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Sabesp atende Aurimar 
e prefeito com rede de 

esgoto no Jardim 
Califórnia

Márcio Tenório acompanha 
mutirão de combate a Dengue

Felipe Augusto participa de 
reunião com empresários 

de Juquehy

22ª edição do Festival do 
Camarão está com inscrições 

abertas para pescadores 
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Temos que nos reinventar

De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

A partir de um vídeo postado pelo 
Pastor Carlos Maia fiquei a refletir:

As fantásticas modificações impos-
tas à sociedade moderna pela tecnologia 
nos faz pensar e acreditar que temos que 
nos reinventar, se não vejamos:

O Spotfy faliu as gravadoras;

A Netflix faliu as locadoras;

O Booking ameaça as agências de via-
gens;

O Google faliu as Páginas Amarelas, a 
Listel e as enciclopédias;

O Airbnb e o Trivago estão complican-
do os hotéis;

O Watsapp está complicando as opera-
doras de telefonia;

As mídias sociais estão complicado os 
veículos de comunicação;

O Uber está complicando a vida dos ta-
xistas;

A OLX está acabando com os classifi-
cados de jornal;

Os Smartphones acabaram com as reve-
lações fotográficas e com as câmeras ama-
doras;

O Zipcar está complicando as locadoras 
de veículos;

A Tesla está complicando a vida das 
montadoras de automóveis;

O e_mail está complicando a vida dos 
correios;

O Waze acabou com os aparelhos de 
GPS;

Os Bancos: Original e Nubank e a 
Transferwise estão amaçando o sistema 
bancário tradicional;

A Nuvem complicou a vida dos pen dri-
ves;

O Youtube complica as vidas das TVs e 
as crianças e os adolescentes não assistem 

mais canais abertos que devem acabar;

O Facebook complicou a vida dos por-
tais de conteúdo;

O Coaching mudou a forma de aprender 
pensar e agir;

O Tinder e similares complicando as 
baladas;

Com o Banco on line não precisamos 
mais ir as agências;

As apostas online estão acabando com 
as lotéricas.

Estes fatos nos levam a observar ou-
tros que tem muito a ver com isso:

Há 40 anos a economia brasileira não 
cresce;

A renda per capita do brasileiro cresce 
1% ao ano quando cresce;

A indústria brasileira acabou;

O desemprego chega a 12,7%;

A taxa de desemprego no Brasil é maior 
que a da Argentina;

Um em cada quatro brasileiros é subuti-
lizado, ou seja está mais próximo da escra-
vidão do que da carteira assinada;

O número de desempregados e subutili-
zados chega a 30 milhões, que é a soma das 
populações de Minas com o Ceará;

Só em São Paulo o desemprego é de 
16%;

Os aumentos salarias na média não con-
seguem mais do que 0,1% acima da infla-
ção;

63 milhões de brasileiros não pagam as 
dívidas em dia;

O que o governo paga aos bancos e ren-
tistas equivale a 6,3% do PIB, 400 bilhões 
de reais, ou seja a metade do que a reforma 
da previdência deve conseguir.

Pois é, temos que nos reinventar!

22ª edição do Festival do Camarão 
está com inscrições abertas para 

pescadores artesanais locais 

A 22ª edição do tra-
dicional Festival do Cama-
rão será realizada entre os 
dias 12 e 21 de julho na 
Praça de Cultura (Aveni-
da da Praia – Centro). Os 
pescadores interessados 
em participar na venda dos 
pratos devem entregar a 
documentação solicitada 
no período de 6 a 10/05 
na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Agricultu-
ra e Pesca (SMAAP). A lis-
ta dos contemplados para a 
concessão das barracas de 
culinária será divulgada no 
site e fixada no mural da 

rados, obrigatoriamente, à 
base de camarão e mandio-
ca, das quais 19 barracas 
são destinadas exclusiva-
mente a membros da Asso-
ciação dos Pescadores da 
Praia do Camaroeiro e uma 
a membros da Associação 
dos Pescadores Artesanais 
da Zona Sul de Caragua-
tatuba. As outras duas são 
para doces caseiros e tradi-
cionais da região.

Os selecionados 
para ficar com as barracas 
também devem participar 
das reuniões preparatórias 
como organização, ma-

posto de Pesca da Praia do 
Camaroeiro, com embarca-
ções obrigatoriamente de-
coradas; e nos dias do 22° 
Festival do Camarão, em 
suas respectivas barracas.

O Festival do Ca-
marão é realizado pela 
Fundacc – Fundação Edu-
cacional e  Cultural de 
Caraguatatuba em parce-
ria com a Associação dos 
Pescadores da Praia do 
Camaroeiro e tem apoio da 
Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca. O 
objetivo do evento é valo-
rizar, preservar, proteger 
e divulgar o patrimônio 
cultural e imaterial de Ca-
raguatatuba para as gera-
ções futuras, sobretudo o 
patrimônio cultural ligado 
à vida pesqueira dos caiça-
ras do Litoral Norte de São 
Paulo.

Tem, ainda, o pro-
pósito de ser fonte de ge-
ração de renda para a co-
munidade pesqueira, com 
exclusividade aos pescado-
res de camarão da Praia do 
Camaroeiro após o período 
de defeso.

Fundacc, além da sede da 
Associação de Pescadores 
da Praia do Camaroeiro, no 
dia 15 de maio.

Os documentos ne-
cessários devem ser aces-
sados no edital publicado 
no site da Fundacc –https://
fundacc.sp.gov.br/regula-
mento-de-concessao-de-
-barracas-22o-festival-do-
-camarao-2019/.

Para a realização do 
Festival, a Fundacc irá con-
ceder 22 barracas, sendo 
20 para comercialização de 
alimentos/refeições prepa-

nipulação de alimentos, 
degustação, questões sani-
tárias; da procissão marí-
tima e cerimônia “Barcos 
ao Mar”, no dia 26 de maio 
de 2019, às 10h, no Entre-
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Sabesp atende Aurimar e 
prefeito com rede de esgoto 

no Jardim Califórnia
Aurimar Mansano teve mais 

uma grande conquista para Caragua-
tatuba. O vereador conseguiu, com 
o apoio do prefeito Aguilar Junior, 
que a Sabesp realize a implantação 
de rede de esgoto no bairro Jardim 
Califórnia.

Na última sexta-feira, Auri-
mar Mansano esteve visitando o lo-
cal com os engenheiros da Sabesp, 
Pedro Ponce e Pedro Veiga, que co-
municaram que as obras deverão ter 
início nos próximos meses. Também 
participaram da reunião os moradores: An-
dré, Sr. Paulo, Wandemberg e Milton.

“Essa é mais uma luta antiga nossa 
em favor dos munícipes da cidade. Conse-
guimos a rede de esgoto para esse bairro da 
região central que até hoje não tinha. Estou 
muito contente por mais essa conquista. Foi 
muito legal conversar com aqueles que resi-
dem no local e entender um pouco da neces-
sidade deles.”, disse o parlamentar.

O vereador, em 2018, teve aprovado 
o requerimento 26/2018, pedindo informa-
ções sobre a implantação da rede de esgoto e 
manutenção de vias públicas no Jardim Cali-
fórnia e Benfica. 

“Na ocasião, já tínhamos conversado 
com munícipes. Eles pediam socorro, era o 
desespero em ver o esgoto sendo jogado na 

rua. Sorte que temos representantes que en-
xergaram esse grande problema que a co-
munidade enfrentava”, comentou.

Também em 2018, Aurimar fez o 
requerimento 122/18, encaminhado direta-
mente ao responsável da Sabesp e para o 
Executivo. No mesmo ano foi feito o ofí-
cio 06/2018, cobrando pela rede de esgo-
to através de um abaixo assinado feito por 
moradores. Neste ano, foi aprovado o re-
querimento 50/2019, de Aurimar Mansano, 
fazendo novamente a cobrança.

“Tenho tudo documentado. É uma 
luta que não cessou enquanto não resolves-
se. Agora sim estou mais tranquilo. Confio 
na palavra dos engenheiros da Sabesp e 
agradeço o apoio do prefeito, que entendeu 
a nossa luta”, finalizou.

Idosos e pessoas com deficiência 
visitam projeto de trilha acessível no 

Parque Estadual Serra do Mar 
Idosos e pessoas com 

deficiência estiveram na 
manhã desta segunda-feira 
(06/05), no Núcleo Caragua-
tatuba do Parque Estadual 
Serra do Mar (PESM) para 
conhecer a primeira Trilha 
Acessível, voltada às pessoas 
com deficiência e mobilida-
de reduzida.

A visita realizada pe-
los frequentadores do Cen-
tro Integrado de Atenção à 
Pessoa com Deficiência e 
ao Idoso (Ciapi) objetivou 
avaliar se o novo espaço está 
pronto para a inauguração, 
prevista para o mês de junho 
deste ano.

A Trilha das Palmei-
ras tem a finalidade de pro-
mover acessibilidade de ido-
sos, pessoas com deficiência 
e de pessoas com mobilidade 
reduzida até as cachoeiras e 
rios para proporcionar a in-
tegração do homem com o 
meio ambiente.

O caminho tem um 
percurso de um quilômetro 
ida e volta, em um tempo 
estimado de uma hora. A tri-

lha leva os visitantes da sede 
administrativa do Parque por 
um trecho de Mata Atlânti-
ca preservada e possibilita 
atividades de educação am-
biental e observação de aves, 
terminando na “Prainha”, 
uma piscina natural que é 
outro atrativo do Núcleo Ca-
raguatatuba.

Segundo o gestor do 
PESM – Núcleo Caragua-
tatuba, Miguel Nema Neto, 
a trilha foi construída com 
foco na acessibilidade, per-
mitindo que qualquer pes-
soa, desde idosos até crian-
ças com deficiência, utilizem 
o local. Também desenvolve 

interatividade com as infor-
mações relativas à fauna e a 
flora.

Para Maria Mota da 
Silva, de 64 anos, foi como 
voltar no tempo. Ela contou 
que é cearense e na infância 
brincava muito em lugares 
de rio e mata. “Relembrei 
meu passado, estou muito fe-
liz”, relatou.

Maria ainda acres-
centou: “Como tenho uma 
limitação na perna devido 
um acidente, fica difícil per-
correr estes lugares. Aqui foi 
muito tranquilo, com certeza 
voltarei mais vezes. Amei!”, 
disse.

Caraguá cria projeto de primeiro emprego 
destinado aos jovens do município 

Caraguatatuba im-
planta ainda neste semestre 
o projeto Primeiro Empre-
go, com a oferta de vagas de 
trabalho para jovens de 14 
a 21 anos idade, que nunca 
trabalharam formalmente, 
com carteira assinada.

Serão ofertadas 80 
vagas por semestre, onde 
os selecionados ficarão seis 
meses em curso preparató-
rio para o mercado de tra-
balho. Após capacitação, o 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) enca-
minhará os candidatos para 
hotéis, pousadas e comér-
cios em geral.

Os escolhidos serão 
contratados como Jovem 
Aprendiz e a duração do 
contrato será de até dois 
anos. O projeto é uma das 
propostas do plano de go-
verno do prefeito Aguilar 
Junior, sempre com foco 
na qualificação do cidadão, 

para captação de um melhor 
emprego.

Aumento da coloca-
ção no mercado de trabalho 
– De acordo com o IMO – 
sistema do Governo Federal 
de Intermediação de Mão de 
Obra, Caraguatatuba prati-
camente triplicou a coloca-
ção no mercado de trabalho 
em comparação aos últimos 
quatro anos.

Nos anos de 2014 e 
2015, o aproveitamento foi 

de 30%, já nos anos de 2017 
e 2018, subiu para 56%, au-
mentando quase mil empre-
gos formalizados.

Durante a alta tem-
porada (dezembro/18 a mar-
ço/19), o PAT realizou mais 
de 3,5 mil encaminhamentos 
para vagas de emprego. Das 
363 vagas captadas, mais de 
200 pessoas foram coloca-
das no mercado de trabalho, 
uma média de 56% de apro-
veitamento, ultrapassando a 
metade das solicitações.

EMEF Maria Moraes realiza pedágio solidário 
como atividade da Gincana da Solidariedade 

A EMEF Maria Mo-
raes, localizada no bairro 
Jardim Gaivotas, realizou na 
segunda (06/05) um Pedágio 
Solidário. A ação de mobili-
zação faz parte da Gincana 
da Solidariedade cuja ativi-
dade é a arrecadação de ar-
roz.

Participaram da ação 
alunos, professores e fun-

cionários da unidade escolar 
que abordaram os motoristas 
e os incentivavam a doar o 

alimento que 
ao final da 
gincana será 
direcionado às 
entidades as-
sistenciais do 
próprio muni-
cípio.

A do-
ação foi rece-
bida no local 
do pedágio 
ou poderá ser 
entregue na 
unidade esco-
lar até dia 10 

de maio.
Sob a regência do Ma-

estro Eduardo Frois a fanfarra 
da escola estava presente ao 
pedágio, atraindo a atenção 
dos motoristas e pedestres.

Os alunos aproveita-
ram a atividade para distribuir 
panfletos da ação contra a 
dengue.

Com o apoio da equi-
pe de trânsito a ação não trou-
xe prejuízo ou transtorno ao 
transporte ou a movimentação 
das vias.

A EMEF Profª Maria 
Moraes de Oliveira fica na 
Rua Pica Pau, 495 – Jardim 
Gaivotas.
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São Sebastião promove audiências 
públicas do contrato de concessão 

da Sabesp
A Prefeitura de São 

Sebastião vai promover, nos 
dias 6 e 7 de maio, duas au-
diências públicas sobre a mi-
nuta do contrato de prestação 
de serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgota-
mento sanitário, que deverá 
ser firmado entre o Municí-
pio e a Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de 
São Paulo – Sabesp. 

No dia 6, a audiência 
será no Teatro Municipal, a 
partir das 18 horas. Já no dia 
7, o evento acontece no Sa-
lão de Eventos do Maresias 
Beach (Av. Francisco Loup, 
nº 1109).

De acordo com a Se-
cretaria de Assuntos Jurídi-
cos, os documentos para a 
consulta da população estão 
disponíveis no site oficial 

da prefeitura: www.saose-
bastiao.sp.gov.br e eventuais 
contribuições deverão ser en-
caminhadas por escrito pelo 
e-mail consultapublica@

saosebastiao.sp.gov.br até o 
dia 10 de maio, contendo as 
sugestões de aprimoramento 
e respectiva identificação do 
interessado.

Prefeitura e moradores do Piavú se 
mobilizam para recuperação de rua
Moradores do Ser-

tão do Piavú, em Cambury, 
na Costa Sul, estão se mo-
bilizando para recuperar e 
criar a drenagem da Rua 
João Santana. A obra será 
realizada com material da 
Prefeitura de São Sebastião, 
por meio do “Mutirão de Pa-
vimentação”, que está agili-
zando serviços de melhorias 
de ruas do município, de bai-
xa complexibilidade, através 
de serviços voluntários. Ao 
todo será investido cerca de 
R$ 187 mil em material na 
rua que tem cerca de 240 
metros.

Segundo o vice-pre-
sidente da Associação de 
Moradores do Piavú, Lean-
dro Batista, é a primeira vez 

que se sente satisfeito com 
uma gestão. “A gente aqui 
nunca viu uma gestão fazer 
algo assim pela população, 
é uma atenção que nunca vi-
mos. Estamos satisfeitos até 
agora, mas queremos mais”, 
comentou.

O prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto, 

esteve com os moradores 
do Piavú na noite da última 
sexta-feira (04/05) para fir-
mar a parceria e, durante o 
encontro, anunciou a abertu-
ra de licitação para contratar 
empresa que fará a obra de 
acesso direto ao bairro, já 
que hoje a população precisa 
percorrer cerca de 4 km para 
acessar o local.

Pedido equivocado em 
lanchonete termina com 

baleados em Caraguá
 O caso aconteceu na 
quarta-feira (01/05), por vol-
ta das 23h00, no bairro Porto 
Novo. Um jovem de 18 anos 
e sua namorada de 14, teriam 
feito um pedido em uma lan-
chonete e a solicitação não 
teria vindo como esperavam.
 Segundo a Polí-
cia Civil, o rapaz que estava 
embriagado, teve um desen-
tendimento com o dono do 
estabelecimento e deixou o 
local, retornando minutos de-
pois, armado e acompanhado 
por um amigo. Eles teriam 
ameaçado o comerciante que 
reagiu.
 Durante a confusão 
que se estabeleceu, o jovem 
fez disparos acidentais que 
atingiram o braço de um 
cliente que se encontrava no 
local, a cabeça do próprio 
amigo, além da própria per-
na.

Recuperadas motos 
furtadas em S.Sebastião
 Em operações ocor-
ridas nos últimos dias, a Po-
lícia Militar recuperou três 
motos furtadas, além de pren-
der três pessoas.
 Em uma das opera-
ções, ocorrida no dia 30, no 
bairro Canto do Mar, Costa 
Norte da cidade, policiais 

da Rocam (Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicleta), 
prenderam um homem que 
estava com uma moto que ha-
via sido furtada em Caragua-
tatuba.
 Na sexta-feira (03/ 
05), duas pessoas foram pre-
sas com uma Honda Bros, 
também furtada. Já na noite 
de sábado (04/05), nova ope-
ração no bairro Canto do Mar, 
prendeu um homem com uma 
CG Titan, também produto de 
furto.
 As motos foram de-
volvidas aos proprietários.

Jovens são flagradas 
com drogas em visita ao 
CDP de Caraguatatuba

 Duas jovens com 
18 e 19 anos, foram flagra-
das com drogas durante visita 
ocorrida no domingo (05/05), 
no Centro de Detenção Provi-
sória de Caraguatatuba.
 Com a finalidade de 
visitar o companheiro, por 
volta das 9h30, a visitante de 
18 anos foi flagrada ao passar 
por revista no bodyscanner, 
quando um objeto estranho 
foi observado na região abdo-
minal da jovem. 
 Levada a UPA, após 
exames a visitante admitiu 
que havia introduzido a em-
balagem no ânus e realizou 
ela mesma a retirada do invó-
lucro que continha 104 gra-

mas de cocaína e 54 de maco-
nha.
 Ainda no domin-
go, por volta das 11:30, mais 
uma jovem teve um objeto 
visualizado na região pél-
vica. A visitante de 19 anos, 
que a princípio negou portar 
ilícitos, acabou por entregar 
a embalagem com 48 gramas 
de maconha que trazia entre 
as nádegas.
 Ambas tiveram seus 
nomes retirados do rol de vi-
sitantes.

Corpo é encontrado em 
rio de Caraguatatuba

 O corpo de um ho-
mem foi encontrado boiando 
em um rio localizado no bair-
ro Rio do Ouro. O caso acon-
teceu na quinta-feira (02/05).
 Segundo o IML, 
o homem com aproximada-
mente 23 anos, com o nome 
“Paola” tatuado em um dos 
punhos, vestia bermuda e ca-
miseta e não tinha sinais de 
agressão.

Procurado por tráfico é 
preso em Caraguatatuba
 Na noite de sexta-
-feira (03/05), a Polícia Mi-
litar prendeu na zona Sul da 
cidade, um indivíduo procu-
rado pela justiça. 
 O foragido cumpre 
pena por tráfico de entorpe-
centes. 
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Felipe Augusto participa de reunião 
com empresários de Juquehy

O prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto, 
se reuniu com um grupo de 
empresários de Juquehy, 
Costa Sul de São Sebastião, 
na noite da última sexta-
-feira (03/05) para discutir 
a questão de alagamento na 
rua Rua Benedito Izidoro de 
Moraes e de suas proximi-
dades. A reunião foi inter-
mediada pelo vereador José 
Reis e contou com a partici-
pação de representantes da 
Secretaria de Serviços Públi-
cos, Obras e Segurança.

De acordo com o 
morador e empresário, Ag-
naldo Theodoro, há cerca de 
dois anos a rua alaga com 
frequência quando chove. 
“É muito sério o que está 
acontecendo aqui, por isso 
estamos pedindo a Prefeitu-
ra que estudem a situação, 
pois além de ser nosso local 
de trabalho, é nossa moradia. 
Estamos muito gratos por 

termos essa oportunidade 
de discutir soluções dire-
tamente com o prefeito“, 
disse.

Segundo o prefeito, 
na segunda-feira (06/05), 
técnicos da Secretaria de 
Obras, Serviços Públicos 
e Meio Ambiente farão a 
vistoria no bairro. “É a pri-

meira vez que escutamos 
falar dessa questão aqui em 
Juquehy. Vamos levantar 
a topografia do local para 
verificar o que está cau-
sando o alagamento e se há 
alguma galeria entupida. 
No Centro e na Costa Nor-
te desentupimos diversas e 
conseguimos conter grande 
parte da água que desce 
quando chove.”, explicou.

 Noroeste
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Fátima Marques
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MTB 0066202

-06- O Kiosque 47 do Marquinhos, no Porto Novo, 
conta com ambiente agradável e bem familiar, 

sendo muito bem frequentado. 
Procurando sempre inovar, traz receitas 

diversas e exóticas, prova disso é o cardápio, 
que tem Ceviche, Bolinho de feijoada (campeão 
Caraguá a Gosto 2015), Chiclete de Camarão 
(vice campeão 2016), Costelinha de Tamba-

qui, Chiclé Mignon (campeão 2018), além dos 
Drinks diferenciados. Aos sábados e domingos 

tem a Maravilhosa “Costela no Bafo”, acom-
panhada de mandioca cozida na manteiga. 

Kiosque 47 do Marquinhos, sempre buscando 
algo diferente para satisfazer os clientes.

Márcio Tenório acompanha mutirão 
de combate aos criadouros da Dengue

O prefeito de Ilhabe-
la, Márcio Tenório, partici-
pou, na manhã de sábado (4), 
nos bairros Bexiga e Camba-
raú, na região Sul, do muti-
rão de combate à Dengue, 
realizado pela Secretaria de 
Saúde, por meio da Vigilân-
cia Epidemiológica e Setor 
de Controle de Vetores.

Na companhia de 
secretários municipais, con-
vocados por ele para apoiar 
esse mutirão de limpeza e 
conscientização (bloqueio 
de criadouros), o grupo per-
correu ruas como Manoel 
Pombo, Antônio Rosa e Pau-
lina Serafim dos Anjos. No 
caminho, moradores recebe-
ram orientações como me-
lhoria da vedação de caixas 
d’água, algumas encontradas 
sem tampas ou parcialmente 
cobertas, pneus e vasilhames 
abandonados, entre outros.

O coordenador do 
Controle de Vetores da Se-
cretaria de Saúde, Mário 
Otávio de Carvalho, expli-

cou que o trabalho de orien-
tação é realizado o ano in-
teiro nos bairros e reiterou 
a importância do apoio dos 
moradores no combate aos 
criadouros. “A participação 
da população é fundamental 
para o sucesso do combate à 
Dengue”, disse.

O prefeito explicou 
o motivo de ter convocado 
a participação de todas as 
secretarias municipais nessa 
importante atividade. “Pre-
cisamos dessa interação para 
ampliar os trabalhos nos es-
paços e equipamentos públi-
cos”, afirmou Tenório, que 

foi também ao barracão das 
escolas de samba, no Ita-
quanduba, cobrar os repre-
sentantes das agremiações 
limpeza do local para evitar 
a proliferação do mosquito 
transmissor da Dengue.

Em reunião com o 
presidente da Liga das En-
tidades Carnavalescas de 
Ilhabela (Leci), Anderson 
Augusto dos Santos, o Mes-
tre Baggio, e presidentes 
e diretores das escolas de 
samba, o prefeito lembrou 
que a Prefeitura está notifi-
cando-os sobre a conserva-
ção da área.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Poupar na 
educação é nos 
tornar ricos em 
ignorância!!!”

Estagiário de Direito
Quatro estudantes de Direito disputavam uma 
vaga de estagiário:
A proposta é responder a uma única pergunta, 
que dependendo da resposta pode desclassificar 
o candidato.
As entrevistas:
Diretor: Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Candidato da Usp: Ora, é um pensamento.
Diretor: Por quê?
Candidato da Usp: Porque um pensamento ocor-
re quase instantaneamente.
Diretor: Muito bem, excelente resposta. . .
Diretor: Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Candidato da Puc: Um piscar de olhos.
Diretor: Por quê?

Candidato da Puc: Porque é tão rápido que, às 
vezes, nem vemos.
Diretor: Ótimo!
Diretor: Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Candidato da Fmu: A eletricidade.
Diretor: Por quê?

Candidato da Fmu: Veja, ao ligarmos um inter-
ruptor, acendemos uma lâmpada a 5 km de dis-
tância instantaneamente.
Diretor: Excelente.
Diretor: Qual é a coisa mais rápida do mundo?
Candidato da Unip: Uma diarreia...
Diretor: Como assim? Está brincando? Explique 
isso...
Candidato da Unip: Isso mesmo. Ontem à noite 
eu tive uma diarreia tão forte, que antes que eu 
pudesse pensar, piscar os olhos ou acender a 
luz, já tinha me cagado todo...
Diretor: O emprego é seu... 

O Estágiario 2
Um belo dia, um estagiário de Informática rece-
beu um telegrama urgente de seu gerente, no 
qual somente estava escrito: P.O.R.R.A.! No dia 
seguinte, o pobre capacho apressou-se em res-
ponder por telegrama: F.O.D.A. - S.E.! 
Retornando ao escritório central, foi imediata-
mente chamado pelo gerente, que disse-lhe: - 
Você não tinha o direito de me responder daque-
le jeito! Não sabes que estamos em contenção 
de despesas? O meu telegrama era simplificado 
e o significado de P.O.R.R.A. É: “Por Obséquio 
Remeter o Relatório Atrasado” O estagiário ar-
gumentou: - Sei de tudo isso e foi exatamente 
dentro desse espírito que lhe respondi F.O.D.A. 
- S.E.! que significa: “Foi Ontem Despachado; 
Amanhã Será Entregue.” 

Tempo ruim
Professor: Chovia, que tempo é?
Aluno: É tempo muito ruim, professor. 

Os 14 mandamentos dos estudantes
1 - O estudante sabe sempre a matéria; se não 
responde é para não inferiorizar o professor.
2 - O estudante será sempre um exemplo; para 
a sociedade.
3 - O estudante nunca se deixa dormir; o desper-
tador é que não toca.
4 - O estudante nunca é posto fora da aula; é que 
sua presença é necessária noutro local.
5 - O estudante nunca diz mal de um professor; 
faz uma crítica construtiva salientando os seus 
defeitos.
6 - O estudante nunca copia; recolhe dados.

7 - O estudante nunca reprova; renova sua ex-
periência.
8 - O estudante nunca conspira contra os profes-
sores; estes é que têm espirito de conspiração.
9 - O estudante nunca bebe; saboreia.
10 - O estudante nunca fuma; estuda os efeitos 
nocivos do tabaco.
11 - O estudante nunca falta; não comparece por 
motivos de força maior.
12 - O estudante nunca chega atrasado a aula; 
perde o autocarro.
13 - O estudante nunca apalpa as colegas; estu-
da as suas anatomias.
14 - O estudante nunca estraga o material esco-
lar; testa sua resistência. 

Dois alunos chegam tarde à escola, e justificam-
-se:
1º Aluno: Acordei tarde, professor! Sonhei que fui 
à Polinésia, e demorou muito a viagem. 
Professor: E você?
2º Aluno: Eu fui esperá-lo ao aeroporto.  

Viagem furada
No fim de semana antes da prova final, quatro 
alunos resolveram viajar juntos, e faltaram à pro-
va. Voltaram na terça-feira, sendo que a prova 
havia ocorrido na segunda, e resolveram dar um 
“jeitinho”. Dirigiram-se ao professor:
— Professor, fomos viajar, mas o pneu furou e 
não conseguimos consertá-lo. Tivemos mil pro-
blemas, e por conta disso tudo nos atrasamos, 
mas gostaríamos de fazer a prova.
O professor, sempre compreensivo:
— Claro, vocês podem fazer a prova hoje à tarde.
Combinado isso, eles correram para casa e es-
tudaram o quanto podiam. Na hora da prova, o 
professor colocou cada aluno em uma sala dife-
rente, sem qualquer meio de comunicação entre 
eles, e entregou a prova:
-Primeira pergunta, valendo 0,5 ponto: Escreva 
algo sobre a Lei de Ohm.
Pela amostragem, os quatro ficaram contentes, 
pois haviam visto algo sobre o assunto, e pensa-
ram que a prova seria muito fácil.
-Segunda e última pergunta, valendo 9,5 pontos: 
Qual pneu furou? 

Caminhar rápido
Professor: Joaquim, diga o presente do indicativo 
do verbo caminhar.
Aluno: Eu caminho... ah... tu caminhas... ah... ele 
caminha...
Professor: Mais depressa!
Aluno: Nós corremos, vós correis, eles correm!

 Vai sentir um clima de tensão no ar, mas não 
desanime. Tudo indica que terá que lidar com situações 
familiares complexas que exigirão decisões difíceis. No 
amor cuidado. Nº  da Sorte 21.

 Profissionalmente, será vantajoso manter-se 
em uma posição recolhida e desenvolver tarefas que exijam 
planejamento e cuidado nos detalhes. Nº da Sorte 08.

 Abra-se a novos relacionamentos profissionais 
e conheça gente nova. Dedique-se a atividades mais praze-
rosas, não deve levar a vida tão a sério. Momento favorável 
para pequenas viagens. Nº da Sorte 04.

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

 Tente manter-se longe de confusões de todos 
os tipos. Esteja com amigos, participe de festas ou reuniões 
agradáveis.  No amor, não vá com tanta sede ao pote. Nº da 
Sorte 08.

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

 Usará sua inteligência para investigar e encon-
trar soluções para os problemas que tem diante de si. Não 
entre em conflitos nos grupos de trabalho. Nº da Sorte 49.

 Mantenha o foco em seus próprios interesses 
e vontades. Dedique-se à realização de seus desejos. No 
romance, uma fase mais tranquila. Nº da Sorte 23..

 Vai começar uma nova etapa em seu trabalho? 
Faça alianças com pessoas influentes. Na área sentimental 
, não convém despertar o ciúme de quem ama. Nº da Sorte 
15.

 A semana é boa para organizar sua vida e 
restabelecer a harmonia entre pessoas importantes para 
você. Na paixão, demonstre os seus sentimentos. Nº da 
Sorte 14.

 
 Não se engane com as aparências: há um 
trabalho duro pela frente se deseja atingir resultados. Não 
acredite em promessas, nem todas serão cumpridas. Deixe 
os desentendimentos de lado no amor.  Nº da Sorte 03.

 Resolva as questões domésticas antes que 
se tornem conflitos fora de controle. Do contrário, não 
conseguirá se concentrar para exercer as suas atividades 
profissionais.  Nº da Sorte 05.

 Resolva as pendências na relação a dois. Espante 
a preguiça: mostre sua capacidade quando quer conquistar 
um objetivo.  Há intensidade afetiva na relação a dois. N º 
da Sorte 09.

Peixes - 20/02 à 20/03

 No campo profissional, não tenha receio de as-
sumir desafios. Na relação amorosa, o momento é favorável 
para trocar de confidências. Nº da Sorte 13.
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MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO  CLAUDIO SIMÕES SANTOS
O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE DI-
REITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, 
ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele conheci-
mento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO  
movida por Claudio Simões Santos para constatarem a presente ação 
processo nº 1003965-27-2018.8.26.0587 e para que chegue ao conhe-
cimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do futuro, 
expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que apresen-
tem contestação, sob pena de  confissão e revelia, do imóvel abaixo de-
scrito: Um lote de terreno Tem início no ponto 1, com as coordenadas UTM 
N-7371805,7893 e E- 433893,1082, cravado no alinhamento da Travessa 
Piavú B e o imóvel de Josias Souza Miranda; deste ponto segue com o 
azimute 80º35’17” e a distancia de 09,64m até o ponto 2, deste ponto 
segue como azimute 77º26’29” e a distância de 04,90m até o ponto 3, 
deste ponto deflete à esquerda com o azimute 353º19’35” e a distância de 
0,50m até o ponto 4; deste ponto deflete à direita com o azimute 80º12’40” 
e a distância de 04,55m até o ponto 5, deste ponto segue com o azimute 
82º12’41” e a distância de 07,43m até o ponto 6; do ponto 6 segue com 
o azimute 78º54’01” e a distância de 07,96m até o ponto 7, segue com 
o azimute 79º58’53” e a distância de 05,19m até o ponto 8; deste ponto 
segue com o azimute 78º32’34” e a distância de 12,01m até o ponto 9, com 
as coordenadas UTM N- 7371815,5256 e E- 433943,8803, confrontando 
nesta extensão do ponto 1 ao 9 com o imóvel de Josias Souza Miranda; 
deste ponto deflete à direita com o azimute 170º10’46” e a distância de 
12,49m até o ponto 10, com as coordenadas UTM N-7371803,2157 e E 
–433946,0112, confrontando nesta extensão com o imóvel de Cláudio 
Simões dos Santos; deste ponto deflete à direita com o azimute 259º55’53” 
e a distância de 36,95m até o ponto 11; deste ponto segue com o azimute 
260º09’45” e a distância de 14,54m até o ponto 12, com as coordenadas 
UTM N-7371794,2724 e E- 433895,3087, confrontando nesta extensão do 
ponto 10 ao 12 com o imóvel de José Carlos dos Santos; deste ponto de-
flete à direita com o azimute 349º10’59” e a distância de 11,73m até o ponto 
1, início desta descrição, confrontando nesta extensão com o alinhamento 
da Travessa do Piavú B, encerrando a área de 624,49m² (seiscentos e 
vinte quatro metros e quarenta e nove decímetros quadrados).

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel

Na qualidade de Síndica do Condomínio em epígrafe, eu, Elizete Barbosa 
Sues, venho pela presente convocar os senhores condôminos para partici-
parem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia 18 
de Maio (sábado) de 2019, nas dependências do Condomínio, sito a Rua 
Adaly Coelho Passos, nº 600 - Prainha, neste município, às 09:00 horas 
em primeira convocação. Caso não haja “quorum” regulamentar, ficam 
desde já convocados para reunir-se no mesmo dia em segunda chamada 
às 09:30 horas, com qualquer número de presentes para deliberarem e 
votarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

A) Prestação de contas (Ordinária e Extraordinária) do ano de 2018 e apre-
sentação da posição financeira atual;
B) Apresentação e votação da Previsão Orçamentária ordinária e ex-
traordinária para o ano de 2019; 
C) Eleição membros do Conselho e Subsíndico. Ratificação contrato de 
síndica profissional; 
D) Constituição de Comissão para revisão e alteração da Convenção e 
Regimento Interno;
E) Resultado da pesquisa realizada entre os condôminos quanto as prio-
ridades a serem seguidas em relação ao planejamento das reformas nas 
áreas comuns e de lazer do Condomínio. Considerando tal resultado, apre-
sentação do projeto executivo da portaria e planejamento da comissão de 
obras. 
F) Outros assuntos de interesses gerais a serem colocados e se necessário 
deliberação, deverão constar na ordem do dia em futura assembleia.

Caraguatatuba, 03 de Maio de 2019.

Atenciosamente,

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel - 
Síndica- Elizete Sues

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003470-42.2017.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional)
Requerente: EDNEILA OLIVEIRA LOHRER e outro
3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 1003470-42.2017.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Es-
tado de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER a VERÔNICA OLSEN, nascida Verônica Arendt, filha de Otto 
Guenther e Gundula Arendt, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Richerd Alexander Lohrer Arendt e Edneila Oliveira Lohrer ajuizram ação 
de USUCAPIÃO, visando o imóvel localizado na Av. Câncer, 45, composto 
pela unificação dos lotes 06; 01 e 02 do loteamento denominado "O Ca-
pricórnio", atualmente Av. Câncer nº 45, Rua Cruzeiro do Sul, nºs 49 e 
111, contribuintes municipal nºs 06.101.010; 06.101.001 e 06.101.002 re-
spectivamente, B. Massaguaçu – Caraguatatuba -SP, a serem aglutinados 
na matrícula 58.386 do Registro de Imóveis desta Comarca , alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. 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 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 22 de abril de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005974-
84.2018.8.26.0126 O(A) MM. JUIZ(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
da Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). GILBERTO ALABY SOU-
BIHE FILHO, na lorma da Lei, etc.
FAZ SABER aos INTERESSADOS INCERTOS OU 
DESCONHEClDOS(artiqos 259, III c/c 626, § 1° do CPC), que par este 
Juízo  tramita uma ação de Inventário movida por ALEXANDRE RICARDO 
FERREIRA pelo falecimento da sua genitora MARIA AUXILIADORA FER-
REIRA. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
(art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizerem, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluir após o decurso do prazo do presente edital 
e após concluídas as citações, sobre as primeiras declaração, podendo 
arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar conta a nomeação 
do inventariante erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a 
nomeação inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no 
título de herdeiro (art. 627,incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). 
Ficam advertidos que decorrido o prazo sem manifestação, o processo 
seguirá em  seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos 
do processo, caso em que ser nomeado curador especial (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. 

ALUGO Flat’s prox-
imidade rodoviária 
Caraguá/ com ou sem 
mobília/ Tratar Tele-
fone: (12) 99788-2882

ALUGO c/propri-
etário casa 2 dorms/ 
sala/ coz/ área/ gara-
gem coberta/  Martim 
de Sá/ F: (12) 99724-
4474

Apto. Indaiá: “Opor-
tunidade” 2 dor/ 200m 
da praia/ R$ 200 mil/ ac. 
financ/ 99661-8946 creci 
177020-F

Alugo sítio 3 dor/ 
sala/ coz/ varanda gde/ 
muito verde/ água natu-
ral/ bairro Serraria/ lindo 
R$ 1.200,00/ 98178-8445

VD lote no Golfinho/ mu-
rado e aterrado/ 250m²/ 
av. principal bloquetada/ 
escritura/ R$ 85.000 zap 
99622-9797 c/Jorge

VD casa Porto Novo, dois 
dorm/ 3 vagas/ 500m da 
praia/ 50m da pista/ dc-
tos ok/ aceita financ/ R$ 
230.000 Zap 99622-9797 
c/Jorge
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ALUGA-SE Galpão 
comercial no Porto Novo, 

próximo a Ponte 
R$ 1500,00+ IPTU. Rua 
Placidina Ferreira dos 

Santos, 395. 
Fone: 3883-2665 e 
98127-1333 whats

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 contra oferta 
(12) 99660-2700 com Flávio

Aluga-se 1 apartamentos  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 Apto Mob. na 
Martim de Sá, prox. ao 

kiosk do Zequinha, a partir de 
R$900,00 1 dorm, sala, coz., área 
de   serviço. (água, IPTU e 
condomínio incluso), piscina 

e garagem. Tel.: (12) 
3883-2665 / (12) 98127-1333

Oportunidade, imperdível.
Casa próximo ao Camaroeiro, 3 
dorm., construção com 6 anos, 
moradores locais, preço abaixo 
do mercado: R$ 380.000,00 aceita 
50% e saldo em  imóvel ou facilita 

direto com  proprietário.
 Tratar 12 99622-9797zap

Jorge Nunes
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DÉBORA CASADA – 24 anos, lindinha, 
baixinha, seios GG, sorriso lindo, 
completa. Faço tudo que pedir. 
Aceito cartão. (12)99788-6507

(12) 98267-1492

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

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

Fone: 974040022 e 
997299981

VD casa Jd. Palmeiras 
3 dor/ sl/ coz/ 1 ste/ wc/ 
10x30/ R$ 250 mil/ ac. 
contra-oferta (11) 98215-
8816/ 98472-3121 creci 
55881

BRUNA – danadinha, 19 anos, 
loira, olhos azuis, completa, 

cheirosa sem presa. Com local 
discreto. (12) 99106-7728  

(12) 98163-8999

POLIANA – Separada 
carente, a verdadeira 
mineira fogosa, que 

adora sacanagens. Re-
alizando todas suas 

fantasias. 
(12) 98146-5287 

VITÓRIA – 24 anos, linda, 
morena bronzeada, estilo 
namoradinha, carinhosa, 

simpática, seios e bunda GG, 
com local.  (12) 99208-5150

CAMILA – CASADA, novinha, 
completa. Topo tudo, faço tudo 

com carinho. Aceito cartão. 
Tenho cerveja.   (12)99788-6507

(12) 98180 9246

BARBARA – 18 anos, linda, 
magrinha, corpo durinho, iniciante, 
carinhosa, estilo namoradinha, sem 

frescura. Com local. 
(12) 99106-7728 

TAÍNA – 18 anos, linda, 
cabelos pretos, baixinha, 
seios GG, sem frescura e 
sem pressa. Novidade na 
cidade.(12) 98163-8999

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 

ALUGO kitnet mobili-
ada/ 1 vaga auto/ fixo ou 
temporada/ Martim Sá 
(12) 3882-1083/ 98842-
0002/ 99672-0020
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery


