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Cerimônia online de
hasteamento dos
pavilhões marca
solenidade cívica dos
163 anos de Caraguatatuba
Estado anuncia reabertura
gradual da economia em 11
de maio; Caraguatatuba
registra 62% de taxa de
isolamento social
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Caraguatatuba reforça serviço de
abordagem e abrigo à população em
situação de rua

Presidente, respeite o
cargo que ocupa!

Tenho acompanhado os passos
do presidente eleito, Jair Bolsonaro,
até mesmo por respeitar a democracia e tentar compreender o que nos
dizem os eleitores com suas escolhas,
nas urnas.

nosso País ao ridículo internacional
e não contribui para as soluções dos
nossos problemas.

Se o presidente dispensa tempo para comentar no Twitter sobre
suas impressões pessoais a respeito
de nossas legítimas instituições, não
encontro sinal algum de seriedade de
sua parte em compreender o que são
A Prefeitura de CaAs equipes circulam tro, regularização de benenossas raízes, nossa cultura, nossas raguatatuba, por meio da diariamente oferecendo fícios e de documentos de
Secretaria de Desenvolvi- aos abordados abrigo com identificação.
manifestações já históricas.

Como já escrevi em outras colunas, acredito ser importante acompanhar o governo para ter acesso e
melhores condições de avaliação do
mesmo e, embora nunca tenha sido
um entusiasta do ‘bolsonarismo’,
Como pessoa, ele não é obrisempre reconheci as ondas políticas
que exigem renovação e não torci gado a gostar do Poder Legislativo,
nem do Poder Judiciário, mas seu
contra esse ‘novo’ momento.
posto de mandatário do Poder ExeNo entanto, após inúmeras cutivo não corresponde com a atituações reprováveis, não posso me es- de pequena de desmoralizá-los, em
quivar de pedir respeito do próprio quaisquer que sejam suas expressões.
presidente ao cargo que ocupa, à fiA posição de um ‘chefe’ da
gura que deveria representar e honNação,
exige além de lisura, comprorar dentro dos poderes. Ver, a cada
dia, deslizes e presepadas nas redes metimento, características que tamsociais de autoria daquele que con- bém já me parecem questionáveis no
duz a República é nos depararmos caso de Bolsonaro, ou seja, isenção
com um despreparo perigoso e uma ao respeitar movimentos, bagagens e
confusão entre público e privado que histórico próprios do País, que anda
nunca nos ajudou a progredir como com as próprias pernas há tempos,
País. Falta postura institucional séria independentemente dos presidentes
eleitos.
ao senhor Jair Bolsonaro!
Diante dos últimos acontecimentos e de sua postura como chefe
maior de nossa república, participando de uma manifestação que afronta nossa lei maior, a Constituição, a
liturgia da República está no brejo.
As ações do presidente que expõem

Seu primeiro dever após eleito
deveria ser unir a nação na solução
de nossos problemas e não dividí-la
com seu ódio.
A falta de senso e lida com as
redes sociais também deixa clara a
irresponsabilidade de alguém que detém o maior
cargo de uma nação. Suas
palavras, portanto, têm
influência e não podem
contribuir para desinformação, reforço de preconceitos e como meios
de inflamar a população,
como tem feito habitualmente..

mento Social e Cidadania,
realiza desde 2017 o serviço permanente de abordagem a população em situação de rua.
Com o cenário atual de pandemia pelo novo
Coronavírus, o trabalho
foi intensificado com uma
abordagem diferenciada
por toda a cidade devido às
orientações das autoridades sanitárias para combate
à disseminação da doença.
O objetivo do serviço é oferecer orientação,
abrigo, garantir nutrição e
higiene, além de isolar os
que façam parte do grupo
de risco.

alimentação completa, higienização e acompanhamento médico, além de
todas as orientações sobre
medidas de prevenção ao
novo coronavírus.
Números
Durante o mês de
março as equipes do serviço realizaram 451 abordagens; 81 atendimentos
especializados (CREAS);
22 encaminhamentos para
casa de passagem; 16 internações para tratamento
de dependência química; 138 fornecimentos de
passagens para retorno ao
município de origem; 115
atendimentos para cadas-

Nesse período também foram realizados 16
atendimentos provenientes
de denúncias encaminhadas por munícipes aos canais oficiais da prefeitura.
Ao deparar-se com
pessoas em situação de
rua, o cidadão ou entidade que deseja ajudar, deve
entrar em contato com as
equipes da Casa Transitória Casa do Caminho ou do
CREAS (Centro de Referência de Assistência Social) que tomarão com as
devidas providências. Os
telefones são: (12) 38876287 ou (12) 3882-5236

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
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Sob reclamações da população
Caraguá inicia a 2ª Etapa da
Vacinação contra Gripe (H1N1)

São inúmeras as
reclamações em Caraguatatuba sobre a vacinação
que foi antecipada pelo
Ministério da Saúde tendo em vista a pandemia
do Codiv-19. Anunciava o
Ministério da Saúde, que
o objetivo seria afastar os
casos de gripe comum para
que não fossem confundidos com as infecções do
Corona Vírus.

ção da Secretaria de Saúde, na última quarta-feira
(22/04), teve início a 2ª
fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a
Gripe em Caraguatatuba,
No início da vacina- isso sem que a primeira fase
ção que objetivava atender tenha sido completada.
a grupos prioritários como
Essa etapa deveria
os idosos, a desinformação
ter
iniciado
na quinta-feira
reinou em Caraguatatuba,
(16/04),
porém,
o Governo
principalmente nos postos
de saúde e a falta de en- do Estado enviou as doses
trega de vacinas em tempo para esse público-alvo sohábil pelo governo agra- mente nesta sexta-feira (17).
Como na segunda (20/04) e
vou esse quadro.
terça-feira (21/04) tivemos
Agendar a vacina- os feriados de Aniversário
ção foi impossível até que da Cidade e de Tiradentes,
a Secretaria de Saúde de- a equipe de vacinação prefiniu pela vacinação bairro feriu iniciar a aplicação das
em bairro o que até agora, doses após os feriados.
no inicio da segunda fase
A campanha é volainda não foi terminado,
tada
para
caminhoneiros,
daí a reclamação com muimotoristas
de
transporte cotos idosos que não conseletivo, pessoas com comorguiram ainda a vacina.
bidades (diabéticos, renais
Soma-se a isso o crônicos, hipertensos, carfato de que algumas clíni- díacos, obesos, pacientes
cas que aplicavam a vaci- em tratamento oncológico
na penta-valente, de maior e outras condições clínicas
abrangência, devido a crise especiais), além de pessoas
da pandemia também dei- privadas de liberdade, proxaram de aplicar e aqueles fissionais do sistema prisioque podiam pagar também nal e adolescentes e jovens
não puderam ser vacina- de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.
dos.
Segundo

informa-
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dos da Secretaria de Saúde
de Caraguatatuba, há cerca
de 18 mil pessoas com comorbidades cadastrados no
município.
Para tomar a vacina,
o paciente deverá apresentar prescrição do médico
ou da enfermeira responsável pela UBS do bairro
ou deverá levar a receita
do medicamento de uso
contínuo que comprove a
doença.
A vacinação ocorrerá das 8h às 16h em 10
locais: EMEI Adriana
Aparecida Cassiano, Perequê-Mirim; EMEF Prof.
Euclydes Ferreira, Perequê-Mirim; EMEI/EMEF
Prof. Jorge Passos, Jaraguazinho; EMEI/EMEF
Prof. Lúcio Jacinto, Tinga;
EMEF Prof. Luiz Silvar
do Prado, Casa Branca;
EMEF Profª Antonia Antunes Arouca, Massaguaçu;
Escola Estadual Avelino
Ferreira, Porto Novo; Ciase do Sumaré; Centro Comunitário do Residencial
do Jetuba; Centro de Atendimento Social e Cultural
do Morro do Algodão.

Informa ainda a Secretaria que os idosos que
De acordo com da- ainda não receberam a vacina, como por exemplo,
de bairros como Golfinhos,
Martim de Sá, Prainha, Jardim Britânia, Pontal Santa
Marina entre outros, na 1ª
fase da campanha, não precisam se preocupar. A vacinação continuará de casa
em casa, com as equipes
das Unidades Básicas de
Saúde (UBS).
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Cerimônia online de hasteamento dos
pavilhões marca solenidade cívica dos
163 anos de Caraguatatuba

A cerimônia cívica
de hasteamento dos pavilhões do Brasil, Estado e
Munícipio em comemoração aos 163 anos de emancipação político-administrativa de Caraguatatuba
foi realizada na manhã desta segunda-feira (20/4),
em frente ao Teatro Mario
Covas, no Indaiá. Houve
a execução dos Hinos Nacional e de Caraguatatuba.
Mais de 300 pessoas acompanharam o evento via internet.

“Enquanto cidadão
precisamos lembrar desse momento e parabenizar
Caraguatatuba e seu povo.
Tenho orgulho dessa cidade maravilhosa”, destacou
o presidente da Câmara,
Carlinhos da Farmácia.

As medidas de distanciamento social para
evitar a transmissão da Covid-19 foram estipuladas
pelo Governo do Estado de
São Paulo (Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020) e são seguidas
“A capacidade do
pelo Município na quarenser humano em se adaptar
tena, prorrogada até o dia
aos problemas impressio10 de maio.

na. Todos nós queremos o
bem comum e, em breve,
voltaremos à normalidade.
Mas não podíamos deixar
Em 2020, a Prefeitu- de parabenizar Caraguatara de Caraguatatuba optou tuba”, disse o comandante
por um esquema especial do 20º Batalhão, major PM
de transmissão online na
Fan Page oficial no Facebook para evitar aglomeração de pessoas e a proliferação do novo coronavírus
(Covid-19).

A solenidade contou com as participações
do prefeito Aguilar Junior;
do presidente da Câmara
Municipal, Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos
da Farmácia); e do comandante do 20º Batalhão da
Polícia Militar do Interior I
(20º BPM/I – Litoral Norte), major PM André Luiz
Paes.
“É um momento diferente, mas temos sempre
que lembrar do nosso povo
hospitaleiro e resiliente.
Tenho certeza que juntos e
com amor e solidariedade
vamos vencer essa luta”,
disse Aguilar Junior.

André Luiz Paes.

O vídeo do ato cívico está disponível na Fan
Page da Prefeitura de Caraguatatuba, no link https://
www.facebook.com/prefeituradecaraguatatuba/.
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Ilhabela segue com campanha de
vacinação contra gripe

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Saúde segue com a
campanha de vacinação
contra a gripe (influenza),
a partir das 9h, dessa quarta-feira (22), nas escolas
municipais.
O público alvo da
segunda fase da campanha
são: doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas
de transporte coletivo e
portuários. “Na primeira
fase da campanha, vacinamos 125,38% dos trabalhadores de Saúde e
120,47% dos idosos do
município. É a primeira
vez que atingimos a meta
vacinal em tão pouco tempo de campanha”, declarou o secretário de saúde,
Gustavo Barboni.
Já a terceira fase
da campanha será disponibilizada a partir do dia
9 de maio e atenderá professores, crianças de seis
meses a menores de seis
anos, grávidas, mães no
pós-parto, população indí-

22 novembro
de abril dede
2020
08 de
2018
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gena, pessoas acima de 55 rio da Saúde, a vacina conanos e pessoas com defici- tra influenza não tem efiência.
cácia contra o coronavírus,
porém, neste momento, irá
A fim de evitar auxiliar os profissionais
aglomerações, o municí- de saúde na exclusão do
pio realiza a campanha nas diagnóstico para coronavíescolas, em local arejado. rus, já que os sintomas são
É disponibilizado o álcool parecidos.
gel e os profissionais da
saúde organizam as filas
Confira as escolas
(caso haja), mantendo a que serão postos da
distância de 1,5m entre os
vacinação:
pacientes.
• E.M. Prefeito Leonardo Reale (Armação) •
Segundo o Ministé- E.M. Professor José Antônio Verzegnassi (Água
Branca) • E.M. Professora Doutora Ruth Cardoso
(Barra Velha) • E.M. Dumara Verzegnassi (Barra Velha) • E.M. Waldemar Belisário (Itaguaçu)
• E.M. Professora Anna
Leite Julião Torres – Praia
Grande (Centro
Cultural)
• Centro Cultural Waldemar Belisário – Vila

Força Tática da PM
prende homem que
cultivava maconha
no quintal de casa em
Caraguá
Com ele foram
apreendidas porções da droga, além de utensílios utilizados para o preparo e embalo do entorpecente.
A Polícia Militar
prendeu, no sábado (4), um
homem, de 42 anos, pelo
crime de tráfico de drogas.
O suspeito foi detido em sua
residência, na avenida Nilo
Braga Garcez, no centro de
Caraguatatuba.
Equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do
Interior (BPM/I) foram até a
casa do criminoso em cumprimento a um mandado de
busca e apreensão. No local,
surpreenderam o suspeito
em seu quarto e, ao realizarem vistoria, localizaram,
dentro de um guarda-roupa,
oito tijolos e cinco porções
de maconha, uma faca, duas
balanças de precisão, um celular, dois rolos de plástico
filme e um notebook.
Questionado,
o
homem disse aos PMs que
mantinha um pé de maconha em seu quintal e que

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

estava guardando as drogas
para um amigo em troca de
dinheiro.
As drogas e todo o
material encontrado foram
apreendidos para perícia.
O homem foi preso em
flagrante e levado à delegacia do município, onde
foi autuado por tráfico de
entorpecentes.
PM detém trabficante
em Ilhabela
Nesta
segunda-feira (20/04), os policiais
militares do 20° Batalhão
de Polícia Militar do Interior
prenderam um traficante em
Ilhabela. Drogas e munições
foram apreendidas.
A equipe realizava
uma averiguação quando
abordou um suspeito de tráfico de drogas. Franqueada
a entrada dos policiais na
residência do suspeito foram
localizados 3 porções de maconha, uma balança digital,
embalagens e dinheiro.
Questionado, o infrator ainda informou que
nos fundos da residência havia mais entorpecentes. No
local indicado a equipe localizou um saco plástico azul
contendo mais 4kg de maco-

nha e 100 munições calibre
9.mm.
O traficante foi
conduzido, juntamente com
os objetos apreendidos, ao
Distrito Policial de Ilhabela,
permanecendo à disposição
da Justiça.
PM apreende 24 quilos
de cocaína e crack em
Ubatuba
Policiais do 20º
Batalhão de Polícia Militar
do Interior (BPM/I) apreenderam 24 quilos de cocaína e crack, na quinta-feira
(9), em uma área de mata
no bairro Ipiranguinha, em
Ubatuba.
A equipe realizava patrulhamento pela Rua
Francisca Maria de Jesus, no
mesmo bairro, quando flagrou dois homens em atitude
suspeita. Durante aproximação os indivíduos fugiram
pela área de mata.
Em vistoria no local os policiais encontraram
um tonel enterrado em uma
trilha, contendo 16 tabletes
de cocaína e oito de crack,
somando 24 quilos.
As drogas foram
apreendidas e o caso apresentado na Delegacia Municipal de Ubatuba.
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São Sebastião enfatiza a importância
do bloqueio sanitário educativo como
método de prevenção contra a Covid-19
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Conforme anunciado,
a Prefeitura de São Sebastião
esteve realizando, durante
este feriado prolongado de
Tiradentes, um bloqueio sanitário educativo nas divisas
com os municípios de Caraguatatuba e Bertioga.
O objetivo foi conscientizar os motoristas de
carros com placas de outras
cidades sobre a necessidade
do isolamento social e informar as medidas básicas de
prevenção à COVID-19.

Também foi realizado
o monitoramento de possíveis sintomas nos passageiros, a desinfecção dos pneus
com hipoclorito (desinfetante que combate o coronavírus) e a realização de breves
questionários para acompanhamento da vigilância em
saúde e sanitária.

Vale lembrar o nível
de conscientização da população sebastianense diante
dessa pandemia ao permitir
que a cidade seja a líder no
Estado de São Paulo em atingir os percentuais esperados
para o isolamento social.

uma ação conjunta com as
Secretarias de Saúde (SESAU) e Segurança Urbana
(SEGUR),
Departamento
de Vigilância em Saúde, a
Fundação de Saúde Pública (FSPSS) Guarda Civil
Municipal (GCM), o Departamento de Trânsito (DECerca de cem funcio- TRAF), a Coordenadoria
nários estiveram envolvidos Municipal de Defesa Civil
nesses bloqueios e esta foi (COMDEC).

São Sebastião realiza mais de 3.600
atendimentos através do Apoio Social

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Social (SEDES), implantou o Apoio
Social Móvel, ação que vai
de bairro em bairro da cidade
para tirar dúvidas dos moradores sobre assuntos relacionados ao Banco do Povo
Paulista, ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),
aos benefícios cedidos pelos
governos estadual e federal, e
às questões ligadas ao Centro
de Referência da Assistência
Social (CRAS).
O objetivo da gestão
municipal é dar continuidade
ao trabalho de assistência social sem precisar proporcionar aglomeração de pessoas
– evitando, assim, possível
transmissão do coronavírus
– além de facilitar a vida dos
seus munícipes durante esse
período de isolamento social.
Entre as dúvidas sanadas, estão informações sobre
o auxílio emergencial de R$
600,00 oferecido pelo Governo Federal e a distribuição de

cestas básicas às pessoas credenciadas no Cadastro Único
e no CRAS.
Em seis dias de atuação, a SEDES conseguiu
atender mais de 3.600 pessoas por meio do Apoio Social
Móvel. Esse atendimento já
esteve em 13 bairros: Canto
do Mar, Jaraguá, Morro do
Abrigo, São Francisco, Topolândia, Olaria, Itatinga,
Paúba, Maresias, Boiçucanga,
Cambury (região do Areião e
Sertão de Piavu), Vila Sahy e
Boraceia.
Esse empreendimento
conta com uma equipe composta pela parceria do Posto
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São Sebastião retoma campanha de
vacinação nesta quarta-feira

A Prefeitura Municipal de São Sebastião, por
meio da Secretaria da Saúde (SESAU), nesta quarta-feira (22), dá continuidade
à Campanha Nacional de
Vacinação contra Gripe, com
a chegada de novo lote de
doses enviado pelo Governo
Estadual.
Nessa segunda fase,
serão vacinados os portadores de doenças crônicas ou
condições clínicas especiais,
indígenas, jovens de 12 a 21
anos sob medidas socioeducativas, população privada
de liberdade, funcionários do
sistema prisional, trabalhadores portuários, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo.
Os profissionais do
transporte podem buscar os
postos de vacinação, independente do seu estado ou
município de residência, por
transitarem em todo o país.
É indicado que apresentem documento comprobatório – como carteira de
trabalho, contracheque com
documento de identidade, a
carteira de associação a sindicatos de transportes, carteira de habilitação (categorias
C, D ou E) ou declaração dos
serviços onde atuam.

IMPORTANTE: Neste momento de pandemia, a
Prefeitura tem como um dos
seus objetivos combater e
prevenir o contágio do COde Atendimento ao TrabalhaVID-19 no município.
dor (PAT), Centro de Referência da Assistência Social
Por isso, para evitar a
(CRAS), Banco do Povo Pauaglomeração de pessoas nas
lista, Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) e Fundo Social de São Sebastião.
Todos os atendimentos respeitaram o distanciamento social de um a dois
metros, disponibilidade de
álcool em gel sobre as mesas
e os funcionários que participaram dessa ação utilizavam
máscara e luvas, todas medidas indicadas pelos órgãos de
saúde contra a pandemia da
Covid-19.

Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e não sobrecarregar o
atendimento nesses locais, a
campanha de vacinação está
sendo realizada em escolas
municipais por profissionais
da saúde.

Rua Vereador José Luiz Soares, 567 – Pontal da Cruz
EMEI Peteleco: Rua Primeiro Centenário Batista, 62 –
Centro

EM Patrícia Viviani SantaSerão 15 escolas que na: Avenida Professor José
servirão de postos de vaci- Machado Rosa, 349 – Tonação, das 9h às 17h, de se- polândia
gunda a sexta-feira:
EM Profª. Luiza Helena de
EMEI Mundo Encantado:
Barros: Rua Itatiba, 600 –
Rua Nais, 201 – Canto do
Barequeçaba
Mar
EM Profª. Edileusa Brasil de
EMEI Elefante Colorido:
Oliveira: Rua Projetado, 33
Rua Valdomiro Peixoto de
– Maresias
Oliveira, 53 – Jaraguá
EMEI Pônei Azul: Rua Ma- EM Profª. Guiomar Apareciximiliano dos Santos, 33 – da Conceição de Souza: Rua
Tropicanga, 99 – BoiçucanEnseada
ga
EMEI Pingo de Gente: Avenida Bernardo Cardim Neto, EMEI Cambury: Rua Olímpio Faustino, 155 – Cambury
227 – Morro do Abrigo
EM Profª. Maria Francisca Instituto Verde Escola: Av.
Santana de Moura Tavolaro: Marginal, 44 – Barra do
Sahy

EM Branca de Neve: Rua
Benedito Izidoro de Moraes,
671 – Juquehy
EM Profª. Maria Virginia
Silva: Rua Cravinhos, s/nº –
Barra do Una
EM Vilma Aparecida de
Almeida Ribas: Alameda
Mauá, s/nº – Boraceia

Noroeste
s
New

23/04/2020
-06-

Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Cerimônia de comemoração dos 25
anos da fundação da Loja Maçônica
Baluartes do Atlântico. Parabéns!!!

Vigilância em Saúde orienta munícipes
em filas de estabelecimentos essenciais

Equipes de agentes
da Vigilância em Saúde de
Ubatuba percorrem na manhã desta quinta-feira, 16, a
região central para orientar a
população sobre cuidados a
serem adotados para evitar o
contágio pelo novo coronavírus, que provoca a doença
Covid-19.
O trabalho será contínuo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16 horas, e
tem como foco os munícipes
que aguardam em filas de
estabelecimentos comerciais
essenciais, como supermercados, quitandas e, principalmente, agências bancárias e lotéricas, em função de
pagamentos diversos (salários, aposentadorias, auxílio
emergencial, auxílio-saúde
ou maternidade entre outros
benefícios).
A Vigilância lembra
que as medidas de distanciamento social – ficar em
casa e sair somente quando
necessário – e a higiene frequente das mãos (com água
e sabão ou com álcool em

gel) são a melhor maneira
de evitar de a propagação de
doença, além do uso de máscaras em ambientes externos.
Aos estabelecimentos com serviços essenciais,
como bancos e supermercados, que prestam atendimento ao público, a Vigilância
em Saúde recomenda ainda
a adoção de medidas como:
– Passar álcool em gel antes
de entrar nos estabelecimentos e imediatamente após
sair. Disponibilizar o produto
nos balcões de atendimento
para clientes e funcionários.

as mãos e, se possível, higienizar com uma toalha descartável e álcool superfícies
tocadas por todos.
– Manter as janelas abertas o
máximo possível.
– Manter distanciamento
máximo possível entre cada
mesa, com distância mínima
de 1 metro.
– Diminuir quantidade de
clientes dentro do estabelecimento

– Organizar fila fora do estabelcimento mantendo distanciamento mínimo entre uma
– Disponibilizar frasco de álpessoa e outra
cool gel exclusivo para cada
caixa. Utilizar o mesmo a
– Fixação de informativos
cada atendimento de cobran- sobre as medidas a serem
ça.
adotadas pelos trabalhadores
e clientes visando sua prote– Priorizar lavar as mãos ção individual.
com água e sabão ao chegar
em casa ou no após atendi- – Higienizar os estabelecimento pelos funcionários.
mentos com maior frequência diária e as mesas a cada
– Dentro dos estabelecimen- novo cliente com álcool 70°
tos: evitar tocar o rosto com ou hipoclorito de sódio.
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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

Seus esforços serão recompensados e você
deve receber os elogios da família. Fique numa boa com
um homem mais velho. Curta a companhia do par, mas
mantenha os pés no chão. Nº da Sorte 30.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Respeite os
coveiros, nós
trabalhamos!”

Surpreenda o par agindo com mais ousadia no
sexo. Assim, passará ótimas horas ao lado de quem ama,
Não perca também a chance de viajar com seu amor. Nº da
Sorte 10.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Os momentos íntimos com o par serão intensos, mas cuidado para não se iludir com os sentimentos de
alguém. Terá com quem contar na hora de tomar decisões
importantes. Nº da sorte 06.

Câncer - 21/06 à 21/07

Preste atenção se precisar lidar com papelada
e documentos importantes. O excesso de ambição pode
gerar uma inimizade, fique de olho! Mesmo assim, enfrente
os obstáculos. Nº da Sorte 08.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Evite sonhar demais nas questões amorosas e
cuide melhor da sua espiritualidade. Preste atenção para não
ficar fazendo cobranças o tempo todo. O setor profissional
poderá tirar o seu sossego. Nº da Sorte 19.

Virgem - 23/08 à 22/09

Sua popularidade vai estar em alta e você terá
a oportunidade de tirar as pedras do seu caminho. Final de
semana perfeito para relaxar e não para se envolver com
situações complicadas. Nº da Sorte 22.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Tenha cama e, no fim, tudo acabará entrando
nos eixos. Procure dar atenção aos parentes ficando mais
tempo ao lado deles. Se estiver só, pode pintar uma paixão
daquelas. Nº da Sorte 07.

Escorpião-23/10 à 21/11

Cuidado com a insegurança em excesso no
amor e encare os problemas dia a dia com garra. Nesta fase,
será importante aprender a perdoar e passar mais tempo
com sua cara-metade. Nº da Sorte 15.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Algumas discussões fora de hora devem
mexer com seu humor. Cuide melhor da sua espiritualidade
agindo de maneira positiva. Fortaleça sua auto estima e
arrisque-se na conquista. Nº da sorte 33.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Pode pintar uma nova paquera neste período.
Empenhe-se cada vez mais e busque sua felicidade. Um
dinheiro inesperado chegará na hora certa. Tire o final de
semana pra relaxar. Nº da Sorte 10.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Controle a mania de aumentar a gravidade
dos seus problemas e pare de se fazer de vítima o tempo
todo. Acredite na sua capacidade de se dar bem no setor
profissional. Nº da Sorte 01.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

Faça atividades manuais para relaxar e
mantenha-se longe de falatórios. O momentos é perfeito
para você expressar seus sentimentos. Não deixe de se
entregar à paixão. Nº da Sorte 26.
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Estado anuncia reabertura gradual da
economia em 11 de maio; Caraguatatuba
registra 62% de taxa de isolamento social
O governador João
Doria anunciou nesta quarta-feira (22), no Palácio dos
Bandeirantes, o “Plano São
Paulo” que regerá a reabertura gradual dos setores produtivos após o término desta
etapa da quarentena, válida
até 10 de maio.
As autorizações para
o funcionamento do comércio vão depender da situação
específica de cada cidade ou
região do estado, no entanto,
não foram detalhados os estabelecimentos que poderão
voltar a funcionar em 11 de
maio.
A implementação dessa reabertura será em fases,
regionalizada e setorial, sempre respeitando a ciência.
De acordo com Patrícia Ellen, secretária do Desenvolvimento Econômico,
serão monitorados diariamente os leitos disponíveis
nos hospitais por região, para
saber como as medidas restritivas serão afrouxadas. O
monitoramento diário de leitos já é feito na cidade de São
Paulo.
O governador condenou a flexibilização da quarentena adotada por algumas
cidades do estado, que publicaram decretos municipais
com medidas que desrespeitam o decreto estadual, válido
até 10 de maio. “Não é prudente, não é conveniente que
nenhuma cidade do interior
do estado de São Paulo rompa a quarentena antes do dia
10 de maio”, afirmou Doria.
Antes do anúncio, o
governador listou todas as
áreas da economia que se
mantiveram abertas durante
a quarentena. “São Paulo não
parou. Ao todo, praticamente

74% da economia paulista
funciona desde o primeiro
dia da quarentena”, afirmou o
governador.
Os detalhes do “Plano
São Paulo” serão anunciados
no dia 08 de maio. Até 10
de maio, no entanto, estão
mantidas todas as medidas
restritivas determinadas pelo
governo do estado. “Até lá,
não haverá mudanças ou alterações na quarentena em todo
estado de SP. A obediência
deverá ser feita rigorosamente”, salientou o governador.
“Não estamos anunciando
que a partir do 11 de maio não
teremos nenhuma quarentena”, complementou.
Taxa de isolamento
social
A taxa de isolamento social em Caraguatatuba
chegou a 62% na terça-feira
(21/04), segundo o sistema de
monitoramento inteligente do
Governo do Estado feito com
base nos dados dos celulares
da população.
Os dados de Caraguatatuba apontam 62% de taxa
de isolamento social no dia
18 de abril, 67% no dia 19
de abril e a 61% no dia 20 de
abril.
De acordo com o Cen-

tro de Contingência do coronavírus em São Paulo, a
adesão ideal para controlar a
disseminação da Covid-19 é
de 70%.
O Sistema de Monitoramento Inteligente mostra
que o percentual de isolamento social em todo o Estado foi de 57% na terça-feira
(21/04).
Medidas
Desde o início da
pandemia, a Prefeitura de
Caraguatatuba promoveu diversas ações visando ampliar
a conscientização da população sobre a importância de
manter o isolamento social.
Foram afixados faixas e outdoors reforçando
a necessidade de ficar em
casa, carros de som estão circulando em todo o município
lembrando as importantes
medidas para se proteger
contra o novo coronavírus,
além de fiscalização intensa
em toda a cidade.
Além disso, diariamente as redes sociais oficiais trazem informações sobre os cuidados necessários
para evitar a contaminação,
além de informar sobre o
número de casos suspeitos e
confirmados.
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Juntos vamos derrotar o vírus

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

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

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).
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VD ótima casa no PROCURO TRABIndaiá próx. Escola ALHO de faxineira em
casa ou escritório / (12)
Colônia dos Pescado- 99737-8723
res/ Bradesco/ Semar/
VENDO 1 sofá de canto
3 (três) dorms/ 2 vagas
cinza escuro de tecido
cob/ doc ok p/financ/ R$
valor R$200,00 / Tratar
260 mil (12) 99622-9797
telefone 98230-0553

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

PROCURO

EM-

PREGO para limpagar
quintal e jardim/ 982300553

Procuro Trabalho de
Jardineiro/ zelador/segurança ou porteiro contatar: (11)95198-3589 ou
(11) 95370-4765

TROCO
APTO
PENHA - 2 dorm/ sla/
coz/ wc/ gar/ ot local/ por
imóvel Caraguá/ R$320
mil/ 98187 8636

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

(12)

ANO XXIII Nº 1.143

