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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Passeando em Brasília
      por Waltão de Castro

                 passeandoembrasilia@terra.com.br

Tiro, Porrada e Bomba
A que ponto chegamos!

Os acontecimentos do último fim de 
semana em Recife, que se somam a tantos 
outros praticados pelas polícias militares 
do País são, na minha opinião, atos de ex-
trema violência só vistos em regimes dita-
toriais no mundo.

A politização das policias militares, 
estimulada por um presidente incompeten-
te e que exala ódio a cada manifestação, 
nos levam a este estado de calamidade que 
merece nossa atenção, pois poderemos 
amanhã, ser vítimas desses verdadeiros 
milicianos.

As câmeras mostraram os fatos. 
Pessoas inocentes, próximo a uma mani-
festação ordeira, foram alvejadas na cara, 
com balas de borracha em uma atitude no 
mínimo covarde por parte desses militares. 
E não pararam por aí, agrediram uma vere-
adora de forma covarde, lançando em seu 
rosto gás de pimenta sem nenhum motivo 
que justificasse essa agressão. 

Quando afirmo “polícia politizada” 
o faço por não ver o mesmo procedimen-
to quando as manifestações são a favor do 
presidente.

O que percebo é que desde que o 
presidente tentou e não conseguiu, a apro-
vação do excludente de ilicitude a qualquer 
ato praticado por agentes da polícia, o que 
livraria de processos e de sua responsabili-
zação, o quadro de violência por parte de 
alguns militares piorou e muito.

É bom também esclarecer que isso 
já é previsto em nossa legislação criminal, 
mas não isenta o policial de responder por 
seus atos.

O excludente de ilicitude está pre-
visto no artigo 23 do Código Penal, que 
exclui a culpabilidade de condutas ilegais 
em determinadas circunstâncias.

Conforme esse artigo, “não há cri-
me quando o agente pratica o fato: em esta-
do de necessidade; em legítima defesa; em 
estrito cumprimento de dever legal ou no 
exercício regular de direito”.

O parágrafo único diz: “O agente, 
em qualquer das hipóteses deste artigo, 
responderá pelo excesso doloso ou culpo-
so.”

O Projeto de Lei 882/19, apresenta-
do à Câmara pelo presidente Jair Bolsona-
ro como parte do pacote anticrime do mi-
nistro da Justiça, Sérgio Moro, acrescenta 
a esse artigo o seguinte parágrafo: “O juiz 
poderá reduzir a pena até a metade ou dei-

xar de aplicá-la se o excesso decorrer de 
escusável medo, surpresa ou violenta emo-
ção.

Os críticos do projeto onde me in-
cluo, afirmam que essa proposta representa 
uma espécie de carta branca para policiais 
matarem. 

Matar mais do que já matam, princi-
palmente em nossas periferias, onde habita 
a população mais humilde e principalmen-
te negra, seria o mesmo que oficializar a 
pena de morte.

A polícia que é paga por nós con-
tribuintes, e que deveria nos proteger age 
como verdadeira milícia de um ditador. 
Uma polícia política.

O quadro ainda se agrava quando 
vemos a quantidade de policiais que as-
sumem postos políticos e que praticam o 
fisiologismo da classe.

Em um passado não muito distante, 
os militares por força de lei não podiam 
participar da vida política do País. Talvez 
fosse melhor revermos essa antiga consti-
tuição.

Mais lamentável é que quando todos 
esperavam do governador Paulo Câmara 
(PSB), uma atitude mais enérgica, com a 
rigorosa apuração dos fatos, ele suaviza e 
ainda tenta comprar as vítimas com a pro-
posta de indenização.

O que nós queremos é a exemplar 
punição desses verdadeiros bandidos, do 
responsável pelo comando da tropa e que 
com transparência a justiça seja feita. Não 
adianta vir com essa postura delicada de 
quem tem medo ou é cúmplice.

Fato não tão grave, mas lamentável, 
é o que aconteceu também no último fim 
de semana no entorno do Distrito Federal, 
onde um negro, filmando suas manobras 
de bicicleta em um parque, é abordado por 
militares de arma em punho e algemado 
sem que tivesse manifestado qualquer rea-
ção a sua averiguação. Não existe protoco-
lo militar que justifique esse procedimento. 
Esses militares despreparados, devem des-
conhecer uma súmula do Supremo Tribu-
nal Federal que proíbe algemar uma pessoa 
que não ofereça perigo ou resistência.   

É nesse grave quadro que nos en-
contramos que devemos nos ater e protes-
tar. Não podemos admitir uma polícia que 
use como regra, “Tiro, Porrada e Bomba”. 

Amanhã nós poderemos ser as víti-
mas!

Cepa indiana causa preocupação 
na câmara dos deputados

A Deputada Carmen Zanotto 
(Cidadania-SC) declarou que, “O Brasil 
corre o risco de enfrentar mais uma onda 
da pandemia, o que ainda pode agravar 
mais com a presença de outra variante 
do novo coronavírus”. Destaca a depu-
tada o alerta que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) classifica a nova cepa 
como um tipo “digno de preocupação 
global”.

Essa preocupação da deputada 
levou a Comissão Externa de Enfren-
tamento à Covid-19 promover audiên-
cia pública na terça feira (01/06) para 
discutir o risco do aumento de casos 
em curto prazo com a disseminação da 
nova variante no Brasil, a cepa indiana 
(B.1.617).

CASOS NO BRASIL
O Brasil tem 8 pessoas infecta-

das pela variante indiana (dados do dia 
29/05), até o momento: 6 deles no Mara-
nhão (cinco estão em quarentena dentro 
do navio e um deles está internado em 
São Luís), um no Rio de Janeiro (de um 
passageiro vindo da Índia e que desem-
barcou em São Paulo) e um em Juiz de 
Fora (também viajou ao país asiático e 
chegou ao Brasil via Guarulhos-SP).

Em 20 de maio, o Maranhão 
identificou 6 notificações causadas pela 
cepa. Um paciente indiano, de 54 anos, 
deu entrada em um hospital da rede pri-
vada de São Luís. Ele é tripulante do 
navio Mv Shangon Da Zhi, ancorado no 
Estado.

Depois da notificação do 1º caso, 
outros 14 tripulantes tiveram resultados 
positivos para testes do coronavírus e 
9 tiveram diagnósticos negativos. Em 
nota, a Secretaria de Saúde do Maranhão 
disse que foi possível fazer o estudo ge-
nômico em 6 infectados, confirmando a 
presença da cepa indiana. Os outros 8 ti-
nham a carga viral muito baixa e não foi 
possível fazer.

COMO ESTÁ SENDO FEITO 
O CONTROLE PELOS GOVERNOS

A Secretaria municipal de Saúde 
de São Paulo montou pontos sanitários 

para controle de passageiros vindos do 
Maranhão e Campos dos Goytacazes/
RJ, no aeroporto de Congonhas e no Ter-
minal Rodoviário do Tiete. A intenção é 
rastrear possíveis infectados com a cepa 
indiana.

Vale salientar que aqui na cidade 
de Caraguatatuba temos uma linha regu-
lar de ônibus vindo do Rio de Janeiro, a 
meu ver caberia uma ação por parte da 
nossa Secretaria de Saúde. Vários outros 
estados estão adotando as barreias sani-
tárias em aeroportos.

CONTROLE PELO MUNDO
Em outros países, o controle é 

mais rigoroso. O governo britânico de-
cidiu separar um terminal no maior ae-
roporto do Reino Unido, o de Heathrow, 
em Londres, para os passageiros que 
chegarem de países da “lista verme-
lha”, como o Brasil. Turista não entra, 
só quem vive lá, e mesmo assim precisa 
fazer quarentena obrigatória de dez dias 
em um dos hotéis indicados pelo gover-
no britânico, pagando do próprio bolso. 

Quem não segue as regras ou é 
pego na mentira pode pagar multa de até 
10 mil libras - R$ 76 mil, ou pode até 
ser preso. 

Atualmente, os Estados Unidos 
mantêm a proibição de entrada a via-
jantes de 33 países, incluindo o Brasil. 
Quem esteve em um desses países nos 
últimos 14 dias está barrado. Nesse caso, 
para entrar lá, o viajante precisa fazer 
quarentena de duas semanas em outro 
país que não esteja na lista de restrição 
de viagens para os Estados Unidos. A re-
gra não se aplica a cidadãos americanos 
e quem tem green card.

E pasmem, o site de busca de voos 
da SkyScanner coloca o Brasil como o 
único país das américas que não tem in-
formações claras sobre a restrição para 
viajantes.

Ou seja, as 460 mil famílias que 
perderam seus entes queridos sofrem 
pela morosidade nas ações que são to-
madas pelo governo federal, e pela falta 
de uma estratégia nacional de combate a 
pandemia.
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Hotéis e Pousadas de Caraguá 
promovem ação conjunta e oferecem 

pacotes especiais para o Dia dos 
Namorados com 15% de Desconto

Com o intuito de 
minimizar os impactos 
causados pela pandemia 
da COVID 19, e também 
causados pelo atual mo-
mento de baixa tempo-
rada (abril a setembro), 
a Associação de Hotéis 
e Pousadas de Caragua-
tatuba está  promovendo 
uma campanha específi-
ca para o final de semana 
do Dia dos Namorados. 

A ideia da cam-
panha é atrair os casais 
de namorados, noivos e 
casados para  um final 
de semana romântico e 

um clima agradável que 
Caraguatatuba  possui. 
Para isso, os hotéis asso-
ciados estão oferecendo 
um super desconto de 
15% em suas tarifas para 
esta data tão especial. 

“Além do descon-
to oferecido pelos hotéis 
e pousadas, os hóspedes 
podem  contratar, ain-
da, pacotes adicionais 
para completar a sua 
hospedagem, como  por 
exemplo decoração ro-
mântica, jantar temático 
e diversos mimos como  
flores, chocolates e es-

pumantes”, informa An-
dré Fida, Presidente da 
Entidade.

Os valores das 
diárias para os casais 
variam de R$ 120,00 a 
R$ 600,00, a depender 
da categoria do estabe-
lecimento, bem como os 
mais diversos tipos  de 
acomodações ofertadas. 

Para ter acesso a 
promoção basta acessar 
o site www.hoteiscara-
gua.com.br e verificar 
todos os hotéis partici-
pantes.

Projeto Geração Jovem é 
sucesso na Antena 8 FM

Na última quarta-
-feira (26-05), a Rádio 
Antena 8 FM apresentou 
o Projeto Geração Jovem. 
O programa teve a parti-
cipação do médico convi-
dado, Dr. Juan Lambert, 
e foi conduzido por estu-
dantes do Ensino Médio 
das instituições estaduais 
ETEC Caraguatatuba, 
com 640 alunos matri-
culados, e E.E Colônia 
de Pescadores, com 841 
alunos.

A pauta da entre-
vista foi constituída das 
informações atualizadas 
e as dúvidas frequentes 
sobre a Covid-19, res-
pondidas ao vivo pelo Dr. 
Juan, que integra a linha 
de frente contra o Coro-
naVírus em São Sebas-
tião. Os demais alunos 
das instituições também 
participaram enviando as 
suas perguntas e comen-
tários durante o progra-
ma, também transmitido 
pelas mídias sociais da 
rádio e da Caraguá TV.

Com um formato 
divertido e bem-humo-
rado, foram esclareci-
dos tópicos essenciais 
ao momento pandêmico 
atual. Estavam no estú-
dio os adolescentes José 
Eduardo Magaba, Walla-
ce Alves Grossi e Tiago 
Ferreira Vieira e, de uma 
forma descontraída com 
linguajar jovial porém 

educativo e preciso, fo-
ram abordados detalhes 
recorrentes sobre o im-
pacto biológico e social 
do vírus. O diretor da 
escola Colônia, Jaques 
Carlos Silva, também 
participou ao vivo do pri-
meiro bloco do programa 
e informou sobre a rotina 
e os protocolos estaduais 
de ensino para o enfren-
tamento do CoronaVírus. 
O programa contou ainda 
com o apoio da diretora 
da ETEC, Adriene Nor-
ma Oliveira e das equipes 
pedagógicas das duas es-
colas.

O Projeto Geração 
Jovem foi selecionado 
dentro da ação de políti-
ca de incentivo à cultura 
pelo Conselho Munici-
pal de Política Cultural 
de Caraguatatuba, FUN-
DACC, Prefeitura Muni-
cipal de Caraguatatuba e 
do Governo Federal atra-
vés da Lei Aldir Blanc 
(Lei nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020), subsídio 

de auxílio emergencial à 
cultura e que define ações 
e verbas para o setor cul-
tural durante a pandemia 
e mantém o repasse de R$ 
3 bilhões para a garantia 
e manutenção dos traba-
lhadores culturais. Aldir 
Blanc foi um compositor 
e cronista carioca, faleci-
do em 4 de maio do ano 
passado, por complica-
ções de Covid-19. 

O programa foi um 
sucesso entre os alunos 
das escolas e serviu inclu-
sive como atividade pe-
dagógica nas instituições. 
O projeto, idealizado pelo 
jornalista Fabio Ferreira, 
tem como objetivo dar à 
população jovem da cida-
de a oportunidade de po-
der expressar os anseios 
da sua faixa etária, escla-
recer seus questionamen-
tos com um especialista 
no assunto e, ainda ter 
contato direto com um 
veículo de comunicação 
que envolve a comunida-
de local.
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Caraguatatuba realiza ação de 
limpeza de praias neste sábado (5/6)
No próximo sába-

do (05) é comemorado 
o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Para marcar a 
data, a equipe do aplica-
tivo Trilhas com apoio da 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba realizará uma ação de 
limpeza na praia Martim 
de Sá, às 8h30.

A ação é aberta ao 
público e quem quiser par-
ticipar, o ponto de encon-
tro será na Praça Antônio 
Fachini (Posto de Bom-
beiros Marítimo). A Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca 
irá fornecer os materiais 
necessários para o recolhi-
mento dos resíduos, como 
sacos de lixo e luvas.

A limpeza será feita 
em toda extensão da praia 
Martim de Sá, além tam-
bém de abordagem dos 
banhistas para conscienti-
zar sobre o descarte corre-
to de resíduos de alimen-
tos e bebidas que forem 

consumidos nas areias da 
praia.

Todo o processo 
de remoção do lixo e de 
abordagem aos banhistas 
será realizado seguindo os 
protocolos de prevenção 
à Covid-19, preconizados 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), inclusi-
ve com controle do núme-
ro de participantes, uso de 
máscaras e álcool em gel.

O material recolhi-
do será separado e enca-
minhado às cooperativas 
do município e aos cole-
tores de materiais. O que 

não puder ser reciclado 
será destinado aos seus 
respectivos pontos de co-
leta, como os Ecopontos.

O aplicativo Tri-
lhas disponibiliza gratui-
tamente a sua plataforma 
para autônomos em situ-
ação de vulnerabilidade 
através do SOS Trilhas. 
São diversas as categorias 
disponíveis para cadas-
tro como babá, cozinhei-
ra, pedreiro, eletricista e 
outros, além também de 
buscar o comércio ou pro-
fissional mais próximo do 
usuário.

Defensoria Pública fará mutirão para 
orientar população sobre diversos 

temas, entre 7 e 11 de junho
Após dois adia-

mentos, em decorrência 
da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), 
a Defensoria Pública da 
União (DPU) fará um 
mutirão, em Caraguata-
tuba, entre os dias 7 e 11 
de junho, das 9h às 15h, 
na sede do Creas – Cen-
tro de Referência Espe-
cializado de Assistência 
Social, no bairro Jardim 
Aruan. O serviço é vol-
tado para pessoas com 
renda familiar de até 
dois mil reais.

A força-tarefa, 
com mobilização na-
cional de defensores, 
servidores e colaborado-
res, atenderá demandas 
relacionadas a aposen-
tadorias, auxílios e be-
nefícios sociais, saúde, 
educação e moradia.

Os munícipes po-
derão tirar dúvidas, por 
exemplo, sobre o Bene-
fício de Prestação Con-
tinuada (BCP/LOAS), 
voltado aos idosos aci-
ma de 65 anos ou o de-
ficiente que comprove 
não ter meios de prover 
a própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua 
família.

Também sobre 
o Auxílio Financei-

ro Emergencial (Lei n. 
13.982/2020) e de Au-
xílio Financeiro Emer-
gencial Residual (MP n. 
1.000/2020), repassado 
pelo Governo Federal, 
em decorrência da pan-
demia do novo corona-
vírus.

E, ainda, sobre 
acesso a medicamentos 
e procedimentos, desde 
os mais simples, obti-
dos no posto de saúde, 
aos mais complexos, a 
exemplo de tratamentos 
contra o câncer.

Ou como reque-

rer a aposentadoria por 
tempo de serviço, pro-
porcional, por invalidez 
e, no caso do benefício 
negado, como a Defen-
soria Pública da União 
pode prestar auxílio gra-
tuito ao cidadão carente.

Saiba mais como 
o Mutirão da DPU pode 
lhe ajudar pela página 
na internet https://www.
dpu.def.br/

Serviço – CREAS 
– Rua Senador Feijó, 
165, bairro Jardim Aru-
an

Coleta Seletiva e Ecopontos alteram 
programação durante o feriado de Corpus Christi
A Prefeitura de Cara-

guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca (SMA-
AP), informa que os servi-
ços da Coleta Seletiva e dos 
Ecopontos estarão suspensos 
nesta quinta-feira (3/6), de-

vido ao feriado de Corpus 
Christi. Na sexta-feira (04) 
os atendimentos seguem nor-
malmente.

Serviço
Ecoponto Golfinhos: Alame-
da dos Corais

Ecoponto Martim de Sá: Rua 
Carijós, 170 – próximo a 
Praça do ParCão

Ecoponto Massaguaçu: fica 
entre a esquina da Avenida 
Antônio de Lucca e Avenida 
Três

Assista o Jornal da 8 com 
transmissão ao vivo da Rádio  Antena 8 FM 

e o programa Cesar Jumana Entrevista 
www.caraguatv.com.br
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Mudança em lei amplia número de 
médicos nas Unidades Básicas de 

Saúde de São Sebastião
Projeto de Lei 

Complementar 07/2021 
da Prefeitura é aprovado 
por unanimidade na Câ-
mara e não gera aumento 
de despesa à administra-
ção municipal.

Para ampliar a rede 
de atendimento básica de 
saúde ao cidadão sebas-
tianense, a Prefeitura de 
São Sebastião encami-
nhou o Projeto de Lei 
Complementar 07/2021 
- (PLC 07/21) - que foi 
aprovado por unanimida-
de pelos vereadores, na 
última sessão ordinária 
da Câmara, realizada na 
última terça-feira (01), 
que extingue cargos da 
Prefeitura e amplia vagas 
na Fundação de Saúde 
Pública de São Sebastião 
(FSPSS).

Foram extintos 30 
cargos de médico (40 ho-
ras) e um cargo de enfer-
meiro (40 horas), ambos 
de provimento efetivo 
da Secretaria de Saúde 
(SESAU), o que gerou 
uma economia de R$ 80 
mil aos cofres públicos, 
possibilitando o remane-
jamento e investimento 
nas unidades básicas de 
saúde.

Com a mudança da 
lei, por outro lado, serão 
criadas 14 vagas para os 
cargos de Médico (Clí-
nico Geral), de 40 horas, 
de provimento efetivo, na 
FSPSS para atendimento 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do muni-
cípio, porta de entrada 
preferencial do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
cujo objetivo é atender 
até 80% dos problemas 
de saúde da população, 
sem que haja a necessi-
dade de encaminhamen-
to para outros serviços, 
como emergências e hos-
pitais, suprindo a deman-
da dos moradores.

Com a ampliação 
do número de vagas, o 
contingente médico pas-
sará para o total de 26 
efetivos nas 24 unidades 
de saúde municipais.

A extinção desses 
cargos na estrutura orga-
nizacional do funciona-
lismo público da Prefei-
tura de São Sebastião e a 
alteração na estrutura da 
Fundação de Saúde, não 
gera aumento de despesa 
na administração munici-
pal e amplia a prestação 
de serviços ao cidadão 
sebastianense.

As UBSs que vão 
receber novos médicos 
são: Maresias, Bareque-
çaba, Pontal da Cruz, 
Jaraguá, Canto do Mar e 
Cambury.

Após aprovação 
na Câmara Municipal, o 
Projeto de Lei Comple-
mentar 07/2021 segue 
para sanção do Prefeito 
Felipe Augusto.

Baleia Jubarte encontrada morta na Praia 
de Juquehy é enterrada na faixa de areia

Prefeitura de São 
Sebastião sede escava-
deira para auxiliar na 
movimentação de ne-
cropsia.

A Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
da Secretaria de Servi-
ços Públicos (SESEP), 
Regional Juquehy ce-
deu uma escavadeira 
para auxiliar a equipe 
do Projeto de Monitora-
mento de Praias da Ba-
cia de Santos (PMP-BS) 
do Instituto Argonauta, 
na manhã da última ter-
ça-feira (01), na movi-
mentação de necropsia, 
e para enterrar a baleia 
encalhada, que foi en-
contrada morta, no fim 
da tarde de segunda-
-feira (31), na Praia de 
Juquehy, Costa Sul do 
município.

O animal foi en-
terrado na faixa de areia. 
O PMP-BS do Instituto 
Argonauta foi acionado 
para atender a ocorrên-
cia e a equipe técnica 
verificou tratar-se de 
uma Baleia Jubarte Me-
gaptera novaeangliae, já 
em avançado estado de 
decomposição, encalha-
da na zona entre marés.

Segundo o Insti-
tuto Argonauta foi pos-
sível, em observação 
externa, realizar a bio-
metria e constatar ser 
uma fêmea juvenil, com 
um comprimento total 
de oito metros. Ainda de 

acordo com o instituto, 
a equipe coletou amos-
tras de pele, gordura e 
musculatura para futu-
ros exames.

Instituto Argonauta

Fundado em 1998 
pela Diretoria do Aquá-
rio de Ubatuba e reco-
nhecido em 2007 como 
OSCIP (Organização 
da Sociedade Civil de 
Interesse Público). O 
Instituto tem como ob-
jetivo a conservação 
do Meio Ambiente, em 
especial a conservação 
dos ecossistemas cos-
teiros e marinhos. Para 
isso, apoia e desenvol-
ve projetos de pesquisa, 
resgate e reabilitação da 
fauna marinha, educa-
ção ambiental e resídu-
os sólidos no ambiente 
marinho, dentre outras 
atividades.

O Instituto Ar-
gonauta, também é 
uma das instituições 
executoras do Projeto 
de Monitoramento de 
Praias da Bacia de San-
tos (PMP-BS), ativida-

de desenvolvida para 
o atendimento de con-
dicionante do licencia-
mento ambiental federal 
das atividades da Petro-
bras de produção e es-
coamento de petróleo e 
gás natural na Bacia de 
Santos, conduzido pelo 
Ibama.

Esse projeto tem 
como objetivo avaliar 
os possíveis impactos 
das atividades de pro-
dução e escoamento de 
petróleo sobre as aves, 
tartarugas e mamífe-
ros marinhos, por meio 
do monitoramento das 
praias e do atendimento 
veterinário aos animais 
vivos e necropsia dos 
animais encontrados 
mortos.

O projeto é rea-
lizado desde Laguna/
SC até Saquarema/RJ, 
sendo dividido em 15 
trechos. O Instituto Ar-
gonauta monitora o Tre-
cho 10, compreendido 
entre São Sebastião e 
Ubatuba. Para informa-
ções consulte: https://
institutoargonauta.org/.
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Foi inaugurado em Caraguatatuba Mika Suplementos, 
loja de suplementos, vitaminas e acessórios 

esportivos.  A loja fica localizada na Av. Anchieta, 840 
Centro – Caraguatatuba

@mikassuplementos
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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

PM Ambiental 
encontra tubarão dentro 

de freezer em S.S.
	 A	 ação	 deflagrada	
na sexta-feira (28), pelo Poli-
ciamento Ostensivo Náutico, 
por uma equipe da CiaMar, 
apreendeu um tubarão marte-
lo, encontrado no freezer de 
um rancho. 
 Os policiais esta-
vam em patrulhamento pela 
cidade,	quando	durante	fisca-
lização em uma propriedade 
na praia Toque Toque Gran-
de, localizaram o tubarão de 
seis kg.
 O peixe que consta 
na lista de animais ameaça-
dos de extinção, sendo sua 
pesca proibida, foi doado ao 
Banco de Alimentos da Pre-
feitura de Caraguatatuba.
 O proprietário pelo 
local foi autuado por arma-
zenar espécie com pesca 
proibida, com multa de R$ 
2.240,00 por crime ambien-
tal.

Casal é preso com 
tijolos de maconha em 

Ilhabela
 Na noite de sexta-
-feira (28), a Polícia Militar 
recebeu informações de que 
uma jovem estaria transpor-
tando drogas em um táxi, 
com destino ao bairro Pere-
quê. 
 Os policiais se di-

rigiram ao bairro e em pa-
trulhamento conseguiram 
flagrar	 a	 jovem	 de	 20	 anos	
descendo de um táxi com 
uma mala e entregando a um 
homem em frente a uma casa. 
Na mala foram encontrados 
14 tijolos de maconha e uma 
balança de precisão.
 Durante a aborda-
gem os policiais revistaram 
o local onde o homem, um 
jardineiro de 36 anos, recebia 
a droga, encontrando mais 
4 tijolos da mesma droga, 1 
porção de skunk, uma de ha-
xixe, 23 porções de cocaína 
e materiais utilizados para o 
embalo das drogas. A dupla 
foi	 presa	 por	 tráfico	 de	 dro-
gas.

PM prende indivíduo 
com drogas em 
São Sebastião

 Na madrugada de 
sexta-feira (28), uma equipe 
da Polícia Militar durante pa-
trulhamento pelo bairro To-
polândia, deparou-se com um 
indivíduo em uma motocicle-
ta, que ao perceber a presença 
policial, empreendeu fuga. 
 Os policiais deram 
início a um breve acompa-
nhamento fazendo uso de 
sinais sonoros e luminosos, 
até que o indivíduo desceu da 
moto dispensando uma saco-
la no chão. 
 Foi realizada a abor-

dagem e em busca pessoal foi 
encontrada certa quantia em 
dinheiro, já na bolsa que o 
mesmo havia dispensado, fo-
ram encontrados entorpecen-
tes diversos. 
 Indagado sobre a 
droga, o criminoso confessou 
estar indo reabastecer o ponto 
de venda de drogas. Foi dada 
voz de prisão ao criminoso 
e recolhido à cadeia pública. 
Foram apreendidos: 99 por-
ções de maconha 210,79g, 94 
porções de crack 32,47g, 235 
porções de cocaína 239,18g, 
além de R$ 87,00 em dinhei-
ro.

Sistema de 
Segurança de S. S.
 captura foragido

 Com o auxílio do 
Centro de Operações Integra-
das (COI), câmeras de segu-
rança	 identificaram	 o	 carro	
pertencente a um foragido da 
Justiça.
 O caso aconteceu na 
segunda-feira (24), e a Guar-
da Civil Municipal da cida-
de, capturou o homem de 49 
anos, procurado desde 2018 
por homicídio em Juazeiro 
do Norte, no Ceará. 
	 Os	 agentes	 fizeram	
a abordagem no bairro Vara-
douro, e o indivíduo foi con-
duzido a delegacia da cidade, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Ilhabela cria Fundo Municipal de 
Saneamento Ambiental e de Infraestrutura

O Prefeito de Ilhabe-
la, Toninho Colucci, assinou 
na noite de segunda-feira 
(31/05) o decreto que dispõe 
sobre a regulamentação do 
Fundo Municipal de Sanea-
mento Ambiental e de Infra-
estrutura.

O fundo visa apoiar 
ações de saneamento básico, 
ambiental e de infraestrutu-
ra e os recursos deverão ser 
aplicados no custeio admi-
nistrativo da SANEILHA.

Segundo o secretá-
rio de Meio Ambiente, Xico 
Graziano, a assinatura do 
decreto é uma vitória para 
Ilhabela. “Esse fundo vai 
receber recursos na ordem 
de 4% da conta de água e es-
goto da Sabesp. A Prefeitura 
vai utilizar esse recurso para 
o saneamento básico, princi-
palmente ajudar as famílias 
carentes que não tem con-
dições de arcar com as des-
pesas na ligação de esgoto, 
além de apoio aos proprietá-
rios dos imóveis que estão na 
chamada soleira negativa, ou 
seja, em desnível com a rede 
coletora da Sabesp. É um dos 
poucos municípios do Brasil 
que possuem Fundo Munici-
pal”, cita.

Já o Prefeito de Ilha-
bela, Toninho Colucci, falou 
da importância de se inves-
tir em saneamento básico. 
“Inicialmente a prioridade 
é a conexão de esgoto das 
residências, mas poderemos 
investir em outros projetos 
ligados à área ambiental. É 
um compromisso do nosso 
governo chegar ao final dos 
quatro anos com 100% de 
coleta e tratamento de esgoto 

e 100% de cobertura de água 
nas residências de Ilhabela. 
Vamos ainda cobrar da Sa-
besp a implantação de uma 
tarifa social para que o mo-
rador não tenha impacto nas 
suas finanças”, destaca.

Entre os projetos pre-
vistos estão intervenções em 
áreas de influência ou ocu-
padas predominantemente 
por população de baixa ren-
da, visando a regularização 
urbanística e fundiária de 
assentamentos precários e 
de parcelamentos de solo 
irregulares; a limpeza, des-
poluição, desassoreamento 
e canalização de córregos; a 
abertura ou melhoria do vi-
ário principal e secundário, 
vielas, escadarias em áreas 
de influência ou ocupadas 
predominantemente por po-
pulação de baixa renda; a 
implantação de parques ou 
outras unidades de conser-
vação necessárias à proteção 
das condições naturais e de 
produção de água e reserva-
tórios para o amortecimento 
de picos de cheias, de áreas 
de esporte, de obras de pai-
sagismo e de lazer; a drena-
gem, contenção de encostas 
e eliminação de riscos de 
deslizamentos; além da de-
sapropriação de áreas para 
implantação das ações de 

responsabilidade do Fundo 
Municipal de Saneamento 
Ambiental e Infraestrutura.

A gestão do Fundo 
Municipal compete ao Con-
selho Gestor que não será 
remunerado e será compos-
to pelos seguintes membros 
(secretário Municipal de 
Gestão Financeira; secretá-
rio Municipal de Meio Am-
biente; secretário Municipal 
de Planejamento Urbano, 
Obras e Habitação; secretá-
rio Municipal de Habitação; 
um representante da socie-
dade civil que seja membro 
do Conselho Municipal de 
Habitação; um representante 
da sociedade civil que seja 
membro do Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente; 
e um representante da socie-
dade civil que seja membro 
do Conselho Municipal de 
Turismo.

Caberá ao Conselho 
Gestor decidir sobre a apli-
cação dos recursos do Fundo 
Municipal, com observância 
das diretrizes e prioridades 
estabelecidas no Plano Mu-
nicipal de Saneamento e 
no contrato de prestação de 
serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgota-
mento sanitário firmado com 
a Sabesp.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

02 de junho de 2021

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

Imorrível!
Imbroxável!
Incomível!

Impeachmável???
98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Perceberá com mais clareza o quanto as suas 
emoções interferem no bom andamento do seu corpo. 
Disciplina vai sempre bem. Nº da Sorte 07.

 Tudo o que fizer neste semana será com 
prazer, entusiasmo e paixão. Este período é de altíssimo 
magnetismo pessoal. Nº da Sorte 15.

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

 Prazer: esta é a palavra que vai nortear o seu 
final de semana. A paixão vai dar o tempero que andava 
faltando à sua vida. Nº da Sorte 08.

 Quem é autônomo terá um final de semana 
bastante dinâmico e produtivo. O foco de suas atenções 
estará concentrado na família. Nº da sorte 19.

 Sua expressão verbal vai estar mais bem-
-humorada e convincente. Você terá êxito ao trabalhar no 
comércio ou com comunicação e marketing. Nº da Sorte 29.

 Os astros estão indicando que este é o momen-
to de dar mais atenção às questões profissionais, fazer bons 
negócios e contatos oportunos. Nº da Sorte 06.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Procure a causa dos problemas ao invés de 
tentar soluções superficiais. Encare esta fase como uma 
oportunidade de renovação. Nº da sorte 79.

 Você está vivendo um momento positivo para 
viajar ou fazer contato com pessoas que estão distantes. 
Agarre este momento. Nº da Sorte 30.

 Semana em que o prazer e o dinamismo estarão 
presentes em quase tudo o que fizer. As atividades ligadas 
ao público estão favorecidas. Nº da Sorte 01.

 Trabalho que exija pesquisa e fiscalização 
conta com o apoio das estrelas. Eis o momento de agir em 
silêncio e de garantir o seu anonimato. Nº da Sorte 01.

 É uma boa semana para obter a adesão das 
pessoas em questões que beneficiem a todos. Vai ser fácil 
chegar a um acordo com clientes e amigos. Nº da Sorte 45.

 Excelente semana para ganhar dinheiro. Você 
terá facilidade para concretizar suas ideias e tirar vantagens 
das situações. Nº da Sorte 15.
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Quita
nda

 da

Marilen
a 

Frutas, Verduras e Legumes

frescos e com aquele 

precinho camarada.

Venha conferir!!!

(12) 98201-3579
Rua Benedito Roque dos Santos 
Filho, 54 - Pontal Santa Marina
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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 1318
VENDA

TERRENO
350m²

R$ 190.000
MARTIM DE SÁ

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 1320 - VENDA
CASA 3 DORMS.
SENDO 2 SUÍTES

5 VAGAS
R$ 585.000

MARTIM DE SÁ

MDC 0888 - VENDA
CASA 3 DORMS.
SENDO 1 SUÍTE

4 VAGAS
R$ 530.000

BALNEÁRIO DOS
GOLFINHOS

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

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

Apto. Sumaré/ 2 
dorms/ sala/ 2 banhs/ R$ 
285 mil/ Cód. 0787/ Tratar 
Telefone  (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

Apto Massaguaçu 
1 dorm/ 1 vaga/ sala/ 1 
banh/ R$ 185 mil/ Cód. 
1395/  (12) 98126-8800/ 
creci 26535J

Casa, Massaguaçú 
2 dor/ 1 vaga/ sala/ 2 
banhs/ R$ 220 mil/ Cód. 
1386/  (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 Morro do Algodão 
2 dor. sendo 1 suíte/ 
2 vagas/ sala/ 1 banh/ 
R$ 200 mil/ Cód. 1130/ 
Tratar Telefone  (12) 
98126-8800/ creci 26535J
Apto. Martim de Sá/ 
2 dorms/ 1 vaga/ sala/ 1 
banh/ R$ 190 mil/ Cód. 
0997/ Tratar Telefone  (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 PEGORE-
LLI LINDO/ casa 3 dorm/ 
2 casas hospedes/ salão/ 
piscina/ churrasq/ 3 lagos/ 
R$ 1.500.000, ac imóvel/ 
Cel/Zap 98187 8636

Apto Indaiá/ 2 dorms/ 
1 vaga/ sala/ 1 banhs/ R$ 
215 mil/ Cód. 0683/  (12) 
98126-8800/ creci 26535J

Casa Parque Bal-
neário Maria Helena/ 3 
dor sendo 1 suíte/ 6 va-
gas/ sala/ 2 banhs/ R$ 
350 mil/ Cód. 1411/  (12) 
98126-8800/ creci 26535J

Terreno Morro do 
Algodão/ 300 m²/ R$ 
85 mil/ Cód. 1244/  (12) 
98126-8800/ creci 26535J

Terreno Martim de 
Sá/ 350 m²/ R$ 190 mil/ 
Cód. 1318/  (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Terreno Martim de 
Sá/ 250 m²/ R$ 200 mil/ 
Cód. 1324/  (12) 98126-
8800/ creci 26535J

Terreno Martim de 
Sá/ 300 m²/ R$ 235 mil/ 
Cód. 1322/  (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  

PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usu-
capião, PROCESSO 1001514-20.2019.8.26.0126, 
O MM. Juiz de Direito a 2ª Vara Cível da Comarca de 
Caraguatatuba-SP, Exmo. Dr. JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA 
SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, aos herdeiros de 
LUIZ GONZAGA DE ARAUJO, BENEDITA, JOÃO e ANTO-
NIA de qualificação ignorada, bem como dos sucessores de 
Darcy Gonzaga, atualmente em lugar incerto e não sabido 
são eles: JOSIMAR GONZAGA, DARCY GONZAGA FILHO, 
JOSMAR GONZAGA, E LUIS GONZAGA NETO, bem como 
aos interessados, ausentes incertos e/ou desconhecidos 
que JOSÉ OSMAR DE MELLO E TOLEDO ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando à titularidade de domínio do imóvel, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. O imóvel 
possui uma área de 252,20m² (duzentos e cinquenta e dois 
metros e vinte centímetros quadrados), localizado na Rua 
Jacimar Gonzaga, antiga Rua São Luiz, anteriormente Rua 
Particular nº 36, localizada na cidade de Caraguatatuba, São 
Paulo/SP, tendo como único imóvel confrontante, do lado es-
querdo de quem olha, o imóvel de nº 40, pertencente Maria 
Chamum, sendo que as demais delimitações da área con-
frontam com a Rua Ronan Carvalho da Silva e com a Ave-
nida Fioravante Paschoalim. Estando em termos, expede-se 
o presente edital para citação dos supramencionados, para 
que no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentem resposta. 
Não sendo contestada a ação, os herdeiros, sucessores, 
interessados, ausentes incertos e/ou desconhecidos serão 
considerados reveis, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e pub-
licado na forma da lei. - ADV: MARIA CAROLINE SANTOS 
ANDRADE (OAB 245652/SP).

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1004496-07.2019.8.26.0126
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Prestação de Serviços Exequente: Colegio de Ensino Ba-
sico do Litoral Norte Ltda - Epp e outro Executado: 
Simone Silva Muza

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1004496-07.2019.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). GILBERTO 
ALABY SOUBIHE FILHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) SIMONE SILVA MUZA, Brasileira, RG 
281996774X, CPF 274.727.348-29,
com endereço à Avenida Luiz Manfrinato, 307, Centro, CEP 
06653-100, Itapevi - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Colegio de En-
sino Basico do Litoral Norte Ltda - Epp e outro, alegando 
em síntese: "Execução de Título Extrajudicial fundado em 
título executivo formado por “Contrato de Prestação de Ser-
viços Educacionais e outras Avenças Pré-Vestibular Ano 
Letivo 2018”, para pagamento dos débitos escolares, e por 
força da cláusula 10ª, também figurou como contratante no 
“Contrato Particular de Fornecimento de Material Didático 
Ano Letivo 2018” para pagamento dos materiais didáticos. 
Valor da Causa e da execução: R$4.630,43. 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 03 dias úteis, a contar da 
citação, pague a integralidade da dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados 
no patamar de 10%, tudo conforme o disposto nos artigos 
827 e 829 do CPC. 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 pub-
licado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Caraguatatuba, aos 11 de maio de 2021.
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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

NACIONAIS E
IMPORTADOS

UTILIDADES E
PRESENTES

QUASE TUDO POR R$ 1,99
Praça Cândido Mota, nº 61 - Centro - Caraguá

Telefone: (12) 3882-5595

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

Rua do Eixo, 941 - Maranduba - Ubatuba

DISK CARNE

Carne fresca todos os dias

Maranduba
0800 774 5240
(12) 3849-5240

Caraguatatuba
(12) 3882-5529

“Mais de 20 anos 
com você, 
Tradição e 
Qualidade”

www.camarcarnes.com.br

Caraguatatuba e Ubatuba

Novo Endereço: Av. Piauí, 504 - Jardim Primavera - Caraguatatuba

Rua do Eixo, 941 - Maranduba - Ubatuba

DISK CARNE

Carne fresca todos os dias

Maranduba
0800 774 5240
(12) 3849-5240

Caraguatatuba
(12) 3882-5529

www.camarcarnes.com.br

Caraguatatuba e Ubatuba

Av. Piauí, 504 - Jardim Primavera - Caraguatatuba

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

Rua Martins Fontes, 315
Morro do Algodão  97405-1444(12)

CARRETOS

FRETES

Faça já seu orçamento!

12 99619-3548

Enxoval!

Toalhas bordadas

Mantas

Fraldas 
personalizadas

Algodão Doce
A T E L I Ê
C A R A G U A T A T U B A

Rua Maria Fernandes 
de Moura, 120

Tinga

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 

K ia amp

Av. Rio Branco, 785 - Indaiá - Caraguá

Almoço:
Prato Feito
Comercial
Marmitex

Nas quintas, sextas,
sábados e domingos

a partir das 19h
Pastéis 

doces e salgados

Todo dia é dia de comer bem!
(12) 3887 2862 (12) 98853 7508

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


