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Caraguatatuba, é tempo de fé,
trabalho e responsabilidade

Desde 1534 quando surge o primeiAlém das mortes apenas os estragos
ro povoado, a cidade de Caraguatatuba econômicos podem ser contabilizados e o
tem passado por grandes crises, como a desespero já atinge empresários e trabalhaVaríola também conhecida à época como dores que perdem seus empregos.
a mortal Bexiga, ocorrida no ano de 1693.
No combate a esse vírus o único reConforme relatou o saudoso e ex- médio eficaz nesse momento é o isolamen-Prefeito Carmínio Peixoto em entrevista to social e o bom senso. Não podemos abrir
que me concedeu em 1994, os poucos so- mão da vida, muito menos da economia e
breviventes da peste fugiram para as cida- de seus empregos. Para viver precisamos
des próximas. “A vila praticamente deixou comer. Sem comer também morremos.
de existir”. Carminio Peixoto foi prefeito
de 1948 a 1951.
Por isso as autoridades responsáveis, ouvindo os profissionais da saúde,
A maior crise com certeza acon- em minha opinião, devem permitir a atiteceu entre os dias 15 a 18 de março de vidade econômica com os cuidados neces1967, quando a cidade sofreu uma das sários e sempre monitorando os dados da
maiores catástrofes do estado de S. Paulo. saúde para que se necessário aperte novaChuvas ininterruptas causaram desliza- mente o isolamento. O que não podemos
mentos de terra e lama em quase todos os permitir é a falência do sistema de saúde,
pontos da cidade. O saldo da tragédia foi a pois ai a morte com certeza vira de forma
morte de 436 pessoas e a destruição de um viril e muitos morrerão sem o mínimo de
grande número de residências e edifícios. atendimento médico.
O prefeito da época era Geraldo Nogueira da Silva, carinhosamente chamado de
Segundo informações que nos che“Boneca”.
gam dos 20 leitos de UTI – Unidade de
Tratamento Intensivo em nossa cidade, 13
Meio século depois dessa tragédia,
já estão sendo ocupados.
novamente a cidade sofre com a pandemia
do novo Corona Vírus batizado de CoSe todos colaborarem fazendo sua
vid-19.
parte com responsabilidade a exemplo do
que já aconteceu em nosso passado, CaraA atual crise que atinge todo o munguatatuba renascerá mais forte e mais pudo e teve seu início na China deixa um
jante.
imenso rastro de mortes e no dia de hoje já
contabiliza 1.500 óbitos e mais de 25.000
Mesmo sendo dias de muita preoinfectados, apenas no Brasil. Em Caraguatatuba já temos duas mortes confirmadas e cupação e incertezas, não poderia deixar
duas em investigação e mais de uma cen- de cumprimentar essa cidade que me recebeu de braços abertos na comemoração
tena de casos suspeitos.
de seus 163 anos de emancipação políticoNão se tem a real dimensão dos es- -administrativa.

tragos que estão por vir, mas é certo apenas que não temos uma data para que a
normalidade seja restabelecida.

Parabéns Caraguatatuba e a
todos seus moradores!
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Comunicado Noroeste News
Obedecendo ao decreto que estabelece o fechamento dos estabelecimentos comerciais e como nossos escritórios se encontram de portas fechadas no Shopping Profissional Center, estaremos atendendo nossos anunciantes,
mesmo para classificados pelos telefones/watsapp
Fátima – 12 99193-1489

/ 12 98128-7496

Marly – 12 98121-4017
Cesar Jumana – 12 98114-0022
e-mail - editor@noroestenews.com.br

Caraguatatuba apreende tendas
na praia da Tabatinga
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, apreendeu, nesta segunda-feira
(13/04), oito tendas de praias
que estavam instaladas em
frente ao Condomínio Costa
Verde Tabatinga, na região
norte da cidade.
Ele havia sido notificado na última semana,
tendo prazo de 24 horas para
fazer a retirada, o que não
ocorreu. Diante da situação,
o condomínio e moradores
podem ser multados em 718
VRM (Valor de Referência
do Município), que chega no
total de R$ 2.563,26.

Como forma de enfretamento ao novo coronavírus (Covid-19),
o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar
Junior, baixou os
Decretos Municipais 1.234, 1.235,
1.237,/2020 que
definem regras em
relação à aglomeração. Vale
lembrar que a montagem
destas tendas, além de ir contra o decreto, é irregular.
O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo,
destaca que, além de facilitar a aglomeração na praia,

que neste período deve ficar
sem ninguém, o condomínio
infringe o artigo 243 da Lei
Municipal 1.144/80 (Código
de Posturas) que não permite a instalação de qualquer
dispositivo fixo na praia para
abrigo ou qualquer outro fim.
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Atendimentos de urgência e emergência
mudam para o CEM/CEO e UPA Central
será exclusivo para Covid-19
Com a escolha da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central para
atendimento exclusivo de
pacientes com suspeita de
Covid-19 (novo coronavírus), a partir desta segunda-feira (13), os atendimentos
de urgência e emergência
passaram a ser realizados no
prédio do CEM/CEO (Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas), localizado no Jardim Primavera.
Para se adequar ao
serviço de atendimento e
oferecer uma atenção para
toda a população e evitar
contatos com possíveis pacientes contaminados pelo
novo coronavírus, a unidade
passou por algumas modificações.
O prédio contará com
três entradas: a principal
com serviços de triagem para
atender os pacientes (adultos e crianças) da UPA e da
farmácia; a segunda entrada
será exclusiva para pacientes
do setor de saúde mental e
infantil, além da equipe do
Protege; e a terceira: a área
da piscina, da reabilitação,
também servirá como canal
de entrada para os demais
atendimentos que ainda continuam na unidade.
Os setores de trata-

mento de hanseníase e tuberculose mantêm-se no CEM,
bem como o ultrassom, os
atendimentos médicos de
especialidades e o Centro de
Reabilitação. Todas as consultas tiveram as suas agendas reduzidas. Além disso,
os pacientes foram orientados a irem ao prédio caso
haja uma emergência e sem
acompanhante.
A farmácia do CEM
também funciona normalmente no local, das 8h às
15h, para medicamentos do
Alto Custo. Para os demais
medicamentos a farmácia
funciona das 8h às 18h. O
Setor de Odontologia do
CEO está incumbido de realizar apenas atendimentos de
urgência e emergência.
Por hora, as consultas
de oncologia e o ambulatório
de feridos foram transferidos

para o Centro de Referência
da Mulher (Pró-Mulher), localizado na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, n° 2.135
– Camaroeiro.
UPA Central
O antigo espaço administrativo da Secretaria de
Saúde no Jardim Primavera
será transformado em 80 leitos de isolamento para atendimento de pacientes com
suspeita de Covid-19.
A nova configuração
da UPA Central será da seguinte forma: 1º andar (UPA
Covid-19 Adulta); 2º andar
(UPA Covid-19 Infantil); e 3º
andar (Leitos de Isolamento
Covid-19).
No local, o paciente
com suspeita da doença entra
pela porta central e deixará o
prédio por uma saída exclusiva.

Primeira paciente curada da Covid-19
em Caraguatatuba tem 71 anos

Quando
embarcou
para um cruzeiro marítimo
de férias no dia 14 de março,
em Santos (SP) com destino
ao Balneário Camboriú (SC),
com duas filhas e uma neta,
Nair Del Biano de Nadai, 71
anos, não imaginava o desfecho tenso e preocupante.
Alguns passageiros
subiram a bordo com o novo
coronavírus sem saber. Resultado, 35 dos 757 passageiros terminaram a viagem
antes da hora e com a Covid-19, entre eles, a família
Nadai.
“No navio, uma das

minhas filhas, a Iara, começou a sentir mal-estar. Quando cheguei em Caraguatatuba fui para casa. Poucos
dias depois comecei a sentir
os sintomas de falta de ar e
febre. Fui direto para a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento), dia 19 de março, no
Centro. Assim que fui atendida, já me isolaram e me
colocaram em observação.
Minha filha também foi atendida no UPA, mas não precisou ficar, fez o tratamento
em casa. Deolinda e Laís
também ficaram em quarentena em casa”, contou Nair.

Diabética e hipertensa, Nair disse que ficou
preocupada com o desenrolar da doença por causa das
notícias graves sobre a Covid-19. “Foi um susto, mas
em momento nenhum entrei
em pânico. Fui muito bem
atendida pelos profissionais
da UPA e estou recuperada”,
afirmou.
O diagnóstico de Nair
foi confirmado pelo Instituto
Adolfo Lutz. Já da filha Iara
ainda aguarda confirmação.
Todas estão bem, agora, e
descansam em um sítio da
família, a 300 km de Caraguatatuba.
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Caraguatatuba já atendeu
cerca de 400 trabalhadores autônomos

15 novembro
de abril dede
2020
08 de
2018

- -04
04- -

Caraguatatuba fiscaliza cerca de 500
comércios no feriado da Páscoa

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou nesta segunda-feira (13/4), em seis
escolas municipais, o atendimento descentralizado do
auxílio alimentar aos trabalhadores autônomos, prejudicados neste momento de
pandemia do Covid-19.

Algodão) e Antonia Ribeiro
da Silva (Jardim Califórnia), além do Fundo Social
para determinadas categorias.
A Prefeitura reforça
para que os profissionais
não procurem os Centros de
Referência de Assistência
Social (Cras) e aguardem a
resposta da equipe da Central de Relacionamento 156,
com retorno do dia e o local
para retirada.

O beneficio começou
a ser entregue no dia 8 de
abril e 381 profissionais já
foram atendidos. A retirada
é agendada após cadastro no
Canal de Relacionamento
Trabalhadores autô156 e por avaliação de pronomos que necessitem do
fissionais da Prefeitura.
beneficio devem entrar em
O auxílio está sen- contato com a Central de
do entregue nos Centros Relacionamento pelo teleIntegrados de Desenvolvi- fone 156, site 156.caraguamento Educacional (Cide), tatuba.sp.gov.br ou também
dos bairros Tinga, Perequê- pelos aplicativos para celu-Mirim e Casa Branca, além lares Android e IOS.
das escolas Benedito Inácio
No ato do cadastro é
Soares (Massaguaçu), Carlos Altero Ortega (Morro do necessário anexar documen-

to pessoal; Título de Eleitor;
comprovante de endereço;
declaração de que é autônomo e de que, em razão das
medidas decretadas para
prevenção do contágio da
COVID-19 (novo coronavírus), está impossibilitado de
trabalhar e/ou sem renda ou
que necessita receber a cesta
básica para sua manutenção
e/ou de sua família.
Só tem direito ao auxílio alimentar autônomos,
como artesãos, ambulantes,
microempreendedor individual, taxistas e motoristas
de aplicativo, que não tenham uma segunda renda,
que sobrevivam exclusivamente deste trabalho.
O atendimento seguirá durante a semana. A
previsão é que mais 700
pessoas sejam beneficiadas.

A fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba passou por cerca de 500 comércios não essenciais durante o
feriado de Páscoa. A maioria
obedeceu os decretos municipais 1.234, 1.235, 1.237 e
1.238, que seguem o decreto
estadual para que estabelecimentos permaneçam fechados durante a quarentena que
visa evitar a proliferação de
casos do novo coranavírus
(Covid-19).
Comércios em geral,
igrejas e feiras foram vistoriados pelas oito equipes da
Fiscalização do Comércio,
Fiscalização de Postura e
Vigilância Sanitária que cobriram todos os bairros da
cidade.
De sexta-feira (10)
e domingo (12), os agentes
públicos tiveram a missão de
orientar os comerciantes que
ainda estavam com as portas
abertas.
Para o secretário de
Fazenda, Nelson Hayashida, a
maior parte dos comerciantes
está consciente da importância de se resguardar e aqueles

que estavam abertos atenderam prontamente a orientação
dos fiscais.
O que muito se observou, conforme o secretário, é
que a maioria das denúncias
feitas para o Canal 156 não
era procedente. “As equipes
foram atender essas reclamações e a maioria se mostrou
infundada”, disse Xina. Não
houve registro de multa.
Um dos destaques foi
a ação dos agentes da Vigilância Sanitária que estiveram no Entreposto de Pesca
do Camaroeiro para orientar
a formação de fila e atendimento aos consumidores que

deixaram para comprar peixes na sexta-feira Santa. Os
pescadores foram orientados
a atender dois consumidores
por vez.
No domingo, foi a vez
da fiscalização chegar à Feira
do Rolo. A Prefeitura de Caraguatatuba liberou a venda de
produtos de gêneros alimentícios por serem considerados
essenciais, mas outras bancas
não poderiam ser abertas.
Houve orientação na banca
de pastel que servia o produto nas mesas. “Neste caso, só
poderia a entrega, sem consumo no local”, explicou o secretário.
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Estacionamentos próximos às praias
estão proibidos em Caraguatatuba
Com o objetivo de
evitar a aglomeração de munícipes e turistas, a Prefeitura
de Caraguatatuba proibiu o
estacionamento de carros nas
vagas da Avenida da Praia da
cidade.
Desde o início da quarentena, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção
ao Cidadão instalou no último
mês diversas placas indicando
a proibição do estacionamento pela orla de Caraguatatuba.
Além das placas de
sinalização, as equipes do
trânsito também colocam faixas informativas para que as
pessoas fiquem em casa.

vagas de estacionamento de
vagas de curta duração no
centro da cidade, entendendo
que algumas pessoas precisam resolver assuntos emergenciais.
A equipe de sinalização da Secretaria criou, na
Avenida Arthur Costa Filho
(Avenida da Praia), 25 vagas
de curta duração próximo ao
Caraguá Praia Shoppping,
Vagas de curta duração bancos Santander e Sicredi.
Por fim, no EntreposCom a proibição do
estacionamento, a Secreta- to de Pesca do Camaroeiro,
ria de Mobilidade criou 40 mais 15 vagas de curta dura-

15 de abril de 2020
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ção estão disponíveis.
As novas vagas criadas
pela equipe de sinalização da
Secretaria podem ser ocupadas
de 15 a 30 minutos com o pisca
alerta ligado. Passando este período, o carro estacionado estará
sujeito à multa e guincho.
Zona Azul
Em função dos fechamentos dos comércios, devido
ao isolamento social decretado
pela Prefeitura de Caraguatatuba e pelo Estado de São Paulo, a
Zona Azul está disponível para
estacionamento sem nenhum
custo.

Médico é o segundo paciente
curado da Covid-19 em Caraguatatuba
Depois de três dias
internado na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) da
Casa de Saúde Stella Maris,
um médico pediatra, de 47
anos, recebeu alta na manhã
desta terça-feira (14) e está
curado da Covid-19.
Os sintomas leves do
paciente começaram a aparecer no dia 6 de abril, quando ele deu entrada na UPA
Central. No sábado (11), o
quadro de saúde do médico
piorou, o que motivou a sua
internação na UTI.
Dos 11 confirmados
com a Covid-19, o paciente é o primeiro profissional
de saúde e a segunda pessoa
curada da doença em Caraguatatuba. O médico foi
diagnosticado pelo exame

realizado em laboratório
credenciado pelo Ministério
da Saúde.
O pediatra, que atende na rede municipal de
saúde, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro, passa bem e agora irá
descansar em casa.
Ele deixou o hospital aclamado e aplaudido
pela equipe de enfermeiros,
médicos e funcionários da
administração, limpeza e
farmácia.

Primeira paciente
curada da Covid-19
Uma idosa, de 71
anos, foi a primeira paciente
curada da Covid-19, em Caraguatatuba. O diagnóstico
foi confirmado pelo Instituto
Adolfo Lutz.
A paciente viajou de
férias em cruzeiro, no dia 14
de março, em Santos (SP)
com destino ao Balneário
Camboriú (SC), acompanhada por duas filhas e uma
neta. Com a alta, a idosa passa bem e está em casa com a
família.
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Aplicativo e Site da Central 156 permitem
agilidade nas solicitações e cadastros
Para minimizar o
tempo de espera do cidadão
e atender da melhor maneira
possível, a Central de Relacionamento 156 da Prefeitura de Caraguatatuba reforça a
população para que utilizem
as plataformas do site e aplicativo, agilizando o atendimento, principalmente para
os munícipes.
Esses métodos facilitam a realização dos cadastros, principalmente quanto à solicitação do auxílio
alimentar para autônomos,

onde muitas vezes, a linha
fica congestionada, e o munícipe não consegue realizar
o atendimento.
Pelo site é possível
acessar no endereço: 156.
caraguatatuba.sp.gov.br e seguir as orientações ou baixar
o aplicativo “Caraguatatuba
156”, disponível para celulares Android e IOS, onde
poderá acompanhar todo o
andamento do protocolo na
palma da mão, sem sair de
casa.
Para fazer o registro
no aplicativo é
simples,
basta
entrar na loja de
aplicativos
do
Android ou IOS e
pesquisar por Caraguatatuba 156
e instalar o app.
Após, é só clicar
em ‘Cadastre-se’
e preencher o
formulário. O cadastro será aprovado pela Central

156 dentro de até um dia útil
e o cidadão receberá o usuário e senha em sua caixa de
mensagens do email.
Cadastro para trabalhador autônomo – Abrir o
aplicativo/site; colocar nova
solicitação e clicar em “Cadastro Autônomo”; digitar o
endereço com número; anexar documento pessoal (pode
ser foto): RG, Título de Eleitor; comprovante de endereço e a declaração de que é
autônomo e de que, em razão
das medidas decretadas para
prevenção do contágio da
COVID-19 (novo coronavírus), está impossibilitado de
trabalhar e/ou sem renda ou
que necessita receber a cesta
básica para sua manutenção
e/ou de sua família.
A declaração deve ser
acessada no link (http://156.
caraguatatuba.sp.gov.br/autodeclaracao.pdf), impressa
ou copiada a mão, para ser
entregue na retirada do auxílio.

15 de abril de 2020
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Fátima Marques
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MTB 0066202

O Rotary Clube de Caraguatatuba completou
56 anos de fundação, e para comemorar, os
companheiros e convidados reuniram-se na Casa
da Amizade. Na ocasião a Presidente Maria Lúcia
presenteou o companheiro Waldomiro Perez (Im
memorian) e a Jornalista Fátima Marques, com a
honraria máxima que é o título de Sócio Honorário.

Prefeitura de Caraguatatuba recebe
doação de 200 máscaras da Fatec Litoral
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu
nesta semana uma doação
de 80 máscaras “face shield”
(que protegem todo o rosto
do usuário) da unidade da
Faculdade de Tecnologia do
Estado de São Paulo (Fatec),
localizada em São Sebastião.
Até o final de semana, mais
120 máscaras serão entregues.
A produção das máscaras “face shield” está sendo realizada no Laboratório
de Inovação e Gestão da Fatec e Etec de São Sebastião.

A faculdade, para a produção
das máscaras, contou com a
doação de uma máquina cortadora a laser e os materiais,
disponibilizados pelo Projeto
Baleia à Vista.
Segundo a faculdade,
a meta é produzir mais de 2
mil máscaras para todo Litoral Norte. São 13 alunos
auxiliando na produção e a
expectativa é que a equipe
aumente para 30.
De acordo com o
diretor da Fatec de São Sebastião, Daniel Jung, outras
instituições privadas estão
auxiliando no projeto.

“Esta ação é uma
parceria entre a Fatec São
Sebastião, Barlavento Coworking, o Instituto Supereco e o Yacht Club Ilhabela.
Estas máscaras impedem a
penetração de gotículas no
rosto e por isso são mais seguras que as cirúrgicas”, comenta o diretor.
“É um movimento
coletivo, com várias entidades particulares nos ajudando, para que consigamos
ajudar a população do Litoral Norte no combate do
novo coronavírus”, complementa.

Segundo o secretário
de Saúde, Amauri Toledo,
estas novas proteções faciais
ajudaram ao combate do Covid-19 na cidade. As “face
shield” serão entregues aos
profissionais de saúde do

município que estão convivendo diariamente com supostos casos do vírus e também os confirmados.
“Nós iremos encaminhar essa doação para que os
enfermeiros, trabalhadores

do SAMU, técnicos e médicos usem nos hospitais,
pois elas previnem mais os
usuários. Ela serve como um
complemento das máscaras
cirúrgicas e protegem completamente os rostos”, explica o secretário.

Noroeste News

Prefeitura de Caraguatatuba autua
Caixa Econômica Federal para
orientar clientes e reduzir filas
A agência da Caixa
Econômica Federal (CEF),
de Caraguatatuba, foi autuada pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde,
para que cumpra os decretos estudais no sentido de
demarcar os locais no chão
e providenciar o distanciamento dos clientes. Nesta
terça-feira (14/04), a Polícia Militar foi acionada
para conter a aglomeração
registrada do lado de fora
do banco.
Desde que o governo federal anunciou o pagamento de R$ 600, como
auxílio emergencial ao cidadão, para trabalhadores
impactados pela pandemia
provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), as filas
e aglomerações tem sido
uma constante em frente à
agencia bancária que também reduziu o número de
funcionários.
Em resposta a ques-

tionamento feito pelo Procon de Caraguatatuba, a
gerência da unidade informou que são sete bancários
trabalhando, o que representa 30% da equipe. Com
a notificação, o banco tem
10 dias para se defender,
e pode ser autuado em até
1.000 Valor de Referência do Município (VRM),
o que equivale hoje a R$
3.570,00.
O banco solicita que
a população fique atenta
sobre a necessidade de ir a
agência quando muitos dos
serviços podem ser feitos
pela internet. “Asseguro
que mais de 50% dos clientes não precisavam vir até a
unidade”, informou o ban-
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co ao órgão fiscalizador.
Ainda de acordo
com a gerência, há um calendário que deve ser observado para a liberação do
pagamento. “Não fazemos
o cadastramento por aqui e
o dinheiro não será liberado antes do prazo”, reforça.
Pessoas dos grupos
de riscos e preferenciais
são atendidos na única
agência da cidade das 9h
às 10h e o restante da população das 10h às 14h.
“Já colocamos informes na
agência e temos quatro pessoas do lado de fora, além
das marcações de distanciamento no chão”, conclui
as informações da CEF.
Para saber se tem direito e se cadastrar no auxílio emergencial ao cidadão
é preciso entrar nos sites
abaixo:
https://auxilio.caixa.
gov.br/#/inicio
Android:
https://play.google.com/
store/apps/details?id=br.
gov.caixa.auxilio
IOS:
https://apps.apple.
com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
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Sabesp isenta tarifa social para
aliviar orçamento das famílias
A Sabesp vai isentar
do pagamento das contas
de água e esgoto os clientes
das categorias de uso Residencial Social e Residencial
Favela. Em todo o Estado,
aproximadamente 2 milhões de pessoas que já têm
o benefício serão atendidas.
A medida vai valer por três
meses (abril, maio e junho)
para contas emitidas a partir
de 1º de abril de 2020 em
todo o Estado de São Paulo.
A Companhia também informa que, a partir
de segunda-feira, 23/3, as
agências de atendimento ao
público estarão fechadas.
Para colaborar no combate
ao avanço do coronavírus, a
Sabesp disponibiliza canais
digitais e ampliou as opções
de serviços pela Central de
Atendimento
telefônico.
Com isso, o cliente que ligar

para a central terá acesso a
todos os serviços da Companhia, como pedir segunda
via de contas e consultar
débitos, fazer religação de
fornecimento de água, entre
outros.
A Sabesp reforça que
não há alteração no trabalho das áreas operacionais,
de modo a garantir o pleno
funcionamento do sistema
de abastecimento e também
de toda a infraestrutura de
saneamento.
Tarifa Social
A Tarifa Social Residencial é destinada a residências
unifamiliares,
desempregados, habitações
coletivas ou remoção de
área de risco que atendam
aos critérios definidos pelo
comunicado tarifário. Para

usufruir do benefício, o
cliente atende a uma série
de critérios: possuir renda
familiar de até três salários
mínimos; morar em habitação subnormal com área
útil de até 60 m²; consumo
de energia de até 170 kWh
mensais; não haver débitos
para o imóvel; comprovar
o enquadramento na tarifa social a cada 24 meses;
consumo máximo de 15
metros cúbicos; demissão
não tenha ocorrido por justa
causa.
Clientes que se enquadrem nos critérios e
entrarem com pedido de
inclusão na Tarifa Social
Residencial a partir desta
sexta-feira, 20/3, serão beneficiados com o valor reduzido na conta de água: R$
8,88 para consumo de água
até 10 m³.

Noroeste
Noroeste News
News

HUMOR

15 de abril de 2020

- 12 -

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Não crie expectativas no serviço. Pode ganhar
novos admiradores. Pode se dar bem em jogo. Nº da Sorte
75.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Aqueles que
nunca mudam
de ideia nunca
mudam nada!”

Não conte demais com a sorte. Paquera e vida
a dois protegidas. Será fácil se concentrar no trabalho. Nº
da Sorte 12.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06

Churchill

Aposte no trabalho em parceria. Romance
recente deve se firmar. Aguarde agitos e papos com a turma.
Nº da Sorte 05.

Câncer - 21/06 à 21/07

Estará mais empolgada. No amor, seja realista.
Ninguém é perfeito! Trabalhar em algo diferente pode ser
ótimo. Nº da Sorte 04.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Em casa, esforce-se mais. A dois, supere o
ciúme e tudo ficará bem. Concentre-se no serviço. Nº da
Sorte 27.

Virgem - 23/08 à 22/09

Programa com a turma levanta o astral! A
relação está em harmonia. Seu trabalho será reconhecido.
Nº da Sorte 42.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Evite situações arriscadas. Se está só, saia e
jogue charme. Use a criatividade no emprego. Nº da Sorte
12.

Escorpião-23/10 à 21/11
Tire um tempo pra fazer o que gosta. A paquera
será um sucesso! Tire um tempo para colocar o papo em
dia com os amigos. Nº da Sorte 10.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12
Estará comunicativa. Amor do passado deve
despertar lembranças. Talvez precise resolver pepino no
lar. Nº da Sorte 41.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Curta os amigos. Fora da rotina, a paquera deve
correr melhor. Mantenha os pés no chão no serviço. Nº da
Sorte 32.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Curta a companhia da família. Momentos
animados a dois. Estará intuitiva e sensível. Aproveite!!! Nº
da Sorte 13.

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

Peixes - 20/02 à 20/03
Vale a pena repensar algumas coisas. Na
relação, ouça sua intuição. Pode ter uma boa surpresa nas
finanças. Nº da Sorte 43.
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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

s

New

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).
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).
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).
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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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

02 de agosto de 2018

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

15 de abril de 2020

telefone 98230-0553

PARA

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

Aluga-se 1 apartamentos
de um dormitório no bairro
Pontal Santa Marina
próximo a pista. Sala
conjugada, uma suíte e
banheiro com instalações
para máquina de lavar.
Possue uma vaga de
garagem com controle
remoto, antena coletiva
para TV digital, porteiro
eletrônico e Wi-Fi
Fone: (12) 98114-0022 com
proprietário
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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

Delivery

De terça-feira a domingo

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