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Procuradoria avalia
positivamente as audiências
públicas realizadas pela
Secretaria de Saúde
Canções ao Mar trazem Marina
de La Riva à Casa Brasileira
Fundo Social fecha parceria
com Grupo Escoteiro do Mar
de São Sebastião
Aurimar e Tato Aguilar
conseguem
UBS para o Golfinho
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Sou obrigado a pagar seguro
do Cartão de Crédito?

Tenho recebido muitas reclamações de leitores com relação a cartões
de crédito e suas operadoras. A mais
significativa diz respeito ao cartão
oferecido pelo Supermercado Atacadão estabelecimento este que só aceita
pagamentos a vista ou através de seu
cartão de crédito que é constantemente
oferecido a seus consumidores.
Até ai tudo bem, mas a verdade
é que a informação oferecida de que “o
cartão não tem cobrança de anuidade
menos nos meses que você usa o cartão”, a informação é mentirosa e não
procede.

O consumidor é surpreendido a
posterior, que existe sim essa cobrança e pior cobram ainda um seguro de
perda e roubo e agora mais, um valor
mensal pelo envio de mensagens SMS
para seu celular. Serviços que você
não contratou.
Em uma rápida busca na internet
encontrei no site “Cartão de Crédito” o
seguinte artigo muito esclarecedor.

07 de fevereiro de 2019

- 02 -

Vamos pegar como exemplo
o Seguro Perda e Roubo, ele é basicamente o modelo mais oferecido,
através dele é possível ficar protegido
em caso de perda e/ou roubo de cartão, isso significa que se houver uma
compra indevida, a seguradora ficará
com o prejuízo. O que acontece é que
o consumidor já possui esse benefício
de forma legal, ele não pode ser responsabilizado por uma compra não
efetuada por ele, dessa forma o seguro
acaba se tornando um produto completamente desnecessário.
Para estimular a contratação a
maioria das seguradoras costumam
distribuir prêmios mensais por sorteios. Esse tipo de seguro normalmente possui um valor baixo, em média,
R$5,00 por mês, porém é importante
salientar que o custo anual desse tipo
de contratação é de R$60,00, então
não é um valor tão pequeno assim.
					
Por que o seguro perda e
roubo é desnecessário?

O seguro perda e roubo do
O portador do Cartão de CrédiCartão de Crédito é obrigatório
to não pode ser obrigado a pagar pelo
ou opcional?
que não consumiu, a segurança do
O que acontece se houver algu- meio de pagamento é uma responsama compra indevida e eu não tiver um bilidade da administradora. O contrato
entre os terminais e os estabelecimenseguro contratado.
tos prevêem que o titular do cartão
Praticamente todas as adminis- deve ser identificado no momento da
tradoras costumam disponibilizar ser- compra, então como uma terceira pesviços adicionais aos seus clientes, um soa conseguiu comprar em seu nome?
dos principais produtos oferecido é o O que acontece é que nenhum estabeseguro opcional, há diversas modali- lecimento pede documento de identifidades de seguro, porém a mais comum cação no momento da utilização, então
é o de “Perda e Roubo“, tais produtos qualquer pessoa consegue efetuar uma
não são de contratação obrigatória, compra, favorecendo fraudes.
pois o cliente tem a opção de aderir ou
Além disso o Código de Defesa
não a “proteção“. Neste artigo vamos
discutir a obrigatoriedade e também a do Consumidor (CDC) determina que
necessidade desse tipo de contratação, o consumidor não pode ser obrigado
em muitos casos pagar seguro pode ser a pagar por aquilo que não consumiu.
dinheiro jogado fora, já que muitos be- Dessa forma qualquer compra indenefícios oferecidos por eles já são um vida deverá ser retirado da fatura do
consumidor.
direito garantido por lei, entenda.

Fundo Social fecha parceria com
Grupo Escoteiro do Mar de São Sebastião

O Fundo Social de
Solidariedade de Caraguatatuba recebeu na sexta-feira
(01/02) a visita do Grupo Escoteiro do Mar Guaravita de
São Sebastião, que conheceu
toda a estrutura e logística do
espaço.
A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar,
recepcionou os visitantes e
mostrou o funcionamento
das salas de cursos; recebimento e entrega de doações
às famílias de baixa renda;
bazar; projetos com gestantes; além de toda parceria
com eventos para arrecadação de alimentos.
O diretor-presidente
do Grupo, Moises Figueiredo anunciou durante a visita,
que tendo em vista a necessidade do Fundo Social, iniciarão, em breve, uma campanha para arrecadar roupas
masculinas.
“Vimos que há demanda, porém pouca doação,
principalmente em casos
emergenciais, como desabrigamentos por chuvas. Desta
forma, nos comprometemos
em ajudar com essa campanha de arrecadação”, explicou Moises.
Para Samara Aguilar,
a ação é gratificante. “Toda
ajuda é bem vinda, principalmente nestes casos, que va-

mos ajudar outras pessoas. A
população é quem ganha!”,
destacou a presidente.
Também participaram
da visita, o diretor- administrativo, Mônico Santos e o
relações institucionais, Marcio Fernandes.
O Escotismo do Mar
é como qualquer outro escoteiro; ele presta a mesma
promessa e segue a mesma
Lei Escoteira. Ao mesmo
tempo em que é um escoteiro, ele é um apaixonado pelo
mar.
O que caracteriza
os Escoteiros do Mar é que
eles realizam suas atividades
preferencialmente na água.

Onde quer que exista água
em quantidade e profundidade suficientes para que uma
embarcação possa navegar,
aí podem existir Escoteiros
do Mar, seja água de mar, de
rio, lago, lagoa ou Pantanal.
A gama de atividades
que podem ser realizadas é
enorme, indo da tradicional
navegação a remo até mergulho ou windsurf. O Grupo
Escoteiro do Mar Guaravita,
está localizado nas dependências da Capitania dos
Portos, em São Sebastião.
Quem quiser ajudar o
Fundo Social com doações, o
endereço é Rua José Damazo
dos Santos, 39 – Centro.

Professores iniciam o ano letivo com
palestra sobre desafios e oportunidades

A palestra “Os desafios e oportunidades para
a transformação da Educação no século XXI”, com o
consultor educacional Ton
Ferreira, abriu o ano letivo
para os professores da rede
municipal de ensino, nessa
sexta-feira (1º), no Teatro
Mário Covas. Na parte da
manhã, o encontro foi com
os profissionais da Educação Infantil, Fundamental I
(1.º ao 3.º anos) e Adjuntos.
Na parte da tarde, com os
do Fundamental I (4.º e 5.º
anos), Fundamental II, da
EJA e Adjuntos.
Ferreira é licenciado
em Matemática pela Unesp,
mestre em Ciências pela
USP, pós-graduado em Ética,

Valores e Cidadania na Escola pela USP e MBA Gestão
de Pessoas pelo Centro Universitário Salesiano de São
Paulo (Unisal).
O consultor elogiou o
desempenho de Caraguatatuba no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), desde que foi criado

em 2007, para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para
a melhoria do ensino. “Parabenizo a todos os professores
do município pelos índices
alcançados no IDEB. Caraguá sempre esteve acima da
meta projetada pelo MEC.
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Secretaria de Turismo apresenta
Caraguatatuba na New York Travel Show

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur),
esteve presente, no final de
janeiro, na 16ª edição da Feira Internacional de Turismo
– New York Times Travel
Show, realizada no Jacob K.
Javits Center. A seleção foi
feita pela Embratur e a feira
reuniu mais de 500 expositores, representando 170 destinos mundiais.
Este foi o primeiro evento do ano de muitos
que devem ser realizados ao
longo de 2019 como parte da
estratégia do prefeito Aguilar Junior em potencializar
o município como destino
turístico, juntamente com as
demais cidades do Litoral
Norte, tanto é que após a seleção, foi feito convite para
os outros municípios estarem presentes, sendo aceito
por São Sebastião.
“Pudemos perceber
um público muito receptivo
ao nosso produto e mesmo
quando encontrávamos algum “no beach person” (os
que não gostam de praia),

oferecíamos a natureza exuberante do Parque Estadual
da Serra do Mar, de forma
que todos pudessem ter seus
desejos atendidos e a uma
curta distância da Capital e
do principal aeroporto nacional”, explicou Marcelo Suckow, representante da Setur.
Durante os três dias
de feira foram atendidas
aproximadamente 380 pessoas, das quais cerca de 150
eram agentes e/ou operadores de turismo e muitas nunca tinham ouvido falar no
destino Litoral Norte. “Alguns se espantaram pelo fato
de São Paulo ter belas praias
e rica natureza”.
Sukow destaca que a

Começa nesta terça-feira (5) a temporada 2019
do Corpo de Baile de Caraguatatuba. No sábado passado foi realizada a audição
que selecionou os nove integrantes e mais uma estagiária
do grupo.
Os aprovados receberão bolsa auxílio-artística no
valor de R$ 5 mil divididos
em 10 parcelas de R$ 500
mensais, por um período de
10 meses.
A avaliação foi feita pelas juradas Cristiane

Azevedo, do Stúdio Accus
e Marie Bueno, da Companhia de Dança Next, ambas
de São José dos Campos, e
Brisa Diamante, da Escola
Experimental de Dança de
Ubatuba.
Os candidatos foram
avaliados em relação à aula
de técnica clássica, variação
contemporânea e entrevista
de disponibilidade nos horários de atividades do Corpo
de Baile (aulas, ensaios e
apresentações).
O Corpo de Baile é

abertura de uma casa de câmbio e da primeira agência de
turismo receptivo em Caraguatatuba, duas carências da
região, já está promovendo
mudanças no trade turístico
em relação ao Litoral Norte
da cidade.
Ainda durante a feira
de Nova Iorque foram feitas
reuniões com representantes
de consulados, como a ministra Lucia Maierá, Cônsul-Geral Adjunta, que deram
dicas sobre como abordar
o turista norte-americano e
convidaram a comitiva a retornar à cidade, ainda neste
ano, para realizar apresentação sobre os aspectos turísticos.

Corpo de Baile de Caraguatatuba
seleciona bailarinos para temporada 2019

um projeto de formação artística criado pela Fundacc
– Fundação Educacional de
Cultural de Caraguatatuba
com o objetivo de capacitar bailarinos levando-os a
profissionalização artística
oportunizando o estudo da
técnica clássica e contemporânea a jovens talentos.

Aurimar e Tato Aguilar conseguem
UBS para o Golfinho

Após luta dos Vereadores Aurimar Mansano
e Renato Leite Carrijo de
Aguilar (Tato Aguilar), o
bairro do Golfinho, na região
Sul de Caraguatatuba, ganhará em breve uma Unidade
Básica de Saúde (UBS).
No ano passado, foi
aprovado um requerimento que requer informações
do Poder Executivo sobre a
construção de uma Unidade
Básica de Saúde – UBS – no
bairro Golfinho. A propositura é assinada pelos dois
Parlamentares, que vinham
cobrando
constantemente
o poder público para que a
comunidade conte o quanto
antes com o posto de saúde.
“Há a necessidade de
promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos
e a manutenção da saúde a
toda a população. Estamos
lutando pela área da saúde
para todo o município e, dessa vez, a luta é para favorecer
os moradores do Golfinho”,
falou Aurimar.

Na ocasião, Tato
Aguilar lembrou da importância de se ter uma UBS
por perto. “As unidades básicas de saúde são a principal porta de entrada e centro
de comunicação com toda a
rede de atenção à saúde, por
ser instalada perto de onde as
pessoas residem, trabalham
ou estudam, é fundamental
garantir esse fácil acesso aos
munícipes, com uma saúde
de qualidade”, comentou.
De acordo com o Poder Executivo, as obras serão
iniciadas em breve.
Aurimar Mansano já

conquistou consideráveis
melhorias para os moradores do Golfinho. Recentemente, ele conseguiu junto
ao Executivo as obras de
guias, sarjetas e bica corrida
nas vias do bairro.
“O Golfinho tem
recebido uma atenção especial dessa administração e eu, Vereador de seis
mandatos, sempre lutei por
melhorias para aquela comunidade. Caraguá cresceu
muito, é preciso investir em
todos os bairros, o Golfinho
merece esse carinho”, disse
Aurimar Mansano.

Na semana passada,
a Prefeitura de Caraguatatuba realizou uma ação de
fiscalização no Rio Juqueriquerê, visando inspecionar
as atividades irregulares, as
marinas e ações que causam degradação ao meio
ambiente no local. O objetivo é assegurar a qualidade
ambiental do entorno e da
água, garantindo condições
favoráveis tanto para pesca
quanto para turismo e atividades náuticas.
A ação foi coordena-

da pela Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e
Pesca com a presença de
diretores e chefes do departamento de fiscalização,
licenciamento e educação
ambiental da secretaria.
Na vistoria realizada
às margens do Rio Juqueriquerê, foram evidenciados
diversos pontos de lançamento irregular de esgoto,
vazamentos de óleo proveniente das marinas, pontos
de supressão de vegetação
e intervenções não autori-

zadas em APP’s (Área de
Preservação Permanente),
incluindo descarte de resíduos e entulhos.
De acordo com Marcel Giorgeti, secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, as
ações de fiscalização serão
constantes. “Trata-se de um
ambiente que necessita de
ações para preservação e mitigação dos impactos. Essa
primeira visita foi apenas visando orientar,destacou.

Prefeitura realiza fiscalização de ações
irregulares no Rio Juqueriquerê
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Distribuição de mudas em Ubatuba
incentiva preservação da Mata Atlântica

Cabeludinha, café-cereja, goiaba, uvaia, juçara,
urucum, aroeira pimenteira
e araçá foram as mudas distribuídas gratuitamente na
manhã desta sexta-feira, 1
de fevereiro, no Fácil – posto
de atendimento ao munícipe,
em mais uma ação realizada
pela secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Ubatuba.
Um total de 150 mudas foram disponibilizadas
para interessados em plantar
uma das espécies, todas nativas da Mata Atlântica. Cada
pessoa pode retirar uma
muda em cada ação.
Mike Knight, da África do Sul, mas que vive no
Brasil há mais de 30 anos,
escolheu um exemplar de juçara, que vai ser plantado em
sua casa na Enseada.
Já a aroeira pimenteira foi a preferência de Vera
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MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

Lucia Barbosa, do Parque
Guarani, que elogiou a iniciativa e pediu para que seja
realizada mais vezes.
“Além de incentivar
o plantio, nosso objetivo é
também despertar na população o sentimento de preservação de nossas matas”,
destaca Wilber Cardozo,
secretário da pasta de Meio
Ambiente. “Repetiremos a

iniciativa periodicamente.
Na próxima sexta-feira, faremos na regional Sul”, acrescentou.
Acompanhe a página na internet e as redes
sociais da Prefeitura de
Ubatuba para saber onde e
quando acontecerão as próximas ações de distribuição
gratuita de mudas.

Corrida Ilhabela Runner “Verão no Clima”
foi completada por mais de mil atletas

Mais de mil corredores participaram, na noite do
último sábado (2), da Corrida Ilhabela Runner “Verão
no Clima 2019”. A iniciativa
foi da Comunicação 3 Brasil,
com apoio do “Projeto Verão
no Clima” da Secretaria de
Meio Ambiente do Governo
do Estado de São Paulo e da
Prefeitura de Ilhabela.
A corrida abriu o calendário de provas do segmento no município e integrou a ampla programação
do “Projeto Verão Ilhabela”
deste ano.
O sucesso foi incontestável, de acordo com a
pasta responsável. Além de
incentivar a prática de atividades físicas, a corrida pro-

DISQUE

Polícia

moveu a solidariedade, com
as centenas de quilos de alimentos doados por meio das
inscrições e conscientização
sobre os cuidados com o
meio ambiente.
Nomes conhecidos
do atletismo local marcaram
presença no pódio em inúmeras categorias e na Clas-

sificação Geral. Na disputa
pelo Feminino, Jakelyne dos
Santos foi a campeã, Edilma
Lima a vice e Marilda Alves,
a quinta colocada.
Já no Masculino,
Paulo Soares foi o campeão,
Vitor de Souza o vice, Rubenilson Pinto ficou em terceiro lugar e Luciano Alves, em
quinto.

Procurado pela justiça é
preso em Ubatuba
Um homem de 32
anos foi preso nesta segunda-feira (04/02), no bairro Perequê-Açú, suspeito de matar
um advogado em Campos do
Jordão no ano de 2018.
Segundo a polícia,
o suspeito era cliente do advogado Kléber Araújo de 60
anos, assassinado com cinco
tiros em 20 de junho de 2018,
em seu escritório.
A prisão foi realizada por policiais da Força
Tática da Polícia Militar de
Ubatuba, que chegaram até
o indivíduo por meio de informações advindas de uma
operação conjunta entre as
Polícias Civil e Militar em
Campos do Jordão, de que o
homem estava escondido na
cidade, se passando por turista.
Procurado por roubo é
preso em Caraguatatuba
Em patrulhamento
realizado na noite de sexta-feira (01/02), no bairro Sumaré, Policiais Militares da
Rocam prenderam um homem procurado por roubo.
Durante a ação, os
policiais percebendo as atitudes suspeitas de alguns homens que se encontravam no
local, realizaram pesquisas

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

dos seus nomes, e encontraram o indivíduo que além de
ser procurado por roubo, é
também suspeito de tráfico e
receptação.
Homem com carro
roubado é preso em
São Sebastião
Policiais Militares
da Rocam percebendo as atitudes suspeitas de um indivíduo que estava em um carro
no bairro Canto do Mar, na
Costa Norte da cidade, consultaram o chassi do veículo,
momento em que constataram
se tratar de produto furtado.

Militar, logo após furtar o
celular de um cliente de um
quiosque na Praia Martim de
Sá. Funcionários do estabelecimento acionaram a polícia e
informaram as características
do indivíduo, o que possibilitou a rápida identificação e
prisão do bandido.
Três bandidos são
presos por roubo em
Caraguatatuba
Um funcionário da
Prefeitura percebeu que o
camarim localizado na Praça
da Cultura havia sido arrombado e informou policiais que
realizavam patrulhamento na
orla da praia.
Os policiais militares encontraram um casal
que carregava um cooler contendo objetos subtraídos do
local. Mais uma pessoa ainda
foi detida por envolvimento
no crime.

Ladrões são presos em
flagrante em Caraguá
Policiais da Polícia
Militar que seguiam em sentido a zona Sul da cidade, a fins
de atender a uma ocorrência,
se depararam com dois indivíduos carregando dois aparelhos de televisão, no bairro
Porto Novo.
Mulher morre afogada
O fato aconteceu na
em Ubatuba
tarde de quinta-feira (31/01),
Uma mulher more foram apreendidos, além reu na tarde de quinta-feira
dos dois televisores, um si- (31/01), vítima de afogamenmulacro de pistola, uma bol- to na Praia do Lázaro.
sa, bebidas, entre outros.
De acordo com os
bombeiros, a mulher sofreu
um mal súbito e acabou se
Ladrão é preso em
flagrante em Caraguá
afogando. Ela chegou a ser
Um homem foi pre- socorrida com vida, mas faleso em flagrante pela Polícia ceu a caminho do hospital.
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Os fiéis da Paróquia Santo Antônio
de Caraguatatuba
prepararam um baile
de máscara
maravilhoso para
comemorar o
aniversário do Padre
Carlos Albertino da
Silva (Pe. Beto), e
com a venda dos
convites arrecadaram
fundos para a igreja.
Foi uma festa
maravilhosa.
Parabéns!!!

07/02/19
-06-

Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Exposição “Carnaval em São Sebastião”
faz sucesso no CIT da Rua da Praia

A menos de um mês
para a chegada do Carnaval,
o Centro de Informações
Turísticas da Rua da Praia
(CIT) continua aberto para
receber os amantes da folia
na exposição “Carnaval em
São Sebastião”.
Realizada pela Prefeitura de São Sebastião, por
meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato
Sant’Anna” (Fundass), em
parceria com a Associação
Sebastianense das Entidades
Carnavalescas (ASEC), até
o dia 06 de março, o CIT reúne fotografias do carnaval
sebastianense, fantasias e camisas enquadradas das cinco
escolas de samba associadas
à ASEC, X-9 Litoral Norte,
Mocidade Independente da
Topolândia, Acadêmicos de
São Francisco, Ki-Fogo e
Sol da Vila.
Além disso, são expostos elementos referentes
aos blocos carnavalescos de
São Sebastião associados à
ASEC, Guerreiros do Sam-

ba, Leões da Vila e Bloco
dos Sujos, e instrumentos
principais que formam a bateria de uma escola de samba
juntamente com um histórico
sobre eles.
A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h; sexta-feira,
das 8h às 22h; e aos sábado,
domingos e feriados, das 14h
às 22h.

Serviço:
EXPOSIÇÃO “CARNAVAL
EM SÃO SEBASTIÃO”
Local: Centro de Informações Turísticas – Rua da
Praia
De segunda a quinta-feira,
das 8h às 18h | Sexta-feira,
das 8h às 22h | Sábado, Domingo e Feriado, das 14h às
22h.
Entrada Franca.

Canções ao Mar trazem Marina
de La Riva à Casa Brasileira

A cantora Marina
de La Riva estará na Casa
Brasileira, nos dias 6 e 7 de
fevereiro, às 20h, para duas
apresentações no encontro
musical Canções ao Mar. No
repertório, Marina vai mesclar clássicos da MPB com
ritmos cubanos, mostrando
os principais sucessos dos
quatro álbuns já gravados.
Filha de pai cubano e
mãe mineira, Marina de La
Riva cresceu em um ambiente musical, mas demorou a
seguir profissionalmente a
carreira artística. Formada
em Direito, a cantora lançou
seu primeiro CD em 2007,
com músicas gravadas em
Cuba e no Brasil e participação de Chico Buarque.
No encontro musical
Canções ao Mar, a cantora
será acompanhada pelo músico Wesley Vasconcelos e
seu violão sete cordas.
Ingressos à venda na
sede Casa Brasileira ou pelo
site Eventbrite, no valor de
R$40,00. A renda arrecadada

será revertida para os projetos educacionais do Instituto
Mpumalanga.
A Casa Brasileira
é o centro de cultura, arte
e gastronomia do Instituto
Mpumalanga, que atua com
projetos de educação e conta com o apoio da Prefeitura
de São Sebastião. Está insta-

lada num casarão do século
XVIII, do centro histórico de
São Sebastião, e abriga exposições, mostras culturais
e de artesanato, cursos e boa
música harmonizada com a
culinária brasileira gourmet
do Bistrô da Casa, que tem
cardápio da Chef Adriana
Saldanha.
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Procuradoria avalia positivamente as
audiências públicas realizadas pela
Secretaria de Saúde

As audiências públicas realizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba para
prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde
foram avaliadas como positivas pelo Ministério Público Federal, por meio da
Procuradoria da República
no município.
Segundo a procuradora Walquiria Yamamura
Picoli, a Secretaria de Saúde demonstrou empenho no
cumprimento da legislação
vigente no sentido de não
só apresentar as contas por
meio de audiências públicas
como também na alimentação do Sistema de Apoio ao
Relatório de Gestão (SargSUS).
O Relatório de Gestão é o instrumento utilizado
para que, anualmente, o gestor apresente os resultados
alcançados com a execução
da Programação Anual de
Saúde, ajudando na orien-

tação e redirecionamentos
que se fizerem necessários
no Plano de Saúde. O Relatório deve conter: as diretrizes,
objetivos e indicadores do
Plano de Saúde; as metas da
PAS previstas e executadas;
a análise da execução orçamentária e as recomendações
necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do
Plano de Saúde.
Já o SargSUS é a ferramenta eletrônica que possibilita a integração das ações
dos diversos setores das secretarias de saúde, quando
da elaboração do Relatório
de Gestão, integração das
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informações existentes em
bases de dados distintas, da
indução do processo de articulação dos instrumentos de
planejamento.
Para o Secretário de
Saúde, Amauri Toledo, o parecer favorável do Ministério Público é um indicativo
de que o trabalho realizado
pela Secretaria de Saúde está
no caminho certo. “Desde o
início, a orientação dada pelo
Prefeito Aguilar Junior é de
que tudo seja feito de forma
correta e o mais transparente possível. E é isso que temos feito. O posicionamento
da Procuradoria nos deixou
muito satisfeitos”.

Caraguatatuba recebeu 500 mil turistas
entre o Natal e primeiro final de semana

Dados divulgados pela
Prefeitura de Caraguatatuba
apontam que a cidade recebeu,
entre os dias 24 de dezembro e
6 de janeiro, cerca de 500 mil
turistas, 100 mil a mais que a
previsão inicial.
No período, pelo menos 200 mil veículos circularam pelas ruas e avenidas da
cidade, bem como passaram
pela Rodovia Rio-Santos (SP55).
Segundo a Associação
de Hotéis e Pousadas (AHP),
no Natal, a taxa de ocupação
dos cerca de 8 mil leitos foi de
80%, subindo para 96% na semana do Ano Novo.
Ainda de acordo com
a AHP, a média de ocupação
no final de semana de 4 a 6 de
janeiro foi de 93,8%, considerado alto para o período.
“Foi um dos melhores
movimentos dos últimos anos
e a ocupação só começa a baixar depois do dia 15. O sol
ajudou muito este ano”, destaca Thiago Fabrette, presidente da Associação de Hotéis e
Pousadas.

A previsão da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba é de que 1 milhão de pessoas passem pela cidade até o
Carnaval.
Com o aumento de
turistas, esquemas especiais
precisaram ser feitos para a
coleta de lixo domiciliar e a
coleta seletiva.
Enquanto em anos anteriores, o pico de coleta de
lixo foi 260 toneladas/dia. Na
semana passada, a Secretaria
de Serviços Públicos registrou
um pico de 430 toneladas/dia.
Ao todo, 10 caminhões foram disponibilizados
e houve um reforço de coleta
nos bairros do Porto Novo,
Indaiá, Aruan e toda a região
Norte (Jetuba, Massaguaçu,
Cocanha e Tabatinga).
Já a coleta seletiva recolheu cerca de 30 toneladas
de recicláveis entre o Natal
e Ano Novo, utilizando três
caminhões pela manhã e três
à noite em diferentes bairros.
Um total de 214 policiais militares trabalham durante a Operação Verão em

Caraguatatuba, se juntando
aos policiais da Atividade Delegada.
Segundo dados divulgados pela 2ª Cia da Polícia
Militar, entre os dias 24 dezembro e 1º de janeiro foram
registrados quatro flagrantes
de tráfico de drogas, quatro
armas apreendidas, três flagrantes por porte de entorpecentes, 8 toneladas de drogas
apreendidas e 17 pessoas presas. Foram localizados ainda
três veículos.
Em relação ao monitoramento de praias, foram
registrados dois casos de afogamento, segundo o Salvamar
Paulista, ligado ao Corpo de
Bombeiros.
O primeiro deles, um
jovem de 21 anos de São Paulo veio a óbito na praia da
Martim de Sá após ingestão
de bebida alcoólica.
O segundo caso, um
menino de 6 anos continua
internado após se afogar em
uma piscina de condomínio no
bairro Massaguaçu. A criança
é da cidade de São Paulo.
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Para resolver os prolblemas das
barragens é só contruir presidios
perto delas, assim os direitos
humanos irão fiscalizar de graça!

Morre a sogra
O cara resolve levar a sogra junto na lua de
99104-6000
mel para o Oriente Médio. Chagando lá, a
(12) 3887-4000
velha logo bate as botas.
99106-7775
Apavorada, a filha diz para o marido que ele
Pensamento da Semana: tome providências para levar a mãe dela
PESQUIZAS REVELAM para o Brasil.
O cara vai ao IML local e pergunta quanto
15% das mulheres
custa o translado do corpo, e quanto custaria para enterrar a velha por lá mesmo. O
tomam medicamentos
sujeito do IML responde que para trazer o
para algum tipo de
corpo para o Brasil custa R$ 50 mil, e para
transtorno mental.
enterrar por lá custaria R$ 5 mil.
O genro responde que prefere trazer o corpo
Isso significa que 85%
para o Brasil. O cara olha espantado para o
delas andam soltas
brasileiro e responde:
por ai sem tratamento! - Mas o senhor ama a sua sogra, para pagar
um valor desses?
O cara olha para o agente e responde:
” Ovos
- Prefiro não arriscar meu amigo, aqui é JeCheguei no mercado do portugues e pergunrusalém, e já ressuscitou gente por aqui.
tei para o portuga:
- Quanto é meia dúzia de ovos?
Ele disse:
Cachorro louco
- Seis ovos.
Era uma vez um cachorro que se chamava
“pradentro”. Aí o dono dele disse:
Namoro escondido
- Pradentro, PRA FORA!
Os namorados estavam no escurinho.
O cachorro ficou louco e morreu.
Ela diz:
Sotaque alemão
- Olha o guarda, guarda!
Nestas férias fui pra Jaraguá do Sul, daí,
passando em Pomerode, vi um senhor alemão e perguntei:
Olha a mangueira
- Onde se vai pra Jaraguá?
Semana Santa, o sujeito no maior porre, na Pregos Garcia
E ele começa a responder:
porta de um boteco, vê a procissão passan- Um português abre uma filial de sua empre- - Pra Xaraguá, tu vai Reto, Reto, Reto, dedo, carregando uma Santa num andor todo sa de pregos em Roma. Como propaganda, pois Xobe, vai Xubindo, dai desce, desce,
verde e rosa, e berra:
faz um outdoor com a figura de Cristo prega- desce e segue Reto que tu Xega em Xara- Olha a Mangueira aí, gente!
do na cruz e embaixo escrito:
guá… Eu, com toda educação, disse:
Enfezado, o padre vira-se para o bêbado e “PREGOS GARCIA – 2000 ANOS DE GA- - O senhor é um alemão puro, né?
esbraveja:
RANTIA”
E ele:
- Mas que falta de respeito, seu excomun- Foi aquele rebuliço. Um Bispo foi pessoal- - Puro, Puro é tu que não sabe Xega em Xagado!
mente conversar com o português, explicar raguá!
Nem bem acabou de falar, a Santa bate num que não podia fazer isso.
galho de uma mangueira, cai e se espatifa Então o português resolveu fazer um novo
no chão.
outdoor. Colocou Cristo com uma das mãos
E o bêbado:
pregadas na cruz e a outra solta, dando
- Bem que eu avisei!
“tchau”. Embaixo estava escrito:
Marido arrependido
“ADIVINHE EM QUAL MÃO FOI USADO Tá o cara sentado na poltrona, se desmanPREGO GARCIA”
chando de tanto chorar!
Meu Deus do céu!!! Até o Papa foi conversar Nisso chega sua esposa e pergunta:
com o português.
- O que foi que houve!
Mãe loira
- Assim não dá! Não pode usar Jesus Cristo Daí ele responde:
O Joãozinho foi na escola e, quando voltou, como garoto propaganda. Invente outra coi- - Lembra que o seu pai disse “ou casa ou vai
sua mãe loira perguntou:
sa…
pra cadeia.”? Pois é! Hoje eu estaria saindo
- Filho, o que você aprendeu?
“Então vou fazer um novo outdoor…”, pen- da cadeia!
E ele:
sou o Português. Colocou a foto da cruz va- Aprendi álgebra.
zia e embaixo estava escrito:
E a mãe:
“SE O PREGO FOSSE GARCIA O CARA
- Que bom!! Como se fala mãe em álgebra? NÃO FUGIA….
CHAME
CHAME
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3883-3433

Áries - 21/3 à 20/04
Uma paquera deve se definir de uma hora
para outra. Há chance de se superar em competições, mas
cuidado com falsidade. Você precisará confiar na sua força
de vontade e no seu talento. Nº da Sorte 22.

Touro - 21/04 à 20/05

Com as influências dos astros, você terá ótimas
oportunidades em algumas situações. Uma pessoa amiga
poderá procurar você para pedir conselhos. O orgulho será
seu maior inimigo no relacionamento. Nº da Sorte 15.

3883-3433
3883-3433

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Desenvolva suas tarefas com mais alegria, o
segredo do sucesso está em fazer o que gosta. Em família,
distraia-se na companhia dos mais novos. Nº da Sorte 28.

Câncer - 21/06 à 21/07

Aproveite esta semana para sair e participar
de eventos nos quais possa divulgar seus talentos. Em
seu lar, participe ativamente da vida do pessoal para obter
o reconhecimento que deseja. Nº da Sorte 30.

3883-3433

Leão - 22/07 à 22/08

Seu poder de sedução será notado, então, tome
uma atitude nas coisas do coração. Pare de ficar sonhando
e vá à luta em busca dos seus objetivos. Pode se emocionar
com as manifestações de carinho. Nº da Sorte 08.

Virgem - 23/08 à 22/09

No trabalho, não tenha medo de enfrentar as
dificuldades. Não é um bom momento para acreditar apenas
na sua intuição pode cometer enganos e tomar decisões
equivocadas. Nº da Sorte 09.

3883-3433

Libra - 23/09 à 22/10

Aprenda a dizer “não” ou deverá se envolver
em problemas. Suas atitudes podem demonstrar uma certa
frieza, mas sua sensibilidade vai estar em alta. Não se deixe
levar pelas energias negativas. Nº da Sorte 07.

Escorpião-23/10 à 21/11

Tenha metas grandiosas e objetivos elevados
para manter seu entusiasmo profissional. Entre amigos,
compartilhe a sua alegria. Mas não convém comentar sobre
seus objetivos por enquanto. Nº da Sorte 07.

3883-3433

Sagitário- 22/11 à 21/12
Boa semana para se envolver com algumas
atividades domésticas, mas as energias tensas poderão
prejudicar suas relações. No romance, aproveite para
recordar os bons momentos. Nº da Sorte 09.

Capricórnio-22/12 à 20/01

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 05.

3883-3433

Aquário-21/01 à 19/02

Seus sentimentos estarão confusos no relacionamento afetivo. Além disso, segredos podem vir à tona
e complicar sua vida amorosa. Se precisar, desabafe com
alguém de confiança. Nº da Sorte 01.

Peixes - 20/02 à 20/03

Curta os momentos de descontração e
diversão com o pessoal de casa mantendo os problemas
longe do ambiente doméstico. Dê mais atenção à sua
espiritualidade. Nº da Sorte 28.
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PRECISA-SE COM
INFORMÁTICA
*Aposentado idade máxima
60 anos, *Farmacêutico, *
Auxiliar de Escritório (m),
*Aux. de Almoxarifado (m), *
Office Boy. Enviar
Curriculum para:
Email: dentallitoranea@uol.
com.br ou Av. Amazonas,
420 – Sala 03.

ALUGO casa 2
quartos/ sala/ ampla coz/ garagem/
quintal/ bairro Pegoreli/ R$ 350,00
mensal/
(12)
98196-2408

VD casa c/laje
64m de construção/ 2 dor/ coz/
banh/ lavand/ terreno 300/1/4/ Jd.
das Palmeiras/ R$
85 mil/ 98133-7683

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

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

Cond. Jaraguá
VD 1 Unidade R$
110 mil/ 2 dor/ sala/
coz/ banh/ área
330m²/ escr. def.
(12) 98240-5545

VD casa Cocanha
R$ 750 mil 4 dor/
pisc. ou troco p/
apto até R$ 300 mil
em S. J. Campos
ou Jacarei/ 981172208/ 3882-1210

V E N D O
Travessão 2 dorm/
sla/ coz/ WC/
varanda + 1 dorm/
sla/ coz/ qtal/
R$200mil/
3887
9306/ 98187 8636

Casa VD Rio do
Ouro R$ 160 mil/
1 dor/ sala/ coz/
WC/ gar. cob/ qto.
despejo/
cômodos grandes/ escr.
regul./ px padaria
Stil/ 3883-9493

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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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORIDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
Prezados Senhores:
Pelo presente edital, o Senhor Presidente em exercício da G.Z DE
OLIVEIRA CHAVES, no uso de suas atribuições, previstas no artigo
7, alínea a, do Estatuto Social da Entidade, e em conformidade ao disposto nos artigos 15, parágrafo único, e 14 deste diploma, convoca os
coordenadores técnicos/ fiscal para participarem da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária que será realizada no dia 07 de Fevereiro de
2019,na sede da Entidade, localizada na Cidade de Caraguatatuba, na
Rua Boa Ventura de Souza, nº 200, Barranco Alto, em primeira convocação, às 9:00, com a presença da maioria absoluta dos coordenadores técnicos com direito a voto, ou, em segunda convocação, às
10:00, com qualquer número destes coordenadores técnicos que estiverem presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a)
Discutir e deliberar sobre o parecer do Conselho Fiscal sobre as contas
e balanço referente ao exercício encerrado em 2018; (b) Aprovação
do Regimento interno e composição da mesa diretora do Estatuto que
trata da Categoria de Associados.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

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

Aos Profissionais da cidade de Caraguatatuba/SP
Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Caraguatatuba
(AEAA-C)
Considerando que estamos sem diretoria, e que no segundo mandato a “diretoria anterior” praticou atos e infrações que violam o estatuto da AEAA-C,
promovendo eleição em 15/012/2017 de forma irregular, candidatando ao
03 mandato (vedado conforme estatuto), não conseguindo registrar a ATA
dessa eleição irregular, obteve liminar como administrador Provisório, cujo
no estatuto não tem previsão legal, sendo que nada foi feito para convocar
os associados para novas eleições;
Considerando uma publicação no Jornal Noroeste News Edição 1074de
29/novembro de 2018 pag.10– NOTA DE REPUDIO AEAA-C SEM PRESIDENTE ELEITO CONFORME ESTATUTO, os Associados da AEAA-C em
comum acordo vem comunicar que estamos convocando uma ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA para que possa ter novas eleições e eleger uma nova
diretoria, uma vez que a atual está ilegítima no mandato por não conseguir
REGISTRAR AS ATAS DAS ELEIÇÕES, inclusive com decisão do Juiz a
favor do Cartório ocorrida de forma irregular em 15/12/2017; Desde já no dia
21/02/2019 as 16:30 h, primeira chamada e 17:00h segunda chamada, todos
os profissionais de engenharia e arquitetura, registrados com seus respectivos conselhos, CREA e CAU, domiciliados no município de Caraguatatuba/
SP estão convocados a participar dessa Assembleia, no Endereço de nossa
sede administrativa: Av. Frei pacifico Wagner, 489 – Centro- Caraguatatuba/
SP.

Declaração de extravio de licença da vigilância sanitária, declaro para os devidos fins que foi extraviado o Alvará de Licença da vigilância Sanitária, razão social ''J. L GOMES DOS
SANTOS MINIMERCADO - ME'', CNPJ 20.420.497/0001-04
com atividade: Minimercado .

Pouso Frio, Chácara
com 5.000,00 m2
fundo para represa.
R$ 30.000,00
aceito carro.
Fone: 974040022 e
997299981

Casa em Caraguatatuba Pontal Santa Marina
R$ 750 mil
Área 500 m2 - Área construída 350 m2 Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3 banheiros / 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 Churrasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo
deck e banheiro Saúna Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada completa , 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
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VD 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

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

ALUGO kitnet Travessão px Merc piratininga
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/
ALUGO kitnet mobili- 250m²/ murado/ aterada Centro incluso água e
luz/ c/garagem (12) 3882- rado/ esc def/ R$110mil/
3887 9306/ 98187 8636
3030 ou 98153-0428

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

NAOMI – Tailandesa de tirar o
fôlego, 19 anos, novata em Caraguatatuba, branquinha, bonequinha de pegar no colo. Aguardo
vcs. (12) 98146-5287 zap

JULIANA – Novinha, 19 anos, meu
local ou posso ir até você.
Faço pernoite. Aceito cartão,
parcelo no credito.
(12) 99788-6507/ (12) 98267-1492

PATRICIA MESTIÇA – 21 anos,
mulherão, branquinha, bonita, estilo
modelo capa de revista.
Completa. Aceito cartão.
(12) 99788-6507 / (12) 98262-0296

NICOLI CASADA – 25 anos,
casada, completa. Faço tudo
com carinho sem frescuras.
Passo cartão. Tenho cerveja.
(12)99788-6507/ (12) 98267-1492

LETICIA – Novinha, 19 anos,
peitinho siliconado, bem durinho, sou
magrinha, bumbum guloso
empinadinho. Aceito cartão. com
massagem. (12) 99788-6507 /
(12) 98262-0296

JESSIQUINHA – Baixinha, 19
anos, completinha, com tudo
que você pedir. Faço tudo com
carinho. Aceito cartão.
(12) 98262-0296
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