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DESTINOS BONITOS E BARATOS PARA O INVERNO

Em uma época em que os custos 
das passagens aéreas são aviltantes unir o 
charme da moda inverno, às bebidas e pra-
tos quentes, com destinos aconchegantes é 
um desejo para aqueles que amam o frio e 
querem curtir toda a experiência da estação. 
A boa notícia é que dá para fazer isso tudo 
sem sair do Brasil! “Os turistas brasileiros 
gostam de viagens que ofereçam experiên-
cias de inverno e que possuam um preço 
acessível e econômico”, conta Stephan Ge-
ocze Jr., sócio proprietário da operadora de 
turismo Juca na Balada. “É possível viajar 
no Brasil no estilo europeu, ou aproveitar 
o ar das montanhas, curtindo o que o frio 
oferece sem gastar tanto. 

CAMPOS DO JORDÃO (SP)
Campos do Jordão é um município 

localizado no Estado de São Paulo e nacio-
nalmente conhecido como a “Suíça Brasi-
leira”. Com diversas opções de restaurantes, 
bares e baladas, diversão é o que não falta 
para todos os bolsos. “Quem vai para Cam-
pos do Jordão não pode deixar de visitar os 
principais pontos turísticos, como o Alto da 
Vila Inglesa, Alto do Capivari e Cachoeira 
Ducha de Prata. Passeios para o Bar Baden 
Baden e Teleférico ao Morro do Elefante 
também são opções incríveis que merecem 
serem prestigiadas”, conta Stephan Geozce 
Jr.

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL (SP)
Quem vai para Campos do Jordão 

pode esticar e visitar o município vizinho, 
Santo Antônio do Pinhal. Localizada na 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba, 
a cidade contém muito verde e montanhas, 
além de feirinhas de artesanato, restaurantes 
com foundue e vinhos, juntamente com op-
ções de aventuras, como trilhas para o Pico 
do Agudo na Serra da Mantiqueira (um dos 
mais altos do país).

SÃO ROQUE (SP)
A cidade de São Roque é uma opção 

acessível para aqueles que querem unir via-
gem com degustação de vinhos. “Para quem 
quer conhecer São Roque, eu sempre sugi-
ro a Rota do Vinho, passando pela Adega 
Terra do Vinho, Adega Don Patto, Destila-
ria Stoliskoff, Quinta do Olivardo e Viníco-
la Goes”, informa o consultor de viagem. 
“Caso haja um dinheiro sobrando, o turista 
também pode realizar compras em outlets 
de marcas famosas presentes na cidade”.

MONTE VERDE (MG)
Localizado na divisa de São Paulo 

com Minas Gerais, o distrito é um destino 
com diversas opções de pousadas e rotei-
ros, partindo de escolhas econômicas até 
as mais requintadas. Monte Verde une res-
taurantes dos mais variados gostos e estilos, 
até a possibilidade de realizar o turismo 
aventureiro, que conta com trilhas, tirolesa, 
trekking, passeio a cavalo, entre outros.

BLUMENAU (SC)
Blumenau não merece atenção ape-

nas na época da Oktoberfest (onde os preços 
duplicam), mas também durante os meses 
mais frios do ano. A arquitetura alemã, as 
cervejarias e suas belezas naturais, tornam 
Blumenau um destino que oferece a sen-
sação de estar na Europa. “Em Blumenau, 
o viajante pode usufruir das melhores cer-
vejas do Brasil e do mundo. Pode ser uma 
opção para amigos ou casais que amam esse 
tipo de bebida e querem um contato maior 
com a cultura alemã”, conta Stephan.

CANELA (RS)
O município de Canela fica próxi-

mo à Gramado, no estado do Rio Grande 
do Sul, e é um destino mais econômico, 
tão deslumbrante quanto o seu município 
vizinho. A cidade conta com uma arquitetu-
ra europeia com flores e jardins bucólicos, 
além dos cafés coloniais e dos foundues que 
trazem fama à cidade. Em alguns dias do in-
verno e devido as temperaturas negativas, é 
possível enxergar uma precipitação de neve.

OURO PRETO (MG)
Um dos destinos mais tradicionais do 

Brasil é a cidade de Ouro Preto, em Minas 
Gerais. O inverno conta com programações 
especiais voltadas para essa época do ano, 
como shows, exposições, gastronomias, en-
tre outros. “Conhecer um local histórico na-
cional com atrações gratuitas no inverno é 
uma opção excelente para viajar de maneira 
barata e inesquecível e é isso que Ouro Pre-
to oferece aos turistas”.

NOVA FRIBURGO (RJ)
Por possuir um clima de montanha, 

Nova Friburgo é considerada como uma das 
cidades mais frias do Brasil e perfeitas para 
serem visitadas no inverno. A cidade possi-
bilita ao visitante usufruir restaurantes com 
lareira e pratos quentes, pousadas dos mais 
variados estilos e gostos, além da paisagem 
natural ao redor da cidade. “Nova Friburgo 
é feita para todos os gostos, do econômico 
ao requintado, do aventureiro ao monótono. 
Diversão é o que não falta!”.

Atleta de Caraguá, Rodrigo Barros, 
conquista índice para Maratona de Boston
 No último do-
mingo, Caraguatatuba foi 
representada por Rodrigo 
Barros em Santa Catarina, 
na Maratona Internacional 
de Florianópolis. O atleta 
superou a própria marca em 
maratonas, com o tempo de 
2h41’44”.
 Rodrigo terminou 
a prova em 14º geral e 4º 
colocado em sua categoria 
de idade, garantindo assim 
mais uma vez o índice téc-
nico para a Maratona de 
Boston, uma das mais con-
corridas do mundo.
 A prova contou 
com a participação de mais 
de 13.000 atletas e Rodrigo 
diz estar muito feliz com o 

resultado obtido, lembran-
do que a prova serve como 
preparação para a Maratona 
de Berlin, que será disputa-
da no dia 29 de setembro.
 O atleta que irá 
para a Alemanha agora 
busca apoio para poder dis-

putar a prova em Boston, 
nos Estados Unidos. Ele 
agradeceu a colaboração e 
apoio de seus familiares, 
patrocinadores e amigos, 
dentre eles: a Pharmadi-
nâmica Medicamentos 
Manipulados.

Atletas da Equipe Lotus 
conquistam medalhas

Os atletas da Equipe 
Lotus do Professor Rafael 
Lara do núcleo Ciase Sumaré 
competiram no dia 15 de ju-
nho no Ginásio do Ibirapuera 
-SP, o Campeonato Brasilei-
ro de Jiu Jitsu ,trazendo vá-
rias medalhas para a Cidade. 

Com destaque ao alu-
no Allan Marques que teve 
que fazer várias lutas para 
chegar ao pódio em 1° lugar, 
o professor destaca outros 
alunos que representaram o 
município com medalhas: 
Fred Veronezi, Fernando Oli-
veira, Nawira Silva e Regia-
ne Félix e alguns atletas que 
infelizmente não alcançaram 
o pódio, mas têm o mesmo 
merecimento dos campões, 
pois fizeram o possível, mas 
não foi desta vez. “Levamos 
12 atletas, obtivemos 5 me-
dalhas, mas agora estamos 
com o foco no Campeonato 
Mundial em julho”, ressalta 
o professor

“Agradecemos a Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
ao Prefeito Aguilar Júnior, 
Secretário de Esportes e aos 
funcionários da secretaria de 
esportes que sempre são solí-
citos conosco, a  Diretoria do 
Ciase Sumaré, ao meu Mes-
tre Carlos Luz, ao professor 
Leandro Ferreira que está ao 

meu lado no Núcleo Ciase 
Sumaré e alguns professores 
que sempre nos visitam tra-
zendo mais sabedoria e co-
nhecimento ao nosso Dojo “.

Os treinos do Profes-
sor Rafael Lara no Ciase Su-
maré são de segunda, quarta 

e sexta feira e aos sábados, 
treinos gratuitos fornecidos 
a comunidade com o apoio 
total da Prefeitura de Cara-
guatatuba .

Mai informações so-
bre treinos e horários pelo 
3881-3716 Ciase Sumaré
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Aguilar Junior visita obra do Hospital 

Regional e futura Ala de Quimioterapia 
Na última quinta-fei-

ra (27/06), o prefeito de Ca-
raguatatuba, Aguilar Junior, 
acompanhado do secretário 
municipal de Saúde, Amauri 
Toledo, realizou mais uma 
visita técnica para vistoria 
das obras do Hospital Regio-
nal, localizado no municí-
pio. A visita foi guiada pelo 
engenheiro responsável pela 
obra, Klaus Wilhelm.

O prefeito avaliou 
como muito importante e es-
pecial a visita, já que se trata 
de um hospital de referência 
para a região. “Este será um 
hospital com mais de 200 lei-
tos e a nossa grande conquis-
ta é a Ala de Quimioterapia. 
Isto porque hoje temos mais 
de 70 pacientes que passam 
por tratamento oncológico 
diariamente e precisam sair 
do município para serem 
atendidos em hospitais de 

referência fora daqui. Então, 
será um grande ganho para a 
nossa cidade e para o Litoral 
Norte”, destaca.

Segundo informações 
da Secretaria de Saúde do 

Estado, a obra está em fase 
final e será entregue em ou-
tubro para a população da 
região. Com uma área cons-
truída de mais de sete mil m², 
seis pavimentos e um terreno 
de mais de 20 mil m² de área, 
o Hospital Regional será re-
ferência no atendimento de 
casos de média e alta com-
plexidade no Litoral Norte.

Serão mais de 200 
leitos abertos aos usuários 

locais, sendo 146 de enfer-
maria e 40 leitos de UTI. O 
novo hospital atenderá diver-
sas especialidades, incluindo 
oncologia, clínica médica e 
cirúrgica, ortopedia, trauma-
tologia, neurocirurgia, UTI 

adulto, entre outras.
Além da ala de qui-

mioterapia, as estruturas 
visitadas nesta quinta-feira 
foram o setor de UTI, com 
40 leitos, no quinto andar; a 
Central de Esterilização de 
Materiais e o laboratório no 
quarto andar; Centro Cirúr-
gico, no terceiro andar, com 
seis salas cirúrgicas para ci-
rurgia geral e três salas de 
pequenas cirurgias que con-
tam com estrutura de apoio, 
incluindo uma agência trans-
fusional. A visita também 
foi realizada no segundo e 
primeiro andares, que são os 
pisos de internação. A visita 
foi finalizada no Pronto So-
corro, localizado no primeiro 
andar.

O Hospital Regional 
do Litoral do Norte é fruto 
de um investimento de R$ 
188 milhões do Programa 
Saúde em Ação, parceria da 
Secretaria de Estado da Saú-
de com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento. 
O programa vai construir e 
reformar 167 unidades de 
saúde, distribuídas no Litoral 
Norte, Região Metropolitana 
de Campinas, Vale do Ribei-
ra, Vale do Jurumirim e na 
região de Itapeva.

São Sebastião constrói maior ginásio 
poliesportivo do município na Topolândia

A Prefeitura de 
São Sebastião vai inau-
gurar o maior ginásio 
poliesportivo da cida-
de, na Escola Municipal 
Prof.ª Patrícia Viviani 
Santana, da Topolândia, 
região central do muni-
cípio. As obras seguem 
em ritmo acelerado, 
com a finalização da 
arquibancada, telhado, 
fechamento na parte de 
alvenaria e concretagem 
da quadra.

O empreendi-
mento proporcionará 
um local de excelência 
para a prática esportiva 
de modalidades como 
Futsal, Vôlei, Basquete 
e Handebol, em quadra 
com a metragem oficial 
de 20mX40m. As obras 
seguem a todo vapor, 
com 65% do projeto re-
alizado, acompanhando 
cronograma que prevê a 
entrega do espaço para 
o início do segundo se-

mestre.

Os trabalhos es-
tão entrando em fase 
de acabamento, com a 
aplicação de revesti-
mentos em vestiários, 
salas de apoio, bilhe-
teria e demais áreas. O 
ginásio terá capacidade 
para 1,5 mil pessoas e 
será utilizado pela esco-
la municipal nas aulas 
de educação física, es-
colinhas esportivas, em 
treinamentos das equi-
pes sebastianenses e 
ainda para a realização 
de competições.

A obra é orçada 
em R$ 2.861.714,68 

milhões, e realizada 
pela empresa Leman 
Construções e Comér-
cio Ltda. O prefeito de 
São Sebastião, Felipe 
Augusto, destacou o 
empenho da atual Ad-
ministração Municipal 
no empreendimento 
deste novo espaço es-
portivo. “Vai ser um 
ginásio de grande porte 
na Escola Municipal da 
Topolândia, comple-
to, com arquibancada, 
vestiário, uma estrutura 
que vai agregar valor à 
Educação e ao Esporte 
em um bairro populo-
so”, destacou o chefe do 
Executivo.
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Pavimentação de avenida na Martim 
de Sá é reassentada 

Visando a segurança 
dos pedestres e motoristas, a 
Prefeitura de Caraguatatuba, 
está realizando a manutenção 
de pavimentação da Avenida 
Irineu Mendes de Souza, no 
bairro Martim de Sá, região 
central da cidade.

#PraCegoVer: Fun-
cionários retirando antigo 
bloquetes da via, Retroesca-
vadeira auxiliando no servi-
ço.

Uma equipe de 12 
funcionários da Secretaria 
de Serviços Públicos (Se-
sep) está realizando o nive-
lamento e o reassentamento 
dos bloquetes na via, afetada 
pela erosão devido ao tempo. 
O desnível estava dificultan-
do o tráfego de veículos.

A equipe da Sesep 
retirou os bloquetes no tre-
cho danificado, e agora está 
preparando o solo com três 

tipos de materiais em dife-
rentes camadas, a primeira 
delas é composta por rachão, 
uma pedra bruta que serve 
para dar consistência à base, 
a cima dessa camada é inse-
rido um material chamado 
bica corrida (composto por 
pó de pedra e cascalho) e por 
fim uma última camada de 
areia. Só então os bloquetes 

são recolocados já alinhados 
e nivelados.

Uma retroescavadei-
ra juntamente com um cami-
nhão trucado e um caminhão 
toco estão dando suporte aos 
funcionários para realização 
do serviço. Segundo a previ-
são, o serviço será finalizado 
até o final da próxima sema-
na (12/07).

São Sebastião oferece cursos na área de 
Construção Civil para moradores do Piavu

A Prefeitura de São 
Sebastião está oferecen-
do dois cursos na área de 
Construção Civil, o de As-
sentador de Piso e Pedrei-
ro, no Sertão do Piavu, em 
Cambury, na Costa Sul do 
município. Ao todo 19 pes-
soas estão participando da 
capacitação. 

Os cursos fazem 
parte do projeto “Escola da 
Construção Civil” do Pro-
grama Escola de Qualifi-
cação Profissional criado e 
desenvolvido pelo Fundo 
Social de São Paulo, ligado 
ao Governo do Estado, que 
pode contribuir para a gera-
ção de renda da população 
em situação de vulnerabili-

dade social.
A capacitação é fruto 

de uma parceria entre o Fun-
do Social de São Sebastião 
e o do Estado de São Paulo, 
viabilizado pela Secretaria 

de Desenvolvimento Social 
(SEDES) e ministrado pelo 
Centro Integrado Profissio-
nalizante (CIP), vinculado 
a Secretaria da Educação 
(SEDUC).

Hospital Municipal Mário Covas 
comemora 17 anos

O Hospital Municipal 
Mário Covas comemorou 
mais um ano, na terça-feira, 
02 de julho, completando 17 
anos de atendimento no ar-
quipélago.

Inaugurado em 2002, 
o prédio já passou por refor-
mas, pintura, adequações, 
ampliação da maternidade e 
inaugurou a Unidade de Te-
rapia Intensiva.

“Nossa cidade cres-
ceu e, junto dela, o Hospital 
também. Para prestar um 
atendimento de qualidade à 
vida de nossa população ele 
vai crescer ainda mais. Em 
breve, o Hospital irá passar 
por uma ampliação”, destaca 
a prefeita Maria das Graças 
Ferreira, a Gracinha.

Desde seu último ani-
versário, o Hospital Mário 
Covas recebeu cerca de R$ 
3 milhões de investimentos, 
entre troca de carrinhos de 
anestesia, novas máquinas 
para lavanderia, ventilado-
res, arco cirúrgico, novos 
mobiliários (como camas, 
colchões, macas, poltronas) 
e câmara de conservação de 
vacinas, além de iniciar um 
projeto de climatização.

O próximo passo é a 
ampliação do hospital, que 
será dívida em fases. A pri-

meira a ser feita é no Pronto 
Socorro. “O Hospital, desde 
sua inauguração, devolveu à 
população a alegria de poder 
ser ilhabelense de nascimen-
to. Estamos com excelente 
qualidade de atendimento, 
comparado às melhores es-
truturas do País. Temos fa-
lhas, mas a dedicação dos 
funcionários e o esforço 
conjunto por fazer o melhor 
é nossa missão. Tenho muito 
orgulho de fazer parte dessa 
família”, disse o secretário 
de Saúde, doutor Alberto 
Orro. 

Neste ano, além 
dos diversos procedimen-
tos atendidos pelo hospital, 
como internações hospita-
lares, e as especialidades 
(cirurgias, ginecologia, obs-
tetrícia, ortopedia, pediatria, 
traumatologia e urologia), os 
pacientes passaram a contar 
com o atendimento de um 
neurologista na emergência 
e urgência. 

“Foram investimen-

tos necessários para moder-
nizar o parque tecnológico, 
para garantir a qualidade e a 
segurança necessária para o 
atendimento da população”, 
afirma o secretário adjunto 
da Secretaria de Saúde, Gus-
tavo Barboni.

Para marcar a data, 
que coincide com a come-
moração nacional do Dia 
do Hospital, a Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Secre-
taria de Saúde, está prepa-
rando uma programação com 
diversas atividades no hospi-
tal, para entreter os pacientes 
e os 693 funcionários.

Um café da manhã 
será preparado e a equipe do 
Fundo Social de Solidarie-
dade irá fazer maquiagem, 
esmaltação, design de so-
brancelha e cabelo dos fun-
cionários e pacientes. 

 Durante o dia, a festa 
será garantida com os Dou-
tores da Alegria, que passa-
rão pelos setores garantindo 
a comemoração.
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Os empresários Patrícia Andrade e 
Rodrigo Fonseca inauguraram no último 

dia 18/06 o espaço Brechó Bar Coisa 
Mais Linda, onde você encontra roupas 

finas e bolsas, sapatos e acessórios 
de grife com preços especiais, além de 
poder curtir um happy hour das 18hs as 

22hs. O brechó Coisa Mais Linda 
funciona de Segunda a Sábado das 10hs 
as 22hs, na Av Pres. Castelo Branco 570, 

Sumaré - Caraguatatuba S/P.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Um País que não 
gera emprego, não gera 

salário, não gera 
consumo, não gera renda, 
quer pegar do aposentado 
e do velhinho para gerar 

Um Trilhão?” 

 Nesta fase, o clima é de super-astral, aproveite 
para curtir os bons momentos. Tudo indica que você será o 
centro das atenções.  Use seu poder de comunicação com 
a pessoa amada. Nº da sorte 15.

 Aguarde algumas situações diferentes na 
paixão. Você estará de bem com a vida. Os elogios dos 
familiares devem estimular seu crescimento. Nº da Sorte 
02.

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

 Os estudos, as viagens e novas experiências 
podem corresponder aos seus anseios. Cuidado, porém, 
para não perder o pé da realidade. Nº da Sorte 43.

 Você estará de bem com a vida. Deixe-se 
levar pelos bons sentimentos e dê asas à sua criatividade 
na intimidade com o par. Fique na companhia de pessoas 
queridas. Nº da Sorte 15.

 Pode precisar fazer mudanças para se dar bem 
na profissão. Fique em contato com a natureza e mantenha 
sua saúde em dia. Um aborrecimento doméstico será fácil 
de ser resolvido. Nº da Sorte 04.

 Algumas novas situações devem trazer pre-
ocupação e os assuntos profissionais vão embalar seus 
sonhos. Na paixão, procure controlar sua impulsividade 
para não se arrepender. Nº da Sorte 13.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Não duvide que conseguirá dar a volta por 
cima diante das dificuldades. Na vida a dois, seu poder de 
sedução está em destaque e algumas novidades devem 
surgir. Nº da Sorte 19,

 Sua vida afetiva ganhará um novo impulso 
e isso deve animar seu coração. Nos contatos com as 
pessoas, nem sempre a primeira impressão é a que fica. 
Evite se perder em detalhes. Nº da Sorte 02.

 Aproveite o bom astral na companhia dos 
familiares e enfrente os problemas sem medo para poder 
vencê-los. Nos bate papos com a pessoa amada, controle-se 
para não falar demais.  Nº da Sorte 10.

 Não tenha medo de enfrentar competições ou 
concorrências e pode esperar vitória numa conquista amo-
rosa. Confie nas palavras do par. Você vai se surpreender 
com sua capacidade. Nº da Sorte 01.

 Tudo indica que seu amor vai estar carente 
e precisando da sua atenção. Tente não investir toda sua 
energia numa única atividade profissional. Não brigue com 
o destino. Nº da Sorte 45.

 Evite se estressar com coisas sem importân-
cias e não leve tudo a ferro e fogo no amor. Terá facilidade 
para desfazer uma fofoca e seu entusiasmo vai contagiar 
a todos. Nº da sorte 08.

Como um Bêbado deve Chegar em casa:

O jeito errado:
Passo A- Tirar os sapatos antes de entrar;
Passo B- Subir a escada sem fazer barulho;
Passo C- Tirar a roupa no banheiro;
Passo D- Entrar no quarto bem devagarzinho.

Resultado: Vai apanhar pra cacete. Tua mulher 
vai te encher de porrada!

O jeito certo:
Passo A- Chegar cantando pneu, dando aquela 
freada escandalosa;
Passo B- Bater a porta do carro violentamente;
Passo C- Subir a escada pisando forte, batendo 
no corrimão;
Passo D- Tirar a roupa e os sapatos e jogar tudo 
contra a porta do armário;
Passo E- Pular na cama e falar: “Amor, hoje eu 
quero fazer amor!”

Resultado: Ela finge que está dormindo. 

O bêbado passou a noite toda ligando pra casa 
do dono do bar, que hora você vai abrir o bar, o 
dono: - mais rapaz você ja ligou mais de 100 ve-
zes, só vou abrir as 9horas, o bêbado respondeu, 
é porque você me deixou preso no bar e não tem 
mais nenhuma pinga pra eu tomar. 

Era uma vez o filho do bêbado que tinha acabo 
de nascer, e que foi ser batizado.
Chegando lá o padre perguntou: Qual o nome 
dessa criança?
O bêbado falou para colocar Mingau.
O Padre olhou e falou, mingau para um menini-

nho tão lindo como esse.
O Bêbado olhou pra sua mulher e falou:
- Olha ai mulher quem fala, o chefe dele chama-
-se Papa porque que o meu não pode chamar 
mingau. 

O cara ghega em casa bebado como uma caba-
ça na água. 
E a sua mulher furiosa grita: Foi bebê né ?
E ele num porre só responde também gritando:
Fui sim, eu fui bebê, fui adolescente, fui jovem e 
hoje eu sou um véio cançado do cê muié. 

Num bar, o bêbado se aproxima de uma mesa 
onde se encontravam dois rapazes muito pare-
cidos.
- Viiige! Acho que estou vendo demais!!
Ao que um dos rapazes, apressou-se em escla-
recer:
- Não tem nada de errado contigo, não! É que 
nós somos gêmeos!
- Todos os quatro? 

O camarada saiu do bar, completamente bêbado.
Cambaleou de um lado a outro, escorando nas 
paredes. Caminhou mais um pouco e parou em 
frente a uma freira, que lhe sorriu com profunda 
piedade. Ele olhou para ela, bem nos olhos, e 
deu-lhe um soco no meio da testa. 
A mulher saiu rolando pelo chão e caiu, des-
maiada. O bêbado ficou parado, olhando aque-
le monte de pano atirado na calçada. Balançou 
mais um pouco, pra frente e pra trás, e reclamou, 
revoltado:
- Porra, esperava mais de você Batman! 

O bebado tinha comprado um carra novo lindo 
uma coisa por demais era um aero wilis rosa fos-
foresente.
No outro dia vem ele assim:
-Yuri meu carro isprudiu!!
Mas como isso?
-Eu intrei nele ai eu olhei aquela lavanca cheia da 
numero ela olho pra mim ,e eu pensei assim hoje 
eu vo apronta...
-Eu dubriei carquei o numbro 1 da lavanca as-
sulerei e ele ando ,eu dubriei carquei o numbro2 
de lavanca assuleri e ele ando mais ai eu ja tava 
ficando empolgado eu dubriei carcei o numbro 3 
e le ando mais eu tava fasseiro eu dubrei carquei 
o numbro 4 essulerei eu fiquei empolgado no que 
eu botei o R de rapidasso... Ai isprudiu tudo!!  

Um bêbado entrou no ônibus e disse:
- Deste lado só tem corno; e deste só tem viado.
o motorista brecou seco e disse:
- Quem é viado?
O bebado falou:
- Agora eu não sei. Misturou tudo.  

O sujeito está no bar, totalmente bêbado. Ele vê 
a única mulher do bar, sentada no balcão. 
Ele vai até lá, põe a mão sobre a perna dela e 
começa a boliná-la. Depois do susto ela levanta 
e taca a maior bofetada no bêbado. 
Ele imediatamente se desculpa e explica: 
- Desculpe, eu pensei que fosse minha mulher. 
Você se parece demais com ela! 
- Seu bêbado, vagabundo, desgramado, filho de 
um jegue... - responde ela. 
- Olha só! Você fala igualzinho também!
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São Sebastião participa dos Jogos 
Regionais com cerca de 360 atletas
A delegação de São 

Sebastião, cidade sede da 63ª 
edição dos Jogos Regionais 
em parceria com Ilhabela, 
realizados entre os dias 2 e 
13 de julho, vai participar 
da competição com cerca de 
360 atletas, 100 a mais que 
no ano passado, e irão com-
petir em 24 das 25 modalida-
des que compõem a disputa.

A Escola Municipal 
Maria Francisca Tavolaro, 
no Pontal da Cruz, será o 
local do alojamento de parte 
da delegação sebastianense, 
onde os atletas vão dormir 
em colchões nas salas de 
aula e dispor de segurança; 
lavanderia para a lavagem 
de uniformes; alimentação 
completa com café da ma-
nhã, almoço e jantar; gestão 
administrativa informando 
aos jogadores os horários de 
seus jogos; chuveiros e duas 
mesas de sinuca, e pebolim 

para entretenimento.
A Secretaria de Es-

portes (SEESP) vai dispo-
nibilizar transporte durante 
todos os dias de competição 
para os atletas que necessi-
tarem e também aqueles que 
não forem ficar no alojamen-
to.

De acordo com o se-
cretário de Esportes, Philipe 

Marmo, a expectativa é boa. 
“Tivemos um ano inteiro de 
preparação, as equipes estão 
mais organizadas e prepara-
das. Estamos em busca de 
uma melhor colocação. As 
escolas estão preparadas, as 
estruturas estão bem legais 
e com a manutenção. Serão 
grandes jogos, mais uma vez, 
com certeza”, concluiu.

Felipe Augusto recebe moradores 
de área de risco em Barequeçaba

O prefeito de São 
Sebastião, Felipe Augusto, 
se reuniu com os moradores 
que foram removidos de suas 
casas devido ao risco de que-
da dos imóveis do bairro de 
Barequeçaba, na região cen-
tral da cidade. Cerca de 40 
famílias tiveram que deixar 
suas casas.

O Governo Munici-
pal dispõe do programa Alu-
guel Social, em que custeia 
por seis meses, podendo ser 
prorrogáveis por igual perío-
do, o aluguel às vítimas.

Outro auxílio aos mo-
radores é o projeto de auto-
ria do Governo Municipal 
que cria o Banco Municipal 
de Materiais de Construção, 
para recebimento e doação 
por parte da Prefeitura.

“O Banco Municipal 
de Materiais de Construção 
vem atender aqueles que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade, e de emer-
gências, ou até mesmo de 
calamidade. Tivemos esta 

iniciativa justamente para 
atender pessoas como esses 
moradores. Estamos aqui tra-
balhando para a população”, 
afirmou o prefeito Felipe 
Augusto.

Assim, os moradores 
que já dispuserem de terre-
no próprio podem receber 
da Administração Municipal 
material para construção por 
meio de mutirão. Já quem 
não dispõe de área para a 
construção de imóvel, o Go-

verno Municipal avalia ter-
renos na cidade aptos para 
construção de moradias po-
pulares.

O prefeito Felipe Au-
gusto assegurou às famílias 
o apoio do Governo Munici-
pal neste momento. “Todos 
estão sendo assistidos pelo 
programa do auxílio aluguel, 
enquanto trabalhamos em 
ritmo acelerado em busca de 
poder construir casas para 
essas famílias”, finalizou. Escola de Caraguatatuba promove 

Show de Talentos 
A EMEF Prof. Luiz 

Ribeiro Muniz promoveu, 
no último sábado (29/06), a 
segunda edição do Show de 
Talentos, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Educação de Caraguatatu-
ba. As apresentações foram 
realizadas na escola que fica 
localizada no bairro Mar-
tim de Sá. Para mostrar seu 
talento e seu potencial, os 
alunos da instituição se divi-
diram em categorias como: 
música, dança e teatro.

Para participar, os 
alunos realizaram uma ação 
de solidariedade. No ato da 
inscrição, doaram alimentos 
e roupas em bom estado que 
serão enviados à Casa do 

Idoso “Vila Vicentina”.
Alguns convidados 

especiais também estiveram 
presentes, como a cantora 
Mara Amaral, que se apre-
sentou cantando grandes 
sucessos como: “Feeling 
Good” e “We Will Rock 
You”, da banda Queen. A 
banda Austin também se 
apresentou e agitou o públi-
co presente no evento.

Os destaques do 

Show de Talentos, primeiro, 
segundo e terceiro lugar, ga-
nharam troféus e uma quan-
tia em dinheiro, de acordo 
com a colocação de cada 
um.

Ações como esta 
são importantes para o de-
senvolvimento dos alunos 
e contribuem para o cres-
cimento cultural. E, quem 
sabe, não estamos vendo um 
novo talento mundial no fu-
turo!

Fundacc recebe transferência de 
documentos público da Prefeitura 

A Fundacc (Funda-
ção Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba) recebe 
na quarta-feira (10/07) a 
transferência de mais uma 
remessa de documentos do 
Arquivo Administrativo José 
Lúcio de Alcântara – Arqui-
vo Geral e Administrativo da 
Prefeitura Municipal – para 
o Arquivo Municipal Arino 
Sant’Ana de Barros – o  Ar-
quivo Histórico e Permanen-
te de Caraguatatuba.

Dentre as documen-
tações transferidas estão por-
tarias de 1945 a 1972 refe-
rentes ao Recursos Humanos 
(RH), que contam um pouco 
da história administrativa 

municipal; clipping do início 
dos anos 2000, referentes à 
Urbanização da cidade, Tu-
rismo e Saneamento Básico; 
documentos textuais com 
dados sobre a Educação, de-
senvolvimento dos bairros e 
outros documentos que re-
contam o passado da cidade 
em vários aspectos, além de 
fotografias sobre urbaniza-
ção e saneamento.

Ainda dentre os do-
cumentos, há registro de fi-
guras importantes na cidade 
como o ex-prefeito Altamir 
Tibiriçá, admitido na prefei-
tura em 1937, e do funcioná-
rio público, patrono do Ar-
quivo Geral e Administrativo 

da Prefeitura, José Lúcio de 
Alcântara, com portaria assi-
nada em 1945.

Os documentos serão 
higienizados, catalogados 
com termo de transferência, 
seguindo os prazos e normas 
da Tabela de Temporalidade 
Documental – um instrumen-
to criado por lei para o conhe-
cimento do tempo de vida, 
restrições e destinação final 
de todos os documentos pú-
blicos municipais.

O Arquivo Municipal 
Arino Sant’Ana de Barros  
fica à Rua Santa Cruz, 396, 
Centro (1º andar) e tem horá-
rio de funcionamento das 8h 
às 12h e das 13h30 às 18h.
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Caraguatatuba, 26 de junho de 2019.
Edital de convocação de Assembleia da Associação dos Quiosques de 
Caraguatatuba, CNPJ 02.179.285/0001-03, para ELEIÇÃO DE DIRETO-
RIA Biênio 2019/2021 que acontecerá aos 07/08/2019. Por determinação 
da Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS QUIOSQUES de CARAGUATATU-
BA, nos termos do que dispõe o estatuto, por meio desse EDITAL, convo-
car todos seus ASSOCIADOS para a realização de eleição direta, por voto 
secreto, que será realizada na sede ACC (Associação Comercial de Cara-
guatatuba) Rua Engenheiro João Fonseca, Nº 484, Centro Caraguatatuba 
– SP, tendo seu inicio as 10:00h e seu encerramento as 17:00h, dando 
inicio da apuração dos votos, com a presença de dois representantes de 
cada chapa que estiver em disputa pelo pleito, na condição de fiscal. Cada 
quiosque adimplente até o dia 31/07/2019 terá direito a um (1) voto que 
será depositado em urna fechada. As CHAPAS que concorrerão ao pleito 
deverão ser apresentadas com seus integrantes até 20 (vinte) dias antes 
do pleito, sendo 1 Diretor Presidente, 1 vice-presidente, 1 tesoureiro, 1 
secretário, 3 membros para o conselho fiscal e três suplentes, ou seja, até 
18/07/2019, e seus integrantes devem estar quites com suas obrigações 
junto a ASSOCIAÇÃO sob pena de invalidade da constituição da chapa e 
inelegibilidade. A chapa vencedora assume as atribuições a que lhe foram 
incumbidas através do Estatuto a partir de 10 dias do pleito, ocasião em 
que, não havendo impugnações, ocorrerá a posse e a entrega das contas 
da gestão anterior. Para seus regulares efeitos de validade publica-se a 
presente convocação na imprensa local para o amplo conhecimento de 
todos. As CHAPAS serão divulgadas através  do grupo “WhatsApp” da 
AQC para conhecimento de todos. 

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

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

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

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

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

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

VENDO Citroen C3 
preto completo/ doc 
ok/ ano 2011/ valor R$ 
19.000,00/ c/ Fernan-
do 98200-9480

ALUGO kitnet (e per-
noite) falar com Marcia/ 
próximo rodoviária/ 
98253-1245

VD. CASA Jd. Rio 
Santos (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 
1.000m² murado e 
aterrado c/projeto 
aprovado de 10 so-
brados 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 Lote esquina 
11x16 Massaguaçu 
R$ 35.000 + 35 x R$ 
1.000,00 ou à vista/ 
99216-3304

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

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

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

VD LOTE Pontal Santa 
Marina murado e aterrado  
360mt²/ R$ 120.000,00/ 
99622-9797
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AMANDA – branquinha, 19 anos, 
acabou de chegar na cidade, seios 
GG, pele lisinha, rosto lindo, sem 

frescura sem pressa. 
Adoro homens mais velhos.  

(12) 99106-7728

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 aceito 

carro. Fone: 974040022 
e 997299981

BRUNA GOMES – 19 anos, primeira 
vez anunciada, linda morena dos 

olhos claros, cabelos longos, bum-
bum GG, tatuada, carinhosa sem 

frescura, estilo namoradinha  
(12) 98163-8999

APTO VENDO ALUGO MAR-
TIN DE SÁ 3 dormitórios sendo um 
suíte vista mar duas garagens ED. 

Santillana – (12) 99782 4911

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$ 750 mil

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 Noroeste
New

s
Caraguatatuba, 04 de julho de 2019  E-mail editor2017@noroestenews.com.br    Site - http://www.noroestenews.com.br      ANO XXI  Nº 1.103

Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

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

Delivery


