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Reforma trabalhista coloca
Brasil na lista suja da OIT

O Brasil entrou na chamada “lista
suja” da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que investiga países suspeitos
de violar as convenções internacionais do
trabalho. O motivo é a Convenção 98 da
OIT e a Reforma Trabalhista aprovada em
2017. O organismo internacional aponta irregularidades em relação à reforma e sustenta que ela contraria as convenções 98 e
144 da OIT.
Especialistas e entidades que representam a classe trabalhadora avaliam como
correta a investigação da OIT no Brasil.
“Contrariando as alegações do governo, a
Reforma Trabalhista ofendeu a Convenção
98 e 144 da OIT, na medida em que autoriza a negociação direta entre empregadores
e empregados, o que é um absurdo dentro
da realidade da prestação de serviços não
só no nosso país, mas no mundo em geral.
É incontestável que os trabalhadores estão
numa situação de hipossuficiência, subordinação e precisam trabalhar para sobreviver.
É um absurdo pensar que uma negociação
direta viabilizará melhores empregos”, afirma a advogada especialista em Direito Previdenciário, Dirce Namie Kosugi.

A advogada é taxativa ao afirmar que
a sociedade não participou do processo. “A
sociedade não teve efetiva participação na
construção final dessa reforma. Ela foi feita
às pressas e gerou um retrocesso em relação
aos direitos trabalhistas e à realidade social
de uma grandeza imensa. Nós estamos sendo levados ao início da Era Industrial, aquela situação em que o trabalhador se subordina a qualquer imposição do empregador
para que ele tenha o mínimo para se sustentar. E na maioria das vezes, nem tendo o
mínimo para se sustentar”, comenta.
Na avaliação de Dirce, a Lei
13.467/17 “representa um dos maiores retrocessos em relação aos direitos fundamentais que garantem a dignidade da pessoa hu-

mana. Praticamente legalizou a escravidão
no Brasil, ao permitir a livre negociação
entre empregadores e empregados, motiva
a precariedade e subordinação sem limites
mínimos de adequadas condições de trabalho”.
Antonio Carlos Fernandes Jr., presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado (Conacate), reforça o argumento da OIT de que não
houve ampla negociação do governo com a
sociedade civil no processo de finalização
do texto da reforma. “O governo fechou
acordo com alguns setores do sindicalismo
(Centrais) e enviou ao Congresso o projeto
da reforma com 7 artigos. No Congresso,
pilotado por representantes dos mercados,
Rodrigo Maia e o relator Rogério Marinho
fizeram as duas audiências públicas e as
duas sessões de votação, tanto na Câmara
como no Senado, em apenas 26 dias, eles
desprezaram completamente as emendas
que não lhes interessavam e aprovaram a
reforma com 114 artigos. De 7 para 114 em
apenas 26 dias, detonando as redes de proteção social dos trabalhadores”, afirma.
O presidente da Conacate afirma,
ainda, que, em reunião com o Secretário
Geral da OIT, informou a entidade sobre a
falta de participação da sociedade na redação da reforma aprovada. “O secretário da
OIT nos informou, durante uma audiência
com as entidades em Genebra, que o então
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
disse que haviam sido seguidos todos os trâmites e ouvida a sociedade e, quando contamos a ele a verdade, ele se espantou e fez
constar no Relatório da OIT a denúncia que
levamos”, completa.
Além do Brasil, integram a chamada
lista suja países como Egito, Turquia, Bolívia, Nicaragua, Mianmar, Iemen, Iraque e
Etiópia.
DIRCE NAMIE KOSUGI
É advogada, especialista em Direito Previdenciário, fundadora do DNK
Advocacia e Consultoria
Previdenciária; Sócia do
KMS LAW e coordenadora
do Movimento Acorda Sociedade no Estado de São
Paulo (MAS/SP).
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Caraguatatuba deve receber 100 mil
turistas no feriado prolongado; AHP
dá desconto de 15% em hospedagem

O feriado prolongado
de Corpus Christi deve trazer
cerca de 100 mil turistas para
Caraguatatuba. A estimativa
é da Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Turismo. Embora seja um feriado mais tranquilo, o fato
de ser prolongado e com
boa previsão de tempo, a expectativa é que muita gente
aproveite para descer para
a cidade litorânea. A Concessionária Tamoios calcula
que cerca de 95 mil veículos
devem trafegar pela Rodovia
dos Tamoios neste período.
Outra novidade é que
para movimentar ainda mais
o feriado em Caraguatatuba, a Associação de Hotéis e
Pousadas (AHP) está oferecendo desconto de 15% para
turista que se hospedar em
um de seus estabelecimentos no período de 20 a 23
de junho. As regras estão no
facebook do turismo, https://
www.facebook.com/TurismoCaraguatatuba/ e vr os
hotéis participantes no link
https://tinyurl.com/y6y4n48r
Neste período, haverá a predominância de sol
em Caraguatatuba, segundo o Centro de Previsão do

Tempo e Estudos Climáticos
(Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe). A temperatura máxima deve chegar a 28 graus e
a mínima 17.
Com o tempo bom,
importante destacar que estão próprias para banho as
praias da Tabatinga, Mococa, Cocanha, Massaguaçu
Capricórnio e Lagoa Azul,
(Norte), Martim de Sá, Prainha e Centro (região Central)
e Pan Brasil e Porto Novo
(Sul).
Rodovia
A operação especial
para o feriado de Corpus
Christi começa nesta quarta-feira (19), a partir das 13h,
quando será implantada uma
faixa adicional no trecho de
serra da Rodovia dos Tamoios (do km 67 ao km 81),
que atenderá ao aumento de
demanda no sentido litoral.
Para o retorno do fe-

riado, a pista de subida voltará a ter sua configuração
normal, com duas faixas de
rolamento, ficando a pista de
descida com uma faixa.
As obras de duplicação realizadas no trecho
de Serra e operações Pare e
Siga serão interrompidas na
quarta (19), a partir das 12h,
quinta (20), domingo (23) e
segunda (24), até às 13h. Na
sexta (21) e sábado (22), as
obras poderão ocorrer condicionadas ao fluxo de veículos. Uma equipe de manutenção estará de sobreaviso
para eventuais emergências.
De acordo com a
Concessionária Tamoios os
horários de pico são na quarta-feira, das 14h às 20h, e na
quinta-feira, das 6h às 14h.
Para o retorno o motorista
deve evitar subir no domingo (23), das 12h às 22h e na
segunda-feira (24), das 7h às
12h.

Anunciadas mudanças na
Prefeitura de Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
anunciou nesta segunda-feira
(17/06) mudanças no comando de algumas secretarias
municipais da Prefeitura.
O empresário Rodrigo Tavano assume o cargo de
secretário de Comunicação
Social e a jornalista Malu
Baracat fica como adjunta da
pasta.
A engenheira civil
Tatiana Soares Scian deixa
o cargo de diretora de Meio
Ambiente, Saneamento e
Educação Ambiental para
assumir como secretária adjunta de Urbanismo.
Já Marcel Giorgeti,
além de secretário de Meio
Ambiente, acumulará a função de secretário de Serviços
Públicos no lugar de Hugo

Leonardo, que passa a ser
secretário adjunto de Mobilidade Urbana e Proteção
ao Cidadão, pasta que tem
o comando do vice-prefeito
Campos Junior.
Desde a semana passada, o secretário de Obras
Públicas, Leandro Borella,
acumula também as funções

de secretário de Urbanismo
no lugar de Ricardo Gaspar
que deixou a pasta por motivos pessoais.
Segundo o prefeito
Aguilar Junior, as mudanças
são normais durante a gestão
e servem para dar mais agilidade nos serviços oferecidos
à população.
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Câmara finaliza audiências dos projetos da Guarda Civil e LDO de 2020

As segundas e últimas audiências
públicas dos projetos Guarda Civil Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2020 ocorreram na quarta-feira
(12/06), na Câmara de Caraguatatuba, no
Centro. A primeira discussão pública dos
projetos foi realizada na segunda-feira
(10).
Na quarta-feira (12), a Prefeitura de
Caraguatatuba foi representada pelo vice-prefeito e secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Campos Júnior;
secretário de Planejamento e adjunto de
Administração, Pedro Ivo de Sousa Tau;
secretário adjunto de Fazenda, Nelson
Hayashida; diretor de Estatística e Informação, Natanael Norões; diretor de Planejamento Orçamentário, Bruno Tiveron;
diretora de RH, Gláucia Faria Santos; e
pela analista da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Ediline
Alves Boytchuk; além das presenças do
presidente do Instituto de Previdência do
Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev), Ezequiel Guimarães; do secretário
de Turismo, Cristian de Souza, e do ordenador de despesas, Rafael Torres.
O presidente da Câmara de Caraguatatuba, Francisco Carlos Marcelino, comandou os trabalhos da audiência,
acompanhado dos vereadores Renato
Leite Carrijo de Aguilar, Aurimar Mansano (líder do prefeito); Aguinaldo Pereira
da Silva Santos, Elizeu Onofre da Silva,
Evandro do Nascimento, João Silva de
Paula Ferreira, Jair Silva, Vilma Teixeira
de Oliveira Santos e Celso Pereira.

LDO 2020
O orçamento estimado para o ano
que vem na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é de R$ R$ 805.626.705,00.
As destinações obrigatórias de recursos do orçamento de R$ 805,6 milhões,
previsto para 2020, ficaram com a seguinte alocação: Educação, com R$ 213,91
milhões; Saúde, com R$ 162,83 milhões;
e Câmara Municipal, com R$ 21,31 milhões; além dos R$ 407,63 milhões para
outros setores.
As audiências da LDO atendem as
exigências do Art. 165 da Constituição
Federal, Artigo 48 da Lei Complementar
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços) e
Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das
disposições transitórias, 49 e 63). A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu audiências públicas da LDO de 2020 nos dias

2, 7 e 9 de maio, no Centro, Travessão e
Massaguaçu, respectivamente.

Guarda Civil
O projeto de lei da Guarda Municipal foi o tema da segunda audiência
pública da Câmara Municipal na quarta-feira (12/06). A proposta prevê até 154
servidores de carreira, que farão ingresso
imediato por concurso público para o cargo Guarda Civil Municipal – 2ª classe, sob
regime estatutário, aplicando-se de forma
subsidiária o que consta do Estatuto dos
Funcionários Públicos de Caraguatatuba.
De acordo com o vice-prefeito e
secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Campos Júnior, a guarda
civil está prevista na Constituição Federal
(§ 8º do art. 144 da Constituição Federal).
“Dessa posição constitucional vem se
aprimorando a legislação que dá respaldo
as guardas municipais para chegar nessa
que já estamos. Desde o primeiro dia de
governo esse projeto vem sendo gestado
de acordo com a legislação atual. Isso
tudo foi calculado, previsto no orçamento
e com impacto atuarial no CaraguaPrev.
Com um bom concurso e uma boa formação, temos a oportunidade de colocar
excelentes homens e mulheres para ajudar
na segurança pública do município, complementando a Polícia Militar. Os programas de apoio a Polícia Militar, como a atividade delegada vão continuar”, garantiu.
Campos Junior reforçou a atuação
da guarda civil na prevenção primária de
crimes. “Nos munícipios em que a gente
visitou, temos uma perfeita integração entre a Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia
Civil e central de operações e monitoramento. Investiremos nisso e no monitoramento para agir na origem da criminalidade antes que aconteça”, destacou.
“A Polícia Militar e a GCM, em
termos de efetividade, são grandezas,
comandos e regramentos completamente
diferentes, tanto que na Polícia Militar,
a vestimenta se chama farda e na guarda, uniforme; a Polícia Militar faz policiamento, a guarda municipal realiza o
patrulhamento, mas se complementam”,
explanou.
Segundo a lei, são requisitos básicos para o cargo público de Guarda Civil Municipal ter nacionalidade brasileira; gozar dos direitos políticos; quitação
com as obrigações militares e eleitorais;
nível médio completo de escolaridade;
idade mínima de 18 anos; aptidão física,
psicológica e mental; idoneidade moral
comprovada por investigação social e cer-

tidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual e federal; possuir, no mínimo,
1.65 metros de altura, quando o candidato for do sexo masculino, e 1.55 metros
de altura, quando a candidata for do sexo
feminino; possuir CNH para condução de
veículos de categoria “A” e “B”. Serão reservados 10% de vagas de cada concurso
para o sexo feminino.
O salário inicial é de R$ 1.987,88
para a carreira de Guarda Civil Municipal
– 2ª Classe. A carga horária será de 40 horas semanais. Porém, está prevista na lei a
Jornada Especial de Trabalho que será instituída em regime de escala por plantões,
com a duração máxima de 12 horas cada,
aplicável a todos os Guardas Municipais
em casos excepcionais ou de calamidade
pública.
O concurso público será realizado
em duas fases eliminatórias: a fase de provas; e a fase de frequência, aproveitamento e aprovação em curso de formação de
Guardas Municipais, conforme previsto
em Decreto Municipal.
Os candidatos aprovados na primeira fase serão matriculados em número
equivalente ao de cargos vagos colocados
em concurso, iniciando-se o exercício no
curso de formação.
Durante a realização do curso, os
candidatos receberão a denominação de
“Aluno Guarda” e receberão exclusivamente uma ajuda de custo, no valor mensal de R$ 1,2 mil, não se configurando
nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal.
A Guarda Municipal de Caraguatatuba será subordinada à Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão e
terá a seguinte estrutura administrativa:

Gabinete do Comando (formado pelo Superintendente e pelo Corregedor, tendo
por órgão auxiliar a Chefia de Área de
Gabinete do Superintendente); Departamento de Administração (subordinado ao
Gabinete do Comando e engloba Área de
Apoio aos Recursos Humanos e Área de
Logística); e Departamento Operacional
(subordinado ao Gabinete do Comando e
engloba Área de Planejamento, Área de
Comunicação e Área de Policiamento).
De acordo com a diretora de RH,
Gláucia Faria Santos, o plano de carreira
da guarda se baseou na progressão funcional dos demais servidores da Prefeitura de Caraguatatuba. “A preocupação
foi utilizar o nosso plano de carreira, o
da área administrativa. Na legislação está
bem claro que haverá um decreto e uma
comissão que fará a avaliação dos servidores de cinco em cinco anos e, após o
estágio probatório, eles mudam de letra.
Haverá essa possibilidade e provavelmente serão ofertadas 70 vagas para o concurso público. Depois de certo tempo os
cargos em comissão deverão ser ocupados
por servidores de carreira da guarda. Incialmente, os cargos serão ocupados por
servidores comissionados externos, que
terão que comprovar experiência na área,
mas quando o plano começar a andar, após
cinco, oito anos, os servidores comissionados deverão ser da própria guarda. Isso
é muito importe porque foi aprovada uma
legislação que reservou 20% dos cargos
em comissão para servidores efetivos (LC
66/2017)”, explicou.
Houve questionamentos relacionados ao impacto orçamentário, plano de
carreira, atividade delegada e previdência.
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Festa social de São João Batista atrai
grande público em Ilhabela
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A Praia do Perequê,
localizada no bairro de
mesmo nome, em Ilhabela,
foi palco para a realização
da festa social de São João
Batista, de sexta-feira a domingo (14 a 16), e atraiu
grande público nos três
dias de evento.

Uma realização da
Paróquia Nossa Senhora
D’Ajuda e Bonsucesso e
Capela São João Batista
e apoio da Prefeitura, por
meio da Secretaria de Cultura e da Fundação Arte e
Cultura de Ilhabela (Fundaci), grandes nomes de
artistas locais e nacionais
passaram pelo palco do Perequê.
Na sexta-feira (14),

se apresentaram DJ Julio
Bitencourt, Felipe Blu e
Joelma. No sábado (15), foi
a vez do DJ Guilla, Marcelo Totó e Rockers e banda
Djavú. No último dia de
comemorações, domingo
(16), a festa ficou por conta
dos locais DJ Ivair, Samba
Sinhá, Captadores e Geração Sertaneja.
“É um prazer poder

junho dede2019
08 20
de de
novembro
2018

Escola Masako Sone recebe palestra
sobre separação de resíduos sólidos

ofertar ao povo, em especial aos migrantes, uma
oportunidade de contato
direto com os representantes de sua região e com a
cultura que engrandece o
brasileiro.
A

festa

foi

um

ção da festa. “Agradeço a
Prefeitura pela parceria, o
atendimento e a parte estrutural do evento. Agradeço
ainda a prefeita Gracinha e
os secretários Beto – Cultura e Adilson – Fundaci”.

Com relação ao
evento, Martins afirmou
estar surpreso com a grande presença do público. “A
festa estava linda, estruturada e contou com a participação dos moradores. A
Comunidade de São João
também se surpreendeu
com o resultado final. Idosos do bairro, que antes não
tinham como se locomover
à Água Branca, prestigiaram a festa que contou,
além das atrações musicais,
com área de entretenimento e alimentação. A festa
grande sucesso, pois to- de São João teve a cara do
cou, diretamente, a alma povo”, finalizou.
do migrante que escolheu
Ilhabela para viver”, destaA festa social de São
cou o secretário de Cultura, João Batista é uma das mais
Adalberto Henrique da Sil- tradicionais do município,
va Lopes, o Professor Beto. acompanhada por diversas
autoridades locais, como a
O pároco respon- prefeita Maria das Graças
sável, Mateus Martins, Ferreira, a Gracinha, e púressaltou a parceria da Ad- blico em geral da cidade e
ministração para a realiza- proximidades.

A escola Masako
Sone, localizada no Pegorelli, região Sul de Caraguatatuba, recebeu na quarta
feira (12/06) uma palestra
sobre destinação correta de
resíduos sólidos, ministrada
para os pais e comunidade,
pelo gestor ambiental da Secretaria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca (SMAAP), Reinaldo Gomes. A
atividade também teve a
participação da Cooperativa os moradores da região, estreitando as relações com a
Pego Recicla.
SMAAP e realizando proA palestra foi realiza- jetos que incentive a sepada visando atingir o público ração correta de lixos e readulto. Segundo a diretora síduos, colaborando com as
Ângela Zarrela, a atividade cooperativas e com o meio
contou com a presença dos ambiente.
pais e foi aberta para qualA diretora acrescenquer pessoa do bairro que
quisesse assistir. A diretora tou ainda que a escola já
afirmou que a palestra foi realizou anteriormente uma
de grande importância para atividade com alunos do
a escola. “Esse foi nos- primeiro ano e primeira fase
so primeiro contato com o sobre a questão da dengue,
tema “resíduos sólidos”. quando aproveitaram o tema
Foi realizada para adultos, para falar sobre a problemápois a linguagem utilizada tica do acúmulo de resíduos
era mais técnica e buscamos descartados irregularmente
atingir diretamente esse pú- em esquinas e terrenos no
blico e conscientizá-lo”, ex- bairro.
plicou.
De acordo com o
A escola tem pro- gestor Reinaldo Gomes,
postas de promover cada que ministrou a palestra,
vez mais atividades que en- o objetivo foi estimular a
volvem o meio ambiente e destinação correta dos prina comunidade. Pretendem cipais resíduos gerados no
atingir cada vez mais pais, município. “Além disso, é
alunos e posteriormente a importante entender as áreas

rurais para criar campanhas
focadas na questão da reciclagem e descobrir a melhor
forma de propagá-las”, destacou.
A Cooperativa Pego
Recicla trabalha com a coleta e triagem do material
reciclável (inclusive embalagem longa vida) para
beneficiamento e envio aos
recicladores. A maior parte
do material coletado vem do
trabalho dos catadores cooperados ou dos programas
de coleta seletiva municipais. O galpão Reciclagem
Pego Recicla fica localizado
na Av. Circular, 200 – Jaraguá.
No site da Prefeitura
de Caraguatatuba é possível
encontrar diversas iniciativas de projetos ambientais
que são realizados na cidade. Conheça no link: www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/meio-ambiente/
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O Evento Boteco dos Amigos,
organizado pela minha amiga Walkiria
Moraes, como esperado foi um
sucesso! Dia 19/06 vai ter o
próximo. Bora lá.

Prefeitura orienta sobre como
São Sebastião vai abrir 360 novas vagas
proceder em caso de enxame de abelhas para cursos de qualificação profissional

Defesa Civil atende
entre cinco e sete chamados
para retirada de colmeias
por semana.

A Prefeitura de São
Sebastião, através da Defesa Civil, está atendendo
entre cinco a sete chamados
por semana para a retirada
de colmeias de abelhas. De
acordo com o chefe da Defesa Civil, Wagner Barroso,
nessa época do ano é comum aumentar a migração
“Orientamos a popudesses animais para áreas
lação
a
ter calma e evitar o
urbanas.
local onde estão as abelhas
“Na maioria des- –polinizadoras essenciais
ses chamados encontramos para as florestas –, até a sua
abelhas da espécie migra- partida. Todos os chamados
tória, ou seja, que não per- são atendidos, contudo, pemanece muito tempo em um dimos para que chamados
só local”,informou Barroso, em épocas emergenciais,
que acrescentou que é ne- como de chuvas, alagamencessário ter cautela ao se tos ou deslizamentos de terdeparar com enxames, mas ra, sejam feitos em casos de
que as abelhas não atacam real necessidade, já que os
se não se sentirem ameaça- atendimentos são feitos de
forma a priorizar sempre o
das.

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio do
Centro Integrado Profissionalizante (CIP), vinculado à Secretaria da
Educação (SEDUC), se
prepara para abrir 360 novas vagas em 20 cursos de
qualificação profissional
até o final de junho. O
objetivo é promover formações que preparem o
cidadão para a geração de
renda e ingresso no mer- sico de Garçom; Técnicas
bem estar coletivo e segu- cado de trabalho.
de Vendas; entre outras
rança da população”, desformações oferecidas de
tacou.
O CIP atende a po- norte a sul do município.
pulação em geral a partir
Se o ponto do enxaNos últimos dois
dos 16 anos de idade e
me for onde não há circulaanos,
o Centro Integração de pessoas, a orientação atualmente mantém os do Profissionalizante já
é aguardar alguns dias, pois seguintes cursos em anformou cerca de 4.200
há possibilidade de que as damento: Customização
profissionais, em cursos
abelhas partam para outro de Peças do Vestiário;
Governança em Hotelaria; ministrados em parceria
local rapidamente.
Informática Básica; No- com instituições do setor
Contato: 199 (Defe- ções de Corte e Costura; público e privado como
sa Civil) ou 193 (Corpo de Recepção em Meios de SENAI, Senac, Sebrae e
Bombeiros).
Hospedagem; Serviço Bá- Fatec. Com índice de em-

pregabilidade próximo a
25%, a proposta é atender
pelo menos 4.000 pessoas
até o final deste ano.
Para mais informações sobre as vagas,
acompanhe a publicação
do edital de inscrições no
site www.saosebastiao.
sp.gov.br ou entre em contato com a sede do CIP, da
Topolândia, pelo telefone
(12) 3893-2079.
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HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

“Numa época de
mentiras universais,
dizer a verdade é um
ato revolucionário!”

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

Um sujeito foi ao médico ver porque estava tendo
dores de cabeça tão fortes. O médico submeteu-o a exames e, depois de algumas horas, informou:
– Tenho péssimas notícias. Seu estado é terminal.
– Oh, não! – choramingou o homem. – E quanto
tempo eu tenho?!
– Dez… – começou o médico.
– Dez o quê? Dias, meses, anos?
– Nove – continuou o médico – oito, sete, seis…

Glen Greenward

Um médico comenta com outro:
– Sempre achei que uma soneca de vez em
quando evita a velhice.
– Concordo, colega, principalmente ao volante de
um carro.

O homem chega ao consultório médico:
– Doutor, quero fazer uma vasectomia.
– Essa é uma decisão muito séria. O senhor já
consultou sua mulher e seus filhos?
– Claro que sim, doutor. Os favoráveis ganharam
Um médico chinês não consegue encontrar um
por 15 a 2.
emprego em hospitais no Brasil, então ele abre
uma clínica e coloca uma placa com os dizeres:
“Tenha tratamento por R$ 20. Se não ficar curado, devolvo R$ 100.”
Um advogado vê a placa, pensa que é uma grande oportunidade de ganhar R$ 100 e entra na
Paciente ao psiquiatra:
clínica.
– Sou tão infeliz. Ninguém gosta de mim.
Advogado: “Eu perdi o meu sentido do paladar.”
Psiquiatra:
Chinês: “Enfermeira, traga o remédio da caixinha
– Isso não é verdade, eu gosto de você.
22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.”
Paciente:
– Tudo bem, mas não posso pagar todo mundo. Advogado: “Credo, isso é querosene!”
Chinês: “Parabéns, o seu paladar foi restaurado.
Me dê R$ 20.”

O médico pediu ao futuro pai para experimentar
um aparelho que ele inventara e que transferia as
dores do parto da mãe para o pai. Billy concordou
e a máquina foi ligada. Mas embora estivesse no
máximo, Billy não sentiu nada. Mais tarde ele foi
em casa às pressas para buscar alguns artigos
que a mulher queria – e encontrou o carteiro deitado nos degraus da frente, gemendo de dor.
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O advogado irritado volta depois de alguns dias
para recuperar o seu dinheiro.
Advogado: “Eu perdi minha memória não me
lembro de nada.”.
Chinês: “Enfermeira, traga o remédio da caixinha
22 e pingue 3 gotas na boca do paciente.”
Advogado: “Mas aquilo é o querosene de novo.
Você me deu isso da última vez para restaurar o
meu paladar.”
Chinês: “Parabéns, você recuperou sua memória. Me dê R$ 20.”
O advogado já fumegante paga o chinês, e volta
Um paciente entrou no consultório do médico uma semana mais tarde determinado a ganhar
com um pepino enfiado no nariz, uma cenoura na os R$ 100.
orelha esquerda e uma banana na orelha direita. Advogado: “Minha visão está muito fraca e eu
– Doutor, o que há comigo? – perguntou.
não consigo ver nada.”
– É simples: você não está comendo direito.
Chinês: “Bem, eu não tenho nenhum remédio
para isso, sendo assim tome este R$ 100.”
Advogado: “Mas isso aqui é uma nota de R$ 20!”
Chinês: “Parabéns, sua visão foi restaurada. Me
dê R$ 20.”

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04

Evite situações arriscadas, pois o momento
não é dos melhores. Se está só, saia e jogue charme, tem
tudo para funcionar. Use a criatividade no emprego. Nº da
Sorte 26.

Touro - 21/04 à 20/05

Tire um tempo pra fazer o que gosta. A paquera
será um sucesso! Reserve um momento para colocar o papo
em dia com os amigos. Nº da Sorte 29.

O médico estava namorando a linda enfermeira e
ela acabou engravidando...
Ele não queria que sua mulher descobrisse, deu
dinheiro à enfermeira e pediu que ela voltasse
para sua cidade natal, em Minas Gerais, e tivesse o bebê lá.
- Mas como vou avisá-lo quando o bebê nascer?
- Mande um postal e escreva “PÃO DE QUEIJO”.
Eu cuidarei das despesas da criança .
Alguns meses se passaram...
Um dia, quando o médico chegou em casa, a
esposa disse:
- Você recebeu um cartão postal de Minas Gerais e eu não consigo entender o significado da
mensagem.
Ele leu o cartão e caiu no chão, com um violento
ataque cardíaco.
Foi levado à emergência do hospital e o cardiologista perguntou à esposa:
- Aconteceu algo que possa ter causado o ataque?
- Ele apenas leu este cartão postal: “CINCO
PÃES DE QUEIJO. TRÊS COM LINGUIÇA E
DOIS SEM”.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Estará comunicativa. Amor do passado deve
despertar lembranças. Talvez precise resolver pepino no
lar e não se stresse, tudo dará certo! Nº da Sorte 42.

Câncer - 21/06 à 21/07

Curta os amigos. Fora da rotina, a paquera deve
correr melhor, seja criativa. Mantenha os pés no chão no
serviço. Nº da Sorte 18.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Evite o clima de competição no ambiente
profissional. As parcerias serão favorecidas. Boa semana
para somar forças com amigos e colaboradores, aproveite!
Nº da Sorte 15.

Virgem - 23/08 à 22/09

Estará mais empolga. No amor, seja realista.
Ninguém é perfeito! Trabalhar em algo diferente pode ser
ótimo. Nº da Sorte 17.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Vale a pena repensar algumas coisas. Na
relação, ouça sua intuição. Pode ter uma boa surpresa nas
finanças. Nº da Sorte 16.

Uma mulher leva um bebê recém-nascido ao pediatra. O médico examina a criança, mede seu
tamanho, a pesa e descobre que ela está abaixo
do peso normal.
Ele pergunta à mulher se o bebê é alimentado
com mamadeira ou com o seio materno.
- Seio materno - responde a mulher.
- Por favor, senhora - diz o doutor -, tire a blusa!
A mulher obedece e o médico toca, aperta e apalpa, ambos os seios da mulher, fazendo um exame minucioso. Depois, pede para que ela vista a
blusa. Em seguida, diz:
- Com razão o bebê pesa pouco. A senhora não
tem leite nenhum!
- Eu sei disso, doutor - responde ela. - Eu sou a
avó, mas quero lhe dizer que estou muito feliz de
ter vindo no lugar de minha filha.

Escorpião-23/10 à 21/11

Quem lida com o público ou trabalha em equipe
terá ajuda especial das estrelas. É hora de trocar ideias,
partilhar projetos e se mostrar mais articulado. Nº da Sorte
11.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Aposte no trabalho em parceria. Romance
recente deve se firmar, fique atenta para não repetir os
mesmos erros. Aguarde agitos e papos com a turma. Nº
da Sorte 09.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Não conte demais com a sorte. Paquera e vida
a dois protegidas. Será fácil se concentrar no trabalho, basta
não se estressar. Nº da Sorte 11.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Curta a companhia da família. Momentos
animados a dois. Estará intuitiva e sensível, aproveite para
tomar aquela decisão pendente há tanto tempo . Nº da Sorte
10.
Na delegacia
– Seu delegado meu marido saiu de casa ontem
a noite, disse que ia comprar arroz e até agora
não voltou. O que eu faço doutor?
– Sei lá, faz macarrão!!

Peixes - 20/02 à 20/03

Programa com a turma levanta o astral! A
relação está em harmonia. Seu trabalho será reconhecido,
mantenha a tranquilidade e não se deixe levar por pessoas
com baixo astral. Nº da Sorte 49.
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Prefeitura de Caraguatatuba leva
palestras ao Residencial Getuba

A Prefeitura de Caraguatatuba promoverá de 24
a 28 de junho, um ciclo de
palestras aos moradores do
Residencial Getuba – Sylvio Luis dos Santos, com
objetivo de conscientizar
e informar sobre diversos
assuntos da comunidade, a
fim de buscar soluções para
os problemas cotidianos do
empreendimento.
Os temas variados
foram escolhidos pelos
próprios moradores e organizados pela equipe da
Secretaria de Habitação,
que juntamente com outras
secretarias e instituições, levarão o serviço informativo
dentro da comunidade.
As palestras irão
ocorrer no salão de festas
do Residencial Getuba,
sempre das 14h às 16h. Interessados em assistir devem comparecer ao local no
horário das reuniões.
Os encontros serão
acompanhados pelo coordenador e pela responsável da

divisão dos Programas Habitacionais da Secretaria de
Habitação, Maurício Palma
Venturelli e Fernanda Andrade, respectivamente.
A primeira palestra
realizada no dia 24 (segunda-feira), às 14h, será
ministrada pelo Sargento
Sidomar, do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba,
que abordará sobre “Gás de
cozinha e acidentes domésticos”. Às 15h30, o enfermeiro do Ambulatório de
Saúde Mental, Bruno Lima,
explicará sobre o serviço
ofertado no local e também
sobre Alcoolismo.
Na terça-feira (25/
06), às 14h, técnicos da Secretaria de Urbanismo irão
explicar sobre diversos serviços como: Lei do Silên-
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cio; Alvará de Construção
e Habite-se; Obstruções de
passeio público por materiais de construção, entre
outros. Às 15h, técnicos da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
abordarão sobre Programas
Sociais (Bolsa Família,
NIS, Cadastro Único).
“O ciclo de palestras
é um projeto de pós-ocupação de acompanhamento
dos empreendimentos do
município. Tem como objetivo ofertar auxílio jurídico,
social e técnico construtivo,
além de outras orientações
necessárias ao bom convívio dos moradores dos
Empreendimentos Habitacionais Sociais do município”, destaca o secretário de
Habitação, José Eduardo da
Silva.
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Genesis de Atlantida realiza a
2º Feijoada Beneficente

Os ingressos podem ser adquiridos
na sede do Jornal Noroeste News fone: 3600-6280 ou na No Vaca Açaí fone 3888-4720
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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

VENDE-SE Máquina Imavel Fabrica velas de parafina de 7
dias e mais três tamanhos. Nova
sem uso. Fone: (12) 99735-5029
c/ José

VD Casa próximo ao
Centro 3 dor/ dctos. ok/
R$ 390 mil/ parcela até
50% direto c/proprietário/
99622-9797

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 em
Paraibuna bairro São Germano/ 765m²/ R$ 30 mil
(12) 99629-4745 aceito
proposta

VD Lote 1.000m² na Serraria/ plano/ água da serR$ 120.000,00/ tratar:
ALUGO kitinete Porto ra/
98178-8445 c/ Ademir
Novo frente p/mar mobiliada/ c/gar/ p/solteiros ou ALUGA SALÃO com
300m² R$ 6.500,00/ próxicasal s/filhos/ 3887-2431/ mo Baco itauzinho/ 982405545
98181-9259

Alugo kitnet mob/ p/1
pessoa s/cães e crianças/ c/água/ luz/ iptu/ sky
89 canais/ R$ 690,00 c/
depósito/ 99205-7829/
99756-3170

VENDE-SE casa no
Pontal da Cruz em São
Sebastião/ 2 dorms./ 2
wc/ coz./ sala/ garagem
p/2 carros/ churrasqueira/
escr. definitiva/ 130m²/
99773-1621 / 98106-8876

EDITAL DE CITACÃO
Processo Digital n°: 1002005-66.2015.8.26.0126
Classe - Assunto:Usucapião - Aquisição
Requerente: PEDRO LOBO DE OLIVEIRA
2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO DOS EVENTUAIS HERDEIROS
DE ELIAS MARIANO INCERTOS E NÃO SABIDOS COM O PRAZO DE
TRINTA DIAS NOS AUTOS DE USUCAPIÃO REQUERIDO POR PEDRO
LOBO DE OLIVEIRA PROCESSO N O 1002005-66.2015.8.26.1026. O
DR João MARIO ESTEVAM DA SILVA, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Caraguatatuba.
Estado de São Paulo na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
o presents virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa perante
este Juízo e 20 Cartório Judicial os autos de USUCAPIÃO n° 100200566.2015.8.26.0i 26, requerido por PEDRO LOBO DE OLIVEIRA. determinando-se a expedição do presente com a finalidade de CITAR eventuais
HERDEIROS de ELIAS MARlANO, brasileiro, solteiro, Iavrador, portador
do RG N° 10.608.073-SSP/SP, cujo pedido versa sobre um terreno localizado nesta comarca, localizado na Avenida Belém, n° 248, bairro Indaiá
cadastrado na Prefeitura Municipal: ID- 05.020.005, assim descrito: Do
ponto 1 ao ponto 2, 303°4514 e 25,87m; do ponto 2 ao ponto 3, 36°22 27
e 5,43m; do ponto 3 ao ponto 4, I23°45 33 e 25,33m e do ponto 4 ao ponto
1,210°38 28 e 5,43m, encerrando ai uma área de 138,84m2, Confrontações: Do ponto 1 ao ponto 2 com os prédios n° 258 da Avenida Belém;
prédio n° 18 da Rua Diogo Batista e prédio de n° 22 da Rua Diogo Batista
do ponto 2 ao ponto 3 com o prédio de n° 411 da Rua Acre; do ponto 3 ao
ponto 4 com o prédio n° 242 da Avenida Belém e do ponto 4 ao ponto 1,
a Avenida Belém. Estando em termos. expede-se o presente edital para
citação dos supra mencionados 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS Dado e
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 30 de abril de 2019.
Edital de convocação assembleia geral da AJILNP – Associação de Jiu Jitsu
do Litoral Norte Paulista. Os moradores do bairro Pegorelli e adjacências vêm
pelo presente edital convocar seus membros associados a participar da Assembleia Geral, teremos a seguintes pautas: 1ª pauta: APRESENTAÇÃO DAS
CHAPAS PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL,
2ª PAUTA: POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL
BIENIO 2019/2020, 3º PAUTA: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO. A reunião acontecerá no dia 29 de junho de 2019 (sábado), às 19
horas na Rua Avelino Alves dos Santos, nº 350, Bairro Pegorelli – CEP 11.667830 – Caraguatatuba/SP. Anderson França Xavier Antonio, CPF:25327321703
- DIRETOR GERAL.

VD. CASA Jd. Rio San- VENDO Estoque ½
tos (atrás da Sta. Casa), malha feminino e mas2 dorm. dctos ok/ R$ culino/ preço de fábrica/
240.000,00/ 99622-9797 falar c/ Sigrid (12) 991243992
165.000,00 VD LOTE Pontal
GOLFINHO Casa Nova 2 Santa Marina murado
dor/ sala/ coz/ wc/ sendo e aterrado 360mt²/ R$
120.000,00/ 99622-9797
1 suíte (12) 98240-5545
VENDE

Noroeste News - Classificados

VD CASA INDAIÁ de
Cima 2 dorm./ dctos.
ok/ R$ 210.000,00/
99622-9797

VENDE 140.000,00
JD. GAIVOTA casa 1
dor/ coz/ wc/ as c/churrasq/ gar/ (12) 982405545
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Pouso Frio, Chácara
com 5.000,00 m2
fundo para represa.
R$ 30.000,00 aceito
carro. Fone: 974040022
e 997299981

VD LOTE no Jaqueira VENDO Citroen C3
300mts² R$ 140.000,00/
preto completo/ doc
99622-9797

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
Passo roupas p/R$ ALUGO kitnet mobili- aceito contra oferta (12)
99660-2700 com Flávio
50,00 e faço faxina p/R$ ada/ 1 vaga auto/ fixo ou
70,00/ somente região temporada/ Martim Sá VD TERRENO no Jd.
Centro Caraguá/ passo
Britânia 400mts² R$
(12) 3882-1083/ 98842roupas a domicílio (27)
210.000,00/
996220002/ 99672-0020
99785-6966
9797

ok/ ano 2011/ valor R$
19.000,00/ c/ Fernando 98200-9480

ISABELA – 18 anos, iniciante,
branquinha, olhos verdes, corpo
malhado, carinhosa, sem frescura.
Adoro homens mais velhos.
(12) 99106-7728

VD CASA – nova Estrela Dalva/ R$260.000,00 /
2 Dorm./ Sala/ coz./ wc./
lav. gav./ Ac. financ. bco/
(12) 98240-5545

VITORIA MORENA
bronzeada, seios e bumbum
GG, estilo namoradinha, com
local bem discreto e
reservado. (12) 98163-8999

ALUGO
SOBRADO
NOVO PORTO NOVO
2 dor/ sala/ coz/ wc/ R$
1.200,00/ (12) 38831460/ 98883-6123

JULIA – 18 anos, recém chegada, tudo durinho, seios médios,
magra estilo namoradinha,
com local discreto e reservado. (12) 99208-5150

NOROESTE NEWS é uma publicação semanal do Instituto Cesar Informática Ltda - ME - CNPJ 07.255.117/0001-65 - End.: Rua Guarulhos nº 157 sala 4 - Centro Caraguatatuba - CEP: 11660-070
 Fone: (012) - 3600-6280 - Jornalista Responsável Cesar Vieira Bisetto - MTB 33.832 - Fone: 98114-0022 - Diretora Comercial Marly Gomes Bisetto - 98121-4017
Sócia Diretora Maria de Fátima Marques Souza - fone : 98128-7496 - Impressão: Atlântica Gráfica e Editora Ltda. - Rua Iris Memberg, 170 - Barro Branco - VI. Jovina - Cotia - SP - CNPJ 02.963.583/0001-81
Tiragem: de 5.000 a 10.000 exemplares - ATENÇÃO Os artigos publicados neste jornal são de inteira responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião do editor.
Qualquer reprodução só será permitida desde que citada a fonte.

Noroeste

Caraguatatuba, 20 de junho de 2019 E-mail editor2017@noroestenews.com.br

s
w
e
N

Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Site - http://www.noroestenews.com.br

ANO XXI Nº 1.101

