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 O vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando 
Cuiu) obteve mais uma conquista para o Morro do Algodão. Foi fi-
nalizado na última semana o serviço de recapeamento na Avenida 
Guilherme de Almeida. “Todos os moradores estão contentes com 
essa obra na principal via de acesso ao bairro. A Prefeitura fez a in-
tervenção do começo ao final da avenida, totalizando cerca de 8.780 
metros quadrados”, comentou. Fernando Cuiu ressaltou que desde 
o início de seu mandato batalha por melhorias para o Morro do Al-
godão. “Esse bairro tem todo meu carinho, cuidamos dos munícipes 
e lutamos por suas reivindicações. Agradeço o prefeito Aguilar Junior 
e sua equipe que atenderam nossas solicitações. Tenham certeza 
que ainda faremos muito mais pelo Morro do Algodão e região”, final-
izou.

Fernando Cuiu comemora obra de recapeamento na 
Av. Guilherme de Almeida

Projeto Tiro de Guerra é pauta 
de encontro entre prefeito e 
deputado estadual do PSL 

Felipe Augusto participa de 
entrevista na Rádio Antena 8

Prefeitura de São Sebastião 
desmente preço de ovos na 

merenda escolar
“Vereador mente ao falar que ovos custam 

R$ 2 a unidade; Preço real é de R$ 0,51”

Carlinhos da Farmácia e Aguilar 
Junior participam da solenidade 

de posse da Academia 
Caraguatatubense de Letras
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

A Prefeitura de São 
Sebastião informa que os va-
lores sobre a compra de ovos 
para a alimentação escolar, 
informados pelo vereador 
Gleivison, não são verdade.

Segundo o parlamen-
tar, a Administração Muni-
cipal pagaria R$ 2 a unidade 
do ovo, sendo R$24 a dúzia. 
Contudo, o preço real com-
prado por este Governo é de 
R$0,51 por ovo. Assim, a dú-
zia é adquirida por R$ 6,12.

As notas fiscais estão 
disponíveis para consulta, e 
o valor sugerido pelo verea-
dor professor nunca aconte-
ceu nesta gestão.

O Governo Munici-
pal, por meio da Secretaria 
da Educação (SEDUC), faz 
um trabalho que proporciona 
uma merenda de qualidade 

sem abrir mão da economi-
cidade do dinheiro público 
na compra da alimentação 
escolar na rede municipal de 
ensino.

Prefeitura de São Sebastião desmente 
preço de ovos na merenda escolar

“Vereador mente ao falar que ovos custam R$ 2 a unidade; 
Preço real é de R$ 0,51”

Felipe Augusto participa de 
entrevista na Rádio Antena 8

Na manhã da última 
sexta-feira (5), o Prefeito de 
São Sebastião Felipe Augusto 
concedeu entrevista à Rádio 
Antena 8 de Caraguatatuba, 
momento em que pôde ex-
por as inúmeras melhorias 
que estão previstas com a 
vinda do empréstimo autori-
zado pelo Governo Federal 
através do Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal. A 
entrevista que foi comandada 
pelo radialista Fábio Ferreira 
contou com a participação do 
Jornalista Cesar Jumana e do 
ex-presidente da Associação 
Comercial de Caraguatatu-
ba Stênio Pierrot. Também 
esteve presente o Deputado 
Estadual Tenente Coimbra 
que falou sobre seu trabalho 
na ALESP.

O empréstimo que de-
pende ainda de aprovação da 
Câmara Municipal irá con-
templar inúmeras obras em 
todo o município, bem como 
irá completar todo o calça-
mento da cidade.

Felipe Augusto des-
tacou a importância deste 

e m p r é s t i m o , 
pois com a crise 
econômica que 
assola o País, 
houve uma que-
da substancial 
na receita do 
município que 
foi somada a 
paralização das 
obras da rodovia 
do contorno e as 
constantes para-
lizações da serra na rodovia 
dos Tamoios, o que reduz as 
atividades no Porto. Expli-
cou ainda o Prefeito que es-
tes empréstimos que estavam 
paralisados há muito tempo 
e agora serão liberados pelo 
Governo Federal, não só 
permitem a realização destas 
obras, bem como geram em-
pregos e ativam a economia 
do município.

Após um amplo de-
talhamento das benfeitorias 
previstas com este emprésti-
mo, Felipe Augusto destacou 
que trata-se de operação co-
mum da administração públi-
ca e que ele próprio paga hoje 

por emprésti-
mos contraídos 
por administra-
ções passadas.

Q u e s -
tionado sobre a 
paralização do 
COI (Comando 

de Operações Integradas) que 
através do monitoramento de 
câmaras garante a segurança 
do município, explicou que o 
contrato foi denunciado pela 
prefeitura por ineficiência 
da empresa que prestava os 
serviços e que um novo pro-
cesso licitatório está em an-
damento, desmentindo desta 
forma boatos de que o servi-
ço teria sido paralisado por 
falta de pagamento. Esclare-
ceu ainda a quantidade ex-
pressiva de câmaras particu-
lares que integram o sistema. 
“São Sebastião a exemplo de 
Nova York é pioneira nesta 
atividade na região o que re-
presenta mais segurança com 
poucos investimentos, pois 
são câmeras particulares que 
com autorização de seus pro-
prietários passam a integrar 
o sistema”, esclareceu o pre-
feito com os detalhes dessa 
operação.

Projeto Coração Feliz
“Ter alguém ao seu lado com a mesma von-
tade de lutar pela vida faz toda a diferença”

É indiscutível a solidariedade que o 
brasileiro tem para com seu próximo e isso,  
podemos constatar a cada grande momen-
to de dificuldades por que passam porções 
vítimas de catástrofes. O mesmo, podemos 
afirmar com relação aos menos favorecidos 
economicamente.

Em nossa cidade, inúmeras entida-
des têm se preocupado com estas pessoas e 
a exemplo podemos citar o Rotary Clube, o 
Lions e as chamadas entidades Para Maçôni-
cas como a Fraternidade Maria Meira.

Um novo grupo de mulheres com o 
“Projeto Coração Feliz” iniciou um belo 
trabalho que foi apresentado durante a reali-
zação da Segunda Feijoada Beneficente  da 
Loja Maçônica  Gênesis de Atlântida no últi-
mo dia 30 de junho.

Este projeto prevê os seguintes regra-
mentos: 

OBJETIVOS:    
* Confeccionar roupas e acessórios para 

doação a crianças carentes; 
* Reunir amigas fraternas para trocar 

receitas de crochê, tricô, moldes, e ensinar 
técnicas de artesanato umas as outras; 

 
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO: 

* Uma reunião mensal em local a com-
binar; 

* O Projeto Coração Feliz é sem fins lu-
crativos; 

* Cada AMIGA poderá levar o material 
necessário para confeccionar as peças esco-
lhidas, ou usar os materiais ora arrecadados; 

* Serão realizados trabalhos em crochê, 
tricô, corte e costura, bordados, cartonagem, 
patchwork, etc... voltados para crianças; 

* O Projeto Coração Feliz aceitará do-
ações de materiais, linhas, tecidos, equipa-
mentos, máquinas, etc... Cada participante 
colabora com uma mensali-
dade de R$10,00. 

* O Projeto é voltado 
para “amigas fraternas” com 
o mesmo objetivo de carida-
de, doação e amor fraternal . 

EXPECTATIVAS: 
- Estreitar nossos laços 

de amizade, trabalhando 
com as mãos, mente e cora-
ção, nos unindo para ajudar 

o próximo. Tudo tem um início, almejando 
poder fazer muitas mães e crianças felizes, 
levando através de nossos trabalhos manuais 
carinho e amor. 

Os trabalhos são realizados com a 
transformação de roupas e retalhos doados 
que são transformados em lindas peças de 
vestuário para crianças carentes.

Durante a apresentação foi feito o 
sorteio de uma linda peça doada por uma 
participante do grupo com o bjetivo de com-
prarem insumos de costura e a ganhadora foi 
a esposa do Vice-Prefeito de Caraguatatuba 
Sra. Rosana de Campos.

Termino este meu texto com a frase 
do próprio grupo: “O Homem bom do tesou-
ro do seu coração tira o bem, Lucas 6:45”
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Projeto Tiro de Guerra é pauta de encontro 
entre prefeito e deputado estadual do PSL 

O deputado estadu-
al Tenente Coimbra (PSL), 
esteve nesta manhã (05) 
em reunião com o prefeito 
Aguilar Junior e se colocou 
à disposição para projetos 
na cidade. Uma das pro-
postas é implantar o Tiro de 
Guerra, que é uma vontade 
da gestão atual desde 2017.

O projeto proporcio-
na a jovens dispensados a 
oportunidade de prestarem 
o Serviço Militar inicial. Em 
Caraguatatuba é expectativa  
de que todos os anos, cerca 
de mil jovens participem do 
alistamento, sendo que ape-
nas 50 são selecionados e o 
restante é dispensado. Desse 
modo, o Tiro de Guerra será 
uma opção e um incentivo 
aos jovens que desejam se-
guir com os estudos da es-
cola militar.

com o Comando da Região 
Militar e cabe à prefeitura 
fornecer a estrutura física 
apropriada para o desen-
volvimento das atividades. 
“Vamos alinhar juntos tudo 
isso para viabilizar o Tiro de 
Guerra na cidade. O prefeito 
terá todo o meu apoio”, des-
tacou.

O deputado também 

acreditamos ser necessá-
rio”, completou.

O prefeito aproveitou 
a ocasião para pedir o apoio 
do deputado nas questões da 
Rodovia dos Tamoios. “O 
trecho de serra vem sendo 
interditado frequentemen-
te quando chove. Nós não 
queremos colocar ninguém 
em risco nas estradas, mas 
precisamos que o Governo 
no dê uma solução. Hoje te-
mos estudantes, comercian-
tes, pacientes que utilizam 
a serra todos os dias e são 
afetados diretamente com 
as paralisações. Não pode-
mos viver nessa instabilida-
de”, disse Aguilar Junior. O 
deputado se comprometeu a 
também cobrar uma solução 
junto ao Governo do Esta-
do.

Também participa-
ram da reunião, o vice-pre-
feito Capitão PM Campos 
Junior e o secretário de Ad-
ministração, Pedro Ivo de 
Souza Tau. A equipe ficou 
de levantar as necessidades 
e orçamento para implanta-
ção para dar seguimento ao 
projeto.

De acordo com o 
prefeito, logo no início da 
gestão foi avaliada a possi-
bilidade do Tiro de Guerra, 
no entanto os custos eram 
elevados.  “Desde o início 
nós temos a vontade de ter 
esse projeto no município e 
esperamos que agora, com 
apoio do deputado, seja pos-
sível fazer um convênio”, 
destacou Aguilar Junior.

O deputado estadual 
Tenente Coimbra (PSL) in-
tegra uma Frente Parlamen-
tar pela Criação e Preser-
vação dos Tiros de Guerra, 
com o intuito de ajudar as 
prefeituras a viabilizarem a 
implantação deste projeto. 
Segundo o Tenente Coimbra 
os Tiros de Guerra são man-
tidos por meio de convênios 

parabenizou o prefeito pela 
Guarda Civil Municipal. 
“Parabéns pela coragem em 
implantar a Guarda Civil, 
isso com certeza é muito 
importante. Também vi que 
estão com o trabalho de 
câmeras e reconhecimento 
facial, isso vai ao encontro 
dos nossos projetos e o que 

Carlinhos da Farmácia e Aguilar Junior 
participam da solenidade de posse da 
Academia Caraguatatubense de Letras

Personalidades do município são homenageados pelos 
serviços prestados junto à Regularização Fundiária

Na noite da última 
sexta-feira, foi realizado no 
Teatro Mario Covas a soleni-
dade de posse dos membros 
fundadores da Academia 
Caraguatatubense de Letras 
(ACL), fundada em 13 de 
dezembro de 2017 pela Lei 
Municipal nº 2.385/2017, 
de autoria do vereador Fran-
cisco Carlos Marcelino, o 
Carlinhos da Farmácia, Pre-
sidente da Câmara de Cara-
guatatuba.

Centenas de pessoas 
prestigiaram o evento, que 
contou ainda com a entrega 
das moções de congratula-
ções ao Juiz Dr. João Mário 
Estevam da Silva, pelos re-
levantes serviços prestados 
junto à Regularização Fun-
diária do município. Ambos 
fazem parte da Academia 
Caraguatatubense de Letras.

Além do Dr. João Ma-
rio, professor e juiz de Direi-
to Titular da 2ª Vara Cível de 
Caraguatatuba, e do Profes-
sor de direito Matsuda; fa-
zem parte, Maria Antonia de 
Lima Ribeiro Furgeri, mestre 
e reitora; e Márcio Pugliesi, 
Livre Docente e professor da 
Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC).

Compuseram a mesa 
na solenidade o Prefeito 
Aguilar Junior; Carlinhos 
da Farmácia, Presidente da 
Câmara; Silmara Mattiazzo, 
Presidente da Fundacc e o 
Pastor Marcelo Licarião.

De acordo com a Lei 
de Carlinhos da Farmácia, 
trata-se de uma associação 
literária que congrega aman-
tes da literatura, cultura e ci-
ências, com o fim de cultivar 
e cultuar a língua e a vida 
literária da cultura e tradição 
caraguatatubense.

Podem integrar a ACL 
brasileiros que possuam for-
mação de nível superior ou 
notório saber, comprovados 
pela própria Academia, que 
tenham publicado obras li-
terárias ou científicas de re-
conhecido valor, e que sejam 
personalidades que exerçam 

ou tenham exercido ativida-
des intelectuais em sua vida 
pública ou particular, com-
provadas nos respectivos 
currículos, obrigatoriamente, 
apresentados quando da ins-
crição para a vaga. 

O autor da proposi-
tura, Carlinhos da Farmá-
cia, destaca que o objetivo é 
colaborar no cumprimento 
dos programas de cultura do 
município. “Queremos esta-
belecer intercâmbio cultural 
da comunidade, proporcionar 
todo o apoio aos escritores de 
Caraguá, fomentar e resgatar 
a produção literária de escri-
tores do município através 
de arquivo e publicação das 
obras produzidas, entre ou-
tras finalidades”, comentou.  
Ele ainda elogiou a presen-
ça de todos no ato da ‘pedra 
inaugural’ com os quatro pro-
fessores notáveis e tiveram a 
oportunidade de conhecer um 
pouco mais sobre o que é uma 
Academia de Letras.

Na avaliação do pre-
feito Aguilar Junior, “hoje é 
um dia histórico para Cara-
guatatuba, um dia muito feliz, 
que passamos a valorizar e a 
reconhecer pessoas que con-
tribuem para o nosso desen-
volvimento e o da cidade”, 
disse. “Precisamos incentivar 
a publicação de livros, in-
centivar a cultura e, como eu 
sempre falo, descentralizar e 
democratizar a cultura de Ca-
raguatatuba e eu tenho certeza 
que com a Academia, com es-
ses pensadores, nós consegui-
remos chegar ao nosso objeti-
vo”, completou.

Para a presidente da 
Fundacc, Silmara Mattiazzo, 

a implantação da Academia 
de Letras é um ganho para 
a cultura de Caraguatatuba. 
“Estamos muito felizes com 
a criação e agora posse dos 
membros da Academia”.

O presidente da Câ-
mara aproveitou o evento 
para congratular com dois dos 
homenageados, que foram 
fundamentais no trabalho de 
Regularização Fundiária do 
município de Caraguatatuba.

As homenagens se 
deram por meios das moções 
aprovadas pelo Legislativo 
Municipal por unanimidade, 
durante a 09ª sessão ordinária 
de 2019, realizada no dia 02 
de abril. Carlinhos da Farmá-
cia agradeceu o empenho de 
todos nesse processo que per-
mitiu a realização do sonho de 
muitas famílias da cidade.

Dr. Diego Selhane Pé-
rez, atual Oficial de Registo 
de Imóveis de Caraguatatuba, 
também seria homenageado, 
mas não pode comparecer na 
solenidade.

“Acredito que todo o 
município de Caraguatatuba 
é grato a esses excelentes pro-
fissionais, que não mediram 
esforços, junto a Prefeitura e 
demais pessoas envolvidas, 
para a regularização de gran-
des áreas de Caraguatatuba. 
Parabenizo a todos pelo tra-
balho realizado, de grande 
importância e que ficará para 
sempre marcado na história da 
nossa cidade. Eles contribuí-
ram muito pelo progresso do 
município, pela dignidade de 
muitas famílias, que agora po-
dem usufruir de vários benefí-
cios, contando com a escritura 
definitiva de seu imóvel, do 
lar de seus familiares”.
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Prefeitura recebe contrato da Sabesp 
para saneamento em São Sebastião
A Prefeitura de São 

Sebastião recebeu o contrato 
de concessão dos serviços de 
água e esgoto da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Sa-
besp, na manhã desta quinta-
-feira (4).

O superintendente 
da Sabesp no Litoral Norte, 
José Bosco de Castro Fer-
nandes entregou o contrato 
em mãos ao prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto. O 
contrato prevê investimentos 
de R$ 610 milhões ao longo 
de 17 anos. Além do repasse 
de 4% da receita líquida da 
Sabesp para que a Prefeitura 

leve infraestrutura de sanea-
mento para locais onde a em-
presa não vai atuar.

Contudo, já estão em 
andamento obras de sane-
amento básico – que após 
mais de duas décadas será 
regularizado no município. 
Bosco destacou que a priori-
dade são obras de tratamento 
de esgoto nas ações da Costa 
Sul, e no Centro os investi-
mentos serão na melhora do 
sistema de água.

Nesta sexta-feira (5), 
a Sabesp abre proposta de 
licitação do programa de re-
dução de perdas de água para 
a cidade. O que minimiza 

vazamentos e desperdício de 
águas. O processo licitatório 
permitirá obras com novas 
tubulações - da ordem de R$ 
13 milhões, e disponibilizará 
mais água ao município, com 
a substituição da malha de 
distribuição de água.

Até o fim deste ano 
também estará em trâmite 
licitatório as obras de esgoto 
no bairro de Maresias, e de 
água em Boiçucanga, com 
construção de nova estação, 
reservatório, rede e sistema 
de distribuição. Essas obras 
têm prazo de conclusão de 
quatro anos, e investimentos 
de R$ 50 milhões.

Felipe Augusto vistoria obra 
do Poupatempo Municipal

O prefeito de São Se-
bastião, Felipe Augusto, vis-
toriou o andamento da obra 
para implantação do Poupa-
tempo Municipal, na tarde 
desta quinta-feira (4).

O imóvel tem aproxi-
madamente 1.000 m² de área 
construída e está localizado 
em um dos endereços mais 
valorizados da cidade, na 
esquina da Avenida Guarda 
Mor Lobo Vianna e a Rua 
Prefeito Mansueto Pierotti.

O objetivo do Poupa-
tempo Municipal é seguir os 
mesmos moldes do serviço 
prestado pelo Governo do 
Estado para facilitar o aten-
dimento do cidadão que pre-
cisar resolver questões liga-
das à municipalidade.

Assim, o cidadão 
sebastianense terá acesso a 
todos os serviços de aten-
dimento em um só prédio. 
“Com a reforma e adaptação, 

aqui serão instalados todos 
os serviços municipais em 
que o cidadão é atendido, 
emissão de alvará, entrada 
em pedido de obra, dívida 
ativa, tudo será aqui, facili-
tando a vida do cidadão em 
um ambiente moderno or-
ganizado e muito bem loca-
lizado”, explicou o prefeito 
Felipe Augusto, que fez a 
vistoria da obra acompanha-
do dos vereadores Reinaldi-
nho, Pastor Elias e o presi-
dente da Câmara Municipal, 
Teimoso.

A obra vai custar cer-
ca de R$ 1,4 milhão, e deve 
ficar pronta até o fim do ano. 
A empresa responsável pela 
obra é a Solovia Engenharia 
e Construções Ltda.

Até o ano passado, no 
local funcionou uma agência 
do Banco do Brasil. O imó-
vel foi desapropriado pelo 
valor de R$ 4,5 milhões, 
passando a ser de proprieda-
de da Prefeitura de São Se-
bastião. A Câmara Munici-
pal aprovou a aquisição por 
meio do projeto de lei 01/18.

Agricultores locais participam da 
26ª Exposição Técnica de Horticultura 

Na última semana, 
agricultores de Caraguatatu-
ba estiveram na 26ª Exposi-
ção Técnica de Horticultura, 
Cultivo Protegido e Culturas 
Intensivas (Hortitec) em Ho-
lambra (SP) que aconteceu 
nos dias 26, 27 e 28 de junho.

A visita técnica foi 
realizada com o apoio da Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca (SMA-
AP) e participaram da expo-
sição os produtores de hor-
taliças, produtores de flores, 
frutas, agrônomos, comer-
ciantes e outros.

Os agricultores tive-
ram a oportunidade de obter 
novos conhecimentos sobre 
a área que atuam e entender a 
importância do uso de novas 
tecnologias e inovações na 
hora de garantir uma chance 
no mercado de trabalho.

A exposição contou 
com um cronograma intenso 

sobre os temas: perspectiva 
da economia, varejo e forne-
cedor, citricultura, mercados 
de frutas, custos de tomate e 
mercados de hortaliças. To-
dos os assuntos foram pen-
sados para atingir o interesse 
do pequeno e médio agricul-
tor.

Essa exposição é 
realizada todos os anos e 
convida agricultores de to-
dos os locais para trocas de 
experiências e conhecimen-
tos. “Estamos sempre de-

senvolvendo atividades aos 
nossos agricultores, visando 
dar apoio aos seus projetos 
e fomentando a agricultura 
familiar em Caraguatatuba”, 
destacou a técnica em agro-
pecuária da SMAPP, Cláudia 
Alves.

No site da Prefeitura 
de Caraguatatuba você en-
contra diversas iniciativas 
de projetos ambientais que 
são realizados na cidade. 
Conheça no link: www.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/pmc/
meio-ambiente/

Prefeitura faz recuperação de ruas do 
Pegorelli com serviços de nivelamento 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públicos 
(Sesep), está realizando em 
todo o decorrer desta semana 
o nivelamento mecânico em 
ruas do Pegorelli.

O serviço está sendo 

feito com mais de 300 me-
tros cúbicos de bica corrida 
(material composto por pó 
de pedra e cascalho). Os tra-
balhos começaram pela rua 
Programada 3, no dia 01/07 
e em seguida passaram a ser 
feitos em todas as ruas adja-
centes.

A Sesep está traba-
lhando com uma equipe de 
12 funcionários e o apoio de 
duas moto niveladoras (Pa-
trol), uma pá carregadeira e 
três caminhões trucados que 
fazem o transportes dos ma-
teriais.
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A 2ª Feijoada Beneficente 
organizada pela Loja Maçônica 

Gênesis de Atlântida, e preparada 
pelo Bar do Julinho, 

como esperado, foi um sucesso.
Parabéns a todos organizadores! 
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Sabe como diferenciar o psiquiatra do seu pa-
ciente?
— O psiquiatra é aquele que tem a chave do 
consultório. 

O paciente revela ao psiquiatra:
— Doutor, eu tenho dupla personalidade.
— Esquenta não, meu filho. Senta aí e vamos 
conversar nós quatro.  

O psiquiatra diz ao paciente:
— Meu amigo, eu tenho uma boa e uma má no-
tícia para você. A má é que você tem fortes ten-
dências homossexuais.
— Meu Deus! E qual é a boa notícia?
— A boa notícia é que acho você muito atraente.

O paciente queixa-se ao médico:
— Doutor, estou com dor aqui do lado direito da 
barriga, e meus olhos ficaram amarelados.
— Muito bem. E o sr. bebe?
— Obrigado! Eu aceito uma dosezinha!

Ele sofria de amnésia, e procurou o médico:
— Doutor, estou com uma terrível amnésia.
— Desde quando?
— Desde quando o quê, doutor? 

Qual a diferença entre um clínico, um cirurgião-
-geral, um psiquiatra e um patologista?
• O clínico: Sabe tudo e não resolve nada.
• O cirurgião: Não sabe nada, mas resolve tudo.
• O psiquiatra: Não sabe nada e não resolve 
nada.
• O patologista: Sabe tudo, resolve tudo, mas 
sempre chega atrasado. 

Psiquiatra para o paciente bebum:
— O senhor vai parar de beber cerveja. Durante 
um ano, só vai beber leite.
— Outra vez, doutor?!
— O quê?! O senhor já fez esse tratamento?
— Já. Durante os dois primeiros anos da minha 
vida. 

Quando chega um paciente babando e fazendo 
sons esquisitos no consultório do neurologista, 
ele exclama:
— Ai, meu Deus! O que eu faço?!
Quando chega um paciente babando e fazendo 
sons esquisitos no consultório do neurocirurgião, 
ele exclama:
— Ai, meu Deus! O que foi que eu fiz?! 

A senhora chega ao hospital e pergunta:
— Doutor, sou a esposa do Zé, que sofreu um 
acidente. Como ele está?
— Bem, da cintura para baixo ele não teve nem 
um arranhão.
— Puxa, que alegria! E da cintura para cima?
— Não sei, ainda não trouxeram essa parte. 

Após a cirurgia.
— Doutor, entendo que vocês médicos se vistam 
de branco. Mas por que essa luz tão forte?
— Meu filho, eu sou São Pedro. 

No psiquiatra.
— Doutor, tenho complexo de feia.
— Que complexo que nada, minha filha! 

Após a consulta, a pergunta habitual:
— Doutor, o que é que eu tenho?
— Não sei, mas com certeza vamos descobrir 
na necrópsia. 

Na farmácia, o sujeito entra correndo.
— Rápido, me dê um remédio para diarréia!
Depois o farmacêutico verifica que errou, en-
tregando ao paciente um forte calmante. Uma 
hora depois, chega o paciente. O farmacêutico 
pergunta:
— Como você está?
— Legal! Todo cagado, mas calminho, calmi-
nho...  

A velha no consultório do gastroenterologista.
— Doutor, vim aqui para que o senhor me tire 
os dentes.
— Mas, minha senhora, não sou dentista, sou 
gastroenterologista. E vejo que a senhora não 
tem nenhum dente na boca.
— É claro! Engoli todos.  

Um psicanalista no consultório de outro:
— Doutor, venho ao colega para me aconselhar 
em um caso impossível.
— Qual?
— Estou atendendo um argentino com complexo 
de inferioridade. 

A recém-casada se queixa:
— Doutor, quando eu era solteira, tive que abor-
tar seis vezes. Mas agora que casei, não consigo 
engravidar.
— Simples. A sra. não reproduz em cativeiro.

 Se pretende provocar mudanças nos seus 
planos, aproveite esta fase. Os contatos serão melhor do 
que você esperava. Contará com tranquilidade e esperteza 
para investir seu tempo de maneira segura. Nº da Sorte 10.

 No ambiente doméstico, tenha cuidado ao lidar 
com objetos cortantes. Sentirá necessidade de expandir 
seus conhecimentos. No sexo, aposte na sua criatividade, 
e faça teu amor feliz. Nº da sorte 18.

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

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Procure usar seu charme na medida certa e 
pare de ficar pedindo provas de amor para sua cara-metade. 
Coloque tudo em pratos limpos para que o relacionamento 
entre nos eixos. Nº da Sorte 07.

 O clima no ambiente de trabalho será de total 
entrosamento e você saberá usar as palavras para confortar 
os amigos. O par deve estar possessivo e isso vai acabar 
com a sua paciência. Nº da sorte 03.

 Faça planos com a família e invista nas carícias 
íntimas com quem ama entre quatro paredes. Se estiver só, 
curta o clima de paquera que deve pintar. Novas amizades 
vão surgir. Nº da Sorte 29.

 Com sua empolgação, vai querer ficar sem uma 
companhia por muito tempo. Mas, para isso, vai precisar 
parar de fazer drama por qualquer coisa. Seu senso de 
humor deve contagiar a todos. Nº da Sorte 01.

Peixes - 20/02 à 20/03
 No setor profissional, a seriedade e o compro-
metimento ao realizar suas tarefas vão fazer a diferença. 
Boa semana para lidar com assuntos administrativos e 
investir no seu aprendizado. Nº da Sorte 02.

 Com seu raciocínio rápido e suas ideias cria-
tivas, conquistará o que deseja no emprego. Planeje seus 
próprios passos com criatividade e poderá se divertir mais 
do que esperava. Nº da sorte 22.

 Os astros sinalizam sucesso numa questão de 
justiça. Dê mais carinho ao seu amor, pois tudo indica que 
ele está precisando do seu afeto. Invista no diálogo e use 
seu jogo de cintura. Nº da Sorte 10.

 Nesta fase, sua cabeça pode ficar um pouco 
confusa. Então, tente se livrar dos pensamentos negativos 
e não tenha medo de seguir em frente. Sua vida profissional 
vai pedir cuidados especiais. Nº da Sorte 17.

 Terá determinação para atingir seus objetivos 
e mude o que for preciso na sua vida. Se estiver só, abuse 
da sua sensualidade na paquera e procure ouvir também o 
que a outra pessoa tem a dizer. Nº da Sorte 27.

 Nada de criar um clima tenso com os amigos 
e tenha certeza de que não vai dar um passo errado. Na 
dúvida, evite tomar decisões importantes neste período. 
Pare de sonhar e vá a luta. Nº da Sorte 18.
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Alugo casa cond. 2 
quartos/ 2 banhs/ sala/ 
coz/ lavand/ particular/ 
Tinga/ R$ 800,00/ 98130-
6031/ 97406/3399

Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/
projeto aprovado de 10 
sobrados na Rua Cris-
tovão de Barros/ um 
quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito 
contra oferta (12) 99660-
2700 com Flávio

VD. CASA Jd. Rio San-
tos (atrás da Sta. Casa), 
2 dorm. dctos ok/ R$ 
240.000,00/ 99622-9797

VD LOTE Pontal Santa 
Marina murado e aterrado  
360mt²/ R$ 120.000,00/ 
99622-9797

VENDO Terreno em 
Paraibuna bairro São Ger-
mano/ 765m²/ R$ 30 mil 
(12) 99629-4745 aceito 
proposta

Ocasião: Terreno no 
Mar Verde II R$ 130 mil/ 
escr. definitiva/ 98117-
2208/ 3882-1210 Cara-
guatatuba

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

Portão Usado Madeira 
2 folhas 300x220/ ótimo 
estado conservação/ 
R$ 800,00/ 3883-9974/ 
98188-6900

VENDO Citroen C3 pre-
to completo/ doc ok/ ano 
2011/ valor R$ 19.000,00/ 
c/ Fernando 98200-9480

Inscreva-se para o curso de eletricista 
de redes em Caraguatatuba 

Continuam abertas as 
inscrições para o curso gra-
tuito de eletricista de redes 
de distribuição promovido 
em uma parceria da Prefei-
tura de Caraguatatuba e a 
distribuidora de energia elé-
trica EDP São Paulo.

As inscrições devem 
ser realizadas até o dia 19 
de julho, através do site da 
recrutadora Soulan: https://
soulan.pandape.com.br/
Detail/4584. O processo de 
seleção inclui prova teórica 
e prática, avaliação psicos-
social e entrevista.

O curso é aberto para 
homens e mulheres, a partir 

de 18 anos de idade, com 
Ensino Médio completo e 
disponibilidade de horário 
para estudo do curso, em 
período integral, das 8h às 
17h. Ter CNH será um dife-
rencial.

Ministrado pelo Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI), 
o curso contará com aulas 
teóricas e práticas a respei-
to dos princípios e leis que 
regem o funcionamento de 
sistemas elétricos.

O objetivo é que 
os participantes aprendam 
sobre os procedimentos e 
técnicas necessárias para 

planejamento, execução, 
avaliação e inspeção das 
redes, bem como sobre ma-
nutenções preventivas e cor-
retivas, dentro das normas 
técnicas e de segurança.

A EDP oferece aos 
estudantes bolsa-auxílio, 
material didático, unifor-
mes, Equipamento de Pro-
teção Individual (EPI), al-
moço e certificação com 
chancela do SENAI.

Os formados perma-
necerão no banco de talentos 
da EDP e poderão participar 
futuramente de processos 
seletivos para vagas efetivas 
na área de distribuição.

São Sebastião garante recolocação 
profissional para 60% das pessoas 

atendidas pelo Programa Emergencial 
de Auxílio Desemprego

Após dois anos do 
início da frente de trabalho 
do Programa Emergencial 
de Auxílio Desemprego 
(PEAD) da Prefeitura de 
São Sebastião, mais de 60% 
das pessoas atendidas fo-
ram recolocadas no merca-
do de trabalho. Isto porque 
a Administração Municipal 
implantou programas de ca-
pacitação profissional para 
atender as necessidades do 
mercado de trabalho atual.

Os contratos dos par-
ticipantes para trabalhar jun-
to à Secretaria de Serviços 
Públicos (SESEP) e Secreta-
ria de Desenvolvimento So-

cial (SEDES), vencem nesta 
sexta-feira (5). De acordo 
com a SEDES, mesmo com 
o contrato vencido, todos se-
rão incluídos no programa de 
benefício de assistência so-
cial da cidade e no Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) para vagas específicas 
destinadas ao PEAD.

Ainda segundo a SE-
DES, os trabalhadores rece-

beram benefícios e auxílio 
de programas sociais e cur-
sos gratuitos como Auxiliar 
Administrativo, Paisagismo, 
Elétrica NR-10, Mecânica, 
Jardinagem, Pedreiro Assen-
tador, Eletricista Residen-
cial, Português e Matemática 
para o Mercado de Trabalho 
e Recepção em Meios de 
Hospedagem. Cada um fez 
pelo menos dois deles e tam-
bém participaram de capaci-
tação de empreendedorismo.
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MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO  MASSAL CONSTRUTORA LTDA EPP.

O DOUTOR GUILHERME KIRSCHNER, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª 
VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele conheci-
mento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO  
movida por Massal Construtora Ltda. EPP para constatarem a presente 
ação processo nº 1001320-92-2019.8.26.0587 e para que chegue ao 
conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do 
futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que 
apresentem contestação, sob pena de  confissão e revelia, do imóvel 
abaixo descrito: “Um terreno situado à Rua da Caxeta, no bairro de Cam-
buri, Município e Comarca de São Sebastião/SP, que inicia-se com as 
seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro 
no ponto A coordenadas E434.047,059 m e N 7.371.304,711 m, cravado 
na esquina da Ra Caxeta com a Rua Lobo Guará , lado direito de quem 
da Rua Lobo Guara se dirige ao imóvel e, seguindo com azimute 7º02’20’’ 
confrontando com a   Rua da Caxeta, até encontrar uma distância de 
43,640m ( quarenta e três metros e seiscentos e quarenta milímetros  lin-
eares) o ponto B de cordenadas e 434.052,407m  e N7.371.348,022 m; 
Dai deflete à esquerda com o azimite 0º22”07” confrontando  com a rua 
da Caxeta, até encontrar a uma distância  de 19,147 m ( dezenove metros 
e cento e quarenta e sete  milímetros lineares) o Ponto C de coordenadas 
E434.052,530m e N7.371.367,168m,  daí deflete à direita com o azumite 
de 92º 00”16”! confrontando  com o imóvel pertencente a Luiz Santos 
Neto, até encontrar a uma distância de  31:491mm ( trinta e um metros e 
quatrocentos e noventa e um melimetros lineares) o ponto D de coorde-
nadasE 434.084,002 m e N7.371.366,067; daí deflete à esquerda com o 
azimite 90º47’00”, confrontando com o imóvel pertencente a Luiz Santos 
Neto até encerrar  uma distância de 10,796 m  (dez metros e setecentos 
e noventa e  seis milímetros lineares),o ponto E de 38” confrontando com 
o imóvel pertencente a Renato Winkler, até encontrar a uma distância de 
20,325 ( vinte metros e trezentos e vinte e cinco melimetros lineares) o 
Ponto F de coordenadas E 434.091,877m e N 7.371.345,806 m; daí  de-
flete á direita com o azimute de 189º 19’24’’ confrontando com a Travessa 
particular, até encontrar uma distância 46,827 ( quarenta e seis  metros e 
oitocentos e vinte e sete milímetros lineares)  o Ponto G de coordenadas 
E 434.084.290 m e  7.371.299,597; Daí deflete a direita com azimute de 
277º 49’ 13’’ confrontando com a Rua Lobo guará até finalmente  encon-
trar uma distância de 37,581m ( trinta e sete metros quinhentos e oitenta  
e um milímetros lineares) o Ponto A utilizando como ponto referencial de 
partida para o traçado do perímetro desta propriedade a qual encerra uma 
área de, 2.541,52 m2 ( dois mil quinhentos e quarenta e um metros e 
cinquenta e dois centímetros quadrados). 

MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO VALDECI  APARECIDO DE ARRUDA

O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE DI-
REITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, 
ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele conhe-
cimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USU-
CAPIÃO  movida por Valdeci Aparecido de Arruda para constatarem a 
presente ação processo nº 1001348-60-2019.8.26.0587 e para que 
chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue 
ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 
dias, para que apresentem contestação, sob pena de  confissão e revelia, 
do imóvel abaixo descrito: “Um terreno situado  na Praia da  Baleia- São 
Sebastião=  Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, cravado no 
limite da faixa de domínio do DER, altura do Km 169+79,64m da Rodovia 
SP 55, onde faz divisa com Arthur de Castro Aguiar, caracterizado pelas 
coordenadas UTM, datum Sirgas 2000,N=7372205.26 e E=432083,71; 
dai percorre todo o perímetro com os aziutes e distâncias adiante: Do 
Ponto 1 ao ponto 2, 288º05’27’’ e 79,92; do ponto 2 ao ponto 3,00º48’38’’ 
e 123,31m; do ponto 3 ao ponto 4, 358º42’31’’ e 1358,06m, do ponto 4 
ao ponto 5, 51º25’44’’ e 19,41 m, do ponto 5 ao ponto 6, 29º34’36’’ e 
32,51m, do ponto 6 ao ponto 7,55º22’32’’ e 53,61m, do ponto 7 ao ponto 
8,118º03’27’’ e 36,38m, do ponto 8 ao ponto 9, 167º48’53’’ e 46,07m e do 
ponto 9 ao ponto 1, 180º27’59’’ e 1514,58m, encerrando ai uma área total  
de  146.256,00 mts2 ( cento e quarenta e seis  mil duzentos e cinquenta 
e seis  metros   quadrados).

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

VD Jd. Britânia R$ 
1.700.000,00 Salão Com-
ercial c/2 moradias (casa) 
total da área 710m²/ estu-
da proposta/ 98240-5545

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

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

VD LOTE no Jaqueira 
300mts² R$ 140.000,00/ 
99622-9797

VD R$ 260.000,00 Estrela 
D’alva casa nova recém 
construída c/2 dor. sendo 
1 suíte/ sl/ coz/ wc/ gar/ as/ 
ac. finac/ 98240-5545

VD TERRENO no 
Jd. Britânia 400mts² R$ 
210.000,00/ 99622-9797

VD R$ 90.000,00 
Jd.Capricórnio casa den-
tro condom/ 1 dor/ sl/ coz/ 
wc/ gar/ entr. R$ 50 mil/ 
saldo fianc./ 98240-5545

ALUGA SALÃO com 300m² R$ 6.500,00/ próximo Baco itauzinho/ 
98240-5545

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

PORTÃO BASCULANTE 
varias medidas, pronta entrega. 

Apartir de 6x R$ 335,00  
3883-9974/ 98188-6900

Área 500 m2 - Área construída 350 m2  Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3 banhei-
ros  / 1 hidromassagem- Armários  embutidos em dois quartos, Cozinha com armários embu-
tidos Ampla sala 30 m2 - Escritório 15 m2  50 m2 de varanda em dois ambientes Churrasquei-
ra - 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, Gara-

gem coberta para 3 carros Portão eletrônico / Direto com proprietário  - 12 98114-0022

Casa em Caraguatatuba  Pontal Santa Marina 
R$ 1 mil.

LETÍCIA – Siliconada, 23 
anos, carinhos, sem frescura, 
estilo namoradinha  de volta a 

cidade. (12) 98851-7319

BRUNA FERNANDES – 20 anos, 
morena, tatuada, olhos claros, 

tipo namoradinha, sem 
frescura, bumbum G. Recém 

chegada na cidade. 
(12) 99252-9581
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