
rio, o veículo foi abordado 
e durante a busca pessoal 
na condutora nada de ilí-
cito foi encontrado, porém 
na busca veicular foi loca-
lizado um compartimento 
adaptado, entre o banco 
traseiro e o porta-malas.
 O apoio do CA-
NIL do 3º BAEP foi acio-
nado, e com a ação do cão 
Chronos, 616 porções de 
maconha (720,90g) e tijo-
lo de maconha (924,64g), 
foram encontrados. Foi 
dada voz de prisão em fla-

grante à criminosa, e con-
duzida à cadeia pública.

Polícias investigam 
Ato de Vandalismo 
em São Sebastião

 A Prefeitura de 
São Sebastião lamenta in-
formar que o Centro Ges-
tacional Harmonia para 
Vida, localizado a Avenida 
Dr. Altino Arantes (Rua 
da Praia), Centro Históri-
co foi alvo de vândalos na 
madrugada desta segunda-
-feira (24).
 Roupas e produtos 
alimentícios foram espa-
lhados nas salas, equipa-
mentos foram quebrados 
e danificados, documentos 
foram rasgados e nada foi 
furtado.
 O Centro de Ope-
rações Integradas (COI), 
Guarda Civil Municipal 
(GCM) - Secretaria de Se-
gurança Urbana (SEGUR) 
da Prefeitura de São Se-
bastião e Polícia Civil in-
vestigam o caso. 
 Câmeras de segu-
rança vão auxiliar na iden-
tificação dos vândalos. 
Boletim de ocorrência foi 
registrado.

GCM fiscaliza 
garagem da Ecobus 
em São Sebastião

 A Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
da Guarda Civil Munici-
pal da Secretaria de Segu-
rança Urbana (SEGUR), 
realizou, na quarta-feira 
(19), uma fiscalização na 
garagem dos veículos da 
empresa de transporte pú-
blico Ecobus.
 Na ação, os agen-
tes da força de segurança 
encontraram 24 ônibus, 
sendo que 22 estavam 
em manutenção e alguns 
se encontravam parcial-
mente desmontados. Os 
demais dois veículos esta-
vam prontos para circular, 
porém, a GCM impediu 
que saíssem da garagem 
devido ao mau estado de 
conservação, o que com-
promete a segurança dos 
passageiros.
 Para a quinta-feira 
(20), a Ecobus disponibili-
zou 11 veículos, que estão 
fazendo as linhas do mu-
nicípio. A GCM está em 
posse da lista desses ôni-
bus e verificando se estão 
realmente em circulação.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

26 de maio de 2021

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

Eu já não aguento 
mais essa 

“Nova Política”
98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Fuja dos holofotes no trabalho. Quanto mais 
discreta você for, mais autonomia terá. Algumas perdas ou 
mudanças podem ser necessárias. Nº da sorte 04.

 Há um nítido desejo de se destacar profissio-
nalmente, mas não perca o foco de suas necessidades 
emocionais. Nº da sorte 03.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

98128-7496

98128-7496

98128-7496

 O astral anda confuso no setor de trabalho, por 
isso, evite alimentar um clima de competição. Procure evitar 
as especulações. Nº da Sorte 30.

 Separe o que é importante do que deve ser 
descartado. A vida afetiva pode ser sacrificada em favor da 
profissão. Nº da Sorte 09.

 Nem todo mundo é digno da sua confiança. 
Os astros pedem para ser mais realista com o que ganha e 
gasta, senão poderá ficar em apuros. Nº da Sorte 11.

 Você sentirá vontade de estabelecer novos 
objetivos de vida. Trabalho com o qual se identifica será 
favorecido. Não se prenda ao passado. Nº da Sorte 36.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Não deixe o comodismo prejudicar a sua carrei-
ra, é hora de lutar por mais autonomia. Quem trabalha por 
conta própria estará confortável neste mês. Nº da Sorte 18.

 Você sentirá necessidade de avaliar o que é im-
portante ou não. Dúvidas podem abalar os seus sentimentos.  
Convém controlar o consumismo. Nº da Sorte 05.

 Viagem, deslocamentos e tudo que envolva 
publicidade conta com altíssimas vibrações. Tenha cuidado, 
porém, para não se esquecer da realidade. Nº da Sorte 15.

 Poderá ter êxito ao lidar com o público, mas 
estará mais confortável se puder agir por conta própria. O 
astral anda meio confuso no amor. Nº da Sorte 05.

 Cuidado para não supervalorizar as diferen-
ças nas relações pessoais e profissionais. Mudanças no 
ambiente familiar podem esperar. Nº da Sorte 12.

 Tudo indica que saberá como aumentar a sua 
clientela. Não deixe que os problemas emocionais, acabem 
prejudicando o seu trabalho. Nº da Sorte 06.



- 10 -Noroeste News - Classificados - 12 - 26 de maio de 2021



- 10 -Noroeste News - Classificados - 13 - 26 de maio de 2021



- 10 -Noroeste News - Classificados - 14 - 26 de maio de 2021

Aluga-se 1 apartamento de um dormitório no 
bairro Pontal  Santa Marina  próximo a pista. 
Sala conjugada, uma suíte e banheiro com 

instalações para máquina de lavar.  Possue uma 
vaga de garagem com  controle remoto, antena 

coletiva para TV digital, porteiro eletrônico e  
Wi-Fi - Fone: 98114-0022 com proprietário

ALUGA-SE
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VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 
60 mil e 500metros R$30 
mil/ Tratar (12) 99118-
2295 c/José

VD Cód: PLN 616 
Jardim Gaivotas/ Ter-
reno 14 X 35/ Área total 
490m²/ R$ 140 mil/ creci 
80169-F/ 3883-4840

CHÁCARA 2880m²/ 
R$ 150MIL/ PEGORE-
LLI/ ótimo local/ px nova 
rodovia/ Cel/Zap 98187 
8636

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ 98230-0553

(SEMI MOBILI-
ADO) Martim de Sá 
Apto. 2 dorms. uma 
suíte/ 1 vaga gar/ duas 
sacadas e bem arejado/ 
ac. financ. bancário/ 72 
m²/ rua tranquila/ su-
permercado/ farmácia/ 
ótima localiz/ perto de 
tudo que você precisa/ 
R$ 265.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

TROCO ou VENDO 
chácara no Pouso Altinho, 
casa c/ 3 cômodos, coz., 
c/ fogão a lenha c/ chur-
rasqueira/ com pomar for-
mado / R$ 60mil / 99618-
5124 c/ Maria

CA0495 Jardim 
Gaivotas Casa em Con-
domínio/ 2 dor/ sala/ coz/ 
banh/ área gourmet/ 1 
vaga/ móveis planejados/ 
R$ 219.900,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

Casa a venda  Massa-
guaçu 2 dorm. s/ 1 suíte/ 1 
banh. social/ sala/ coz/ e 
lavand/ constr. 60m²/ ter-
reno 118,75m² (4,75x25) 
R$210.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº :  1006416-79.2020.8.26.0126
Classe - Assunto: Usucapião – Usucapião Extraordinário
Requerente: Sergio dos Santos Chaves e outro
1ª Vara Cível 1ª Vara Cível 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO nº :  1006416-
79.2020.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Caragua-
tatuba, Estado de São Paulo, Dr.  Ayrton Vidolin Marques 
Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconheci-
dos, eventuais interessados, bem com seus cônjuges e/
ou sucessores, que Sergio dos Santos Chaves e Ana Mo-
rais Chaves ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando uma 
casa e respectivo  terreno situado na Rua Nossa Senhora 
da Penha, 65, Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba-SP, 
de matrícula nº 7.205 e inscrição municipal nº 07.027.024, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos su-
pramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Caraguatatuba, aos 12 de abril de 2021.

Edital de Convocação de Assembleia Geral A Dire-
toria Executiva da ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO 
FRATERNO CAIÇARA convoca todos seus asso-
ciados para a realização da Assembleia Geral a ser 
realizada em 29 de maio do corrente ano, às 17h00 
(dezessete horas) – On Line pelo endereço eletrônico  
*http://mgr.lmendes.com.br/reuniaoaafc*
Primeira chamada às 17h00 (dezessete horas) com 
50 % dos associados e segunda chamada às 17h30 
(dezessete horas e trinta minutos) com qualquer 
número de participantes.
Pauta:
1 - Informes da Associação,
2 - Apreciação e aprovação do balancete 2019 e
3 - Apreciação e aprovação do balancete 2020.
4 – Fechamento dos trabalhos.

Caraguatatuba, 07 de maio de 2021

João Fernando Lopes
Presidente da AAFC – 2019/2022

e-mail: atendimento@mdcimoveis.com.br 
site: www.mdcimoveis.com.br

(12) 98126-8800
 Av. Manoel Severino de Castro, 176

Barranco Alto - Porto Novo

CRECI 26535J

30 ANOS DE 

BONS NEGÓCIOS

 E HONESTIDADE!

MDC 1413
CASA - VENDA

2 DORM. SENDO
1 SUÍTE 
2 VAGAS 

R$240.0 00
VERDE MAR

MDC 1411
CASA - VENDA

3 DORM. SENDO
1 SUÍTE 
6 VAGAS 

R$350.0 00
PARQUE BALNEÁRIO

MARIA HELENA

MDC 1333
CASA - VENDA

4 DORM. SENDO
3 SUÍTES - 5 VAGAS

R$850.0 00
PONTAL SANTA

MARINA

MDC 1227
CASA - VENDA

3 DORM. SENDO
3 SUÍTES - 3 VAGAS

R$1.500.0 00
JARDIM

BRITÂNIA

MDC 1342
CASA - VENDA

2 DORM. 
SENDO 1 SUÍTE

2 VAGAS
R$ 242.0 00
GOLFINHO

MDC 1134
CASA - VENDA

2 DORM.
SENDO 2 SUÍTES

1 VAGA
R$ 290.0 00

TINGA

MDC 1386 - VENDA
CASA 2 DOR, SLA C/

VARANDA INTEGRADA
R$ 220.000,00

COND. 
MASSAGUAÇU

CAPRICÓRNIO II
NOVO

MDC 1405
APARTAMENTO

VENDA
3 DORM. SENDO

2 SUÍTES, SL 2 AMB. 
BICICLETÁRIO

2 VAGAS
R$320.0 00

MARTIM DE SÁ

MDC 1414 - VENDA
APARTAMENTO

3 DORM. - SENDO
1 SUÍTE
1 VAGA

R$ 420.000
MARTIM DE SÁ

MDC 1366 - VENDA
CASA 2 DORMS.
SENDO 1 SUÍTE

1 VAGA
R$ 250.000

JARDIM DAS 
PALMEIRAS

MDC 1305 - VENDA
CASA 2 DORMS.
SENDO 2 SUÍTES

2 VAGAS
R$ 360.000

MASSAGUAÇU

MDC 1207 - VENDA
APTO. 2 DORMS.

S/ 1 SUÍTE - 1 VAGA
R$ 320.000
PRAINHA

MDC 0952 - VENDA
CASA

3 DORMS.
SENDO 2 SUÍTES

2 VAGAS
R$ 580.000

CENTRO

MDC 1383 - CASA
LOCAÇÃO
2 DORMS.

SENDO 1 SUÍTE
2 VAGAS

R$ 1.500,00
JARDIM DAS

GAIVOTAS

MDC 0683 - VENDA
APARTAMENTO

2 DORMS.
1 VAGA

R$ 215.000
INDAIÁ

MDC 1265
VENDA/ LOCAÇÃO

CASA 2 DORMS.
SENDO 2 SUÍTES

1 VAGA
R$ 290.000/ R$ 1.700

PONTAL
SANTAMARINA

MDC 1339 - VENDA
SALÃO

330 m² terreno
208 m² construída

R$ 590.000
JARDIM DAS 
PALMEIRAS

MDC 1350 - VENDA
SALA

42 m² útil
39.11 m² constr.

R$ 293.325
CENTRO

MDC 1324 - VENDA
TERRENO

250m²
R$ 200.000

MARTIM DE SÁ

MDC 1349 - VENDA
CASA 2 DORMS.

2 BANHS.
1 VAGA

R$ 310.000
MARTIM DE SÁ

MDC 1382
GALPÃO - VENDA

FRENTE PARA
RODOVIA

2 BANH/ MEZANINO
R$ 600.000

GETUBA

MDC 0336 - VENDA
CASA - 3 DORMS.
SENDO 3 SUÍTES

2 VAGAS
A PARTIR DE 
R$ 380.000

JARDIM BRITÂNIA

MDC 1410 - VENDA
CASA 2 DOR.

1 VAGA
R$ 220.000

ÚLTIMAS UNIDADES
JARDIM DAS 

GAIVOTAS

MDC 1397
CONDOMÍNIO - VD
2 DORMS. SENDO

2 SUÍTES
1 VAGA

R$ 340.000
MASSAGUAÇU

MDC 1264 - VENDA
CASA 2 DORMS.

2 VAGAS
R$ 215.000

JARDIM DAS 
GAIVOTAS

MDC 1319 - VENDA
CASA 2 DORMS.
SENDO 2 SUÍTES

2 VAGAS
R$ 312.000

PORTO NOVO

MDC 1252 - VENDA
CASA 3 DOR. 
(S/1SUÍTE) 3 

BANHS. - 1 VAGA
R$ 300.000

PONTAL
 SANTA MARINA

MDC 1279 - VENDA
CASA 2 DOR. 

2 VAGAS
R$ 300.000

BARRANCO ALTO

MDC 1002 - VENDA
CASA 1 DOR. 

1 VAGA
R$ 175.000

PONTAL
SANTA MARINA

MDC 0835
APTO. - VENDA

2 DORM. 1 BANH.
1 VAGA

R$ 250.0 00
INDAIÁ

MDC 0812
APTO. - VENDA

3 DOR. SENDO 1 
SUÍTE - 2 BANHS.

2 VAGAS
R$ 408.0 00

INDAIÁ

MDC 0671 - VENDA
APARTAMENTO

3 DORMS.
SENDO 1 SUÍTE

2 VAGAS
R$ 390.000
SUMARÉ

MDC 1408 - VENDA
CASA 3 DORMS.
SENDO 1 SUÍTE

5 VAGAS
R$ 420.000

MARTIM
DE SÁ

MDC 1192 - VENDA
CASA 2 DORMS.
SENDO 2 SUÍTES

2 VAGAS
R$ 380.000

MASSAGUAÇU

MDC 0969 - VENDA
CASA 2 DORMS.
SENDO 2 SUÍTES

2 VAGAS
R$ 280.000
PRAIA DAS 
PALMEIRAS

MDC 1344 - VENDA
TERRENO

300m²
R$ 235.000
MARTIM DE

SÁ

MDC 0197 - VENDA
APARTAMENTO

2 DORMS.
SENDO 1 SUÍTE

1 VAGA
R$ 340.000

CENTRO
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Vendo Lancha 18 pés/ 
Casco Cobra, Motor 
90HP Yamaha/ 5 lugares 
+ Piloto/ Ótimo estado /12 
99630-2040

VD Cód: PLN 679 Praia 
das Palmeiras / 1 dorm/ 
sala/ coz/ wc/ área serv/ 
1 vaga gar/ R$ 160 mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

LOCAÇÃO Cód: PLN 
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 
salas/ coz/ área serv/ 2 
vagas garagem/ creci 
80169-F/ R$ 1.500,00/ 
3883-4840

JD TERUMÃ VAGA 
R$ 110MIL/ 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ gar2/ Cel/Zap 
98187 8636

VD Cód: PLN 604 Por-
to Novo 3 dorm/ 2 salas/ 
coz/ área serv/ vaga gar/ 
R$ 450 Mil/ creci 80169-
F/ 3883-4840

Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/projeto 
aprovado de 10 sobrados 
na Rua Cristovão de Barros/ 
um quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito con-
tra oferta (12) 99660-2700 
com Flávio

VD Cód: PLN 678 Pontal 
Santa Marina/ 3 dorm (s/ 3 
suítes) sala/ coz. americana/ 
área serv/ 4 vagas gar/ creci 
80169-F/ R$ 350 Mil/ 3883-
4840

VD Cód: PLN 693 Casa 
Massaguaçu 2 dorm. (s/ 1 
suíte)/ sala/ coz/ wc social/ 
área serv/ aga gar/ creci 
80169-F/ R$ 195 Mil/ 3883-
4840

CHÁCARA 2880m²/ R$ 
150MIL/ PEGORELLI/ óti-
mo local/ px nova rodovia/ 
Cel/Zap 98187 8636

Ofereço trabalho de 
garçom/  barmem/ coz-
inheiro recepção/ segu-
rança e decoração para 
bar restaurante ou hotéis 
e pousadas / James Mal-
cher contato WhatsApp 
12 99619-0442

Procuro Trabalho de 
Jardineiro/ zelador/segu-
rança ou porteiro conta-
tar: (11)95198-3589 ou 
(11) 95370-4765

VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar  
telefone 98230-0553

VD Cód: PLN 662 En-
seada São Sebastião 3 
dorm/ sala de jantar/ sala 
de estar/ coz/ área de serv/ 
4 vagas gar/ R$ 290 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

Casa Martim de Sá 
3 dorms/ garagem p/5 
carros/ próx. à praia/ 
R$ 420.000,00/ cod 
1408/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Casa VD Golfinhos 
3 dorms (suíte) 2 va-
gas/ R$ 195.000,00/ 
ac. financ/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

CASA NOVA GAIVOT-
AS - 220 mil c/2 dor/ quin-
tal/ ótimo imóvel/ pronto 
pra morar/ Cod 1410/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

APTO. MARTIN DE SÁ 
- 3 dor/ 2 suítes/ 2 vagas/ 
320 mil – cod 1405/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

BCO ALTO R$ 45MIL/ 
LOTE 125m²/ ótimo local/ 
px mercado/ escolas/ ôni-
bus/ Cel/Zap 98187 8636

LOCAÇÃO Cód: PLN 
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 
salas/ coz/ área serv/ 2 
vagas gar/ R$ 1.500,00/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

CASA Verde Mar – 240 
mil 2 dorm. c/ 1 suíte/ 
churras/ quintal/ Ex-
celente oportunidade! 
Cod 1413/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Chácara no Rio Claro 
com casa 1Q/ varanda 
grande com churr/fogão 
a lenha/ terreno 15x200/ 
R$ 180 mil/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

LOTES PEGORELLI 
R$ 30MIL/ 150m² FACILI-
TA/ R$/15mil entrada e 30 
parcelas de R$/500,00/ 
OCASIÃO/ Cel/Zap  
981878636

LOCAÇÃO Cód: PLN 
643 Pontal de Santa 
Marina dorm/ sala/ 
coz/ área serv/ 2 vagas 
gar/ R$ 1.200,00/ creci 
80169-F/ 3883-4840

VD Cód: PLN 693 
Casa no Massaguaçu 
2 dorm. (s/1 suíte) sala/ 
coz/ wc social/ área serv/
vaga gar/ R$ 195 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

VD Cód: PLN  323 
Poiares 2 dorm. (sendo 
2 suítes) 3 salas/ coz/ 
2 wc social/ churrasq/ 
e piscina/ área serv/ 3 
vagas gar/ R$ 380 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

SÍTO 3 ALQ PEGORELLI 
LINDO/ casa 3 dorm/ 2 
casas hospedes/ salão/ 
piscina/ churrasq/ 3 lagos/ 
R$ 1.500.000, ac imóvel/ 
Cel/Zap 98187 8636

APTO. MASSAGUAÇU- 
1 dor/ sala/ garagem/ 
185 mil - cod 1395/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

CASA COND. MAS-
SAGUAÇU 2 dor/ coz. 
americana/ Novo! 220 
mil/ cod 1386/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J 

CASA NOVA PALMEI-
RAS - 2 dor/ 1 suíte/ 
250 mil/ ac. financ./ 
Otima oportunidade! 
Cod 1366/ (12) 98126-
8800/ creci 26535J

TERRENO MARTIN 
DE SÁ - 300m²/ murado 
e aterrado/ próx. à praia 
– 235 mil cod 1344/ (12) 
98126-8800/ creci 26535J

VD Cód: PLN 678/ 
Pontal Santa Marina 3 
dorm (s/3 suítes) sala/ 
cozinha amer/ área serv/ 
4 vagas gar/ R$ 350 Mil/ 
creci 80169-F/ 3883-4840

AP0461  MARTIM DE 
SÁ Apto 1 dorm. c/pi-
scina e varanda gourmet 
/ R$ 190.000,00/ CRECI 
114.203/ 12 99150-5005

PEGORELLI SÓ 
R$ 30 mil lote 150m² 
px nova estrada/ fa-
cilito 50% entrada/ res-
tante 30 x R$500,00/  
Cel/Zap 98187 8636

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim E casas/ 
TRatar Telefone 98230-
0553

Aluga kitnet no Bar-
ranco Alto  R$730,00 reais 
/ mobiliado para uma pes-
soa ou casal s/ crianças 
e animais. C/ água/Luz e 
IPTU e SKY incluso/ Tr. 
12  992057829 c/Marli

PROCURO trabalho de 
cuidadora de idosos /com-
panhante em hospital/ 
clínicas e em supermer-
cado/ tenho habilitação/ 
12 98144-2521 c/ Celes

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0008379-28.2009.8.26.0126
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de 
Contratos 
Exequente: Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral 
Norte Ltda 
Executado: Decio Benedito Amorim

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0008379-28.2009.8.26.0126 - Ordem 
nº 1239 / 2009.-

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caragua-
tatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). João Mário Estevam da Silva, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) executado DECIO BENEDITO AMORIM, RG 
17.263.931-1, CPF 064.334.518-37, com endereço à Rua Serra 
do Itaqueri, 188, Parque Cruzeiro do Sul, CEP 08070-080, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial  por parte de Sociedade Empresária de Ensino Supe-
rior do Litoral Norte Ltda, inscrita no CNPJ nº 50.005.735/0001-
86, Estabelecida na Avenida Frei Pacífico Wagner, nº 653, Centro 
em Caraguatatuba/SP, alegando em síntese: O executado DECIO 
BENEDITO AMORIM figurou como contratante dos serviços edu-
cacionais o executado deveria pagar os valores de matrícula e 
mensalidade correspondente. O total de debito, acrescido de juros, 
multa e  honorários advocatícios é R$ 2.938,14 (dois mil, novecen-
tos e trinta e oito reais e quatorze centavos). Valor atualizado em 
02 de setembro de 2009. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que,  no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edi-
tal, de 30 (trinta) dias, apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e  
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Caraguatatuba, aos 02 de julho de 2019.

2ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, 
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 
1007465-92.2019.8.26.0126. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, 
desconhecidos,eventuais interessados, bem como seus côn-
juges e/ou sucessores, que Marta Rosa do CarmoAlbardeiro 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o IMÓVEL ob-
jeto da Ação, "Lote 20 P, quadra 03, situado na Rua Delfim, 
90, Massaguaçú(Praia do Massaguaçú), em Caraguatatuba 
– SP., devidamente descrito na Matrícula 1727 do Cartório 
de Registro de Imóveis Local, ID06.063.006(Prefeitura Mu-
nicipal de Caraguatatuba)", alegando posse mansa e pací-
fica no prazolegal. CONFRONTANTES: LUIZ AUGUSTO 
G AGUIAR, ADRIANA APARECIDA AREDESDE AGUIAR, 
GUSTAVO FELIPE VALENTE PANDOLFELLI e FRANCISCO 
PINTO DEOLIVEIRA COSTA. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados 
para,no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será con-
siderado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Caraguatatuba, aos 07 de novembro de 2020.DOCU-
MENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006,CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIRE-
ITA Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.
br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o 
processo 1007465-92.2019.8.26.0126 e código 9C9F3BB. 
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente 
por MARTA ANDREA MATOS MARINHO, liberado nos autos 
em 09/11/2020 às 20:25 .fls. 82
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo

Litoral Mangueiras

Av. Rio Branco, 773 - Indaiá - Caraguatatuba
e-mail: litoralmangueiras@bol.com.br

Fone/Fax: (12) 3887-7107 / 3887-8019
Cel.: (12) 9763-1976

correias industriais, mangueiras,
abraçadeiras,  equipamentos de segurança

e acessórios

Tel: (12) 3882-1044Tel: (12) 3882-1044

Av. Aldino Schiavi,500 - Martin de Sá - CaraguáAv. Aldino Schiavi,500 - Martin de Sá - Caraguá

facebook
kiskonofremartimdesa@gmail.com

facebook
kiskonofremartimdesa@gmail.com

GUAXINIM
PRODUTOS DE LIMPEZA

Cloro ......................
Desinfetante ..........
Detergente ............
Soda ......................
Limpa Metais .........
Amaciante .............
Sabão líquido ........
Água Sanitária ......

  4,00/L
  2,00/L
  2,00/L
13,00/L
  7,00/L
  3,50/L
  4,00/L
  2,00/L

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

 99617-2188 /     3884-1795(12)  (12) 

E muito mais!
Aceitamos Cartões de

Crédito e Débito

 
Disk Entrega

Rações
Medicamentos
Produtos Agropecuários
Adubos
Sementes
Materiais de Pesca

Av. José da Costa Pinheiro Jr., 1918 - Jaraguá - Caraguá

  3887-5353

  3887-7503

98231-6262

T
T
T
T
T
T

Av. José Herculano, 6435 - Porto Novo - Caraguá

Encomendas 

Salgados da
Rosinha

(12) 99195-5862 

Nova Estoril
pães & doces

PF e 
Marmitex

Av. Sarg. Raul F. Neves, 630 - P. Santa Marina - Caraguá

Delivery: (12) 3600-7422

Festival das Pizzas - R$ 24,99 
(cada sem custo de entrega)

Sabores: 
Mussarela - Calabresa - Portuguesa - Frango - à Moda


