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A perversidade da Reforma 
da Previdência

Passados 90 dias do atual governo 
não faltaram besteiras praticadas que trazem 
ao povo brasileiro um ônus sem precedentes 
em nossa história. O apoio a Israel deixa in-
dignado o mundo árabe e além das perdas em 
nossas exportações poderá trazer o terrorismo 
para nosso País. 

A famigerada reforma da previdência, 
que tem sido colocada na mídia como medida 
isonômica para salvar o País de uma crise, cri-
se esta agravada pelo governo Temer, na ver-
dade apenas fará com que o trabalhador pague 
mais a conta e garanta aos bancos o recebi-
mento a juros escorchantes da dívida interna, 
se não vejamos:

Você só vai se aposentar aos 65 anos 
de idade se for homem e 62 anos se for mu-
lher, isso se tiver contribuído por pelo menos 
40 anos. Hoje você pode combinar idade e o 
tempo de contribuição. Daqui para frente você 
tem que ter 65 anos e ter pago 40 anos de con-
tribuição.

Num País com 13 milhões de desem-
pregados é o mesmo que dizer que você vai 
pagar compulsoriamente o INSS sem nunca 
poder se aposentar integralmente.

Se conseguir se aposentar você vai ga-
nhar menos. Hoje você pega a média dos 80% 
de seus melhores salários para calcular seu be-
nefício daqui para frente você pegará a média 
de todos os seus salários.

Hoje o tempo mínimo de contribuição 
para se aposentar é de 15 anos, pela reforma 
será de 20 anos. Entenda 65 anos de idade e 
pelo menos 20 anos de recolhimento situação 
em que sua aposentadoria será uma merreca.

As mulheres que tem dupla jornada de 
trabalho, pois também cuidam de seus lares, 
hoje se aposentam com 60 anos de idade e 
pelo menos 15 anos de contribuição. Bolsona-
ro quer que se aposentem com 62 anos e pelo 
menos 20 de contribuição.

A trabalhadora rural perde ainda mais, 
a idade mínima que era de 55 anos agora ira 
para 60 anos. O produtor rural que na sua 
maioria mantém uma atividade informal e 
ainda sujeita as intempéries que causam perda 
de produção, terá que pagar pelo menos por 
vinte anos ou não se aposenta. Acaba a apo-
sentadoria rural para aquele que garante nossa 
alimentação.

Salário do servidor. As novas tarifas 
impostas para desconto no salário dos servi-
dores públicos são aviltantes e com certeza 
serão consideradas na justiça como confisco 
de salário.

Idosos e miseráveis irão ganhar me-
nos. Hoje tendo 65 anos essas pessoas rece-
bem um salário mínimo, pela reforma irão re-

ceber R$.400,00 e só irão receber um salário 
mínimo após os 70 anos; isso se estiverem 
vivas é claro!

A pensão por morte que garante, por 
exemplo, que a viúva receba na integra a apo-
sentadoria do marido, a partir desta famigera-
da reforma irá receber apenas 60 %.

Abono salarial o PIS, que não tem nada 
a ver com a reforma da previdência mas está 
no pacote. Hoje esse benefício é para quem 
recebe até dois salários mínimos por mês. A 
partir da reforma apenas quem recebe até um 
salário mínimo terá direito. Isso exclui 94% 
dos que hoje recebem.

Ataque ao magistério. Hoje professo-
res não tem idade mínima para se aposentar, 
basta que tenham contribuído por 30 anos ho-
mem e 25 anos mulher. Agora terão que reco-
lher por 30 anos, homem e mulheres e tenham 
a idade mínima de 60 anos.

O governo diz que a reforma é para 
acabar com privilégios, mas para os milita-
res parece que não. Dizem que com as novas 
regras os militares irão economizar para o 
governo algo em torno de 100 bilhões em 10 
anos mas, vão gastar 80 bilhões com os novos 
salários. 

Pedágio, eles dizem que quem está 
para se aposentar não será afetado. Mentira. 
Se você está para se aposentar e faltam 10 
anos para essa conquista, terá um pedágio de 
50%, ou seja, terá que trabalhar mais cinco 
anos.

O Pior é que a reforma do jeito que está 
proposta irá retirar direitos constitucionais dos 
trabalhadores e deixa o detalhamento para lei 
complementar. Ai irão fazer o que quiserem. 
Como a capitalização que irá concentrar ainda 
mais dinheiro nas mãos dos bancos e só pode-
rá receber aposentadoria aquele que cumpriu 
as regras, ele irá receber apenas sobre o que 
capitalizou e quando se esgotar este valor, não 
receberá mais nada. 

Pelas notícias sabemos o que já rouba-
ram dos chamados fundos de pensão. Dá para 
acreditar?

Se este governo fosse sério e transpa-
rente como gostaríamos, estaria discutindo 
com a sociedade, através da imprensa a refor-
ma e não com propagandas enganosas e ne-
gociatas com os congressistas para sua apro-
vação.

Para os já aposentados, se preparem 
que os reajustes serão sempre menor que a in-
flação, como já aconteceu este ano!

Para nós caso a reforma seja aprovada 
desse jeito, cabe apenas lamentar e registrar o 
nome destes deputados e senadores que vota-
rem a favor para dar-lhes o troco nas próximas 
eleições.

Nota de falecimento
É com pesar que o 

Jornal Noroeste News re-
gistra o falecimento do Sr. 
Auracy Mansano, ocorrido 
na manhã do último dia 27, 
vítima de uma parada respi-
ratória.

Pai do Vereador Auri-
mar Mansano, Auracy  já foi 
homenageado pela Câmara 
Municipal com o título de 

Cidadão Caraguatatubense 
no ano de 2005, era profes-
sor aposentado da rede públi-
ca do Estado.

Nascido em Guaia-
nases, em São Paulo, estava 
com 83 anos. Casado com a 
Sra. Maria Elma Mansano, 
teve três filhos: Aurimar, Au-
racy Filho e Alrivaldo, e duas 
netas: Giovana e Leonor.

Auracy chegou em 
Caraguatatuba no ano de 
1978 e trabalhou como Di-
retor em uma escola de Uba-
tuba. Após um ano se trans-
feriu para trabalhar como 
professor na Escola Estadu-
al Mário Trombini, onde se 
aposentou em 1988, tendo 
prestado relevantes serviços 
a nossa comunidade.

Na foto uma de suas 
últimas participações políti-
cas quando recebeu em sua 
casa o Deputado Estadual  
Campos Machado.

Festival Auracy Mansano de Voo Livre
O Piloto profissional 

Tosseto que irá realizar o 
Campeonato de Voo Livre no 
próximo dia 20 e 21 de abril, 
aniversário de Caraguata-
tuba, e que este ano home-
nageia o Professor Auracy 
Mansano informou ao Jornal 
Noroeste News que manterá 
o campeonato, pois acredita 
tratar-se de justa homena-
gem a quem muito colaborou 
com o desenvolvimento do 
esporte em nossa cidade.

Tosseto ainda lembra 
que o Professor foi amante 
do esporte tendo voado em 
Caraguatatuba tanto com ul-
tra leve bem como com pa-
raglider.

O Festival conta com 
o apoio da Associação de 
Voo Livre de Caraguatatuba.
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8ª Conferência Municipal de Saúde 
Na última sexta-fei-

ra (29/03), a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da 
Secretaria de Saúde, com 
apoio do Conselho Muni-
cipal de Saúde (Comus), 
realizou a 8ª Conferência 
Municipal de Saúde no Ilha 
Morena Clube, após pro-
mover pré-conferências em 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) de Caraguatatuba 
para levantar os principais 
temas a serem discutidos 
durante encontro.

A abertura do even-
to contou com a presença 

do prefeito Aguilar Junior; 
do secretário de Saúde, 
Amauri Toledo; da secre-
tária adjunta de Saúde, 
Derci Andolfo; do presi-
dente do Comus Caragua-
tatuba, Priscila Meyer; do 

presidente da Câmara de 
Caraguatatuba, vereador 
Carlinhos da Farmácia; da 
vereadora Vilma Teixeira; 
do vereador Valmir Tava-

res (Valmir da Olaria) e 
demais autoridades e servi-
dores públicos municipais. 
A palestra de abertura foi 
feita pelo cirurgião-dentis-
ta, sanitarista, mestre em 
estomatologia, Érico Vas-

concelos, que ministrou so-
bre “Democracia e Saúde”, 
abrangendo a temática den-
tro de suas outras forma-
ções e no contexto político 
atual.

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
ressaltou durante o encon-
tro a importância da parti-
cipação de todos. “Dentro 
do processo de democrati-
zação, um ponto que sem-
pre propomos é o da par-
ceria. Gosto desta palavra. 
Por isso, sempre incentivo 
a formação de conselhos, 
que são pilares onde a so-
ciedade atua junto ao poder 
público. Vamos envolver e 
chamar a população a par-
ticipar cada vez nas deci-
sões do município. Este é 
o nosso jeito de executar e 
trabalhar o nosso Plano de 
Governo”, afirmou.

A 8ª Conferência 
Municipal de Saúde con-
solidou a eleição de 176 
delegados, 88 usuários de 
Saúde, 44 trabalhadores 
de Saúde e 44 gestores ou 
prestadores de serviço. Fo-
ram eleitos, durante as pré-
-conferências, delegados 
dos seguintes grupos: Den-
tro do grupo dos usuários, 

15 titulares e 14 suplentes; 
trabalhadores de Saúde ele-
geram oito titulares e oito 
suplentes e dentro do grupo 
de gestores/prestadores, fo-
ram eleitos sete delegados 
titulares e seis suplentes.

O prefeito aprovei-
tou a ocasião para destacar 
as principais ações da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
nos últimos tempos e fa-
lou aos convidados sobre 
a inauguração do Centro 
de Referência da Mulher, 
no Camaroeiro, que acon-
tece no dia 20 de abril; e 
da licitação para a Carreta 
da Saúde, que ocorrerá em 
breve no município. “Te-
remos, além de tudo, mais 
54 novos leitos na Casa de 
Saúde Stella Maris, para 

termos a retaguarda ideal 
aos outros postos de atendi-
mento à saúde municipal”, 
destacou.

As pré-conferências 
foram realizadas em di-
versos bairros para que os 
munícipes fossem ouvidos 
junto a trabalhadores da 
saúde. O secretário de Saú-
de, Amauri Toledo, afirma 
que esta foi uma grande 
oportunidade do usuário da 
saúde municipal e outros 
envolvidos exporem suas 
propostas e melhorias para 
a saúde de Caraguatatuba.

“Há cada quatro 
anos, realizamos as confe-
rências de saúde em nível 
municipal, regional, esta-
dual e nacional. Cada ano é 
seguido de uma temática e, 

desta vez, nosso tema será 
‘Democracia e Saúde’”, 
explicou o secretário.

A conferência con-
tou com quatro eixos te-
máticos: A Saúde como Di-
reito (I); Consolidação do 
SUS (II); Financiamento 
do SUS (III) e Participação 
Social-Cidadania (IV).

Posteriormente a 8ª 
Conferência Municipal de 
Saúde, Caraguatatuba par-
ticipará da 8ª Conferência 
Regional de Saúde, em 
Taubaté, no dia 21 de maio; 
e, em seguida, da 8ª Con-
ferência Estadual de Saúde, 
em local ainda não defini-
do, entre os dias 7 e 9 de 
junho. A 16ª Conferência 
Nacional de Saúde será em 
Brasília, de 4 a 7 de agosto.
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Dois homicídios na 
mesma noite em 
Caraguatatuba

 O primeiro aconte-
ceu no bairro Morro do Algo-
dão, por volta das 19:30h de 
quarta-feira (27/03), e levou a 
óbito um homem de 45 anos, 
que foi alvejado por três dis-
paros de arma de fogo. Ele 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu no local.
 O segundo caso 
aconteceu no bairro Cocanha, 
por volta das 21h, e segundo 
a Polícia Civil, o homem que 
foi encontrado já sem vida, 
além de ter sido espancado, 
também foi atingido por dois 
disparos de arma de fogo.
 A Polícia Civil in-
vestiga ambos os casos.

Casal é assassinado 
dentro de casa em 

Caraguatatuba
 Um casal foi morto 
a tiros na noite de segunda-
-feira (25/03), no bairro Pe-
gorelli.
 Segundo a Polícia 
Civil, tanto o homem de 26 
anos, quanto a mulher de 23, 
estavam deitados e foram ba-
leados na cabeça, após os cri-
minosos arrombarem o por-
tão e invadirem a residência.
 Os filhos do casal, 
duas crianças de nove e dois 

anos, também se encontra-
vam na residência, mas foram 
poupados pelos criminosos e 
sairam em busca de socorro 
na casa de vizinhos.
 O casal que estaria 
envolvido com grilagem e 
estelionato, após passar uma 
temporada fora da cidade, es-
tava de volta havia dois dias.

Trio é preso com drogas 
em Caraguatatuba

 A Polícia Militar 
durante Atividade Delega-
da na noite de segunda-feira 
(25/03), prendeu duas mu-
lheres de 23 e 20 anos e um 
homem de 33, pelo crime de 
tráfico de entorpecentes.
 A prisão aconteceu 
após os policiais receberem 
denúncia anônima, de que 
duas mulheres do bairro Ola-
ria, estariam em um carro, 
no bairro Benfica realizando 
entrega de drogas. No local, 
também um homem foi preso 
com parte da droga.
 Foram apreendi-
das 415 pedras de crack, 300 
porções de cocaína, 300 de 
maconha, sete celulares, um 
tablete, jóias e relógios.

Dois são presos após 
assalto em 

São Sebastião
 A dupla foi presa 

na noite de sábado (30/03), 
no bairro Enseada, na Costa 
Norte da cidade, após assaltar 
um posto de combustíveis lo-
calizado no bairro São Fran-
cisco.
 De posse das ima-
gens de câmeras de seguran-
ça, os policiais identificaram 
a placa da moto utilizada no 
assalto e chegaram até os 
bandidos.

Jovem é apreendido por 
tráfico em Ubatuba

 A Polícia Militar 
deteve na noite de quinta-
-feira (28/03), um jovem que 
foi abordado no bairro Estu-
fa II. Ele tinha em seu poder, 
uma sacola com 28 buchas 
de maconha, porém mostrou 
aos policiais o local onde es-
condia outra sacola contendo 
mais 30 buchas da droga. 
 O jovem ainda le-
vou os policiais até uma casa 
em construção, onde foi apre-
endida uma mochila com 110 
pedras de crack, 171 epen-
dorffs de cocaína , 87 buchas 
de maconha + 13 porções de 
maconha maiores , 03 pacotes 
grandes de maconha seme-
lhante a (Skank) totalizando 
695 gramas, uma faca ,rolos 
de plástico filme e materiais 
utilizados para embalar os en-
torpecentes.

Tenda da Praça da Cultura é retirada 
para montagem da Paixão de Cristo
A tenda que fica na 

Praça da Cultura, no Centro 
de Caraguatatuba, está sendo 
desmontada para o início da 
montagem da estrutura e pal-
co utilizados para a 12ª En-
cenação da Paixão de Cristo.

O espetáculo será re-
alizado no dia 19 de abril, 
a partir das 21h, e este ano, 
trará novas cenas, coreogra-
fias, figurino e convidados 
especiais, além da elogiada 
arquibancada cedida pelo 
prefeito Aguilar Junior e a 
transmissão ao vivo da en-
cenação pela página do face-
book da Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba.

Segundo a presidente 
da Fundacc, Silmara Mattia-
zzo, “este ano pretendemos 
manter a mesma linguagem 
dos anos anteriores, porém, 
daremos ênfase em alguns 
assuntos e traremos muitas 
novidades para o nosso que-
rido público”.

Ensaios
Os ensaios para a 

12ª Encenação da Paixão de 
Cristo estão a todo o vapor e 
voluntários que queiram par-
ticipar devem ir à Praça da 
Cultura, às segundas e quar-
tas-feiras, a partir das 19h.

Nos ensaios são de-
finidos a participação do 
público como figurante dos 
últimos momentos da vida 
de Jesus Cristo.

Novo plano municipal de saneamento 
básico será discutido na Câmara Municipal 

Após o fechamento 
da consulta pública, nos pró-
ximos dias 03 e 04 de abril, 
serão realizadas as audiên-
cias públicas para explanação 
e debate do Projeto de Lei 
018/19, do Órgão Executivo, 
que aprova a revisão e institui 
o novo Plano Municipal de 
Saneamento Básico – Água 
e Esgoto Sanitário – (PMSB-
-AES) do município. As audi-
ências serão às 17h30, no ple-
nário da Câmara Municipal 
de Caraguatatuba.

A proposta se faz ne-
cessária já que a Lei Federal 
nº 11.445, de 05 de janeiro 
de 2007, em seu artigo 19, 
§ 4º, prevê que os planos de 
saneamento básico devem 
ser revistos periodicamente. 
Além disso, recentemente 
houve também a revisão do 
Plano Diretor Municipal (Lei 
Complementar nº 42, de 24 
de novembro de 2011) pela 
Lei Complementar nº 73, de 

20 de abril de 2018.
Representantes do Po-

der Executivo vão apresentar 
a revisão e sanar as dúvidas 
dos vereadores e da popu-
lação presente, que poderá 
participar com perguntas, de 
acordo com as regras estabe-
lecidas.

As duas audiências 
terão transmissão ao vivo 
pelo site www.camaracara-
gua.sp.gov.br e também pelo 
Facebook da Câmara Muni-
cipal.

Estudos para revisão do 
PMSB de Caraguatatuba

Nos estudos realiza-
dos pela Prefeitura, sob co-
ordenação da Secretaria de 
Meio Ambiente, Agricultura 
e Pesca (SMAAP), foram 
identificadas a situação atual 
e mapeamento do abasteci-
mento de água potável, esgo-
tamento sanitário, manejo de 
resíduos sólidos e a drenagem 

e manejo das águas pluviais 
urbanas. Os dados da análise 
estão disponíveis para Con-
sulta Pública e sugestões do 
munícipe no site da prefeitu-
ra ou direto pelo link: http://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/saneamento

O Plano contempla, 
além da regulação dos servi-
ços, a forma de contratação 
da prestadora e a definição 
de prioridades para o investi-
mento nas obras necessárias à 
prestação dos serviços.

O diagnóstico atual de 
serviço de água e esgoto no 
município foi elaborado com 
base em levantamento de da-
dos disponíveis da adminis-
tração, somados às informa-
ções da concessionária atual 
(SABESP) e teve como base 
as recomendações feitas por 
consultoria especializada, 
que realizou a avaliação da 
situação atual do saneamento 
na cidade.
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-06- O ROTARY CLUB CARAGUATATUBA 
POIARES, em reunião festiva homenageou 

importantes parceiros comprometidos
 com projetos realizados pela entidade.

O Presidente Dante 2018-2019 entregou um 
certificado de Reconhecimento e gratidão 
a cada homenageado! Estiveram também 

presentes, o Gov.Rubin 2018-2019 
e a esposa Liz!

Felipe Augusto faz nova entrega de 
material esportivo a rede municipal

 A Prefeitura de São 
Sebastião fez novamente 
entrega de materiais espor-
tivos para alunos da rede 
municipal de ensino. Na 
manhã desta terça-feira 
(2), a entrega aconteceu na 
E.M. Professora Verena de 
Oliveira Dória, no bairro da 
Topolandia, região central 
da cidade.

O prefeito Felipe Au-
gusto fez a entrega de mesa 
de pingue-pongue, pebolim, 
hockey e futebol de mesa, 
além de coletes de jogo, bo-
las de basquete, vôlei, e de 
futebol de salão. E cestas de 
basquete.

“Estamos entregando 
materiais esportivos, refor-
mando e equipando as esco-
las. Entendemos que inves-
tir em Educação é trabalhar 
no futuro da cidade“, disse o 
prefeito Felipe Augusto.

A ocasião também 
serviu para o prefeito anun-
ciar a reforma da unidade 
escolar, que está em fase 

final de licitação. O projeto 
contempla reforma da qua-
dra, cozinha, parte elétrica, 
salas de aula, entre outros.

De acordo com o 
prefeito, até o final do mês 
deve ser assinada a Ordem 
de Serviço para início às 
obras.

Outra novidade foi a 
organização das viagens pe-
dagógicas com professores 
e alunos, que já estão libe-
radas.

“Os professores 

precisam neste momento 
agendar junto a Secretaria 
de Educação e levar nossos 
alunos ao zoológico de São 
Paulo, ao aquário de Ubatu-
ba, onde for melhor para o 
ensino das nossas crianças”, 
comentou o prefeito Felipe 
Augusto.

A Escola Municipal 
Professora Verena de Oli-
veira Dória atende mais de 
400 alunos, de 6 a 10 anos, 
do 1º ao quinto ano letivo.

São Sebastião entra na disputa
 pela regata The Ocean Race

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da secre-
taria de Esportes (SEESP), 
está concorrendo oficialmen-
te para ser uma das cidades 
sede da regata de volta ao 
mundo na temporada 2021-
22 -The Ocean Race, que é 
considerado o maior evento 
de Vela do Mundo.

O município concor-
re com outras três cidades: 
Itajaí/SC; Salvador/BA; e 
Punta Del Este no Uruguai. 
Segundo a SEESP, a equipe 
organizadora do evento vem 
até São Sebastião na próxima 
semana, no dia 11 de abril, 
para colher informações so-
bre a cidade em questões 
estruturais, tanto nas partes 
técnicas de recepção dos ve-
leiros, quanto acomodações 
para receber o público que 
virá ao município por conta 
do evento.

Para o prefeito Felipe 
Augusto, a regata pode con-
tribuir para a economia do 
município. “Com este tipo 
de evento, São Sebastião, 

chegaria em 
um patamar a 
mais, tornan-
do-se referên-
cia no esporte 
da América do 
Sul; além de 
trazer ganhos  
para nossa eco-
nomia em to-
dos os quesitos 
em que a regata 
está incluída”, disse ele.

The Ocean Race
 São Sebastião já se-

diou o evento na temporada 
1997-98, quando era deno-
minado Whitbread Round 
the World Race. O municí-
pio recebeu em fevereiro de 
1998, os atletas competido-
res que vieram de Auckland, 
Nova Zelândia, e deu a par-
tida para a ida deles a Fort 
Lauderdale, nos Estados 
Unidos.

O objetivo da regata 
é reunir os melhores veleja-
dores em uma competição 
que passa por todos os con-

tinentes do planeta. Sendo 
que São Sebastião concorre 
como representante da Amé-
rica do Sul.

Segundo dados, o re-
torno para as cidades que se-
diam o evento é grande. No 
ano passado, em abril, a com-
petição passou por Itajaí/SC, 
e de acordo com o Instituto 
de Pesquisas Sociais Univa-
li, foram movimentados R$ 
83.000.000,00 de reais.

Para a temporada 
2021-22, o evento vai ter iní-
cio em Alicante, na Espanha, 
e deve passar pela Améri-
ca do Sul em abril de 2022, 
terminando suas disputas na 
Europa.
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CHAME
99104-6000
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99106-7775 
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“VIVA A ISONOMIA”
Militar que recebia 
R$.12.300,00 com a 

reforma irá receber
R$.29.300,00!

 Nesta fase, seu forte poder de sedução e sua 
imaginação no sexo estarão em destaque. No emprego, 
evite brigas com os chefes ou superiores. Mantenha o bom 
humor em qualquer situação. Nº da Sorte 08.

 Aproveite para se aproximar de quem deseja 
conquistar e lute pela sua felicidade. Com paciência, tudo 
será resolvido, desde que você aja com sinceridade com o 
par. Não fale mais do que deve. Nº da Sorte 03.

 Conseguirá resolver os problemas familiares. 
Com quem ama, os momentos íntimos serão intensos 
e prazerosos. Terá com quem contar na hora de tomar 
decisões importantes. Nº da Sorte 11.

 Contagiará os parentes com seu jeito descon-
traído. Caso esteja só, não tenha receio para ariscar-se 
em um novo amor. Controle os gastos para não passar por 
apuros com dinheiro. Nº da Sorte 10.

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

 Não arrisque toda sua grana num projeto profis-
sional. Aguarde mudanças na sua vida, mas alguns segredos 
deverão vir à tona. Aos poucos, você terá consciência do 
seu potencial. Nº da Sorte 06.

 Vai valer a pena se arriscar num relacionamento 
com alguém que você conhece há tempos, mas vá com 
calma com a sua timidez. Na profissão, novas ideias estarão 
fervilhando na sua cabeça. Nº da Sorte 08.

 Bom período para estar ao lado de pessoas 
queridas, deixe a solidão de lado e aproveite o momento. O 
clima com seu príncipe será de puro alto-astral. É só curtir! 
Nº da Sorte 07.

 Não é uma boa semana para desabafar com 
os amigos. Não desperdice seus talentos e use a sua 
simpatia no trabalho. Ouça mais a sua intuição. Parentes 
podem fazer cobranças. Nº da Sorte 10.

 Sua saúde estará em harmonia. É hora de usar 
toda a sua confiança para conquistar uma vitória. Conseguirá 
fazer escolhas que achava serem difíceis. Controle, porém, 
a ansiedade. Nº da Sorte 11.

 Cuidado com seu jeito rebelde e agressivo no 
emprego. A relação a dois contará com muita compreensão 
e cumplicidade. Curta as carícias da pessoa amada na 
intimidade. Nº da Sorte 03.

Peixes - 20/02 à 20/03
 A dois, cenas de ciúme podem ser desastro-
sas. Use todo seu jogo de cintura no emprego e cuidado 
com escândalos. Evite se envolver em brigas ou discussões 
que nada têm a ver com você. Nº da Sorte 06.

 Terá facilidade de concentração e receberá 
recompensas pela sua sinceridade. Não faça cenas de 
ciúmes e surpreenda o seu amor. Cuidado com fofoca no 
ambiente profissional. Nº da Sorte 04.

Vamos comemorar 
a revolução de 64

Piadas para Crianças

P: Qual é o fim da picada?
R: Quando o mosquito vai embora.

P: O que é que a banana suicida falou?
R: Macacos me mordam.

P: Qual é o doce preferido do átomo?
R: Pé-de-moléculas

O menino chega em casa no final do ano e diz:
-PAI, tenho uma notícia pra você!
-O que é? -pergunta o pai.
-Você não me prometeu uma bicicleta se eu pas-
sasse de ano????
-Sim, meu filho.
-Então se deu bem. Economizou um dinheirão!

Certo dia, uma menina estava sentada observan-
do sua mãe lavar a louça na cozinha. De repente, 
percebeu que ela tinha vários cabelos brancos 
em sua cabeleira escura.
Ela olhou para a mãe e lhe perguntou:
-Por que você tem tantos cabelos brancos, ma-
mãe??
A mãe reponde:
-Bom, cada vez que você faz algo errado e me 
faz chorar ou me deixa triste, um de meus cabe-
los fica branco.

A menina pensou um pouco e logo disse:
-MÃEEEEE, o que você fez pra vovó que ela está 
com todos os cabelos brancos????

-Por que você está chorando, Juquinha?
-Eu perdi uma moeda de 1 real que ganhei do 
meu pai.
-Toma lá 1 real. Pronto, nada de choro. Resol-
vido.
Pouco depois o Juquinha voltou a chorar.
-Que é isso, Juquinha? Será que perdeu o real 
que te dei? -pergunta o avô.
-Não vovô. Tá aqui!
-Então, por que está chorando de novo?
-É que se eu não tivesse perdido o que o papai 
me deu, eu teria 2 reais agora!

-Onde fica a América??
E o Paulinho responde apontando com o dedo 
no mapa. A professora, então, pergunta para o 
Pedro:
-Quem descobriu a América,Pedro?
E Pedro responde, sem pestanejar :
-Foi o Paulinho, professora!

-Minha senhora, quer fazer o favor de pedir ao 
seu filho que pare de me imitar???
A mulher fala para o filho:
-Zequinha, eu já disse pra você parar de bancar 
o bobo!!!

O irmão e a irmã entram em casa machucados. 
A mãe ficou preocupada e quis saber o que tinha 
acontecido.
A irmã disse:
-É que eu escorreguei em uma casca de banana 
e caí.
A mãe perguntou:
-E você, meu filho, como se machucou?
-Eu ri do tombo dela.

Joãozinho pergunta para sua mãe:
— Mãe, você sabia que vermelho é cor do amor?
— Sei sim. Por quê?
— Te amo! Toma aqui meu boletim..

Joãozinho chega da escola e sua mãe pergunta:
-Por que você chegou em casa todo molhado 
meu filho?
-Porque eu estava brincando de cachorrinho na 
escola.
-E desde quando brincar de cachorrinho te deixa 
molhado?
-Ah, mãe, é que hoje eu era o poste!

A professora pergunta aos alunos:
- Se eu for à feira e comer 4 peras, 3 bananas, 
10 laranjas e 1 melancia, qual será o resultado?
Do fundo da sala, Joãozinho grita:
- Uma dor de barriga!
Na escola, a professora vai explicando:
- Se digo que fui rica é passado. Então, Mariazi-
nha se digo que serei diretora, o que é?
- Futuro, professora.
- E Joãozinho, se digo que sou bonita, é o quê?
- Mentirosa. 

O filho conta para a mãe:
- Mãe, descobri o lado bom da escola.
- E qual é, meu filho?
- O lado de fora! 

O filho chega da escola e repara que sua mãe 
está um pouco mais barriguda e a mãe explica:
- É que seu pai me deu um bebê.
O menino sai correndo, encontra o pai e pergun-
ta:
- Papai, você deu um bebê para a mamãe?
- Sim, meu filho.
- Pois saiba que ela o comeu. 

Enquanto isso no supermercado:
- Olha, filho! Uma latinha com o seu nome!
- Eu te odeio, pai!
- Não diga isso, Mucilon.
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Vandinho segue luta pela Guarda Municipal
  Preocupado com a segurança dos munícipes de Caraguatatuba, o Vereador Evandro do Nascimento (Vandinho) tem cobrado constantemente as 
autoridades para que seja implantada no município a Guarda Civil.
  
  O Parlamentar se mostrou otimista e acredita que em breve a cidade poderá ter um ganho na segurança pública. “Já existe um trabalho com estudos 
para a criação da Guarda Civil Municipal, que estamos lutando desde o início do meu mandato. Há uma equipe técnica trabalhando no tema para saber quantos 
guardas serão necessários e se a corporação será armada ou não. Caraguá ganhará muito com isso”, disse.
  
  Em 2017, Vandinho já havia criado e teve aprovado o requerimento 233, em que 
pedia ao Executivo informações sobre a possibilidade da criação da Guarda Civil. No ano pas-
sado ele voltou a cobrar, dessa vez por meio da indicação 134/2018.
  
	 	 “A	Guarda	Civil	 irá	colaborar	significativamente	com	os	problemas	que	enfren-
tamos na área da segurança. Caraguatatuba vem crescendo muito e é preciso acompanhar, 
oferecendo tranquilidade a nossa população”, falou o Vereador.
  
  Com a criação da Guarda Civil, Vandinho acredita que haverá maior agilidade 
nos atendimentos àqueles que necessitam da colaboração da polícia e principalmente na di-
minuição dos números de roubos, furtos e criminalidade em geral.
  
  “É um trabalho entre a Guarda e polícia que irá se completar. Caraguatatuba 
agradece ao Prefeito Aguilar Junior por entender essa nossa luta e fazer da cidade um lugar mais 
seguro	para	viver”,	finalizou.
  
  Além dos documentos e conversas com o Executivo, Vandinho visitou recente-
mente municípios que contam com a Guarda Civil, como São Sebastião e Atibaia.

ALUGO casa na av. 
principal do bairro Morro 
do Algodão/ (Prox. Clube 
ilha morena) / 1 Quarto, 
coz. e wc / Não tem ga-
ragem / R$ 600,00 mês  
/ Tel. (11) 9 8285-9772 / 
(Direto c/ proprietário)

VD  ou TROCO casa no 
M. do Algodão por casa 
em SJC. / 2 Quartos/ 
coz./sala e 1 wc Escritura 
de posse. Valor: R$ 160 
mil. Tel. (11) 9 8285-9772/ 
(Direto com proprietário)

VD cond. 2 dor/ 2 
banhs/ sala/ coz/ a.s./ 1 
vaga gar/ doc ok/ ac. fi-
nanc/ 100m da praia/ c/
piscina/ R$ 220 mil/ 3888-
4748/ 99607-1071

VD Cond. Martin Sá 2 
dor. s/1 ste/ sl/ coz/ banh/ 
a.s./ 2 vagas gar/ pisc. 
Peq/ 200m praia/ R$ 130 
mil/ doc ok/ não ac. fi-
nanc/ 3888-4748/ 99607-
1071 ALUGO quarto e ban-

heiro mobiliado incluso 
água e luz/ Centro  (12) 
98153-0428/ 3882-3030

ALUGO casa 2 dorms/ 
garagem coberta/  Martim 
de Sá/ com Proprietário/ 
F: (12) 99724-4474

VD terreno no Massa-
guaçu murado c/ planta 
aprovada/ 100 mil/ es-
critura definitiva/ tratar 
98160-3539

VD Urgente lote 10x16 
esq/ rua calçada/ Mas-
saguaçu/ R$ 60 mil ou 
30 entr. + 40 x 1.000,00/ 
posse/ 99606-4730

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

VD chácara 9.000m² (S. 
F. Xavier) sobrado 2 dor/ 
nascente ou permuto p/
casa mesmo valor/ R$ 
170 mil/ 98217-2208

VD meio lote P. Palmei-
ras lado praia R$ 45 mil 
entrada/ saldo financ. c/ 
proprietário/ escr. debito 
possessórios/ 3888-4748/ 
99607-1071
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Suzuki Boulevard M 800
Vendo – ano 2009 preta com 

35.000 Km. IPVA e seguro 
pagos. Com pedaleiras e alforje 

de couro R$.25.000,00 
Fone: 12 98114-0022

ASSEMBLEIA GERAL EXTRADINARIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente da Associação de Músicos de 
Caraguatatuba C.N.P.J.06280189/0001-08, no uso de suas 
atribuições dispostas no art. 34, item 1, alínea “n”, e em 
cumprimento aos procedimentos previstos o artigo 24, do 
Estatuto Social, resolve convocar todos os Associados para 
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 
de abril de 2019, às 20h, em primeira convocação, com a 
presença mínima de metade mais um de seus membros e, 
em segunda, convocação às 20h30, com qualquer número 
de associados presentes, na sede da Associação, sito 
a cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, na Ru 
Cristina Canova Passos 80, Centro, para discutir e deliberar 
sobre os temas constantes da seguinte ordem do dia:
 
* Encerramento da Associação

Sem mais, encerro

Atenciosamente

Caraguatatuba, 27 de março de 2019.

José Benedito da Conceição RG 7.550.843-6 SSP-SP
Presidente

MINUTA DO EDITAL
2ª Vara Cível - EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, ex-
pedido nos autos da Ação de Usucapião - Processo n.º 1000839-
57.2019.8.26.0126.
O Doutor JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, da Comarca de Caraguatatuba, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como, seus cônjuges e/ou sucessores, que MARIA 
DE FÁTIMA MORAES ajuizou Ação de Usucapião, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Ruy Pereira, que assim se 
descreve: “Inicia-se no ponto 1, de coordenadas N 7.380.041,227m e E 
454.180,470m, localizado na divisa com a área de Humberto Susano 
Mendes (CPF: 506.715.378-49 /RNE: W-611255-S-SE), no alinhamento 
da Rua Ruy Pereira; do ponto 1 segue numa linha reta de 7,00m, com 
azimute de 348º 15’ 27”, confrontando com o alinhamento da Rua Ruy 
Pereira, até atingir o ponto 2; deste ponto deflete à direita, e segue numa 
linha reta de 24,88m, com azimute de 078º 56’ 19”, confrontando com 
a área de Cristiano dos Santos Mendes (CPF: 341.198.628-01 /RG: 
40.195.154), até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita, e segue 
numa linha reta de 7,00m, com azimute 168º 02’ 26”, confrontando com 
o Prédio n° 100 da Rua Maria Augusta Vieira Muniz, até atingir o ponto 
4; deste ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 24,91m, 
com azimute 258º 56’ 16”, confrontando com a área de Humberto Su-
sano Mendes (CPF: 506.715.378-49 /RNE: W-611255-S-SE), até atingir 
o ponto 1, início da presente descrição, perfazendo uma área total de 
174,23m² (cento e setenta e quatro metros e vinte e três decímetros 
quadrados).”, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencio-
nados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, 
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixa-
do e publicado na forma da lei. Caraguatatuba, 22 de março de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASMUC

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, observada as exigências contidas no Estatuto 
Social da Associação dos Servidores Municipais de Caraguatatuba, 
conforme Artigos 17 e 18,  ficam convocados todos os associados 
quites com as suas obrigações estatutárias, no dia 12 de Abril de 
2019,  em primeira convocação às 11h30 horas, não havendo 
quórum, em 2ª chamada às 12h00 , sito,  a Praça Cândido Mota, 
193 - Centro - Caraguatatuba, sala nº28 do Central Shopping, para 
deliberarem, em virtude do artigo 21 do estatuto social da ASMUC, 
sobre a seguinte ordem do dia: Apreciação de Balanço Financeiro 
e Relatório de Atividades da Direção Geral, relativos ao exercício 
de 2018.

Mário Luiz da Silva
Presidente

VD moto Yamaha Cross-
er XTZ 150s preta.  Ano 
2018 c/ bagageiro GIVI 
e suporte de bagageiro. 
R$ 11.900,00 somente 
venda. Informações pelo 
whatsapp (12)98242-
6349

VD máquina detectora 
de ouro/ prata e pedras 
preciosas/ sem uso/ na 
maleta/ R$ 2.500,00 (12) 
98215-5177

VD Corsa 2.000/ 2 por-
tas/ doctos 2019/ R$ 
7.000,00/ F: (12) 98215-
5177

VD casa Jd. Aruan 2 dor/ 
s/1 suíte/ banh/ sala/ coz/ 
3 vagas gar/ precisa pq 
reforma/ doc ok/ R$ 210 
mil/ 3888-4748/ 99607-
1071

VD casa Jd Maristela 2 
dor/ sala/ coz/ banh/ meio 
lote/ escr. do terreno/ pre-
cisa reforma/ R$ 130 mil/ 
3888-4748/ 99607-1071

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

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

Fone: 974040022 e 
997299981

Admite-se CASEIRA para trabalhar em 
Caraguá/Centro, que já tenha morado e 

trabalhado de caseira, ou em pousada/ hotel, 
que tenha muita prática em serviços gerais 

de limpeza e que seja caprichosa e organiza-
da. IDADE: 35 a 50 anos. O MARIDO precisa 

ter emprego em Caraguá e os FILHOS ou 
FILHAS com idade MÍNIMA de 16 anos. Tem 
moradia para a caseira e família no local do 

trabalho (SEM ANIMAIS). Ligar para 
3882-1172 das 9 da manhã às 6 da tarde. 

ALUGO para até 2 adultos 
sobradinho mobiliado em 
Condomínio fechado c/ ar 

condicionado. Prox. ao 
Centro. Ligue 3882-1172 

horário comercial

ALUGA-SE Apto Mob. na 
Martim de Sá, prox. ao 

quintal do Zequinha, 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

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 con-

trole remoto, antena coletiva para TV 
digital, porteiro eletrônico e 

Wi-Fi  - Fone: 98114-0022 
com proprietário

ALUGO quarto mo-
biliado incluso água e luz/ 
Centro/ para uma pessoa 
(12) 98153-0428/ 3882-
3030

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

MILENA – mulata a única, 
19 anos, morena jambo, 
linda, capa de revista, 
modelo em SP, recém 
chegada em Caraguá. 

Aguardo vocês.  
(12) 98146-5287 

DEBORA – 19 anos, baixinha, 
casada, carente, completa, 

magrinha, bumbum empinadinho. 
Aceito cartão. (12)99788-6507/ 

(12) 98267-1492

PATRICIA MESTIÇA – 21 anos, 
mulherão, branquinha, completa, 
solteira, fogosa, coxas grossas, 

bumbunzão guloso. Aceito cartão.  
(12)99788-6507/ (12) 98267-1492

Vendo terreno 1.000m² murado e aterra-
do 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
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

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

Delivery


