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Governo do Estado recebe 
demandas do prefeito 

Aguilar Junior e discute 
Operação Verão para o Carnaval 
Caraguá intensifica fiscalização 

sobre ônibus e vans de turistas 

 O recesso na Câmara não quer dizer que 
estamos parados: retomamos o serviço de pereni-
zação no Rio Marinas; esse serviço, será realizado 
em todas as ruas do bairro. Foi realizada também a 
abertura da rua Sete, pedido esse feito pelos mora-
dores.
 
 Agradeço ao prefeito Aguilar Jr. e toda a 
equipe da Sesep, por ter atendido meu requerimento 
aprovado na Câmara.
 
 À AFC, Associação Força  Comunitária, que 
reforçou o pedido deste vereador junto ao prefeito, 
nossa gratidão. É trabalhando juntos pelas melhorias 
que as coisas acontecem. #seguimos na luta.

Fernando Cuiu mantém atividades durante recesso

São Sebastião trabalha na limpeza 
da cidade após fortes chuvas

Dezembro registra saldo 
positivo de 519 vagas de 

emprego em Caraguatatuba
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      por CESAR vieira bisetto
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Afinal, o que é startup?
Professor Armando Kolbe Júnior 

explica o modelo de negócio que empla-
cou cinco gigantes no mercado brasileiro.

Com a escassez de empregos for-
mais, os brasileiros estão se tornando 
cada vez mais empreendedores. E não é 
de se espantar que a tecnologia abra mui-
tas portas para novos negócios.

Recentemente, cinco startups bra-
sileiras provaram que o mundo digital 
vale a pena. Elas entraram na lista de 
“unicórnios”: startups que valem mais do 
que US$ 1 bilhão. São elas: 99, PagSe-
guro, Nubank, Movile (iFood) e Stone. A 
cifra não é pequena, mas o feito é maior 
ainda. Até o início de 2018, o Brasil não 
tinha nenhum unicórnio.

Para muitos, a notícia apenas le-
vanta a pergunta: afinal, o que é uma 
startup? Por que esse modelo de negócios 
é diferente de uma empresa tradicional? 
Como se sustenta financeiramente? E 
quando um negócio deixa de ser startup e 
passa a ser empresa tradicional?

São dúvidas comuns para quem 
está começando a se inteirar sobre a cultu-
ra dos negócios digitais. Armando Kolbe 
Júnior, coordenador do curso Gestão de 
Startups e Empreendedorismo Digital do 
Centro Universitário Internacional Unin-
ter, garante que o conceito de startup é, 
na verdade, bem simples de compreender.

Startups são negócios, geralmente 
baseados em tecnologias, que desenvol-
vem um novo produto ou serviço para so-
lucionar algum problema. E mais: operam 
em condições de incerteza. O professor 
exemplifica: “O aplicativo Uber, concor-
rente da brasileira 99, propôs o transporte 
de passageiros em carros particulares. Era 
algo incerto na época, novo. Mas foi uma 
solução inovadora para a dificuldade de 
encontrar táxis em grandes cidades”.

Há outras características importan-
tes das startups:

●       Modelo de negócios replicável
●       Escalabilidade
●       Flexibilidade.

Diferentemente de empresas tradi-
cionais, as startups não desenvolvem um 
plano de negócios completo antes de co-
meçar a operar. Elas trabalham com um 
modelo de negócio, estrutura mais sim-
ples que está em constante modificação.

“A estrutura, geralmente inovadora, 
deve ser fácil de replicar em outras orga-
nizações e capaz de crescer sem aumentar 
os seus custos proporcionalmente. Vamos 
supor que, em uma empresa tradicional 
de táxi, um telefonista atende solicitações 
para dez taxistas. Para dobrar os rendimen-
tos, é preciso dobrar também o número de 
funcionários: dois telefonistas e vinte ta-
xistas. Em um negócio escalável, é possí-
vel dobrar os rendimentos com o mesmo 
número de funcionários”, exemplifica.

Para ampliar rendimentos, a startup 
geralmente investe em novas funcionali-
dades, parcerias e marketing. Isso tornou-
-se muito mais fácil com a internet. Por 
esse motivo, as startups são intensamente 
relacionadas com as tecnologias.

Por fim, entende-se que as startups 
operam em ambientes de incertezas. Para 
crescer nesse mundo, é preciso adaptar-se 
mais rápido do que as empresas tradicio-
nais. Ser flexível.

“Muitos produtos ou serviços tec-
nológicos são lançados com uma ‘mínima 
versão possível’. Essa versão vai sendo 
atualizada com o tempo, a partir do retor-
no dos usuários”, explica o coordenador.

Voltando ao exemplo do Uber, é 
fácil perceber a evolução do aplicativo 
desde que foi lançado no Brasil. A mais re-
cente funcionalidade é o Uber Juntos, que 
permite dividir a viagem com outras pes-
soas que farão aproximadamente o mesmo 
trajeto.

Startup ou empresa tradicional?

Erro muito comum é assumir que 
toda empresa jovem, desenvolvedora de 
tecnologias, é uma startup. “Isso não é 
verdade”, pontua o professor. Uma nova 
empresa que desenvolve aplicativos, por 
exemplo, pode ser considerada tradicio-
nal. Se ela tiver uma formatação mais con-

servadora, com plano de negócios, não for 
escalável e flexível, não é startup.

Como uma startup se sustenta 
financeiramente?

Os recursos iniciais de uma startup 
são chamados de capital semente. Podem 
vir de diversas fontes, por exemplo:

        · Do bolso dos empreendedores
          (bootstrapping)
       ·  De investidores-anjo (mentores
           do projeto)
       ·  Aceleradoras
        ·  Incubadoras
        ·  Financiamento coletivo.

“Em estágios mais avançados, em 
que a startup já está operacional, pode re-
ceber investimento de capital de risco, co-
nhecido como Venture Capital”, explica. 
Esse aporte é feito em troca de ações da 
empresa emergente.

Quando uma startup deixa 
de ser startup?

No momento em que se torna au-
tossustentável financeiramente, a startup 
deixa de ser uma startup. É o que defende 
Joaquim Torres, no Guia da Startup. Isso 
acontece porque o empreendimento já re-
solveu o problema inicial e tem condições 
de continuar oferecendo a solução para a 
população. Sua existência não é mais de-
pendente de outras organizações.

“Mesmo assim, o interessante é 
que as empresas mantenham uma cultura 
startup. Isso significa promover um siste-
ma de trabalho coletivo, em que o desen-
volvimento do grupo é priorizado em re-
lação aos lucros individuais. A coerência 
entre o falar e o agir também é bastante 
valorizado por essa nova forma de traba-
lhar”, defende Kolbe Júnior.

Como criar uma startup?

“As startups geralmente iniciam 
com algum insight para re-
solver um problema da po-
pulação. Mas depois disso 
é preciso bastante dedica-
ção, uma equipe empenha-
da, buscar recursos e estar 
disposto a adaptar-se. Nem 
sempre a ideia inicial é 
aquela que será colocada em 
prática. O apego a ‘ideias 
geniais’ é extremamente 

prejudicial para quem está começando na 
área. Tem que testar e ver se é disso que o 
público precisa”, explica.

A Associação Brasileira de Star-
tups (ABStartups) conta, atualmente, com 
10 mil startups brasileiras cadastradas em 
seu banco de dados, distribuídas em cer-
ca de 500 cidades. São prova de que os 
empreendimentos digitais estão ganhando 
força no Brasil.

Para quem está interessado a inves-
tir na nova cultura digital, o curso Gestão 
de Startups e Empreendedorismo Digital 
da Uninter está com inscrições abertas 
para o vestibular 2019 em todo o País. As 
aulas iniciam dia 18 de fevereiro, mas é 
possível se inscrever até dia 8 de março.

Para inscrever-se na modalidade 
a distância, acesse: https://www.uninter.
com/graduacao-ead/curso-gestao-de-star-
tups-e-empreendedorismo-digital/

Já para a modalidade semipresen-
cial, ofertada em Curitiba, acesse: https://
www.uninter.com/graduacao-semipre-
sencial/gestao-de-startups-e-empreende-
dorismo-digital/

 
Sobre o Grupo Uninter

O Grupo UNINTER é o maior cen-
tro universitário do país, segundo o Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep) e a única instituição 
de Ensino à Distância do Brasil recreden-
ciada com nota máxima pelo Ministério 
da Educação (MEC).  Sediado em Curiti-
ba – PR, já formou mais de 500 mil alunos 
e, hoje, tem mais de 210 mil alunos ativos 
nos mais de 200 cursos ofertados entre 
graduação, pós-graduação, mestrado e 
extensão, nas modalidades presencial, se-
mipresencial e a distância. Com mais de 
850 polos de apoio presencial, estrategi-
camente localizados em todo o território 
brasileiro, mantém cinco campi no cora-
ção de Curitiba. São 2 mil funcionários 
trabalhando todos os dias para transfor-
mar a educação brasileira em realidade. 
Para saber mais acesse uninter.com.
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Governo do Estado recebe demandas do prefeito Aguilar Junior 
e discute Operação Verão para o Carnaval 

O prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, se reuniu na manhã 
desta segunda-feira (28/01) com o staff 
do governador de São Paulo, João Dó-
ria, para tratar da Operação Verão para 
o Carnaval.

Estavam presentes os secretários 
estaduais de Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi, de Logística e 
Transportes, João Octaviano Machado 
Neto, o diretor-presidente da Dersa, 
Milton Roberto Persoli, além dos pre-
feitos de São Sebastião, Felipe Augus-
to, de Ubatuba, Délcio Sato, de Ber-
tioga, Caio Matheus, o secretário de 
Turismo de Ilhabela, Ricardo Fazzini, 
e do deputado estadual Antônio Carlos 
Junior.

No encontro, foram traçadas as 
estratégias de trânsito e travessia de 
balsa para o Carnaval e apoio aos mu-
nicípios do Litoral Norte.

O prefeito Aguilar Junior apro-
veitou a oportunidade para solicitar 
algumas medidas durante os dias de 
Carnaval.

“Pedimos a paralisação das 
obras do trecho de Serra da Tamoios 
no período de quinta-feira antes do 
Carnaval até a quinta-feira pós Carna-

val para dar mais agilidade ao trânsito. 
Além disso, solicitamos uma operação 
especial para a subida dos caminhões 
de lixo pela Serra e a utilização de co-
nes na SP-55, no trecho da Massagua-
çu, com o objetivo de liberar mais fai-
xas para fluidez de veículos”, destaca 
o prefeito.

A Operação Verão da Polícia 
Militar vai até dia 8 de fevereiro e o 
prefeito Aguilar Junior solicitou que a 
presença dos policiais no Litoral Norte 
se estenda até a quarta-feira de Cinzas.

“A presença dos policiais em 
nossa cidade e região ajudam na sensa-
ção de segurança e na diminuição dos 
índices de criminalidade”, ressalta.

Outras demandas

O prefeito de Caraguatatuba 
aproveitou a oportunidade para entre-
gar uma lista de reivindicações para 
intervenções que são de competência 
do Governo do Estado.

As principais demandas foram 
o recapeamento do trecho urbano da 
SP-55, a instalação da Unidade de On-
cologia junto ao Hospital Regional e a 
liberação dos recursos na ordem de R$ 
7 milhões oriundas do DADE (Depar-

tamento de Apoio e Desenvolvimento 
às Estâncias) e destinadas para obras 
de infraestrutura turísticas na cidade.

Os recursos seriam para as obras 
de revitalização da Praça Diógenes Ri-
beiro de Lima no Centro, da Praça do 
Artesanato da Martim de Sá, da trilha 
de acesso e farol do Morro da Prainha, 
além da reforma e ampliação do píer 
de pesca do Camaroeiro.

“Aproveitamos o momento e le-
vamos todas as demandas de interesse 
do município e do Litoral Norte para 
que entrem na lista de prioridades do 
Governo do Estado”, destaca o prefeito 
Aguilar Junior.

Na lista de prioridades estavam 
ainda a retomada das obras dos Con-
tornos Norte e Sul, o aumento no limi-
te de velocidade no trecho de Planalto 

da Rodovia dos Tamoios e o licencia-
mento ambiental para as obras de enro-
camento do Rio Juqueriquerê.

“As obras do Contorno são im-
portantes para a questão viária, como 
também para a geração de emprego. 
Levamos também a demanda sobre 
o aumento de velocidade na Rodovia 
dos Tamoios e o reforço de policiais 
militares para nossa cidade. Por fim, 
precisamos da liberação do licencia-
mento ambiental para iniciar as obras 
do enrocamento do Rio Juqueriquerê 
para melhorar as condições de nave-
gabilidade do rio e fomentar o turismo 
náutico”, destaca o prefeito.

Acompanharam o prefeito 
Aguilar Junior os secretários de Meio 
Ambiente de Caraguatatuba, Marcel 
Giorgeti, e Obras Públicas, Leandro 
Borella.
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Caraguá intensifica fiscalização sobre 
ônibus e vans de turistas 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba iniciou uma 
ação conjunta para fisca-
lização sobre os veículos 
de fretamento turístico de 
outros municípios na ma-
nhã de domingo, desde às 
4 horas da manhã.

Participaram da 
ação a Secretaria de Mobi-
lidade Urbana e Proteção 
ao Cidadão, a Agência Na-
cional de Transporte Ter-
restre (ANTT), a Empresa 
Metropolitana de Trans-
porte Urbano (EMTU) e a 
Polícia Militar.

Foram abordados 
32 veículos, sendo que 
uma das vans vistoria-
das, do Mato Grosso do 
Sul, foi apreendida por 
estar fazendo transporte 

clandestino. Também fo-
ram lavradas autuações 
por descumprimento de 
normas estabelecidas no 
Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB): artigo 231 
VIII, transitar efetuando 
transporte remunerado de 
pessoas quando não li-

cenciado para esse fim e 
artigo 167, quando os pas-
sageiros não fazem uso do 
cinto de segurança.

Segundo os inte-
grantes da ação, o número 
de veículos fretados du-
rante o domingo foi abai-
xo do esperado. 

Ladrão imobilizado por 
vítima em São Sebastião

 Na noite de quinta-
-feira (24/01), um homem in-
vadiu uma residência no Cen-
tro da cidade, a fim de roubar 
uma bicicleta de competição, 
avaliada em aproximadamente 
R$ 7 mil, mas acabou preso, 
após a vítima entrar em luta 
corporal com o bandido e imo-
bilizá-lo.

PM prende procurado da 
justiça em S. Sebastião

 Policiais da Rocam 
(Ronda Ostensiva com Apoio 
de Motocicletas) prenderam 
na noite de terça-feira (22/01), 
no bairro Canto do Mar, um 
homem procurado pela justiça 
pelo crime de violência domés-
tica.
 Os policiais faziam 
patrulhamento no local, quan-
do perceberam o incômodo do 
indivíduo diante da presença 
policial e ao abordá-lo, consta-
taram que o mesmo era procu-
rado por haver tentado matar a 
ex-esposa.

Homem é preso por porte 
ilegal de arma em 

Ubatuba
 Um homem foi preso 
em flagrante na tarde de sábado 
(26/01), no bairro Taquaral, por 
porte ilegal de arma de fogo.
 De acordo com a Po-
lícia Militar, após denúncia de 
que um homem estaria tentan-
do comercializar uma arma no 

bairro, policiais deram início 
ao patrulhamento que resultou 
na prisão do indivíduo, que 
apesar de tentar fugir, acabou 
detido.
 Com ele foram en-
contradas além da pistola 
calibre 380, nove munições, 
estando oito intactas e uma de-
flagrada.

PM faz apreensão de 
drogas em Ubatuba

 Após receber denún-
cia anônima, a Força Tática da 
Polícia Militar, realizou a pri-
são em flagrante de um indiví-
duo que comercializava drogas 
no bairro Taquaral.
 A ocorrência foi na 
noite de quarta-feira (23/01), 
na Rodovia Rio-Santos, nas 
proximidades da entrada do 
bairro.
 O indivíduo que ti-
nha em seu poder 28 pedras de 
crack, 56 pinos de cocaína e R$ 
220,00, ao ser questionado pela 
polícia, confessou ter mais dro-
gas em sua residência. No local 
foram encontrados mais 9,043 
de maconha, além de crack e 
cocaína, duas balanças de pre-
cisão e R$ 385,00. 
 Ainda em Ubatuba, 
outro homem acabou preso 
em flagrante no bairro Areal. A 
ocorrência foi na noite de terça-
-feira no momento em que ele 
comercializava a droga. Foram 
encontrados 98 pinos de cocaí-
na e 64 pedras de crack, além 
de R$ 452,00 e um celular.

Operações da PM em 
Caraguá resultaram em 
apreensões e prisões

 Na noite de quarta-
-feira (23/01), a Polícia Militar 
realizou operações que levaram 
dois homens à prisão, além da 
apreensão de duas adolescen-
tes.
 Na primeira ocorrên-
cia, policiais da Força Tática 
atendendo denúncias de tráfico 
de drogas no bairro, prenderam 
dois homens, sendo que um de-
les já havia cumprido pena por 
tráfico. Foram apreendidos 24 
pinos de cocaína, 14 porções 
de maconha, uma balança de 
precisão, uma garrucha de fa-
bricação caseira e R$ 100,00.
 Na segunda ocorrên-
cia, no bairro Perequê-Mirim, 
duas adolescentes foram abor-
dadas. Uma delas correu e a 
outra descartou uma sacola 
onde os policiais encontraram 
a droga. Foram apreendidos: 20 
papelotes de cocaína, 20 trou-
xinhas de maconha, 26 pinos 
de crack, além de R$ 312,00.

PM recupera moto furtada 
em Caraguatatuba

 Policiais da For-
ça Tática em patrulhamento 
no bairro Benfica, no sábado 
(26/01), abordaram um indi-
víduo em atitude suspeita, que 
estava em uma moto sem placa. 
Após consulta do número do 
chassi, constatou-se ser a moto 
produto de furto, e a mesma foi 
devoldia ao proprietário.

Dezembro registra saldo positivo de 519 
vagas de emprego em Caraguatatuba

A cidade de Caragua-
tatuba foi um dos municí-
pios que se destacaram na 
geração de empregos no 
mês de dezembro passado.

É o que aponta os 
dados divulgados esta se-
mana pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, atra-
vés do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados).

Alavancada pe-
las oportunidades de alta 
temporada nos setores de 
comércios e serviços, a 
cidade gerou 1.137 vagas 
com carteira assinada. No 
cálculo com as dispensas 
efetuadas no mês, Cara-
guatatuba terminou com 

um saldo positivo de 519 
vagas.

Outro setor que 
ajudou a impulsionar os 
números que colocaram a 
cidade como uma das que 
mais empregou na Região 
Metropolitana em dezem-
bro foi a construção civil.

Um dos motivos 

para os bons números da 
cidade em dezembro foi 
o I Mutirão do Emprego 
realizado no final do ano 
passado pelo PAT (Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador) e que encaminhou 
trabalhadores para preen-
chimento de pelo menos 
200 vagas em empresas 
da cidade. 
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Felipe Augusto participa de reunião 
no Palácio do Governo

O prefeito Felipe Au-
gusto participou segunda-
-feira (28/01) de uma reunião 
no Palácio dos Bandeirantes 
com os secretários de Logís-
tica e Transporte, João Oc-
taviano Machado Neto,  de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, junto  com 
o Deputado Estadual, Anto-
nio Carlos Junior, para tratar 
assuntos relacionados ao re-
passe de verbas, melhoria na 
travessia das balsas, recape-
amento da Rodovia SP-55 e 
Rodovia dos Tamoios.

Além do prefeito Fe-
lipe Augusto, também parti-
ciparam da reunião os prefei-
tos de Ubatuba, Delcio Sato, 
e de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior.

O Deputado Estadu-
al, Antonio Carlos Junior, 
reafirmou seu compromisso 

com São Sebastião, e garan-
tiu que durante o período em 
que estiver na Assembleia 
Legislativa lutará muito pelo 
município.

Para o prefeito Felipe 
Augusto, desde os primeiros 
dias de mandato o governa-
dor João Doria tem demons-

trado total comprometimen-
to com o Litoral Norte. “Só 
temos a agradecer ao nosso 
governador que não tem me-
dido esforços para buscar 
as melhores alternativas de 
avanço para a região. São 
Sebastião irá avançar e mui-
to”, destacou.

São Sebastião trabalha na limpeza 
da cidade após fortes chuvas

Vinte caminhões ou 
cerca de 200m³ de lama. Isso 
é o que a Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Serviços Urbanos 
(SESEP) e de participantes 
do Programa Emergencial 
de Auxílio Desemprego 
(PEAD), já retirou e ainda 
vem tirando das ruas da ci-
dade, em especial da região 
central e Costa Norte. Os de-
tritos são o resultado de seis 
horas ininterruptas de chuvas 
na última sexta-feira (25), e 
202 milímetros no cálculo 
de 72 horas no acúmulo de 
água, o equivalente a 56% 
do esperado para todo o mês 
de janeiro.

Cerca de 200 pessoas 
ainda trabalham na limpeza 
da cidade, e estão sendo uti-

lizados no serviço caminhões 
toco caçamba, trucados, ca-
minhões pipa e hidrojato.

Ilhabela terá Centro de Operações Integradas
O prefeito de Ilhabe-

la, Márcio Tenório, assinou, 
recentemente, a Ordem de 
Serviço (OS), que implanta 
o Centro de Operações Inte-
gradas (COI). O sistema con-
tará com 38 câmeras, sendo 
30 no formato speed dome, e 
oito OCR’s.

Com a ação, Ilhabela 
será o primeiro município do 
Litoral Norte a implantar o 
sistema de reconhecimento 

facial.
As câmeras speed 

dome tem a capacidade de 
girar em 360 graus. Já as câ-
meras OCR’s possibilitam a 
leitura de placas de veículos 
e serão conectadas ao siste-
ma Detecta, da Polícia Mili-
tar do Governo do Estado de 
São Paulo, que identifica a 
entrada de carros roubados e 
furtados na cidade.

O COI permitirá o 

reconhecimento facial, fa-
cilitando a identificação do 
foragido da justiça. O sis-
tema também permitirá a 
integração com câmeras da 
Dersa Desenvolvimento Ro-
doviário S/A (responsável 
pelo sistema de travessia), 
Vizinhança Solidária (PM) 
e com todo o sistema de mo-
nitoramento da vizinha São 
Sebastião.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Lucro 
Privatizado

Prejuizo 
Socializado!”

O rato caiu num barril de vinho. Como não sabia 
nadar, começou a se afogar, a engolir vinho e a 
gritar por socorro. Mas só quem apareceu para 
atender ao apelo foi um gato, seu inimigo núme-
ro um. O gato então perguntou com ironia:
– Está se afogando, meu amigo?
O rato, mal conseguindo falar, respondeu:
– Não fique aí apenas olhando. Por favor, me tire 
daqui. Eu não sei nadar.
– Mas se eu tiro você daí, eu vou comê-lo, pois 
sou um gato – disse às gargalhadas.
– Eu sei que você é um gato, mas prefiro morrer 
comido por você a afogado no vinho – disse o 
rato, já nas últimas.
O gato pensou e respondeu:
– Tudo bem! Eu tiro você daí.
E, tranquilamente, o gato tirou o rato do barril e o 
colocou no chão. Mas o rato tratou logo de sumir 
por um buraco.
– Ei, você me traiu – queixou-se o gato. – Você 
disse que ia me deixar comê-lo.
– Eu falei isso?
– Falou.
– Não é possível! Eu devia estar bêbado! 

Há pouco tempo, prendi um homem por vagar 
embriagado na rua. Quando o trouxe para a de-
legacia, o oficial de plantão fez as perguntas de 
praxe: nome, endereço, telefone etc.
– Para terminar – disse o oficial –, para quem 
devemos ligar em caso de emergência?
Sorrindo e cheirando a vinho, o bêbado balbu-
ciou:
– 190.  

No julgamento de um acusado de homicídio, o 
juiz, irônico e visivelmente empolgado com a 
plateia de advogados, professores e estudantes, 
perguntou ao réu se ele era culpado.
– Não. Agi em legítima defesa!

– É sempre assim. Matam e alegam legítima de-
fesa. Já foi processado por outro crime?
– Já, por matar outro rapaz. Mas também foi em 
legítima defesa!
– E como o senhor teria matado a vítima?
– A facadas…
– A facadas?! E quem foi o miserável que o ino-
centou?
– O senhor, Excelência!  

Antes do julgamento, um preso propõe o seguin-
te acordo ao advogado:
– Se eu pegar cinco anos de cadeia, eu lhe pago 
mil reais; três anos, dois mil reais, e apenas um 
ano, três mil reais.
Após a audiência, o advogado diz ao cliente:
– Eu lhe consegui uma pena de um ano, portanto 
o senhor me deve três mil reais. E olhe, tivemos 
sorte! Eles queriam absolvê-lo!  

Um dia, voltando para a o trabalho depois do al-
moço, entro no elevador lotado para chegar ao 
escritório no 7º andar. O elevador estava com um 
barulho esquisito, parecia que faltava óleo nas 
ferragens. Quando quase todos desceram e fi-
quei sozinho com um senhor, eu disse:
– Que barulho estranho desse elevador, não é 
mesmo?
E ele respondeu:
– É minha bronquite!  

Sou advogado e, certo dia, no julgamento de um 
divórcio, observei um vaqueiro lacônico tomando 
seu lugar numa audiência.
– O senhor diz que há divergências irreconciliá-
veis entre o senhor e sua esposa – disse o juiz. 
– Verdade?
–  É – Foi a resposta.
– Pode dizer ao tribunal quais são? – pediu o juiz.
– Bem, Meritíssimo – disse, por fim, – é só que 
não gosto muito do namorado dela.
O divórcio foi concedido imediatamente.  

O vice-presidente regional de minha companhia 
era um homem de meia-idade com calvície avan-
çada. Ele nunca perdia a oportunidade de me-
xer com os engenheiros do meu departamento. 
Certo dia, numa reunião do pessoal, provocou 
um rapaz solteiro que estava sempre experimen-
tando penteados diferente e usando gel para os 
cabelos.
– Você está sempre gastando todo o seu dinheiro 

com esse cabelo – disse o vice-presidente, com 
um sorriso maldoso. – Vai acabar tendo de pedir 
um empréstimo.
– Ainda bem – retrucou o rapaz, calmamente – 
que, com o dinheiro que o senhor economiza 
com o seu cabelo, vai poder me conceder o em-
préstimo tranquilamente.  

Sou professor de Filosofia e, na minha primeira 
aula, peguei um grande livro para exemplificar o 
que iria dizer.
– Como sabem que este livro está aqui? – per-
guntei à turma. – Como sabem que ele não é só 
um produto de sua imaginação?
Depois de longo silêncio, uma voz sugeriu:
– Porque acabei de pagar 98 dólares por ele – 
respondeu um aluno. 

 Enquanto estava prestando serviço como jurado, 
por acaso peguei o mesmo elevador que um juiz 
visitante. Ele perguntou onde os jurados estacio-
navam, e informei que tínhamos nosso próprio 
estacionamento a vários quarteirões de distân-
cia. Então me ocorreu que ele poderia estar com 
dificuldade de encontrar vaga para seu carro, 
portanto continuei:
– Mas, Meritíssimo, há um lugar especialmente 
reservado para os juízes lá embaixo.
– Sim – disse ele secamente. – Tenho certeza 
de que há.  

Pelo segundo ano consecutivo, um homem pre-
encheu “matador de aluguel” como profissão, ao 
declarar seu imposto de renda. Como esta infor-
mação não causou nenhuma reação da Receita 
Federal ano passado, diz ele, decidiu fazer o 
mesmo este ano. Ele é dedetizador.

 Abra-se mais para o sentimento de amor e 
concentre-se nos seus planos para o futuro. Use todo seu 
dinamismo no trabalho. Com sua sensibilidade em destaque, 
curta sua cara-metade. Nº da Sorte 11.

 Dê um pouco mais de atenção ao seu corpo e 
seu bem-estar. No amor, aventuras passageiras não terão 
vez. Seu romance está passando por momentos de grande 
cumplicidade. Aproveite! Nº da Sorte 06.

 Na cama, não tenha medo de abusar da sua 
criatividade para envolver o par. Se estiver só, aproveite as 
boas energias e invista o máximo que puder na paquera. 
Aprenda novas tarefas. Nº da sorte 42.

 Novos projetos irão animar esta fase. No ro-
mance, é hora de colocar as cartas na mesa e deixar tudo 
às claras com quem ama. Atenção, pois sua espiritualidade 
precisa de cuidados especiais. Nº da Sorte 09.

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

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

 No trabalho, compartilhe problemas e soluções 
com os colegas. O momento é favorável para resolver 
assuntos complicados. A família pode interferir em seus 
assuntos. Nº da Sorte 55.

 Mantenha o foco em seus objetivos profissio-
nais. Na saúde, mostre sua disciplina e tenha cuidado com 
sua alimentação. Contrariedades não estão descartadas. A 
dois, o clima é de puro romantismo. Nº da Sorte 01.

 Uma viagem deve sofrer atrasos. Mesmo as-
sim, vai realizar várias coisas ao mesmo tempo e seu astral 
estará animado com os colegas de profissão. Romance em 
alta! Nº da Sorte 21.

 Aproveite que sua sensibilidade estará à flor da 
pele para entender as necessidades do setor profissional 
com maior facilidade. Acredite no teu talento. Nº da sorte  
10.

 Já é hora de dividir as responsabilidades domés-
ticas com seus familiares. Assim, terá menos exigências na 
sua rotina e ganhará tempo para se envolver em atividades 
mais prazerosas. Nº da Sorte 08.

 Guarde suas forças para outra ocasião. Trabalhe 
calmamente, sem alarde, reflita sobre as suas preocupações. 
Pense em quem pode confiar e selecione melhor suas 
relações de amizade. Nº da Sorte 08.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Poderá se divertir na companhia dos amigos, 
mas alguns segredos devem vir à tona. Na profissão, 
acredite no seu potencial. Momentos de grandes alegrias 
na relação amorosa.Nº da sorte 07.

 Será preciso manter a gentileza em suas 
ações, só assim conseguirá superar os obstáculos. Com 
o amor, os conflitos não estão descartados. Terá que abrir 
mão de uma coisa em troca de outra. Nº da Sorte 48.
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VENDO/ALUGO - Martin de Sá 
Apto 3 dorm, sendo 

1 suíte, 30m da praia, 
piscina, churrasqueira, 

hobby box. "TODOS 
COMODOS C/ VISTA 

PARA O MAR" 
Cel - 12 99635-7504 

Ou 3884-4921
ALUGO M. de Sá fte. 
mar AP. 1 e 3 dor./ Pr. S. 
Diego/ piscina/ tenis/ 2 
churr/ seg/ gar. fechada/ 
3883-8906/ 99706-0911

VD Ford K 11/11/ verde 
metálico/ 53.000km/ 
vidro/ trava/ alarme/ rádio 
toca CD MP3/ R$ 18 mil/ 
99172-8022
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Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 
aceito carro.

Fone: 974040022 e 
997299981

Área 500 m2 - Área construída 350 m2  Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3 ba-
nheiros  / 1 hidromassagem- Armários  embutidos em dois quartos, Cozinha com armários 
embutidos Ampla sala 30 m2 - Escritório 15 m2  50 m2 de varanda em dois ambientes Chur-

rasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo 
deck e banheiro  Saúna Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada comple-

ta , Estacionamento para 5 carros, Ar condicionado em todos os  
cômodos/ Antena coletiva - Sistema de  monitoramento com 8 câmeras (acesso em todos os 

cômodos), Cerca elétrica  - Sistema de alarme 
com monitoramento externo, Garagem coberta para 3 carros Portão eletrônico / Direto com

 proprietário  - 12 98114-0022

Casa em Caraguatatuba  Pontal Santa Marina 
R$ 750 mil

Edital de Convocação

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 
Caraguatatuba,convoca todos os associados que estejam quites com suas 
contribuições e que façam parte do Quadro Social nos termos do artigo 16º 
§ 2º, do Estatuto vigente, para ASSEMBLEIA GERAL, objetivando 
eleger CONSELHO CONSULTIVO FISCAL (art. 47º do Estatuto), 
triênio 2018 a 2021, a realizar-se na Av. Frei Pacífico Wagner, 489 – Centro – 
Caraguatatuba-SP, no dia 22 de fevereiro de 2019, ás 9:00 horas 
para primeira convocação e para segunda convocação às 
9:30 horas, a qual se entenderá até às 18:30 horas, tudo nos termos do 
artigos 24º a 26º do Estatuto vigente,

CHAPA: ADMINISTRAÇÃO E PROGRESSO, já publicada nas 
dependências da AEAA-C.

COMPOSIÇÃO da chapa:
Diretor Presidente : Eng. SILVIO ANTUNES.
Diretor Vice Presidente: Arquiteto JOÃO MARCELO PASSOS GUI-
MARÃES.
DiretorSecretário: Eng. TADEU TAZINATTO.
Suplente 1- Arquiteto FABIANO DE MORAES ALMEIDA.
Suplente 2- Eng. UESLEI MARCOS DOS SANTOS.

PASSO PONTO BAR 
 Completo, funcionando. 
Valor R$ 15.000,00 mil. 
Rua Benedito Zacarias 

Nepomuceno, 877 - Estrela 
D’Alva – Caraguatatuba/

SP. Fone: (12) 98124-9997

VENDO OU PERMUTO 
Kitnet na Rua Santa Cruz, 

197 – Centro,  
Caraguatatuba. Aceito 

casa ou carro como parte 
do pagamento. R$ 150 mil. 

Cel.: 98207-0453 
VENDO Deposito p/ construção Sta 

Terezinha, com tudo dentro ou passo 
o ponto. Situado no Bairro do Tinga, 

Rua Marechal D. Fonseca, 1205. 
Aceito Proposta  

Tratar Cel.: (12) 98230-1914
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R$.500,00

Alugo casa 2 dormitórios 
sendo 1 suíte/ 1 wc grande/ 
sala c/ cozinha/ área serviço 
coberta/ garagem coberta p/ 
3 carros/ Jd das Palmeiras /

aceito proposta 
Tratar (12) 98199-2523 

POLIANA – A fofinha, 
gostosa de Caraguá, 

morena jambo, 24 anos, 
fogosa com tesão a flor 
da pele, realizo todas 

suas loucuras. 
(12) 98146-5287 zap

NICOLI CARIOCA – 25 anos, 
casada, completa. Faço tudo 
com carinho sem frescuras. 
Passo cartão. Tenho cerveja. 

(12)99788-6507

LETICIA – Novinha, 19 
anos, peitinho 

siliconado, bem durinho, 
sou magrinha, bumbum 

guloso empinadinho. 
Aceito cartão. com 

massagem. 
(12) 99788-6507

JULIANA – Novinha, 19 anos, 
meu local ou passo ir até você. 
Faço pernoite. Aceito cartão, 

parcelo no credito. 
 (12) 99788-6507

PATRICIA MESTIÇA – 21 anos, 
mulherão, branquinha, bonita, 
estilo modelo capa de revista. 

Completa. Aceito cartão. 
(12) 99788-6507 

VD terreno 1.000m² mu-
rado e aterrado c/projeto 
aprovado de 10 sobrados 
na Rua Cristovão de Bar-
ros/ um quarteirão da Piz-
zaria Lunamar/ avaliado 
em R$ 550.000,00 mas 
aceito contra oferta (12) 
99660-2700 com Flávio

ALUGO kitnet mobili-
ada Centro incluso água e 
luz/ c/garagem (12) 3882-
3030 ou 98153-0428

ALUGO kitnet 
Travessão px Merc pira-
tininga c/ gar/ água/ luz 
incluso/ R$570,00/ 3887 
9306/ 98187 8636

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ 
coz/ qtal/ R$200mil/ 
3887 9306/ 98187 8636

VENDO lote 
Travessão px esc Alaor/ 
250m²/ murado/ ater-
rado/ esc def/ R$110mil/ 
3887 9306/ 98187 8636

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ 
coz/ qtal/ R$200mil/ 
3887 9306/ 98187 8636
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