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Fernando Cuiu conquista melhorias para o Golfinhos
A luta do Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu) rendeu conquistas para o bairro dos Golfinhos, na
região Sul de Caraguatatuba. Após a aprovação do requerimento
210/2018 e de muitos pedidos em reuniões com o Poder Executivo,
o Parlamentar conseguiu as obras de infraestrutura – perenização
de ruas e instalação de guias e sarjetas nas vias do bairro. “A comunidade vinha há tempos pedindo atenção maior nas vias de acesso.
São obras importantíssimas e essenciais que permitem diminuir os
muitos transtornos como poeira, lama e buracos. Estamos dando
mais qualidade de vida aos moradores dos Golfinhos, além disso,
teremos uma valorização do local. Estou muito contente com mais
essa conquista”, disse Fernando Cuiu.
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Jovens do Conselho Mundial das
Cooperativas de Crédito são desafiados a
replicar modelo de formação do Sicredi

Comitês Jovem desenvolvidos pela
instituição financeira cooperativa no
Brasil promovem desenvolvimento
pessoal e profissional de lideranças,
fomentando o setor que movimenta
mais de US$ 1,7 trilhão por ano

Um dos desafios do cooperativismo de crédito é buscar o engajamento
dos jovens. A participação das novas
gerações garante a sustentabilidade do
sistema que, de acordo com o Conselho
Mundial das Cooperativas de Crédito
(WOCCU), forma uma rede com mais
de 89 mil instituições em 117 países,
atingindo 260 milhões de pessoas em
todo o mundo e movimentando mais de
US$ 1,7 trilhão na economia global.
Devido à relevância das instituições financeiras cooperativas, a inclusão
é considerada um desafio global capitaneado pelo WOCCU. Pensando nisso, os
jovens que integram o Programa de desenvolvimento dos jovens cooperativistas – World Young Credit Union People
(WYCUP) - foram desafiados a replicar,
em todo o mundo, o modelo de Comitês
Jovem desenvolvido pelo Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais
de 4 milhões de associados em todo o
Brasil. A provocação foi feita após o 2º
Summit dos Comitês Jovem, realizado
em Curitiba, que reuniu representantes
de dez nacionalidades diferentes e integrantes dos Comitês das cooperativas
filiadas à Central Sicredi PR/SP/RJ.

Os Comitês Jovem criados pelo
Sicredi promovem maior envolvimento
dos jovens e a formação de novas lideranças, proporcionando desenvolvimento pessoal e profissional que fomenta o
empreendedorismo, a colaboração e o
cooperativismo.
O movimento vem crescendo na
instituição ao longo dos anos. Somente
em 2018, foram implementados 15 Comitês Jovem em cooperativas do Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro. “O engajamento das novas gerações é importante
para que o sistema siga evoluindo e se
adaptando às novas tendências da sociedade.
O cooperativismo de crédito é
um movimento de paz voltado a todas
as pessoas, por isso realizamos esse trabalho de inclusão e renovação, também
com foco na perenidade do negócio”,
afirma o presidente nacional do Sistema
Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ,
Manfred Dasenbrock.
Sobre o Sicredi

O Sicredi, presente nas cidades do
Litoral Norte, é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o
crescimento dos seus associados e com o
desenvolvimento das regiões onde atua.
O modelo de gestão do Sicredi
valoriza a participação dos mais de 4
milhões de associados, os quais exercem
papel de donos do negócio.
Com presença nacional, o Sicredi
está em 22 estados* e no Distrito FedeDurante o evento, o coordenador ral, com mais de 1.700 agências, e ofedo WYCUP, Paul Treinen, falou sobre rece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).
o trabalho da entidade,
que atualmente desenvolve 671 jovens de 39 países dentro do programa.
“Nossa meta é ampliar a
atuação, oferecendo às
cooperativas lideranças
cada vez mais preparadas
para superar os desafios
tecnológicos e comportamentais que temos pela
frente”, destacou.

25 de julho de 2019

Caraguatatuba é contemplada com o
Selo Intermediário “Amigo do Idoso”

Com uma população
de mais de 15 mil idosos, Caraguatatuba recebeu oficialmente neste sábado (20/07),
em Campos do Jordão/SP, o
Selo Intermediário de município “Amigo do Idoso”. O
título foi entregue ao prefeito
Aguilar Junior pelo governador do Estado de São Paulo,
João Doria.
A obtenção do Selo
prova que Caraguatatuba
adota e executa integralmente ações de políticas públicas
e de melhorias no atendimento ao idoso. Atualmente
é a única cidade do Litoral
Norte a alcançar o programa.
A meta é que, em
breve, receba o Selo Pleno,
conquistado apenas por duas
cidades de pequeno porte do interior de São Paulo,
Pedreira e Ribeirão Grande.
Dos 641 municípios do Estado de São Paulo a aderirem
ao Programa, 278 possuem
o Selo Inicial e 14 possuem
o Selo Intermediário, sendo
um deles Caraguatatuba.
O Selo Amigo do Idoso foi criado com objetivo de
estimular os municípios e entidades públicas da sociedade civil a implantarem ações
referenciadas pelo Programa
São Paulo Amigo Idoso.
O Selo certifica os
municípios paulistas, de
acordo com boas práticas
públicas voltadas às pessoas idosas referenciadas pela
Comissão Intersecretarial do
Programa.
Para aderir ao Selo
Intermediário foi necessário realizar diversas ações,
como Cadastro dos idosos
no CadÚnico; Programa de
Qualificação e Formação dos

funcionários envolvidos no
transporte público; Representantes idosos nos Conselhos Municipais da Assistência Social e Saúde.
Além de desenvolver
ações para ampliar a cobertura dos idosos que tem direito
ao Benefício de Prestação
Continuada – BPC/LOAS;
ações de saúde ocular, auditiva e bucal para idosos; fiscalização das Instituições de
Longa Permanência; atendimento domiciliar para idosos, dentre outros.
O município contemplado com o Selo Pleno
“Amigo do Idoso” poderá
receber recursos financeiros
para financiar a construção
de Centros Dia e Centros de
Convivência, um incentivo
de aproximadamente R$ 750
mil.
Na ocasião, o governador João Doria parabenizou o município pelas ações
de respeito à cidadania da
terceira idade. “Parabéns por
este trabalho excepcional
com a terceira idade, principalmente por entender a dimensão humana que é a gestão pública da sociedade”,
destacou.
Dados do último censo apontam um alto cresci-

mento de idosos em Caraguatatuba. Em 2000 eram
6.296 idosos; em 2018 quase 15,5 mil, representando
13,6% da população.
Uma projeção para
2050 mostra que a cidade
terá quase 36 mil idosos
para uma população de 134
mil moradores, registrando
26,5% do número de idosos.
A pesquisa aponta também
que terá mais idosos do que
jovens.
Municípios que desenvolvem ações baseadas
no conceito do envelhecimento ativo da Organização
Mundial de Saúde (proteção,
educação, saúde e participação da população idosa),
mostra uma gestão que se
preocupa com o futuro. É
dar oportunidade ao idoso
continuar contribuindo com
a sociedade.
O prefeito Aguilar
Junior reforçou a importância de receber este título. “É
nossa gestão com a responsabilidade de cuidar sempre
melhor do idoso. Rumo ao
Selo Pleno!”, concluiu.
Desde 2005, Caraguatatuba é declarada Cidade Amiga do Idoso, por
meio do decreto municipal
140/2005 de autoria do Prefeito José Pereira de Aguilar.
Também participaram da
cerimônia, a secretária estadual de Desenvolvimento
Social, Célia Parnes, deputados, prefeitos; os secretários
municipais de Caraguatatuba, Léo Macedo (direitos
da pessoa com deficiência e
idoso) e Jonas Fontes (desenvolvimento social e cidadania), além da articuladora
municipal do programa Renata Shiraishi.
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Juiz concede liminar e mantém cobrança
Zona Azul até empresa apresentar defesa
A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão, informa que se vê obrigada a
suspender a determinação
administrativa de cessar as
atividades da empresa Sertell Ltda, devido a liminar
concedida na tarde de quarta-feira (17/07) pelo juiz da
3ª Vara, Dr. Gilberto Alaby
Soubihe Filho.
O magistrado julgou
procedente o mandado de
segurança impetrado pela
empresa alegando que, apesar da decisão do Tribunal
de Contas do Estado de São
Paulo (TCE-SP) julgar irregular a contratação e a licitação realizada na gestão
anterior, a Prefeitura de Caraguatatuba deve dar ampla

defesa à empresa dentro do
processo administrativo antes de acatar a decisão.
A Prefeitura irá tomar as medidas cabíveis e
logo que possível procederá
o encerramento das atividades, cumprindo as decisões
judiciais do Tribunal de Justiça do Estado ou do Tribunal

de Contas do Estado de São
Paulo.
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Mobilidade
Urbana, informa ainda que
os procedimentos para uma
nova licitação para o Estacionamento Rotativo continuam em andamento.

Caraguatatuba realiza obras contra
enchente para beneficiar Britânia e
Santamarina
A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou as obras
contra enchentes e alagamentos nos bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina e
parte do Balneário Golfinhos,
região Sul da cidade.
Os técnicos da empresa terceirizada contratada pela
Prefeitura já estão com maquinários e aduelas na região da
ponte que corta o Rio Lagoa,
no bairro Jardim Britânia.
Serão executados nos
bairros diques de contenção e
canal extravasador das águas.
Parte do empreendimento será
feito após corte na Rodovia
SP-55 (Rio-Santos) e toda a
tubulação seguirá pelo bairro
Pontal Santamarina.
Para algumas das intervenções a Prefeitura aguar-

da também autorizações da
Petrobras (parte da obra passa
ao lado dos dutos da empresa)
e do DER (Departamento de
Estradas e Rodagem) para o
corte na rodovia.
O investimento na
obra de escoamento de águas
chega a R$ 3 milhões e é realizado em parceria com o
Fehidro (Fundo de Recursos

Hídricos do Estado de São
Paulo), ligado ao Governo do
Estado. A previsão é de que os
trabalhos durem cerca de seis
meses.
O projeto para drenagem dos dois bairros foi apresentado e aprovado no Comitê
de Bacias Hidrográficas do
Litoral Norte (CBH-LN) no
ano passado e recebeu aprovação do Fehidro.
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Caraguatatuba inicia retirada de
parte do deck do Massaguaçu para
intervenção na rodovia

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início na última segunda-feira (22/07) a
retirada de parte do deck destruído pelo avanço da maré
no bairro do Massaguaçu,
região Norte da cidade.
Todo o material de
madeira ecológica será retirado e encaminhado para o
pátio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), para
posterior utilização. Logo
depois será feito novo isolamento do local.
A intervenção visa
garantir a segurança dos munícipes que utilizam o local e
será a primeira fase do processo de melhorias na área.
A Prefeitura terá de
investir em torno de R$ 1,5
milhão. Para minimizar os
custos com a obra, várias
possibilidades foram estudadas e foi considerado o custo
e a eficiência da obra, pois
essa intervenção deverá ser
definitiva.
Segundo o projeto arquitetônico e de engenharia
da Prefeitura de Caraguatatuba, haverá um recuo de 3
metros da SP-55 (Rodovia
Rio-Santos).
O trecho que sofrerá
intervenção é de aproxima-

damente 650 metros de estrada e após o recuo, a empresa
fará a instalação de pedras
para impedir o avanço da
maré e também a recolocação do deck de madeira. Na
SP-55, haverá uma nova pista de rolamento, acostamento
e passeio.
A Secretaria de Obras
Públicas já protocolizou um
pedido de autorização do
DER (Departamento de Estradas e Rodagem) de Taubaté para as obras emergenciais
no local e o recuo da rodovia.
Histórico
As obras, referentes
ao projeto de reurbanização
da orla da praia de Massaguaçu, tiveram início em março
de 2015, na antiga gestão,
antes mesmo da emissão da
licença ambiental, que só foi
gerada no mês seguinte.

Na mesma época,
houve uma denúncia feita à
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo) – órgão que realiza a
licença para obras que geram
impacto ambiental.
Na oportunidade, a
CETESB encaminhou uma
série de recomendações à
Secretaria de Meio Ambiente
com relação ao licenciamento ambiental, dentre eles, a
realização de estudos geotécnicos relativos ao trecho
da praia que desde então já
sofria um intenso e constante
processo de erosão.
A construção do deck
ocorreu no primeiro semestre de 2016, no entanto, em
13 de junho do mesmo ano,
todo o trecho do deck foi
destruído por uma pequena
ressaca.
A administração municipal da época contratou
em caráter emergencial uma
empresa, que instalou uma
estrutura composta por bolsas de concreto, com o intuito de estabilizar a fundação
do deck.
No entanto, em 30 de
julho de 2016, uma nova ressaca comprometeu essa estrutura, causando rachaduras
e espalhando restos de concreto pela faixa de areia, causando riscos aos banhistas.

Noroeste News

“Programa Carona Legal” é aprovado
em sessão extraordinária na Câmara
de Ilhabela

Representantes
da
Prefeitura de Ilhabela, participaram na quinta-feira (18),
da sessão Extraordinária da
Câmara Municipal de Ilhabela, que aprovou seis PL’s,
entre eles o 58/2019 “Programa Carona Legal”, uma
proposta para solucionar um
problema histórico do município que tem o objetivo de
esvaziar o Aterro Municipal.
Com criação do programa, haverá condição da
prefeitura finalmente atender o Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) firmado
em 2004 com o Ministério
Público para cessar as atividades de recebimento de
resíduos e rejeitos no Aterro,
o que ainda não ocorreu plenamente. Recentemente, em
abril de 2019, com a determinação de fechamento do

aterro (por parte do Ministério Público e Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo - CETESB), sob pena
de multa diária, a prefeitura
conseguiu impedir a ampliação, ao proibir a entrada de
novas caçambas de resíduos
de construção civil e podas.
Para a Administração, a outra medida efetiva para reduzir a quantidade já existente,
acumulada há anos, é a criação do “Carona Legal”.
Após a sansão a pre-

Para atrair os amantes de natureza, a Prefeitura
de Ilhabela, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e do Turismo,
criou no ano passado o slogan “Ilhabela Vida Natural”,
com o objetivo de conquistar
o reconhecimento de melhor
destino de natureza até 2020,
a nova marca tem a finalidade de apresentar novas possibilidades de lazer, além de
sol e praia.
Com imenso potencial turístico, a cidade pretende impulsionar o
desenvolvimento local e
sustentável de Ilhabela, expandindo e valorizando os
recursos naturais, que serão
apresentados nacionalmente

e internacionalmente, através das feiras turísticas que
o município participa, sendo
sempre destaque.
A nova marca turística foi apresentada e eleita
pelo Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR), composto por representantes das
comunidades tradicionais,
associações locais, do Parque Estadual de Ilhabela e de
lideranças empresariais do
setor.
O novo branding contém elementos e atributos
identificados em pesquisas
com moradores e turistas,
como: paraíso natural, sustentabilidade, preservação,
bem-estar,
tranquilidade,
segurança, paz, simpatia,
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feitura poderá utilizar caminhões de empresas sediadas
no arquipélago que saem
vazios da cidade à procura de materiais em cidades
do Litoral Norte. Para isso,
a municipalidade fará um
credenciamento de empresas e os veículos partirão da
ilha com rejeitos destinados
a usinas de processamento
devidamente cadastradas e
licenciadas pela CETESB,
localizadas na região.

Ilhabela investe para se tornar forte
destino turístico em todas as estações

hospitalidade, diversidade
e riqueza histórico-cultural.
E associações ligadas às experiência do turismo local:
mágica”, encantadora, bela,
espetacular, única, incomparável, entre outras.
Associando-se
ao
posicionamento
turístico
de Ilhabela, o arquipélago
recebe no mês de agosto a
16° edição do Abeta Summit - Congresso Brasileiro
de Ecoturismo e Turismo de
Aventura. O tema da edição
será “15 anos de Vida Natural”, que pela primeira vez,
será destinado ao público
final, ou seja, turistas e consumidores em geral que se
interessam pelo turismo de
natureza.

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Adolescente é
assassinado em
Caraguatatuba
O crime aconteceu
na madrugada de sábado
(20/07), no bairro Perequê-Mirim.
Segundo a Polícia
Militar, testemunhas disseram que o jovem discutia
com dois homens, que efetuaram os disparos e fugiram
de bicicleta, tomando rumo
ignorado. Ainda segundo a
polícia, a vítima que tinha 15
anos, era usuária de drogas. e
faleceu no local.
Turista morre afogado
em Ubatuba
Um turista de Uberlândia que estava na cidade
com a esposa e dois filhos,
morreu afogado na manhã de
quarta-feira (17/07), na Praia
do Lázaro.
Segundo o Corpo de
Bombeiros, eles foram acionados e uma equipe se dirigiu
ao local. O homem que tinha
50 anos sofreu parada cardiorrespiratória e foi a óbito.
Adolescentes são
apreendidos com moto
furtada em Caraguá
Uma moto furtada
no dia 19/07 foi recuperada
em uma apreensão realizada
pela Força Tática da Polícia
Militar, na madrugada de domingo (21/07).

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

Segundo a polícia,
os jovens transitavam na Avenida da Praia, sentido Praia
Martim de Sá, quando foram
abordados. Ao ser consultada
a placa da moto Honda CG
150 Titan, constatou-se tratar-se de veículo furtado.
Dupla é presa após
assalto em S. Sebastião
A Polícia Militar
prendeu um homem e apreendeu um menor, logo depois
da dupla assaltar uma pessoa
no Centro da cidade. O roubo
aconteceu em frente ao Teatro
Municipal, na Rua da Praia,
por volta das 6:30h.
Os policiais foram
acionados e de posse das características dos bandidos
realizaram a apreensão. Os
objetos roubados, um celular,
relógio e correntes da vítima
foram recuperados. Também
uma pistola 9 milímetros foi
apreendida com a dupla.
Adolescentes são
apreendidos com
simulacros de pistola
em São Sebastião
Policiais da Força
Tática da Polícia Militar em
patrulhamento na região do
bairro Canto do Mar se depararam com os jovens em atitude suspeita.
A ocorrência aconteceu na noite de terça-feira
(16/07), e com eles foram

apreendidos dois simulacros
de pistola, 23 papelotes de
maconha, duas balanças de
precisão, um celular e oito pinos de cocaína.
Foragido é capturado
em Caraguatatuba
A Polícia Militar
capturou no último final de
semana, um homem foragido
da penitenciária de Tremembé. O indivíduo que também
tem passagens por tráfico e
furto e cumpre pena pelo crime de roubo, foi detido no
bairro Rio do Ouro.
Trio é preso por tráfico
de drogas em Caraguá
Policiais da Polícia
Militar em patrulhamento
pelo bairro Perequê-Mirim,
se depararam com um indivíduo que ao sair de uma
casa, percebendo a presença
da polícia, empreendeu fuga,
dispensando uma sacola com
drogas.
Abordado, verificou-se que o rapaz tinha em
seu poder R$ 160,00, além da
droga encontrada na sacola:
20 buchas de maconha, e 56
pedras de crack. Indagado ele
disse haver adquirido a droga
na casa de onde havia saído.
No local, onde se encontravam um homem e uma mulher foram apreendidas 775
pedras de crack e 116 buchas
de maconha.
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São Sebastião oferece cursos de
qualificação profissional

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio do
Centro Integrado Profissionalizante (CIP), vinculado
à Secretaria da Educação
(SEDUC) informa que estão
abertas as inscrições para o
Processo Seletivo para preenchimento de 339 vagas
nos cursos de: Estoquista
(SENAI), Finger food (SENAC), Tecnologia da Manutenção Mecânica (SENAI),
Recepção em Meios de Hospedagem, Básico em Zeladoria (SENAC), Montagem
de Mesa de Café da Manhã,
Serviço básico de Garçom,
Corte e Costura I, Agência
de Turismo (SENAC), Massagem, Cerimonialista, Climatização Automotiva (SENAI), Bartender (SENAC),
Técnicas de Captação de
Reservas para Hotéis (SENAC), Montagem de Coffee
break e Buffet.
As inscrições podem
ser feitas das 9h às 16h, na
sede do CIP que fica na Rua

Minha amiga
Genilda Castro
comemorou o
seu aniversário
de 50 anos
com uma festa
maravilhosa, o
tema foi junino.
Estiveram
presentes
familiares e
amigos. Muitas
Felicidades!

Felipe Augusto recebe condecoração
do Rotary Club de São Sebastião

Condecoração é conferida pelo Rotary Internacional e The Rotary Foundation Trustees.
O prefeito de São
Sebastião, Felipe Augusto,
foi homenageado pelo Rotary Club na noite da última
sexta-feira (19). A instituição
rotariana sebastianense concedeu ao chefe do Executivo
o título de “Companheiro
Paul Harris” — nome que
homenageia o fundador da
organização.
A condecoração é
conferida pelo Rotary InterAntônio Pereira da Silva, 56, (24), das 9h às 16h, em Ma- nacional e The Rotary Founna Topolândia, e ainda no resias, na sede da SOMAR, dation Trustees, como recoCentro de Informações Tu- Praça do Surf, no CRAS nhecimento pela importante
rísticas - CIT, Praça de Even- do bairro Boiçucanga, rua
tos, Associação Comercial e Sargento Felisbino Teodoro
Empresarial de São Sebas- da Silva, 200 e na SAMJU,
Comunitária
tião (ACESS), rua Sebastião Associação
Amigos de Juquehy, Avenida
Silvestre, 168 (sala 15 e 16),
Benedito Isidoro de Moratodos no Centro de São Sees, 175. Mais informações,
bastião.
acesse o edital no site oficial
Para os cursos das www.saosebastiao.sp.gov.br,
Costa Sul, as inscrições co- ou pelo telefone (12) 3893meçaram nesta quarta-feira 2079.

contribuição espontânea aos
programas humanitários e
sociais, engrandecendo a organização e mantendo acesa
a chama do ideal de servir.
“Nós do Governo
Municipal,
do Poder Público, estamos aqui para
somar, ajudar
e servir”, ressaltou o prefeito Felipe
Augusto.
A so-

lenidade, ocorrida no Porto
Grande Hotel, também foi
marcada pela posse da nova
presidência e de uma nova
associada. Na troca de Diretoria, o presidente rotariano,
ano 2018/2019, Ivan de Carvalho, deu posse a Francisco
de Assis Porpino da Silva.
Além da nova associada da
instituição, Karin Cristina
Alves Conde.
O evento reuniu associados e autoridades locais.
O Rotary Club é considerado
a maior entidade particular
de serviço social do mundo.
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18 de julho de 2019

HUMOR
CHAME
CHAME
(12)

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

Quel idê genial
de nomé votre
fils Eduardô come
ambassadeur!
Jô Soares

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

7. Patrocínio é o assassinato de um patrão?
8. Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
9. A marcha processual tem câmbio manual ou
automático?
10. Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
11. Para tiro à queima-roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Revisão gramatical feita pelo
Clube das Loiras
ABREVIATURA – Ato de se abrir um carro
de polícia.

Durante uma apresentação, um ventríloquo estava contando todo o seu repertório de piadas
de loiras ao seu marionete Zequinha. De repente
uma loira se levantou e começou a discursar:
— Já ouvi o suficiente das suas piadas denegrindo as loiras, seu idiota! O que o faz pensar que
pode estereotipar as mulheres desse jeito? O
que tem a ver os atributos físicos de uma pessoa
com o seu valor como ser humano? São caras
como você que impedem que mulheres como eu
sejam respeitadas no trabalho e na comunidade,
que nos impedem de alcançar o nosso pleno potencial como pessoa. Por sua causa e por causa
das pessoas da sua laia, perpetua-se a discriminação, não só contra as loiras, mas contra as mulheres em geral. Tudo em nome desse pseudo-humor! Perplexo e envergonhado, o ventríloquo
começou a se desculpar:
— Minha senhora, não foi essa a minha intenção... E a loira, em tom raivoso, interrompe:
— Fique fora disso, meu senhor! Eu estou falando com esse rapazinho desprezível que está
sentado no seu colo!

25 de julho de 2019
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ALOPATIA – Dar um telefonema para a tia.
CÁLICE – Ordem para ficar calado.
CAMINHÃO – Estrada muito grande.
CATÁLOGO – Ato de se apanhar coisas rapidamente.

3600-6280

Áries - 21/3 à 20/04
Faça atividades manuais para relaxar e
mantenha-se longe de falatórios. O momentos é perfeito
para você expressar seus sentimentos. Não deixe de se
entregar à paixão. Nº da Sorte 12.

Touro - 21/04 à 20/05

Seus esforços serão recompensados e você
deve receber os elogios da família. Fique numa boa com
um homem mais velho. Curta a companhia do par, mas
mantenha os pés no chão. Nº da Sorte 07.

RAZÃO – Lago muito extenso, porém pouco
profundo.
RODAPÉ – Aquele que tinha carro, mas agora
roda a pé.
SAARA – Muulher do Jaacó.
SIMPATIA – Concordando com a irmã da mãe.
SOSSEGA – Mulher desprovida de visão.
TALENTO – Característica de alguma coisa
devagar.
TÍPICA – O que o mosquito nos faz.

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Algumas discussões fora de hora devem mexer
com seu humor. Cuide melhor da sua espiritualidade agindo
de maneira positiva. Fortaleça sua auto estima e arrisque-se
na conquista. Nº da sorte 11.

Câncer - 21/06 à 21/07

Preste atenção se precisar lidar com papelada
e documentos importantes. O excesso de ambição pode
gerar uma inimizade, fique de olho! Mesmo assim, enfrente
os obstáculos. Nº da Sorte 16.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Sua popularidade vai estar em alta e você terá
a oportunidade de tirar as pedras do seu caminho. Final de
semana perfeito para relaxar e não para se envolver com
situações complicadas. Nº da Sorte 26.

Virgem - 23/08 à 22/09

DESTILADO – Aquilo que não está do lado de
lá.

Pode pintar uma nova paquera neste período.
Empenhe-se cada vez mais e busque sua felicidade. Um
dinheiro inesperado chegará na hora certa. Tire o final de
semana pra relaxar. Nº da Sorte 19.

DETERGENTE – Ato de prender indivíduos
suspeitos.
VATAPÁ – Ordem dada por prefeito de cidade
esburacada.
DETERMINA – Prender uma garota.

VIDENTE – Dentista falando sobre seu trabalho.

ESFERA – Animal feroz amansado.

VIÚVA – Ato de ver uva.

HOMOSSEXUAL – Sabão utilizado para la- VOLÁTIL – Sobrinho avisando aonde vai.
var as partes íntimas.
LEILÃO – Leila com mais de 2 metros de altura.

A loira se formou advogada, mas está com uma
porção de dúvidas. Resolveu enviar um questionário para a OAB:
1. Qual a capital do estado civil?
2. Dizer que gato preto dá azar é preconceito
racial?
3. Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4. Quem é canhoto pode prestar vestibular para
Direito?
5. Quantos quilos por dia emagrece um casal que
optou pelo regime parcial?
6. Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?

3883-3433
3600-6280

KARMA – Expressão mineira para evitar o pâQuando esteve no Afeganistão, há 10 anos, uma
nico.
repórter notou que as mulheres caminhavam
sempre meio metro atrás dos seus maridos.
Voltando lá recentemente, observou que elas tinham passado a caminhar pelo menos 5 metros
à frente deles. Interessadíssima nesta mudança
de comportamento, a jornalista imaginou que
LOCADORA – Uma mulher maluca de nome deveria significar uma grande vitória feminina.
Dora.
Aproximou-se de uma das mulheres, e disse
deslumbrada:
NOVAMENTE – Diz-se de indivíduos que re- — Amiiiga, que maravilhaaaa! O que aconteceu
novam sua maneira de pensar.
aqui, que se acabou com aquele costume absurdo de a mulher caminhar atrás dos maridos, e
OBSCURO – OB na cor preta.
que agora caminham gloriosamente à frente deles?
QUARTZO – Partze ou aposentzo de um apar- E a mulher afegã respondeu:
tamentzo.
— Minas terrestres.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Surpreenda o par agindo com mais ousadia no
sexo. Assim, passará ótimas horas ao lado de quem ama,
Não perca também a chance de viajar com seu amor. Nº
da Sorte 12.

Escorpião-23/10 à 21/11

Cuidado com a insegurança em excesso no
amor e encare os problemas dia a dia com garra. Nesta
fase, será importante aprender a perdoar e passar mais
tempo com sua cara-metade. Nº da Sorte 11.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Evite sonhar demais nas questões amorosas
e cuide melhor da sua espiritualidade. Preste atenção
para não ficar fazendo cobranças o tempo todo. O setor
profissional poderá tirar o seu sossego. Nº da Sorte 10.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Controle a mania de aumentar a gravidade
dos seus problemas e pare de se fazer de vítima o tempo
todo. Acredite na sua capacidade de se dar bem no setor
profissional. Nº da Sorte 10.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Tenha cama e, no fim, tudo acabará entrando
nos eixos. Procure dar atenção aos parentes ficando mais
tempo ao lado deles. Se estiver só, pode pintar uma paixão
daquelas. Nº da Sorte 0.

Peixes - 20/02 à 20/03

Os momentos íntimos com o par serão intensos, mas cuidado para não se iludir com os sentimentos de
alguém. Terá com quem contar na hora de tomar decisões
importantes. Nº da sorte 03.
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O Rotary Club de Caraguatatuba Poiares em parceria com a Unidade de Atendimento a Moléstias Infecto
Contagiosas (UAMI) da secretaria de Saúde de Caraguatatuba SP e a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite,
realizam um mutirão de testes
rápidos de Hepatite B e C, direcionado para homens e mulheres com mais de 40 anos.
O evento acontece nos
dias: 24/07/19 –UBS Getuba
das 09h às 15h , 25/07/19UBS Morro do Algodão das
13h às 15h , e busca quebrar
o grande silêncio que existe
sobre a doença, diagnosticando portadores do vírus, que
desconhecem a situação que se
encontram.
A doença é assintomática até as suas fases mais
avançadas e, geralmente,
quando o portador percebe os
primeiros sintomas, já é tarde
demais e a única possibilidade
de cura seria um transplante de
fígado.

APTO. Indaiá 200m
da praia “OCASIÃO” só
até 31/07/ R$ 200.000,00/
ac. financiamento/ 996618946

No mundo, há mais de
400 milhões de pessoas que
carregam os vírus das Hepatites B e C e, absurdamente,
apenas 5% dos casos estão
diagnosticados. A Hepatite C
mata duas vezes mais do que
a AIDS. Somente nos EUA,
em 2018, a Hepatite C matou
mais do que todas as doenças
infecciosas juntas. Mas, se
descoberta e tratada a tempo,
ela tem cura.
A SEMANA
HEPATITE ZERO
A campanha é a maior
do mundo e acontece simultaneamente em 50 países, de
2 continentes - África e Américas. As testagens vão de 20
de Julho a 04 de Agosto, e tem
testagem rápida nos 26 estados
da nação, e também no Distrito
Federal. Mais informações podem ser obtidas no link: http://
www.hepatitezero.com.br/.
Pessoas com mais de
40 anos precisam se testar,
pelo menos uma vez na vida.

VD Jaraguazinho
ac. prop. R$ 700 mil/ 5
casas 1 dor/ sendo 4 novas sem uso e uma 2 dor/
ter. 480m²/ 98240-5545

Jovem atleta de Caraguatatuba de
apenas seis anos procura patrocínio

Juliana de Jesus Orizo, com apenas 6 anos de
idade, 3 anos de esporte e 1
ano de competição é atleta da
Secretaria de Esportes de Caraguatatuba, na modalidade
karatê “shotokan”, ministrada pelo “sensei” Ângelo de
Oliveira, tendo obtido resultados excepcionais neste ano
de 2019, entre eles: Ouro na
etapa do campeonato Paulista classificatória realizada
Os testes são Gratuitos.
A iniciativa do “Hepa- em Caçapava, bem como
titis Zero Project” partiu de um prata nas finais do campeosonho de um brasileiro, Hum- nato Paulista realizado em
berto Silva - sobrevivente do
vírus, que venceu a doença
após carregá-la por 38 anos,
sem nunca desconfiar. Ele fez
um voto a Deus que trabalharia
sem nada receber, até o fim de
suas forças para mudar a situação no mundo e hoje, junto ao
Rotary Internacional, mobiliza
ações para erradicar a doença
em mais de 200 países.
Saiba mais em www.hepatitiszeroweek.com
www.hepatite.org.br ou https://pt.wikipedia.org/wiki/
Humberto_Silva

VD Golfinho R$ 220 mil/
ac. prop/ s/ coz/ 2 dor/
wc/ chur/ qto. despejo/
escritório/ gar 2 carros/ cerca elétr/ doc ok/
98240-5545

ALUGO

APTOS

E

FLAT’S Definitivos/ próximo UBS Tinga/ tratar
fone: (12) 99788-2882

25 de julho de 2019

São Paulo.
Classificou-se para o
campeonato brasileiro, conseguiu outra prata no brasileiro classificatória realizada
em São Paulo, e conseguiu a
classificação para as finais
do Campeonato brasileiro
que será realizado em outubro entre os dias 8 e 12, sem
local definido ainda.
Ocorre que devido a
grande quantidade de atletas,
a secretária de esportes tem
ajudado apenas cedendo o
transporte, sendo que as eta-

pas foram custeadas pelos
próprios atletas, como taxas
de inscrição e demais.
“É com esse currículo
que essa jovem procura por
patrocínio para dar continuidade a sua participação, onde
projeta o nome de nossa cidade em âmbito nacional”.
A solicitação desta
divulgação foi feita por seu
padrinho Ricky de Queiroz
Oriso e contatos poderão ser
feitos com ele pelo telefone
12 99644-8386.
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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
Edital de Convocação
Nos termos da Legislação em vigor ficam convocados, por este Edital,
todos os filiados do Partido Democrático Trabalhista, de São Sebastião,
a Convenção Municipal, que será realizada no dia 10 de agosto de 2019
com início às 09h e encerramento às 12h, na praça major joão fernandes,
110 - centro, nesta cidade, com a seguinte pauta: eleição do direito municipal, eleição do conselho fiscal, eleição do conselho de ética, eleição
da executiva municipal e assuntos gerais. Ass.: Thiago de Luca S. Ribeiro
(Presidente da Comissão Provisória Municipal do PDT de São Sebastião).
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E
EXTRAODINÁRI PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE DE
PAUTA MENSAL.

ORAÇÃO A SÂO JUDAS TADEU
Nas Grandes Necessidades – Festa 28 DE OUTUBRO
“São Judas, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do
traidor foi causa de que fosseis esquecido por muitos, mas a Igreja vos
honra e invoca universalmente como o patrono nos casos desesperados,
nos negócios sem remédio. Rogai por mim, que sou tão miserável. Fazei
uso, eu vos peço, desse particular privilégio que vos foi concedido, de trazer
visível e imediato auxílio, onde o socorro desapareceu quase por completo.
Assisti-me nesta grande necessidade, para que possa receber as consolações e o auxílio do Céu em todas as minhas precisões, atribulações e
sofrimentos, alcançando-me a graça de … (aqui faça o seu pedido), e para
que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os eleitos, por toda a
eternidade.
Eu vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me sempre deste grande
favor, e nunca deixar de vos honrar, como meu especial e poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver a meu alcance para incentivar a devoção
para convosco.
Amém.
São Judas Tadeu, rogai por nós e por todos que vos honram e invocam o
vosso auxílio”.
Por fim pode rezar, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias e 3 Glória ao Pai.
Em agradecimento, hoje mando imprimir e distribuir 1000
orações, para propagar os benefícios da grande Oração A
São Judas Tadeu.Mande imprimir você também logo após
o pedido.
AJUDE A DIVULGAR A FÉ.

G.S.S.G.B

PROCURO trabalho
de diarista p/ comércio ou
residência. Tenho referencias / (12) 98230-0553

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

A “ASSOCIACÃO ORQUIDÓFILA DO LITORAL NORTE”, com sede nesta
cidade, inscrito no CNPJ sob o número: 50.452.705/0001-18, à avenida
José Benedito de Faria, nº488, Ponte seca, CEP: 11675-030, Cidade de
Caraguatatuba-SP, através de sua Diretoria Executiva, devidamente
representada por seu Presidente Sr. (a) JOAO BATISTA DOS SANTOS,
CONVOCA através do presente Edital, AFIXADO EM SUA SEDE, para
ciência de todos os associados contribuintes, para Assembléia Geral
Ordinária, que será realizada na Sede Dr. Keiiti Nakamura, na Avenida
José Benedito de Faria nº488, Ponte seca, CEP: 11675-030,Cidade de
Caraguatatuba-SP, às 9:00 horas, do dia 03 de agosto de 2019, com a
seguinte ordem do dia:
A - Prestação de contas mensais,
B - Apreciação e aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal.
C - Demais deliberações
D - Assuntos de interesse geral
E – Regularização de Ata de 2018 e 2019.
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas,
com a presença da
maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer
número, meia hora
depois, não exigindo a lei quorum especial.
Caraguatatuba, 16 de julho de 2019.
A Diretoria.
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

GRUPO J. DAMASCENO
EMPRESAS IMOBILIARIA CENTRAL – KITS
HIDRAULICOS e a ENTIDADE O TRIANGULO
CÓSMICO

Procura acadêmicos de direito mulheres recém
formadas em numero de cinco, temos diversos
empreendimentos parados.

As interessadas entrar em contato com o diretor executivo Joel, pelo fone: (12)
3887-5886 ou no nosso endereço Av. Rodrigues Alves n° 146 em frente à escola
Boreste de Navegação J. Aruá horário das 09 às 15 hrs, de segunda a sábado.
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ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo
ou temporada/ Martim
Sá Tratar Telefone (12)
3882-1083/
988420002/ 99672-0020

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

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

25 de julho de 2019
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ESTEFANI – 18 anos,
VENDO APARTAMENTO no branquinha,
bumbum grande,
Calçadão de Caraguatatuba iniciante, sem frescura. Tenho
local particular bem discreto
c/ sala grande, cozinha,
e reservado. (12) 98851-7319
dormitório e wc, R$ 150,00
mil Aceito parte carro ou
MARCELA – Mulherão 22 anos,
casa. Rua Santa Cruz, 197
novidade na cidade, carinhosa,
Centro Caraguatatuba c/
adora beijar na boca.
Portela
(12) 98263-4313

TRAVESTI PAULA
Branquinha, carinhosa, ativa,
passiva, completa c/ beijo
grego. (12) 99788-5718

ISA SEPARADA CARENTE
Carinhosa, completa. Faço
tudo que você pedir. (12)
99788-2760/ (12) 98264-3433
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