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Plano Marshall

Apesar de não termos atingido o pico
da Pandemia do novo Corona Vírus, muitos tem se perguntado como será o mundo
a partir dessa crise. Com certeza muitas mudanças irão ocorrer, quer em nossos hábitos
sociais bem como na economia.
Certo é que o mundo não será o mesmo e muitas mudanças irão acontecer e a
internet terá papel fundamental na transformação organizacional da sociedade mundial.
Algumas empresas como a XP, preocupada com o futuro da economia já se posiciona, solicitando um Plano Marshall. Aliás
muito se tem falado desse plano mas a grande maioria de nossa população não sabe do
que se trata pois nasceram muito depois da
segunda guerra mundial.

Com o objetivo de esclarecer do que
se trata busquei uma explicação clara sobre
o assunto e a melhor que encontrei foi da
Professora Luisa Rita Cardoso - Mestre em
História (UDESC, 2015) Pós-graduada em
Direitos Humanos (Universidade de Coimbra, 2012) - Graduada em História (UDESC,
2010 – e que passo a transcrever.
“Oficialmente chamado de Programa
de Recuperação Europeu (European Recovery Program - ERP), essa iniciativa estadunidense para recuperação de países europeus
atingidos pela Segunda Guerra Mundial ficou conhecida como Plano Marshall por
causa de George Marshall, Secretário de
Estado dos Estados Unidos no período. O
governo dos Estados Unidos destinou mais
de 12 bilhões de dólares à reconstrução dos
países da Europa ocidental.
O então presidente do país entre 19451953, Harry Truman, escolheu Marshall para
o cargo devido ao seu desempenho como
Chefe do Estado-Maior do Exército durante
a Segunda Guerra. A admiração que o presidente tinha por ele aparece no diário de Truman, que escreveu em 8 de janeiro de 1947
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que “Marshall é o maior homem da Segunda Guerra Mundial (...) E se algum homem
tinha o direito de recusar e pedir descanso,
era ele. Nós vamos ter um Departamento de
Estado de verdade agora”.
O continente europeu estava devastado pela guerra. Milhões de pessoas haviam
morrido ou sido feridas e centros industriais
e residenciais na Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Polônia, Bélgica ficaram em ruínas. A fome era uma realidade para milhões
de pessoas, pois boa parte da atividade agrícola foi interrompida pela guerra. Naquele
momento, a única potência ocidental que
não havia sido destruída pela Segunda Guerra era os Estados Unidos.

Caraguá já entregou medicamentos em
casa para 88% dos pacientes cadastrados

O número de entregas
de medicamentos do programa Alto Custo, realizadas
pela Prefeitura de Caraguatatuba, para evitar aglomerações e auxiliar no combate a propagação do novo
coronavírus (Covid-19), já
somam 1.498. Um aumento
percentual de quase 75%, se
comparado ao número de entregas divulgado na semana
passada.
Outros cadastrados
no Alto Custo ainda não receberam seus medicamentos
em domicilio por conta de
duas situações que impossibilitaram a entrega, que é
realizada pela equipe da farmácia do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEM/CEO).
Uma delas é que o
remédio pode não ter sido
enviado pelo Governo do
Estado. Em outros casos, os
medicamentos até chegaram
à cidade e saíram para entrega, mas voltaram para a
farmácia, já que a equipe não
encontrou a pessoa em casa
por, talvez, não morar mais
no local que consta no cadastrado do paciente.
Nesta segunda-feira
(06/04), a equipe da farmá-

cia do CEM/CEO irá fazer
um balanço para saber quais
medicamentos não foram enviados pelo Estado, além de
atualizar o cadastro dos pacientes do Alto Custo.
Importante lembrar
que o cadastro deve estar
sempre atualizado com endereço e telefone. Os pacientes
podem entrar em contato direto com a farmácia do CEM/
CEO pelo (12) 3886-1200,
de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h, para facilitar o andamento da atualização.
A expectativa da Prefeitura e da Secretaria de
Saúde (Sesau) de Caraguatatuba é que os medicamentos de todos os pacientes de
processos municipais não
controlados e do Alto Custo

Entre o 1945 e 1947, os Estados Unidos já estavam dando assistência econômica
à Europa ocidental, além de auxílio militar
à Grécia e à Turquia e a Organização das
Nações Unidas (ONU), fundada em outubro
1945, prestava ajuda humanitária aos países
devastados pelo conflito. Em 5 de junho de
1947, o Departamento de Estado dos Estados
Unidos, sob comando de Marshall, anunciou
o Programa de Recuperação Europeu em solenidade na Universidade de Harvard. O Secretário de Estado entendia que a chave para
a restauração da estabilidade política estava
na recuperação das economias nacionais. Tal
estabilidade era central, no entendimento
dos Estados Unidos, para que os países da
Europa ocidental pudessem conter avanços
comunistas na região. Assim, o Plano Marshall era parte da chamada Doutrina Truman,
nome dado à política externa dos Estados
A Prefeitura de Cara- do usuário, serão
Unidos a partir de março de 1947, quando
o presidente fez um discurso de combate à guatatuba, por meio da Se- entregues para
cretaria de Saúde, recebeu os funcionários
ameaça comunista.

sejam entregues ainda nesta
semana.
Os
medicamentos
oncológicos também serão
entregues em casa. Por isso,
a equipe já começou a entrar
em contato com todos os pacientes para uma apuração
do endereço de entrega.
Segundo o farmacêutico, Arthur Reis, uma
pessoa está responsável pelo
contato, para conseguir todos
os endereços até terça-feira
(07/04).
Ele explicou que “a
ideia é que todos eles recebam o remédio em casa até
o dia 16 de abril”. “Iremos
entregar os medicamentos o
quanto antes para todos os
pacientes”, completou.

Prefeitura recebe doação de 100
máscaras da iniciativa privada

Por quatro anos, a partir de 8 de abril
de 1948, dezesseis países, receberam ajuda
proveniente do Plano Marshall. Inicialmente, o auxílio veio em forma de carregamentos
de comida, combustível e maquinário, a fim
de alavancar o desenvolvimento industrial.
Para tanto, as medidas previstas exigiam a
diminuição das barreiras alfandegárias entre os países,
afrouxamento de regulações
produtivas e a adoção de procedimentos comerciais modernos. Entre 1948 e 1952, as
economias dos países auxiliados pelo Plano Marshall cresceram de forma nunca antes
vista e as relações comerciais
estabelecidas no período levaram à formação da União
Europeia.”

nesta segunda-feira (06/04)
uma doação de 100 máscaras do grupo Caraguá Sem
Fome – Covid-19, formado
por empreendedores do município.
As máscaras, segundo os representantes do grupo, Ellen Huber e Giovane
Mayela, foram feitas em
impressoras 3D na Universidade do Vale do Paraíba
(Univap). O equipamento
demora cerca de duas horas para confeccionar cada
máscara.
De acordo com o secretário de Saúde, Amauri
Toledo, as novas máscaras,
que protegem toda a face

que estão na linha de frente
do combate ao
Novo Coronavírus (Covid-19)
na cidade.
“Nós iremos encaminhar essa doação para que os enfermeiros
e médicos usem nos hospitais, pois elas são mais seguras contra o vírus”, explica o secretário.
O secretário explica
ainda que mesmo com essa
nova proteção, os funcionários dos hospitais ainda
devem utilizar máscaras e
óculos.
“Esses grupos de

iniciativas privadas já estão
presentes em várias cidades,
e com o objetivo de querer
ajudar o município, juntamos alguns empresários
e criamos o Caraguá Sem
Fome”, explicam Ellen Huber e Giovane Mayela.
Segundo a dupla, o
grupo de empreendedores é
um meio de unir o setor privado com o público e assim
ajudando o município no
combate do Covid-19.
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Decreto Estadual de isolamento e
fechamento de comércios é
prorrogado até 22 de abril
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O governador de São
Paulo, João Dória, anunciou
nessa segunda-feira (06/04)
que vai prorrogar até o dia
22 de abril o decreto estadual
de isolamento e fechamento
de comércios.
Com isso, fica mantida a determinação prevista
no decreto anterior, sem nenhuma flexibilização.
A medida mantém a
obrigação de fechamento do
comércio e mantém apenas
os serviços essenciais, como
nas áreas de Saúde e Segurança.
O decreto obriga o
fechamento de bares, restaurantes, cafés, casas noturnas,
shopping centers e galerias,
academias, espaços para
festas, casamentos, shows e
eventos, além de escolas públicas ou privadas. Importante ressaltar que bares, cafés e
restaurantes podem manter o
funcionamento em sistema
de delivery.

do de São Paulo estão amparadas na verdade e na opinião
científica. Há um consenso
das autoridades médicas e
da Organização Mundial de
Saúde de isolamento social.
Vamos salvar primeiro as vidas, depois salvamos a economia”, disse o governador
de São Paulo.

Em funcionamento
Continuam funcionando neste período de quarentena os hospitais, clínicas,
farmácias, clínicas odontológicas, transporte público,
transportadoras e armazéns,
empresas de telemarketing,
“As medidas do Esta- petshops, lojas de materiais

de construção, supermercados, mercados, limpeza
pública e postos de combustível.
As transportadoras,
armazéns, serviços de transporte público, serviços de
call center, petshops, bancas
de jornais, táxis e aplicativos
de transporte continuam funcionando com as orientações
dos sanitaristas.
Os serviços de Segurança Pública, tanto estadual, quanto municipais,
continuam
funcionando
normalmente. Os bancos e
lotéricas também continuam
abertos.

Caraguatatuba realiza vistoria técnica em
área atingida por ressaca no Massaguaçu

Técnicos da Prefeitura de Caraguatatuba estiveram na manhã desta segunda-feira (6/4) no trecho da
Rodovia Rio-Santos (SP-55),
no bairro Massaguaçu, onde
parte da ciclovia foi levada
pela forte ressaca registrada
no final de semana.
O objetivo foi avaliar
os estragos e ver o que seria
possível ser feito, de imediato, para minimizar os impac-

tos provocados no trecho.
Ainda no final de semana,
agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão fizeram
a sinalização emergencial do
local.
Participaram da vistoria o secretário de Obras
Públicas, Leandro Borella, o
secretário de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Marcel Giorgeti, além do diretor

de Meio Ambiente, Ronaldo
Cherbele.
“A situação lá é muito
grave e a Prefeitura não tem
como fazer apenas reparos
neste momento. Será preciso uma grande intervenção
e por isso vamos conversar
com os órgãos federais e estaduais”, explicou o secretário de Obras Públicas, Leandro Borella.
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Banco do Povo cria plataforma online
para facilitar pedidos de linha de crédito

O Banco do Povo
Paulista lançou nesta segunda-feira (6/4), novas medidas
emergenciais aos microempreendedores para captação
de linha de crédito, com objetivo de atender ao impacto
econômico, causado no período da pandemia do Covid-19.
Para facilitar as solicitações, foi criada uma plataforma online e 100% digital
no site oficial do Banco do
Povo (www.bancodopovo.
sp.gov.br), para qualquer empreendedor, seja formal ou
informal. No sistema, será
possível solicitar linhas de
crédito com condições especiais, para diferentes necessidades comerciais.
Este novo canal de
atendimento, será capaz de
atender toda demanda de
crédito, durante e após este
período. Todo o processo,
inclusive o envio de documentos, poderá ser feito pela
internet, via computador ou
smartphone.
Além dos avanços
tecnológicos, o programa
divulgou recentemente a linha de crédito emergencial,
com condições especiais e
expansão das finalidades dos
recursos, para pagamento de
aluguel, contas de consumo
(água, luz, telefone), encargos sociais, folha de pagamento, pagamento de boletos com fornecedores, entre
outros.
O crédito possui taxa
de juros de 0,35% ao mês e
varia de R$ 200 a R$ 20 mil,
tanto para pessoa física (informal) como para empresas
(com CNPJ). As taxas são
pré-fixadas, com o mesmo
valor para todas as parcelas
no ato da contratação.
O Banco do Povo de
Caraguatatuba está atendendo apenas pelo whatsapp no
celular (12) 99773-4811 e
emails: caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br ou bpp.
caragua@gmail.com.

de Empresário ou Certificado de Microempreendedor
Individual; Certificado de
Regularidade do CNPJ (Receita Federal); Inscrição Estadual e Municipal; Certidão
Negativa de Débitos (CND)
ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa
(Receita Federal, Fazenda);
Certificado de Regularidade
do FGTS (CRF – Caixa Econômica Federal); RG e CPF
do cliente, dos sócios e dos
cônjuges, se houver; Comprovante recente de endereço comercial e residencial
(contas de água, luz, telefone
fixo); Orçamento do bem a
ser financiado; Certidão de
casamento do cliente e dos
sócios, se houver; Conta bancária corrente.
Pessoa Física: RG e
CPF do cliente e do cônjuge,
se houver; Comprovante recente de endereço residencial
(contas de água, luz, telefone
fixo); Orçamento do bem a
ser financiado; Certidão de
casamento do cliente, se houver; Conta bancária corrente.
Avalista (caso não
exista renda própria do solicitante PJ, ou valores de até
R$ 3 mil): RG e CPF; RG e
CPF do cônjuge, se houver;
Comprovante de residência
(contas de água, luz, telefone
fixo); Certidão de casamento,
se houver; Holerite dos últimos 3 meses junto com a carteira de trabalho, ou declaração do IRPF, extrato bancário
dos últimos 90 dias, etc.
Para comprovação de
endereço é necessário contas
de consumo do local: água,
luz, telefone fixo ou internet.

Itens que poderão ser
financiados pela linha de
crédito:
Aluguel de imóvel
para o empreendimento, de
até dois meses para empreendedor formal e informal do
estabelecimento comercial.
O Banco do Povo não financia pagamento de aluguéis
atrasados. Orçamento: DeveDocumentos necessários rá apresentar contrato de aluguel acompanhado de recibo
para cada categoria:
Pessoa Jurídica: Con- do mês anterior, ou declaratrato Social, Requerimento ção do proprietário e recibo

do mês anterior. Pós-crédito:
Deverá apresentar recibo do
pagamento efetuado.
Contas de consumo
são financiáveis, como conta
de água, gás, luz, telefone e
internet do estabelecimento
comercial. Destinados para
empreendedores formais e
informais. O Banco do Povo
não financia pagamento de
contas atrasadas. Orçamento: Apresentar conta do mês
anterior. Pós–crédito: Apresentar comprovante de pagamento da conta de consumo
apresentada como orçamento.
Mão de obra e encargos sociais do empreendimento até 30 dias após a
liberação do crédito na conta
do cliente: São financiáveis,
folha de pagamento, somente para empreendedores formais. Orçamento: apresentar
o livro de registro do funcionário e holerite do mês.
Pós-crédito: será apresentado
o holerite assinado pelo funcionário ou documento que
comprove pagamento.
Pagamento de boletos
de mercadoria que já foram
adquiridas, não poderá estar
vencendo até a data da liberação do recurso. Para solicitar
deverá apresentar a nota fiscal e o boleto e o pós-crédito,
será o boleto pago como o
comprovante de pagamento.
Pagamento de boletos de compras de passagem
aérea, somente para agências de viagem com CNPJ
e que apresente certificado
CADASTUR ou registro na
ABAV. O Banco do Povo não
financia pagamento de boleto
atrasado. Para solicitar deverá o boleto e o pós-crédito
será o boleto pago como o
comprovante de pagamento.
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Gracinha pretende investir R$ 50 milhões
para proteção do trabalhador em Ilhabela
Pacote anunciado pela
prefeita pretende socorrer 15
mil pessoas afetadas pela crise
do coronavírus.
A prefeita Gracinha
Ferreira dos Santos Souza, a
Gracinha, apresentou à Câmara, nesta quinta-feira (26),
um pacote de medidas socioeconômicas de enfrentamento
à crise provocada pela pandemia do coronavírus - Covid-19.
A proposta da prefeitura prevê o investimento de
R$ 50 milhões nos próximos
três meses para atender em
torno de 15 mil pessoas.
As ações previstas no
projeto de Lei, que está sendo concluído pela prefeitura,
com o apoio dos vereadores,
socorrem famílias socialmente vulneráveis, os trabalhadores autônomos e informais,
funcionários de empresas que
estão fechadas por determinação dos governos; micros
empreendedores individuais e
autônomos, entre outros.
O projeto prevê a criação do Programa de Amparo
ao Trabalhador e permitirá

o pagamento de um salário
mínimo (R$ 1.045,00), por
três meses, a cada família em
situação de vulnerabilidade
social provocada pela pande-

mia. A prefeitura utilizará os
cadastros sociais que dispõe
do público-alvo e deverá fazer
o atendimento pela internet
devido às atuais restrições de
saúde.
Na reunião com os vereadores também ficou acertado que outras medidas de
apoio à população continuarão sendo estudadas. O PL da
prefeitura precisa ser aprovado pela Câmara, o que deverá ocorrer em sessão extraordinária a ser convocada pelo
presidente Marquinhos Guti.
A prefeita, Gracinha
Ferreira, fez questão de agradecer o apoio da Câmara e
lembrar que outras medidas,
além do PL, continuarão sendo estudadas e poderão ser
concretizadas. “É mais uma

iniciativa do compromisso do
governo com o objetivo de
reduzir o impacto econômico
causado pela doença”. Disse
a prefeita.

As regras detalhadas
do projeto ainda serão divulgadas pelos canais oficiais
de informação da prefeitura,
após conclusão do texto, também em análise pela Advocacia Geral do Município.

Outras ações
Os microempresários
da cidade serão amparados
com linha de crédito especial
para minimizar o impacto da
crise na atividade econômica,
evitando assim o fechamento
de empresas e o desemprego.
Já haviam sido anunciados,
inclusive, adiamentos nas cobranças de impostos.
A Prefeitura de Ilhabela tomou muitas ações de
combate à pandemia, como:
campanha de orientação para prevenção (desde de
fevereiro); bloqueio sanitário
na balsa, marinas e helipontos
(desde 20 de março), com sistema digital; edição de decreto
para reorganização do comércio e fiscalização das regras;
decreto de quarentena (com
a Defesa Civil atuando nas
áreas); lavagem das ruas com
água clorada; pulverização
dos espaços de concentração
de pessoas; montagem de tenda – “gripário”- para triagem;
compra de mais respiradores;
mapeamento dos pacientes
de risco via formulário online; comunicação com carros
de som nas ruas e mercados;
anúncios nas redes sociais e
transparência das ações.

Procon de Ilhabela poderá multar
estabelecimentos por aumentos
abusivos nos preços de produtos

O Procon de Ilhabela
notificará todos os estabelecimentos comerciais denunciados pela população, por
meio do e-mail (proconilhabela@gmail.com) disponibilizado pelo órgão, por prática
de vendas a preços abusivos.
Se a prática contra o consumidor for confirmada, o Procon aplicará multas.
No e-mail do órgão
chegaram denúncias contra
mercados, minimercados e
outros estabelecimentos comerciais, que estariam praticando vendas com preços
abusivos em vários produtos,
como álcool em gel, leite e
hortifrutigranjeiros.
Diante das denúncias,
de crimes contra o consumidor e a ordem econômica,
todos os estabelecimentos
denunciados pela população
receberão notificação para
apresentar notas fiscais de
compra dos últimos três me-

ses de diversos produtos. Se
a abusividade for detectada,
ou não ocorrer a apresentação das notas fiscais, as multas cabíveis serão aplicadas.
O Procon de Ilhabela está com atendimento
presencial suspenso devido
a pandemia do coronavírus
(Covid-19), e o estado de
quarentena do município,
por isso disponibilizou o e-mail para receber informa-

ções e fazer orientações. Reclamações também podem
ser feitas nas plataformas
www.consumidor.gov.br e
www.procon.sp.gov.br.
A Prefeitura de Ilhabela também analisará a
possibilidade de pedir investigação ao Ministério
Público para apurar supostos
crimes contra o consumidor
e a ordem econômica, entre
outros.

Os aprovados no
concurso público edital nº
01/2019, realizado pela
Prefeitura de Ilhabela, para
preenchimento das vagas
de Agente Comunitário de
Saúde, foram convocados
pela Secretaria de Saúde a
comparecer entre os dias 6
e 13 de abril, na Divisão de
Recursos Humanos da Pre-

feitura.
Foram
chamados
nove aprovados para as Unidades de Saúde da Armação,
Itaquanduba, Alto da Barra,
Perequê, Água Branca e Comunidades Tradicionais III.
Os candidatos devem comparecer ao RH no período
das 10h às 17h, objetivando
a entrega de documentação e

posterior realização de exames médicos e psicológicos.
O não comparecimento no
prazo estipulado implicará
na renúncia do candidato e
poderá ser substituído pelo
seu sucessor na lista de classificação.
Confira o edital
de convocação: http://bit.
ly/2Khh95D.

Agentes Comunitários de Saúde aprovados
são convocados pela Prefeitura de Ilhabela

08 de abril de 2020

- 05 -

Noroeste News

São Sebastião reforça projetos e programas sociais para atender
cidadãos em vulnerabilidade social prejudicados pela pandemia

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social
(SEDES), desde o início
das medidas preventivas
(decretos municipais) e da
quarentena estadual, devido ao Novo Coronavírus,
intensificou as políticas
públicas voltadas aos cidadãos em vulnerabilidade
social.
Foram
atendidos
mais de quatro mil munícipes nos projetos, programas e ações dos governos
municipal, estadual e federal – Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
Proteção Básica (fortalecimento de vínculos familiares e comunitários); e
Proteção Especial (famílias
e indivíduos que se encontram em situação de risco

pessoal e social).

3807; CRAS Costa Norte
(12) 3861-1434; CRAS
Topolândia 3892-2970; e
Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) Centro
(12) 3892-2062.

Mil e trezentas cestas básicas foram entregues
as famílias em situação de
vulnerabilidade social, e
quatro mil toneladas de alimentos foram doados pela
iniciativa privada e distri- Auxílio Emergencial
buídos nas comunidades
O auxílio emergende São Sebastião, em ações cial, no valor de R$600,00
conjuntas com o Fundo So- para trabalhadores inforcial.
mais, atingidos pela quarentena do Coronavírus foi
Os
atendimentos sancionado pelo presidente
presenciais foram suspen- Jair Bolsonaro, na última
sos, por tempo indetermi- quarta-feira (01). Segundo
nado, e podem ser feitos o governo federal, o calenpelos números e e-mail: dário de pagamentos será
SEDES: (12) 3892-1480, e- divulgado segunda-feira
-mail: sedes@saosebastiao. (06), e os beneficiários posp.go.br; Cadastro Único derão receber pelos bancos
(12) 3893-1718; Casa Po- Caixa Econômica Federal,
deRosa (12) 3893-2583; Banco do Brasil, e bancos
Centros de Referência de privados, além de lotéricas
Assistência Social (CRAS) e Correios. O crédito extra,
Boiçucanga (12) 3865- será feito via Medida Pro-

visória (MP) que ainda não
foi editada pelo governo
federal.

Requisitos
– Ser maior de 18 anos;
– Não ter emprego com
carteira assinada;
– Não receber benefício
previdenciário, ou assistencial, seguro-desemprego, ou outro programa de
transferência de renda que
não seja o Bolsa Família;
– Ter renda familiar mensal
por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 522,50),
ou renda familiar mensal
de até três salários (R$
3.135,00);
– Não ter recebido rendimentos
tributáveis,
em 2018, acima de R$
28.559,70.
– Exercer a atividade
profissional como Micro
Empreendedor Individual

(MEI); ser contribuinte individual, ou facultativo no
regime previdenciário; ser
trabalhador informal inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);
– Mulheres chefes de família, as mães solteiras (monoparental), receberão até
R$ 1,2 mil. Pais solteiros e
mães adolescentes foram incluídos no texto do Senado e
ainda precisam de autorização da Câmara;
– Nas famílias cadastradas
no Bolsa Família, só será
permitido que duas pesso-

as acumulem os benefícios:
um receberá o pagamento
emergencial e o outro o recebimento do programa do
governo. Além disso, apenas duas pessoas por família
poderão receber o auxílio
emergencial.
De acordo com a
SEDES, os levamentos dos
beneficiários sebastianenses
estão sendo feitos, também
pelo CadÚnico, e aguardam
a logística do governo federal para os pagamentos.
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Fátima Fernandes
comemorou seu aniversário
em alto astral e aproveitou
a oportunidade para
ajudar a Associação
SOS Pet Caraguá,
solicitando aos convidados
que trouxessem um quilo de
ração ao invés de presente,
sendo sucesso total.
Parabéns Fátima pelo
aniversário e pela iniciativa
de ajudar os animais
socorridos pela
SOS Pet Caraguá.
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Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Caraguatatuba confirma segundo
óbito por Covid-19 (Coronavírus)

Após resultado do
exame encaminhado por
Laboratório Referenciado, a
Prefeitura de Caraguatatuba
confirmou na manhã desta
terça-feira (07/04) o segundo
óbito por Covid-19 (Novo
Coronavírus).
A paciente, uma mulher de 45 anos, faleceu no
domingo (05/04) em São
José dos Campos e foi enterrada ontem (06/04).
Segundo dados da Vigilância Epidemiológica do
município, a paciente havia
concluído um tratamento de
câncer e no dia 27 de março
deu entrada no Hospital Santos Dumont de Caraguatatuba com o quadro de síndrome
respiratória aguda grave e foi
transferida para a Santa Casa
de São José dos Campos.
Informações dão conta que ela teria participado de
um cruzeiro que saiu da cidade de Santos no começo de
março. Parentes que tiveram
contato com a paciente estão
de quarentena em isolamento
domiciliar e passam bem.

Esta é a segunda morte confirmada por Covid-19
(Coronavírus) em Caraguatatuba.
A primeira foi confirmada na semana passada.
Na terça-feira (31/03), faleceu na cidade de São José
dos Campos um idoso de 64
anos, morador de Caraguatatuba, com suspeita de Covid-19 (Coronavírus).
Ele era um paciente
diabético, obeso, ex-fumante
e deu entrada no dia 21 de
março no Hospital Santos
Dumont de Caraguatatuba com suspeita de infarto
agudo do miocárdio. Ele foi
transferido para o Hospital
da Unimed em São José dos
Campos, onde passou por ca-

teterismo. Porém, o paciente
evoluiu para um quadro de
insuficiência
respiratória
grave e veio a falecer com
suspeita de coronavírus. Ele
foi enterrado em Caraguatatuba.

Prefeitura de Ubatuba distribui kits
de alimento para alunos em situação
de vulnerabilidade

A seção de Alimentação Escolar da Prefeitura
de Ubatuba elaborou diversos kits de mantimentos
que estão sendo entregues
às famílias de estudantes
que se encontram em situação de vulnerabilidade, de
acordo com levantamento
da Assistência Social. A
distribuição teve início na
quinta-feira, 02.
Os itens que compõem os kits são provenientes do estoque das escolas municipais. São cerca
de 15 kg de alimentos estocáveis, como arroz feijão,
óleo, fubá, macarrão dentre
outros. A medida está de
acordo com o PL 786/20 e
orientação do Conselho de
Alimentação do Escolar.

Números atualizados
Após a confirmação
dos dois óbitos pelo novo
coronavírus (Covid-19), Caraguatatuba ainda conta com
76 casos em investigação.
Deste total, quatro
são óbitos em investigação.
Seis pacientes ainda estão na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) Adulta. Outros quatro
pacientes seguem em obO texto do PL, que
servação na Enfermaria Covid-19 Adulta. Já o número já foi aprovado pelo sede notificações descartadas nado e aguarda sanção da
da doença permanece em 10. presidência, altera a lei do

Programa Nacional de Ali- Levantamento e entrega
Juntamente com a
mentação Escolar para inAssistência
Social, a direção
cluir o novo art. 21-A:
“Art. 21-A. Durante
o período de suspensão das
aulas nas escolas públicas
de educação básica, em
razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em
todo o território nacional,
em caráter excepcional, a
distribuição imediata aos
pais ou responsáveis dos
estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros
alimentícios
adquiridos
com recursos financeiros
recebidos, nos termos desta
Lei, à conta do PNAE.”
A entrega também
está em acordo com as diretrizes da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

das unidades coordenou o
cadastramento dos estudantes, identificando as crianças
vulneráveis. A seção de Alimentação Escolar recolheu
todos os itens nas unidades e
montou os kits.
A equipe de Transporte da secretaria de Educação está realizando a entrega
em domicílio. Os motoristas
e auxiliares levam a lista de
cada escola e, ao efetuarem,
pedem ao responsável pelo
aluno que assine o recebimento.
Caso haja alguma família que não se encontre na
residência para receber, será
deixado um bilhete informando sobre o procedimento
a ser adotado para recebimento posterior, que se resume a entrar em contato com
o assistente social escolar da
secretaria de Educação.
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Você pode estar mais sensível emocionalmente,
cuidado com o sentimento de inadequação ou inferioridade.
Boa sorte em jogo. Nº da Sorte 03.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“China anuncia
que vai comprar
soja nos EUA.
By By Brasil!”

Estará cuidadosa com a saúde. É provável que
o seu senso crítico esteja mais apurado, tendo êxito em
atividades que exijam atenção aos detalhes. Nº da Sorte
31.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Esta é uma boa semana para fazer planos mais
humildes e ficar rigorosamente dentro da rotina. Procure dar
ouvidos aos seus pressentimentos. Nº da Sorte 10.

Câncer - 21/06 à 21/07

Este é o momento ideal para finalizar um ciclo
em sua vida para que um novo possa recomeçar. Reconheça
a oportunidade de melhorar as diversas áreas da sua vida.
Nº da Sorte 15.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Boa semana para tratar de negócios e concretizar as suas ideias. Tudo que envolva comunicação,
transporte, recreação e o público infantil será favorecido.
Nº da Sorte 10.

Virgem - 23/08 à 22/09

Siga as suas convicções e não terá do que
se arrepender. O astral será muito promissor na área de
comunicação e de transporte. Nº da Sorte 09.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Nesta semana você estará mais prestativa
e detalhista. Trabalho que exija técnica e atenção será
desenvolvido com maior habilidade. Nº da Sorte 42.

Escorpião-23/10 à 21/11
A fase será de crescimento social e profissional,
principalmente se demonstrar dedicação às tarefas metódicas. Estará mais exigente, mas prestativa. Nº da Sorte 21.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Aproveite a influência dos astros para cuidar
melhor da alimentação e tudo que envolva a sua saúde. É
um bom período para fazer. Nº da Sorte 09.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Aproveite para se dedicar a uma atividade
que exija planejamento e senso crítico. Você estará mais
reservada e muito mais frágil. Nº da sorte 25.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Nesta semana tudo indica que o foco de suas
atenções estará direcionado ao ambiente doméstico. Tente
se dedicar às atividades que requeiram mais atenção. Nº
da Sorte 26.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br

Peixes - 20/02 à 20/03

Dedique-se a uma atividade que traga mais
satisfação ao seu cotidiano. As tarefas mentais contam com
o estímulo das estrelas. Nº da Sorte 11.
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Nós informando com responsabilidade,
Você não permitindo que o vírus entre em sua casa!
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Juntos vamos derrotar o vírus

Nós informando com responsabilidade, você não permitindo que o vírus entre em sua casa!

Noroeste
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS CIDADES DE CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO SEBASTIÃO E ILHA BELA

Ligue: (12) 98128-7496
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fatima@noroestenews.com.br

Ao Comerciante ou Prestador de Serviço que está de quarentena,
não é classificado como serviço essencial, e que pode se utilizar de DELIVERY para atender seus clientes, o Jornal Noroeste News em parceria
com a Rádio Antena 8 FM irão divulgar durante a crise do Novo Coronavírus (Covid-19), gratuitamente seus serviços e produtos.
DELICIAS DELIVERY – Comida Caseira (Marmitex) Entrega da M. de Sá ao P. Novo. TEL. 3600-8655 WHATSS 12
9 9615-8147 ou 12 9 9656-6423 (divulgado por Nilton Oliveira e Daniele Miranda).
MANDA SALGADOS - Salgados, bolos, doces e kit festa. Rua São Miguel, 985 no Morro do Algodão TEL./WHATSS
(12) 9 8152-1764 (divulgado pela Monica Gonçalves).
MOTOBOY DIEGO GUEDES - Não saia de casa chama Guedes express moto e carro / TEL./WHATSS 12 9 82974540 (divulgado por Diego Guedes).
SABOR DE MEL – Doce, Bolo e Chocolate / Viela São Manoel, 85 no Morro do Algodão / TEL./WHATSS 12 9 91459773 (divulgado por Gleice da Silva).
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE
NOVA DIRETORIA
CARITAS DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 14.063.575/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E
EXTRAODINÁRIA PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE
DE PAUTA MENSAL E ALTERAÇÃO ESTATUTARIA.
A “ASSOCIAÇÃO ORQUIDÓFILA DO LITORAL NORTE”, com sede nesta
cidade, inscrito no CNPJ sob o número: 50.452.705/0001-18, na Praça
Dr. Diogenes R. e Lima, s/nº, Bairro do Centro, cidade Caraguatatuba/
SP, CEP:11670-170, 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, E PUBLICADO NO JORNAL NAS DATAS 05/03/2019, 12/03/2019, 01/08/2019
E 19/03/2019, para ciência de todos os associados contribuintes, para
Assembléia Geral Ordinária e extraordinária, que será realizada na Sede
Dr. KEIITI NAKAMURA, na Avenida José Benedito de Faria nº488, no
bairro da Ponte Seca, em Caraguatatuba, SP, CEP: 11675-030, às 9
horas da manhã em primeira chamada, e as 9:30 n segunda chamada
PARA A REUNIÃO ORDINARIA E PARA A EXTRAORDINARIA as 11:00
horas para primeira chamada e 11:30 na segunda chamada, com qualquer qualidade de membros ativos, do dia 04 de abril de 2020, 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 eleição para o ano 2018 e 2019.
F - ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
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.

Convocação
A Caritas da Paróquia de São Sebastião convida a todos
a se reunirem em assembléia geral, na sede social, à rua São Gonçalo, nº 97, nesta cidade, às 19:00 horas do dia 01 de junho de 2020,
afim de constituírem nova diretoria:
a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria,
balanço geral, demonstração das contas relativas ao exercício encerrado em Dezembro de 2019;
b) Eleição dos novos membros que comporão a diretoria
para o triênio 2020 a 2023.
c) Outros assuntos de interesse social.
José M. Lopes Neto
Presidente
EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003435-14.2019.8.26.0126O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr.(a). André Quintela Alves Rodrigues, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) todos os terceiros interessados, ausentes, incertos, desconhecidos, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Roberto Pedroso da Silva. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e
após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir
erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro
(art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que
decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores
termos, valendo a citação para todos os atos do processo. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 14 de fevereiro de 2020.

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2020.

LIFE – Trabalha com VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO /
WHATSS 12 9 8119-7376 (divulgado por Suelene Nunes).
FOGO DE PALHA – MASSAS ARTESANAIS / Delivery de marmitex de Massas Artesanais / TEL./WHATSS (12)
9 9261-0523 (divulgado por Surya Sabes Hidalgo e por Cauã Pizzinatto Chef).
CASA DE SALGADOS VIDA NOVA – Salgado frito, Pastel, Mini salgado e Refrigerante, entrega em seu endereço /
WHATSS 12 9 9603-6052 (divulgado por Caroline Denilson Tenório).
MATA FOME LANCHES – TODO TIPO DE LANCHE / TEL. 3600-4336 WHATSS 12 9 9119-1420 (divulgado por
Priscilla Mendes).
CLAYTÃO HAMBURGUERIA – PEÇA SEU LANCHE / WHATSS 12 9 9616-6034 OU LIGUE 3600-6228 (divulgado
por Clayton Ramon).
MARMITEX GOURMET / GIORGI GOURMET – Mais de 20 opções de pratos - acompanham salada especial/ TEL.
3882-4710 ou WHATSS 12 9 9672-7689 (divulgado por Erika Morais Febbo).
CHAVEIRO PORTO NOVO – ATENDIMENTO 24H / WHATSS 12 9 8143-3817 OU 12 9 9746-0702 (divulgado por
William Melo).
MARMITEX DO JAPA – Entrega da Enseada ao Poiares / WHATSS 12 9 9713-3751 OU 12 9 8266-0578 (divulgado
por Dani Maeda).
DANI BOLOS E SALGADOS – DISQUE ENCOMENDAS WHATSS 12 9 8278-6446 (divulgado por Danieli Cruz).
RESTAURANTE MARANATA – Ao lado do AME Caraguá - DELIVERY 3883-1840 / WHATSS 12 9 8202-5141
(divulgado por Vilma e João Melão).
JU PYRA LANCHES – LANCHES, SALGADOS E PASTEIS / WHATASS 12 9 8812-7217 (divulgado por Ana Jupyra).
SONHOS, DOCES DA HELO – Sobremesas e ovos de páscoa / entrega grátis WHATSS 12 9 9719-0759 (divulgado
por Tatiana Pereira da Silva).
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO/ SITE: www.ligougelou.com.br / TEL. (12) 3887-5877/ WHATSSS (12)
9 8160-5722 OU (12) 9 9708-9877 (divulgado por Daniela Ligou Gelou).

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

LAGARTO’S LANCHES - Hambúrgueres artesanais e industrializados, Lanches , Hot dog e Açaí / WHATSS (12)
9 8169-2191 (divulgado por Diego Bifão).
BIG • Mimos e Festas - Papelaria - confeitaria - festas –personalizado com entrega na sua residência / WHATSS (12)
9 8127-4142 (divulgado por Rafael Silva).
BALAS DE COCO E BOLOS DA JOSI / WHATSS 12 9 9791-2898 (divulgado por Josiane Alves).

VD 3 casas no lote/
área 700m²/ 14x50m/
documentada/ R$ 450
mil/ ac. contra oferta (12)
98162-6595

VENDO casa Praia das
Palmeiras/ 2 dorms/ sala/
coz/ 1 banh/ garagem/
3882-1117/ 99180-1434

BARRACA DO PERNIL - Lanches de pernil ou tradicionais - pão tradicional, de hambúrguer ou duplos no pão
francês/ Delivery WHATSS: (12) 9 8186-9638 ou (12) 9 9760-9931 (divulgado por Isabela Poliana).
BOLO DE SÃO SEBÁ – Bolos caseiros / TEL. 3892-3020 (divulgado por Daniela Vanette Buzzato).
MUNDO DOS BRINQUEDOS - Estará entregando em sua casa nesse período de isolamentos brinquedos e jogos /
WHATSS (12) 98253-1295 (divulgado por Adriana).
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ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao kiosk do
Zequinha, a partir de R$900,00
1 dorm, sala, coz., área de serviço. (água, IPTU e condomínio
incluso), piscina e garagem. Tel.:
(12) 3883-2665 / (12) 98127-1333/
99609-9595 whats
Vendo
terreno
1.000m² murado e aterrado c/projeto aprovado
de 10 sobrados na Rua
Cristovão de Barros/ um
quarteirão da Pizzaria
Lunamar/ avaliado em R$
550.000,00 mas aceito
contra oferta (12) 996602700 com Flávio

LOTE TRAVESSÃO
OCASIÃO - VD um lote
ou 1/2/ esquina/ ótimo local/ R$110 mil ou R$55mil/
98187 8636
TROCO
APTO
PENHA - 2 dorm/ sla/
coz/ wc/ gar/ ot local/ por
imóvel Caraguá/ R$320
mil/ 98187 8636

VD ótima casa no
Indaiá próx. Escola
Colônia dos Pescadores/ Bradesco/ Semar/
3 (três) dorms/ 2 vagas
cob/ doc ok p/financ/ R$
260 mil (12) 99622-9797
PROCURO

PROCURO trabalho
de vendedora/ atendente/
ou vaga que estiver disponível/ (12) 99737-8723
PROCURO TRABALHO de faxineira em
casa ou escritório / (12)
99737-8723

EM- VENDO 1 sofá de canto
PREGO para limpagar cinza escuro de tecido
quintal e jardim/ 98230- valor R$200,00 / Tratar
0553
telefone 98230-0553

PARA

ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628

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
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery

De terça-feira a domingo
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