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Bolsonaro não pode mandar
os mortos calarem a boca

O presidente Jair Bolsonaro parece
um pobre diabo que não tem mais paz no
seu inferno particular. Até algum tempo ele
vivia a alegria diária na porta do Palácio.
Eram momentos do despejo verbal de suas
conveniências que não suscitavam maiores
contestações da imprensa. Seus “coices”
presidenciais contra a imprensa eram tidos
como algo natural de um notório truculento
e sinceramente despojado de boa educação.

ternativa do presidente para manter a influência de Ramagem, que é próximo à família
Bolsonaro, na corporação).

Ao exonerar o comando da PF no
Rio, Souza convidou o ex-superintendente
Carlos Henrique Oliveira para assumir a
direção executiva da PF. Ele foi colacado como o “número dois” da nova direção
moldada pelos interesses do presidente. A
promoção foi vista por delegados como uma
Hoje Bolsonaro não consegue mais forma “estratégica” de trocar o comando da
executar seu número de agressividade auto- PF fluminense.
ritária, gesto filmado e jogado nas redes soDe volta à porta do Palácio
ciais para alimentar seus cães digitais, sem
O presidente Bolsonaro quis conque haja uma reação de boa parte da socievencer
os jornalistas que o doutor Carlos
dade e dos jornalistas que tem compromisso
Henrique
foi “promovido”, saindo da supede registrar, analisar e criticar as falácias do
rintendência
do Rio para ser o número 2 da
discurso de um presidente que despreza o dihierarquia
da
Polícia Federal. Puro engodo,
álogo democrático. Acabou a paciência.
argumento do tipo vai que cola. A versão só
Bolsonaro mandou um jornalista convence os seus cães digitais que engolem
“calar a boca” nesta terça-feira (05). O pro- qualquer coisa atirada pelo Mito. O fato: o
fissional perguntava sobre a troca no coman- delegado Carlos Henrique caiu “para cima”,
do da superintendência da Polícia Federal foi promovido para um cargo burocrático
no Rio de Janeiro. O presidente finge não sa- sem nenhum poder agora sob qualquer inber, mas sabe que cada truculência dessas é vestigação. Resumo: o presidente interferiu,
uma senha para a sanha dos seus seguidores como queria, no comando da PF no Rio de
nas redes sociais atacar os jornalistas e um Janeiro. Essa é a verdade que não quer calar.
estímulo para as agressões físicas em locais Não adianta o presidente mandar jornalista
públicos. O mito é um exemplo a ser seguido calar a boca.
pelos seguidores ferozes.
A hora dos mortos:
Esse
tipo de arreganho autoritário, o
Uma pausa na grossura na
ataque
à
imprensa,
não servirá para o moporta do Palácio:
mento
em
que
o
presidente
da República tiEm uma estratégia para se blindar de
ver
que
ficar
frente
a
frente
com os mortos
uma eventual medida contrária do Supremo
da
Covid-19.
O
comportamento
errático, as
Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonacortinas
de
fumaça,
tudo
vai
se
dissipar na
ro deu posse na segunda-feira (4), às pressas,
hora
em
que
o
país
cobrar,
de
verdade,
o que
ao novo diretor-geral da Polícia Federal, RoBolsonaro
fez
ou
deixou
de
fazer
durante
a
lando Alexandre de Souza. No mesmo dia,
tragédia brasileira.
em uma das primeiras medidas no cargo,
Os mortos não podem ser calados por
Souza mudou o comando da SuperintendênBolsonaro. Os mortos vão cobrar a falta de
cia da corporação no Rio de Janeiro - área
responsabilidade de um presidente que não
de interesse de Bolsonaro e seus filhos. (A
cumpriu o seu papel constitucional e humanomeação de Rolando é vista como uma alno.
Vai chegar a hora desse
encontro, um fato. A realidade
de alguma maneira escapará
das redes sociais e cobrará a
conta da irresponsabilidade
presidencial. A conta da falácia, mais uma, da inevitabilidade das mortes provocadas
pela pandemia.
Pedro Pinto de Oliveira
Com Agência Estado
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Aguilar Jr solicita ao Estado aumento
do número de leitos do HR e restrição
de acesso ao município

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
assinou nessa segunda-feira
(04/05), um ofício endereçado ao governador de São
Paulo, João Dória, e ao Secretário de Desenvolvimento
Regional do Estado, Marco
Vinholi, solicitando o aumento do número de leitos do
Hospital Regional do Litoral
Norte, bem como a restrição
de acesso ao município como
uma importante ação para o
enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).
Segundo o ofício, a
Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria
de Saúde, está investindo
na compra de diversos equipamentos, criando leitos,
estruturas e capacitando os
profissionais de saúde, além
de realizar uma série de
ações junto à fiscalização de
comércios, higienização de
ruas e pontos de ônibus, bem
como uma ampla campanha
de conscientização da população sobre o contágio.
“Mesmo com todos
os nossos esforços, o município já constatou óbitos
e a perspectiva, segundo os
especialistas, é de aumento
da propagação do vírus e do
crescimento exponencial do
número de pessoas infecta-

das nos próximos dias”, ressaltou Aguilar Junior.
O prefeito salienta
que o município possui um
número reduzido de leitos
hospitalares de isolamento
capazes de atender toda a
demanda e, por isso, solicita ao governador a liberação
de mais leitos no Hospital
Regional em Caraguatatuba
para atendimento dos pacientes com a Covid-19.
Outro ponto abordado no ofício foi a restrição
de trânsito na cidade. “Estamos preocupados com o
grande fluxo de pessoas que
acessam o nosso município
pelas rodovias estaduais,
principalmente a Tamoios.
Solicitamos que sejam adotadas medidas restritivas,
como o fechamento da rodovia para os não residentes
na cidade e aos serviços que
não sejam essenciais, além
da adoção de barreiras sanitárias”, destacou Aguilar Junior em seu pedido.
Cronologia
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
encaminhou em 16 de março um ofício ao governador
de São Paulo, João Dória,
pedindo a antecipação da
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inauguração do Hospital
Regional e a disponibilização de leitos, para pacientes
com suspeita ou confirmados com o novo coronavírus
(Covid-19).
O Hospital Regional
foi aberto para funcionamento no dia 30 de março com 10
leitos com respiradores, com
expectativa para entrega de
mais 10 leitos até dia 15 de
abril, que não se concretizaram.
No dia 20 de março, o
Ministério Público do Estado
de São Paulo e Município de
Caraguatatuba ingressaram
com uma Ação Civil Pública com pedido de tutela de
urgência liminar para o fechamento da Rodovia dos
Tamoios (SP-99), principal
via de acesso ao Litoral Norte, visando a proibição do
acesso a Caraguatatuba de
turistas e veranistas.
A medida liminar foi
concedida na noite de 21 de
março pelo juiz da 1ª Vara
Cível de Caraguatatuba,
Ayrton Vidolin Marques Junior. No entanto o Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo derrubou a liminar no
mesmo dia.
Outra ação tomada
pela Prefeitura de Caraguatatuba visando reduzir o contágio pelo novo coronavírus, foi a realização de uma
barreira sanitária, instalada
na chegada ao município na
Rodovia dos Tamoios. O Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo também derrubou a liminar concedida pela
Justiça de Caraguatatuba e
determinou a suspensão da
barreira sanitária.
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Aguilar Junior anuncia redução de 50%
do seu salário e de 10 a 40% em
gratificações de comissionados

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
publica nesta quarta-feira
(06/05) um novo decreto instituindo o Plano de Contingenciamento de Gastos para
o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no âmbito
da administração direta e indireta do Poder Executivo.
Levantamento feito
pela Prefeitura de Caraguatatuba aponta que somente de
março para abril houve uma
perda na ordem de R$ 14
milhões (30%) com a arrecadação de ISS (Imposto Sobre
Serviços), ICMS (Imposto
Sobre Circulação e Mercadorias e Serviços), royalties,
IPTU, FPM (Fundo de Participação de Municípios) e o
Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica).
O objetivo do Plano
de Contingenciamento é promover a redução dos custos
da máquina pública mitigando o impacto do novo coronavírus nas finanças do Município pelos próximos dois
meses.
Entre as medidas
anunciadas estão a suspensão
de horas extras (exceto serviços essenciais), a diminuição de contratos de aluguel,
a suspensão de viagens não

essenciais, a renegociação
de contratos firmados com
a municipalidade em 25%,
a proibição de contratação
de cargos comissionados, a
racionalização de retirada de
materiais do almoxarifado,
suspensão da antecipação do
13º salário (sendo pago tudo
em dezembro) e a redução de
duas horas no funcionamento das repartições públicas.
Pessoal
Sobre a questão do
quadro pessoal, uma das
principais medidas anunciadas é a redução pelo prazo de
dois meses de 50% no salário
do prefeito e 20% no salário
do vice-prefeito, secretários
e secretários adjuntos e presidente de fundações.
Além disso, haverá
redução entre 10 e 40% nas
gratificações de encargos especiais e funções gratificadas
que podem ser de níveis 1 a 5
dependendo do cargo, benefícios esses dados aos cargos
de confiança. Já a gratificação por dedicação exclusiva
para os servidores do quadro
do Magistério será suspensa
até 30 de junho.
Especificamente sobre a redução das gratificações, o prefeito Aguilar
Junior anunciou que vai en-

caminhar um projeto de lei
para ser submetido à Câmara
na próxima semana.
Outra medida que
será realizada pela Prefeitura
de Caraguatatuba dentro do
Plano de Contingenciamento
é a suspensão por dois meses
do contrato de trabalho com
543 estagiários.
Com as medidas, as
equipes econômica e de recursos humanos estimam
economizar cerca de R$ 5
milhões por mês.
Após o período de
dois meses e com a possibilidade da normalização na
arrecadação de tributos do
município, a Prefeitura de
Caraguatatuba deve reavaliar o retorno dos benefícios,
bem como a recontratação
dos estagiários para suas
funções.
“O salário base do
servidor é irredutível e está
na Constituição Federal. Tenho gratidão por cada um
de vocês e ao longo da gestão vários benefícios foram
concedidos. O momento é de
reflexão e estamos pensando
na garantia de salários até
o final do ano. O momento é de ajustes até a pandemia passar”, disse o prefeito
Aguilar Junior.
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Caraguatatuba abre semana decisiva
com 55% de taxa de isolamento social

A taxa de isolamento social em Caraguatatuba
foi de 55% na segunda-feira
(04/05), segundo dados divulgados hoje pelo Sistema
de Monitoramento Inteligente (SIMI) do Governo do
Estado.
Os dados de Caraguatatuba chegaram a 65%
no domingo (03/05), 62%
no sábado (02/05), 63% na
sexta-feira (01/05) e 55% na
quinta-feira (30/04). O índice mais alto de isolamento
foi registrado no dia 19 de
abril, quando a cidade alcançou um índice de 67% de
isolamento.
A cidade ocupa a 3ª
posição entre os municípios
do Estado de São Paulo com
mais de 100 mil habitantes
(atrás de Itanhaém e São Vicente) e a 11ª posição entre
as cidades com mais de 70

mil habitantes.
De acordo com o
Centro 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 47% na segunda-feira (04/05).
Segundo o Governo
do Estado, a taxa de isolamento será um dos critérios
para flexibilizar a abertura da
atividade econômica.
Plano São Paulo
O Plano São Paulo
prevê a flexibilização gradual e heterogênea da quarentena no Estado, de forma
setorizada e faseada, com
possibilidade de reabertura

de comércios e serviços não
essenciais a partir de 11 de
maio.
“As cidades que atingirem índices de isolamento
satisfatórios e mantiverem
estabilidade nessas taxas
serão as primeiras a serem
avaliadas no programa de
flexibilização, este será o
ponto de partida”, afirmou
o governador de São Paulo,
João Dória.
Segundo o secretário
do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,
Marco Vinholi, “é importante ressaltar que ainda estamos passando pelo estágio
de ascendência da curva de
contágio. Precisamos planejar, mitigar e controlar o
processo de incidência do
vírus para que seja possível
organizar uma retomada responsável das atividades”.

Conselho de Esportes determina pagamento
da bolsa auxílio aos profissionais do FIDA
O Conselho Municipal de Esportes (CME) de
Caraguatatuba realizou na
última quinta-feira (30/04)
uma reunião para determinar o pagamento da bolsa
auxílio do mês de abril para
projetistas do Fundo de Incentivo ao Desporto Amador (FIDA) da Secretaria de
Esportes e Recreação (Secer).
Desde dia 23 de março, as aulas presenciais do
projeto FIDA foram suspensas por tempo indeterminado em função ao cumprimento ao Decreto Municipal
1.230/2020 que dispõe sobre
a adoção de medidas preventivas contra ao novo coronavírus (Covid-19).

Nesta
terça-feira
(05/05), a ata da reunião foi
publicada no Diário Oficial
Eletrônico do Município
de Caraguatatuba Edital nº
280 – Ano III. Ela pode ser
acessada através do link:
(www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/wp-content/uploads/2020/05/Edital_280.pdf).
Na reunião, além do
apontamento da justificativa
para o pagamento da bolsa
auxílio referente aos meses
de março e abril, o presidente e secretário de Esportes,
Paulo Rogério Pimenta de
Mello, recapitulou sobre o
decreto de suspensão das
atividades e expôs as ações
de adequação da execução
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aos projetos via internet e
apontamento das ações neste sentido.
Os representantes do
conselho também discutiram sobre a necessidade de
aquisição de uma plataforma virtual que possibilite a
divulgação das aulas. Atualmente, as aulas são disponibilizadas no canal da Prefeitura de Caraguatatuba no
Youtube.
A Prefeitura publica
diariamente videoaulas de
atividades esportivas que
contribuem para o bem-estar
e saúde do cidadão, sendo
ele aluno, atleta ou não. Todas as aulas são ministradas
por professores do projeto
FIDA da Secer.
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PM Ambiental prende
dupla por pesca ilegal em
Ubatuba
A Polícia Militar Ambiental prendeu dois homens
por pesca irregular dentro do
Parque Estadual da Ilha Anchieta, em Ubatuba. O flagrante
aconteceu na madrugada desta
segunda-feira (27/04).
Equipes do 3º Batalhão de Polícia Ambiental
(BPAmb) surpreenderam a
dupla em uma embarcação de
pequeno porte, com motor, na
região sul da ilha.
Os dois homens foram detidos, autuados e multados. Com eles foi localizada
uma rede de emalhe com 120
metro de comprimento e cerca
de 20 peixes, que foram devolvidos ao mar. O barco e o equipamento foram apreendidos.
PM detém homem e
apreende drogas e
munições em Ilhabela
Um homem foi preso
em flagrante por tráfico de drogas e sete tijolos de maconha
apreendidos, na segunda-feira
(20/04), em uma casa no bairro
Reino, em Ilhabela, no litoral
norte de São Paulo.
Os policiais do 20º
Batalhão de Polícia Militar do
Interior (BPM/I) receberam denúncias sobre a prática criminosa e se deslocaram ao endereço, identificando o suspeito.
Durante a abordagem
o homem autorizou a entrada da

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

polícia no imóvel. Em revista
foram localizados e apreendidos os sete tijolos de maconha,
além de R$3,3 mil e 100 munições 9mm.
O homem foi detido
e a ocorrência apresentada na
Delegacia de Polícia de Ilhabela.
Resgatados homens que
estavam perdidos na mata
Atlântica em Ubatuba
No primeiro dia de
busca as equipes do Corpo de
Bombeiros contaram com o
apoio de 3 homens da defesa
civil e de dois índios que vivem
na aldeia indígena, Renascer,
localizada dentro da área de
preservação onde também está
o Pico do Corcovado.
Dois dos homens perdidos residem na capital e o terceiro em Ubatuba, os três foram
explorar o local, e se perderam
em uma região de mata fechada.
As buscas foram realizadas na maior parte do tempo
a noite, no escuro, em meio a
mata fechada, entre trilhas íngremes, escorregadias e paredões de rocha.
No entanto, no dia
1º de maio, às 11h, uma outra
equipe do Corpo de Bombeiros
conseguiu acessar o local onde
estavam os 3 homens. Os amigos passam bem, dispensaram
o atendimento hospitalar, o que
foi possível após a avaliação da
equipe de bombeiros.

Todos que buscam
o esporte de aventura, devem
avisar a família e amigos do
percurso pretendido, é muito
importante informar o horário
de retorno e encontrar um guia
local para acompanhar no passeio.
Deve-se fazer um
check list prevendo água, alimentação, um bom tênis e roupas frescas e de frio, repelente,
protetor solar, lanterna, e o celular deve estar bem carregado.
Não se deve fazer caminhadas
descalço ou de chinelo, deve-se evitar caminhar a noite e a
beira de encostas. O telefone do
Corpo de Bombeiros é o 193 e
estamos sempre à disposição.
Operação Conjunta em
Ilhabela resulta em
captura de procurados
Segunda-feira (28/
04), policiais do 20º Batalhão
de Polícia Militar do Interior,
após serem acionados a fim de
apoiarem a Polícia Civil em
cumprimento de mandados de
prisão, deslocaram-se conjuntamente aos endereços fornecidos, obtendo sucesso em capturar três indivíduos procurados
pela Justiça, bem como em
prender em flagrante um criminoso em posse de 29 pedras de
crack.
Todos foram conduzidos ao Distrito Policial de
Ilhabela, onde foram adotadas
as providências de polícia judiciária, permanecendo presos e à
disposição da Justiça.
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SAMU de Caraguatatuba passa por
adequações para atender pacientes
suspeitos e confirmados com Covid-19

A pandemia do novo
coronavírus
(Covid-19)
mudou a rotina de todos e
quaisquer tipos de serviços, inclusive a do Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), que precisou adequar-se a implantação de um novo procedimento operacional padrão
(POP) para a segurança dos
profissionais e pacientes.
A ideia é sistematizar
e padronizar o POP, elaborado pelo coordenador de
enfermagem e responsável
técnico, Marcelo Santana
de Melo, e por Renata Pelino Simões, coordenadora de
campo, do SAMU de Caraguatatuba, durante o período
de trabalho, seja ele em áreas
operacionais, administrativas, de manutenção e limpeza.
O coordenador explicou que “a proteção aos
profissionais do SAMU no
atendimento da Covid-19 e
outras síndromes respiratórias, pretende auxiliar na implementação de ações e estratégias de minimização da
exposição a patógenos respiratórios, em especial ao novo
coronavírus (SARS-CoV2)”.
Desde o mês de março, todas as ambulâncias do
SAMU de Caraguatatuba

passaram por adequações estratégicas para atendimento
e transferência de pacientes
com suspeita, ou confirmados com a Covid-19.
Entre as adequações
estão: higienização e antissépia das mãos, o uso de
equipamentos individuais de
proteção (EPI’s), no atendimento pré-hospitalar (APH)
e limpeza terminal de viatura em casos de suspeitos ou
confirmados.
Segundo Marcelo, “é
importante ressaltar a necessidade do uso racional
do EPI, pois se trata de um
recurso imprescindível para
preservar a saúde dos profissionais e pacientes, dando
para eles muito mais segurança”.
Os EPI’s disponibilizados e utilizados aos profissionais do SAMU
responsáveis
pelo
atendimento de casos
suspeitos ou confirmados com Covid-19
são: gorros, propes,
óculos de proteção,
face shield (protetor
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facial), máscaras cirúrgicas
descartáveis, avental cirúrgico impermeável descartável
de mangas longas, luvas de
procedimentos, peça facial
filtrante tipo N95/PFF2 e
macacão proteção biológica.
Para auxiliar no atendimento, a equipe tem à
disposição uma ambulância
reserva técnica, utilizada
para transporte de pacientes
positivo para Covid-19. As
atividades de maior risco,
com alto potencial de exposição e fontes conhecidas ou
suspeitas da doença estão relacionadas a procedimentos
geradores de aerossóis.
Para se adequar ao
novo protocolo, os profissionais receberam capacitações
fundamentadas em evidências técnicas e científicas
divulgadas e pelas recomendações emitidas pela Organização Mundial da Saúde e
Anvisa. E como consequência dessas ações, até o fim
do mês de abril, a equipe
do SAMU de Caraguatatuba atendeu 50 chamados de
pacientes com suspeita de
Covid-19.

Prefeitura de Caraguatatuba instala tendas
e cadeiras para ajudar usuários da CEF

A Prefeitura de Caraguatatuba instalou, nesta
terça-feira (5), algumas tendas para amenizar um pouco
mais o sofrimento da população que tem enfrentado horas
de fila na Caixa Econômica
Federal (CEF). Também foram colocadas 200 cadeiras
para que as pessoas possam
aguardar sentadas e mais
protegidas.
Esta é mais uma medida adotada pelo prefeito
Aguilar Junior para ajudar
essas pessoas que vão em
busca do auxílio emergencial de R$ 600 pago na única
agência da cidade. Também
foram interditados o trânsito
nas ruas Teotino Tibiriçá Pimenta e 9 de Julho para que
possa haver um maior distanciamento entre as pessoas.
Na segunda-feira, a
Prefeitura já havia disponi-

bilizado mais 10 controladores de acesso – somando aos
outros cinco – para ajudar a
arrumar a fila e dar informações aos usuários. Também,
em parceria com a Sabesp –
foram colocados alguns bebedouros de água para ajudar
as pessoas que ficam várias
horas na fila.
Bom para quem pode
ter um pouco mais de conforto, como a balconista Débora
Lima Cardoso, 28 anos, moradora do bairro Tinga. Mãe
de dois filhos, ela conta que
está na fila desde as 5h, para
sacar o auxílio
emergencial
que teve o direito após ser
afastada do trabalho.
“A tenda
melhora muito,
pois não temos
que ficar no sol.
É bem melhor

ainda para idosos e a organização da fila melhorou muito, pelo que eu escutava”.
O pedreiro João Carlos Ferreira, 42 anos, morador do bairro Massaguaçu,
também teve de encarar a
fila, agora com mais conforto, depois de ficar sem emprego por conta da paralisação da obra que trabalhava.
“A tenda, o bebedouro e os organizadores da fila
estão auxiliando muito. Mas
a demora de atendimento da
Caixa ainda incomoda muito”.
Para atender melhor
os usuários e pessoas que
vão apenas para sacar os R$
600, a Presidência da Caixa
alterou o horário de funcionamento que agora é das 8h
às 14h. De acordo com a gerência da CEF, uma média
de 1 mil pessoas tem ido à
agência diariamente. No sábado (9), a unidade também
vai abrir.

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

O Baile Noite Hispano Latino Americana,
com o Grupo Oviedo, organizado pela
Casa da Amizade foi maravilhoso. O
evento teve objetivo de angariar fundos
em prol da reforma do prédio da Casa
da Amizade. Sucesso!
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Farma Conde realiza pulverização
contra coronavírus em Ilhabela

Tratores e equipamentos de manuseio individual serão utilizados para
desinfetar espaços públicos
da cidade.
A prefeita de Ilhabela, Maria das Graças Ferreira, a Gracinha e os secretários municipais, receberam
na segunda-feira (27), o
presidente do grupo Farma
Conde, Mário Muniz e a
equipe que realiza a pulverização contra o coronavírus
no município.
O serviço, implementado pela Farma Conde inicialmente em São José dos
Campos, também foi requisitado por Paraibuna, São
Luiz do Paraitinga, Tremembé, Cruzeiro, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião
e Salesópolis, que já receberam a pulverização nas últimas semanas. “Toda ajuda é
bem-vinda para combater o
Covid-19. Quando unimos
forças estamos impedindo
que o vírus circule em nossa
cidade. Estamos fazendo a
nossa parte e precisamos que
a população continue cumprindo a quarentena e evitem
sair de suas casas”, declarou
Gracinha.
Serão utilizados para
pulverizar os espaços públicos em Ilhabela dois tratores
e dois pulverizares de 2.000
litros, além de sete equipamentos higienizadores com
capacidade de transportar 20
litros de solução desinfectante, controlados por uma
equipe de 10 pessoas.
Ao todo, para a realização da ação na RMVale, a
Farma Conde conta com seis

pulverizadores de grande
porte e outros 60 de costas,
com autonomia para pulverizar mais de 70 quilômetros
de vias públicas diariamente.
A Farma Conde fechou ainda uma parceria com a empresa VOA, de São José dos
Campos, o que permitiu ampliar a área de cobertura com
a utilização de 15 drones de
pulverização de lavoura.
Para implementar a
ação de pulverização, a Farma Conde investiu cerca de
R$ 1 milhão na aquisição
dos equipamentos de pulverização, além de tratores,
matéria-prima e contratação
de pessoal. O objetivo da
empresa é colaborar com o
poder público no combate ao
Covid19.
Os seis pulverizadores de grande porte adquiridos têm capacidade reservatória entre 2 mil litros e 4
mil litros cada. Esses equipamentos são utilizados para
pulverizações de grandes extensões, sendo transportados
por tratores.
Em complemento aos
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pulverizadores de grande
porte, são utilizados também 60 equipamentos de pequeno porte, que são manuseados individualmente. A
capacidade de cada um é de
20 litros. Tais equipamentos
são utilizados para pulverização de áreas menos extensas e de acesso mais difícil.
Já a matéria-prima a
ser utilizada é o hipoclorito
de sódio, produto largamente utilizado como desinfectante. É importante ressaltar
que o produto não oferece
toxidade para o ser humano
ou para animais.
O Presidente do Grupo Conde, Mário Muniz,
disse que após o início dos
trabalhos em São José, várias prefeituras passaram a
solicitar o serviço de pulverização. Na semana passada,
a iniciativa contemplou a
favela de Paraisópolis (SP),
onde foram distribuídas 20
mil máscaras, 20 mil frascos
de álcool em gel e 20 mil
frascos de vitamina C para
os moradores.
“A Farma Conde
acredita que nesse momento todos os segmentos da
sociedade precisam dar sua
colaboração para combater
a pandemia do coronavírus.
Esperamos também que
nossa iniciativa inspire outros empresários na adoção
de ações de apoio ao poder
público”, enfatiza Muniz.

Com 375 atendimentos, gripário de Ilhabela
diminui o fluxo de pacientes no Hospital

Com o objetivo de
desafogar o hospital, atendimento amplia as medidas de
combate à contaminação por
coronavírus.
O gripário montado
no estacionamento do Hospital Mário Covas em Ilhabela tem desafogado o fluxo
de pacientes que procuram
atendimento no hospital.
Com o intuito de combater
a contaminação por coronavírus, o local recebe os pacientes com sintomas gripais
e assim que é identificado o
tipo de doença, ele é encaminhado para o setor correto de
tratamento. Até o momento
foram atendidos 375 pacientes.
“O gripário realiza
consultas de pacientes com
sintomas gripais. Estes pacientes podem ser internados
na ala-covid, criada dentro
do Hospital, para serem tratados da doença, e se o caso
não for para internação, o paciente é medicado e liberado.
O gripário não é um hospital
de campanha, ele é um espaço para consultas de pacien-

tes com sintomas”, explica o
secretário de Saúde, Gustavo
Barboni.
Dos 375 atendimentos feitos até o momento no
mês de abril no gripário, foram identificados 78 casos
de síndrome gripal, 36 suspeitos de covid-19 e 2 casos
de dengue. “Os pacientes
chegam no gripário com sintomas da síndrome gripal,
mas durante a consulta acabamos descobrindo que pode
ser outro tipo de doença, e
acabamos identificando quadros diferentes ao da síndrome gripal”, explica a gerente
de enfermagem, Crisciane de

Oliveira Silva.
A princípio, o gripário ficará no estacionamento
do Hospital Mário Covas por
60 dias. “As ações feitas pela
prefeitura, tem contribuído
para os números que temos
hoje no município. Estamos
indo contra os números das
demais cidades da região,
que estão com mais casos
positivos do coronavírus e
com mortes registradas”,
destaca a prefeita da cidade,
Maria das Graças Ferreira, a
Gracinha.
Ilhabela tem hoje
quatro casos confirmados de
covid-19.

necessário, além do uso de
álcool em gel e da prática
de lavar as mãos com água
e sabão, práticas estas que
trazem maior segurança aos
servidores e também para
seus familiares.

assim que as mesmas reto-

Ilhabela entrega máscaras faciais para
servidores da Secretaria de Educação

O material será entregue para todos os servidores municipais

A Prefeitura de Ilhabela, por meio do Fundo
Social de Solidariedade iniciou nesta quinta-feira (23),
a distribuição de máscaras
aos servidores públicos a
fim de resguardar a saúde
dos que estão trabalhando.

Os primeiros servidores a serem contemplados foram os da Secretaria
de Educação, que estão
atuando em escala de revezamento. A entrega foi
realizada pelo secretário da
pasta, João Paulo de Souza,
a secretária adjunta, Maria Terezinha Dias Souza e
pela presidente do Fundo de
Nota do Editor
A mesma ação está Solidariedade, Monica Goacontecendo em Caraguata- mes, os quais enfatizaram
que o uso é obrigatório e
tuba.

A distribuição iniciou pela equipe administrativa e será estendida
para as unidades escolares,

marem suas atividades, no
entanto esta iniciativa contemplará todos os servidores públicos.
Esta ação foi possível graças à parceria com
uma empresa particular que
realizou a confecção das
máscaras em tempo recorde.

Noroeste News

Prefeitura continua realizando
testes rápidos para detectar a
COVID-19 no município

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
já realizou mais de quatro
mil testes rápidos para detectar o Novo Coronavírus
em diversos segmentos do
município.
Até o momento os
profissionais da saúde, limpeza, forças municipais de
segurança urbana, Polícia
Militar, agentes de trânsito
e funcionários dos mercados
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São Sebastião fiscaliza obrigatoriedade
do uso de máscaras e álcool em gel
no transporte público

e bancários foram testados rus na cidade e, assim, com
A
prefeitura
de
os dados em mãos, tomar São Sebastião, amparada
para a Covid-19.
decisões mais precisas e sepelo Decreto Municipal nº
Conforme os kits guras, que surtirão reflexos 7.791/2020, que entrou em
encomendados forem che- na saúde, economia e gestão vigor no último dia (04),
gando, outros segmentos da municipal.
realizou uma blitz de fiscasociedade (portuários, proDesde o início da lização à empresa concessiofessores de educação física,
pandemia, São Sebastião nária de transporte público,
entre outros) e uma parcela
segue as recomendações do referente à obrigatoriedade
da população também serão
Ministério da Saúde e da Or- no uso de máscaras e álcool
testados para a doença.
ganização Mundial de Saúde em gel nos ônibus circulares.
(OMS) e do Plano Municipal Caso os funcionários, colaEsse trabalho tem de Contingência para Infec- boradores e usuários não tecomo objetivo ter uma visão ção Humana pelo Novo Co- nham estes itens, a empresa é
sobre o alcance do coronaví- ronavírus.
de São Sebastião no comobrigada a fornecê-los.
bate ao Novo Coronavírus.
Desde a última se- Caso a empresa descumpra
gunda-feira (04), fiscais de a nova medida, notificações
posturas, vigilância sanitária e multas serão aplicadas, de
e Guardas Civis Municipais acordo com a legislação mu(GCM) orientam passagei- nicipal.
çucanga, bairros
ros à utilizarem as máscaras
da Costa Sul do
Para a moradora do
e fazerem a higienização das
município, cujo
bairro Maresias, Juliana Bemãos,
com
álcool
em
gel,
duo objetivo foi
rante as viagens. As fiscali- atriz, esta determinação é
evitar aglomerazações ocorrem diariamente muito importante. “Moro na
ções.
de Costa Norte a Costa Sul. Costa Sul e só quando realSegundo
mente preciso saio de casa.
a Guarda CiA Prefeitura está pensando
Este
decreto
é
mais
vil
Municipal
A Prefeitura de São
no bem estar da população.
uma
norma
da
Prefeitura
(GCM), as barreiras educati- Sebastião realizou a operavas visam orientar as pessoas ção, por meio das secretarias
para que continuem a manter de Saúde (SESAU) e Depara curva de contágio da Co- tamento de Vigilância em
vid-19 baixa, com o isola- Saúde, Fundação de Saúde
mento social.
Pública (FSPSS), SeguranOs condutores e ocu- ça Urbana (SEGUR), GuarA Prefeitura de São
pantes dos carros tiveram a da Civil Municipal (GCM),
Sebastião, por meio da
temperatura medida pelas Departamento de Trânsito
Secretaria da Saúde (SEequipes da SESAU e Vigi- (DETRAF) e Coordenadoria
lância Sanitária, responde- Municipal de Defesa Civil SAU), está utilizando todos os recursos possíveis
ram a um breve questionário, (COMDEC).
e foram monitorados e orienTodas as medidas para ajudar no enfrentatados sobre possíveis sinto- restritivas à pandemia, cor- mento da COVID-19 no
mas. Os pneus dos veículos respondem aos critérios ado- município.
foram desinfectados com hi- tados pela OMS e governos
federal, estadual e municipal.
poclorito de sódio.
O mais novo refor-

Prefeitura realiza ação preventiva com
bloqueios sanitários educativos nas
divisas do município

A Prefeitura de São
Sebastião, neste feriado internacional do Dia do Trabalho, 1º de maio, realizou
bloqueio sanitário educativo
nas divisas do município
com as cidades de Bertioga
e Caraguatatuba para conter
a disseminação do Novo Coronavírus.
Na véspera do fim de
semana prolongado, quinta-feira (30), cerca de 431 veículos foram abordados pelas equipes da Secretaria de
Saúde (SESAU) e Vigilância
Sanitária,
principalmente
carros com placas de outras
cidades.
Sexta-feira (1) e sábado (02), outra ação foi feita,
das 9h às 12h e das 14h às
17h, nas entradas das praias
Barra do Sahy e Baleia,
também em Camburizinho,
e em Maresias sentido Boi-

“Este decreto veio
em excelente hora, pois as
pessoas têm que respeitar o
isolamento social e permanecer em casa”, avaliou Átila Pereira, morador do bairro
Topolândia.
Todas as medidas restritivas à pandemia seguem
as diretrizes da OMS e governos federal, estadual e
municipal.

Prefeitura investe em tecnologia
e utiliza drone para ajudar no combate
ao coronavírus

Prefeitura de São Sebastião
Covid-19: Boletim Epidemiológico #51

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
informa que o município
possui 131 casos confirmados do Novo Coronavírus
(COVID-19), nesta terça-feira (05).
No momento, a cidade registra dois óbitos relacionados à doença. Há 15
pessoas internadas com sintomas de síndrome respirató-

Essa doença é séria e temos
que nos prevenir”, afirmou
Beatriz.

ria, sendo que cinco estão na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), e dez estão em leitos
de baixa complexidade. Ao
todo, 4.353 pessoas já foram
testadas no município.
Os pacientes são atendidos na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24h), no
Centro, e no Pronto Atendimento (PA) de Boiçucanga,
unidades de saúde voltadas
exclusivamente para o trata-

ço é a utilização de um
drone, modelo Mavic 2
Enterprise Dual, que pos- mia.
mento de síndrome respira- sui uma câmera térmica
capaz de detectar a tempetória.
Essa ação teve iníA SESAU está pres- ratura das pessoas.
cio nesta semana e já identando toda assistência netificou três pessoas acima
cessária aos pacientes e seEsse equipamento da temperatura de 38
guindo o Plano Municipal de também possui um altograus, um dos possíveis
Contingência para Infecção
-falante que alerta quanto sintomas da COVID-19,
Humana pela COVID-19,
às formas de prevenção todas em situação de agloalinhado com os direcionamentos do Ministério da contra o coronavírus e so- meração.
Saúde e com as diretrizes bre a importância de manda Organização Mundial da ter o isolamento social
Assim que o droneste momento de pande- ne capta a alteração de
Saúde (OMS).

temperatura, a unidade
de saúde mais próxima
é acionada e, imediatamente, envia uma equipe
que entra em contato com
a pessoa detectada pelo
equipamento.
O drone atua da
Costa Norte à Costa Sul,
das 9h às 18h, sobrevoando ruas e praias do município.
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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

Boa semana para se envolver com algumas
atividades domésticas, mas as energias tensas poderão
prejudicar suas relações. No romance, aproveite para
recordar os bons momentos. Nº da Sorte 15.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Tenho dó dos
professores de
história... eles terão
que explicar essa
zona no futuro!”

Terá uma visão clara de tudo o que se passa
à sua volta, especialmente nas atividades cotidianas.
Entender as próprias limitações permite se colocar melhor
com seus colegas. Nº da Sorte 16.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Fique em alerta para não cometer enganos ou
pequenos erros por falhas de avaliação. Selecione as histórias que ouvir ou poderá acreditar em boatos. Demonstre
confiança apenas no teu amor. Nº da Sorte 45.

Câncer - 21/06 à 21/07

A semana é boa para organizar sua vida e
restabelecer a harmonia entre pessoas importantes para
você. Na paixão, demonstre os seus sentimentos. Nº da
Sorte 21.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Envolva-se com pessoas de sua estima, seja
mais sociável e participativo(a). Converse com seus familiares e ensine algo novo aos mais jovens. Não imponha
suas vontades. Nº da Sorte 15.

Virgem - 23/08 à 22/09

Com as influências dos astros, você terá ótimas
oportunidades em algumas situações. Uma pessoa amiga
poderá procurar você para pedir conselhos. O orgulho será
seu maior inimigo no relacionamento. Nº da Sorte 36.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Vai começar uma nova etapa em seu trabalho?
Faça alianças com pessoas influentes. Boa semana para
fazer contatos importantes. Na área sentimental, não
convém despertar o ciúme de quem ama. Nº da Sorte 13.

Escorpião-23/10 à 21/11

Abra-se a novos relacionamentos profissionais
e conheça gente nova. Dedique-se a atividades mais
prazerosas, não deve levar a vida tão a sério. Momento
favorável para pequenas viagens. Nº da Sorte 06.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12
Guarde suas forças para outra ocasião.
Trabalhe calmamente, sem alarde, reflita sobre as suas
preocupações. Pense em quem pode confiar e selecione
melhor suas relações de amizade. Nº da Sorte 51.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Mantenha o foco em seus objetivos profissionais. Na saúde, mostre sua disciplina e tenha cuidado com
sua alimentação. Contrariedades não estão descartadas. A
dois, o clima é de puro romantismo. Nº da Sorte 66.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Atividades que exijam, capacidade de exatidão
e atenção aos detalhes vão corresponder aos seus talentos.
O dia revela uma predisposição às mudanças radicais. Nº
da Sorte 06.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

O setor profissional ganhará uma nova alavancada. É o momento de lutar por seus interesses de
trabalho sem perder o foco de suas necessidades afetivas
e familiares. Nº da Sorte 09.
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CARAGUATATUBA

Juntos
vamos
derrotar
o vírus

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
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Ligue: (12) 98128-7496
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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).
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).

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

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 CARRO CHEVROLET
CELTA LT
1.0 FLEX ANO 2014.
4 portas/ AR/ direção,
vidros
elétricos
e
freio ABS. 35 mil km.
Valor
tabela
FIPE
R$23.396,00 valor de
VD: R$ 21.000,00 Tr.
proprietário Luiz (12) 9
9728-2184

PROCURO trabalho
de faxineira em casa ou
escritório / tratar: (12)
99737-8723
VENDO 1 sofá de canto
cinza escuro de tecido
valor R$200,00 / Tratar
telefone 98230-0553

TRAVESSÃO 3 dorm
R$230 mil suíte/ sala/
cozinha/ wc/ gar./ at.
280mts²/ esc definitiva /
VD terreno 1.000m² 98187- 8636
murado e aterrado c/projeto aprovado de 10 so- VENDO
2
casas
brados um quarteirão da R$99mil Travessão 2
Pizzaria Lunamar/ avaliadorm sla coz wc + edicdo em R$ 550.000,00 mas
ula escritura definitiva /
aceito contra oferta (12)
98187-8636
99660-2700 com Flávio
PROCURO trabalho
de vendedora/ atendente/
ou vaga que estiver disponível/ (12) 99737-8723

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

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