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Perante o mundo Bolsonaro
nos faz passar vergonha
Felipe Augusto na Antena 8
fala sobre a pandemia
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E como tem reagido a comunidade
Este ministro era uma das figuras
mais poderosas do governo de direita do científica e a sociedade civil, num país
Brasil, nomeado por Bolsonaro para com- conhecido pelo seu ativismo e franca opobater a corrupção. Esta desorganização sição à injustiça e desigualdades, e onde a
por CESAR vieira bisetto
no centro da administração do governo é saúde é um direito constitucional? Muitas
cesar@noroestenews.com.br
não só uma distração com consequências organizações científicas, como a Acadefatais no meio de uma situação de emer- mia Brasileira de Ciências e a Abrasco,
gência de saúde pública, mas também um há muito se opõem a Bolsonaro por causa
forte sinal de que a liderança no Brasil dos cortes drásticos no financiamento da
Já não é de hoje que o Presiden- rica Latina (105 222 infecções e 7288 ca- perdeu o seu compasso moral, se é que ciência e pela destruição da segurança sote Jair Bolsonaro consegue ser destaque sos, respectivamente, registrados no dia 5 alguma vez teve um.
cial e serviços públicos em geral.
na imprensa mundial, mas infelizmente, de Maio), e estes números provavelmente
sempre por atitudes que denigrem nossa representam uma enorme subestimativa.
No contexto da Covid-19, muitas
Mesmo sem ações políticas em níimagem.
Ainda mais preocupante é o fato de a es- vel federal, o Brasil teria um desafio di- organizações lançaram manifestos diriTrabalhando contra a vida conse- timativa da taxa de duplicação do número fícil no combate à Covid-19. Cerca de 13 gidos ao público, como por exemplo o
gue brigar simultaneamente com o Con- de mortes ser apenas de 5 dias, e de o Bra- milhões de brasileiros vivem em favelas, “Pacto pela vida e pelo Brasil”, e escregresso, Supremo Tribunal Federal, Mi- sil ser o país com a mais elevada taxa de
que frequentemente têm casas com mais veram declarações e apelos a oficiais do
nistros, Governadores e a imprensa.
transmissão (R0 de 2.81), de acordo com de três pessoas por cômodo e reduzido governo pedindo unidade e soluções conTraindo suas promessas de cam- um estudo recente do Imperial College
acesso a água limpa. Recomendações juntas. Protestos da população são frepanha negocia cargos com o chamado (Londres, Reino Unido) que analisou a
para distanciamento físico e higienização quentes e incluem bater em panelas nas
“centrão” no Congresso prevendo um taxa ativa de transmissão do COVID-19
são praticamente impossíveis de seguir varandas durante comunicações da Presipossível processo por tentar interferir na em 48 países.
nestas condições. Mesmo assim, várias dência. Há muita pesquisa a ser feita, desPolícia Federal segundo declarações do
favelas se organizaram para implementar de as ciências básicas à epidemiologia, e
ex-Ministro da Justiça Sérgio Moro.
Neste momento, cidades grandes medidas da melhor forma possível.
há uma produção rápida de equipamentos
Afrontando os governadores que como São Paulo e Rio de Janeiro são os
de proteção individual, respiradores, e
lutam por preservar vidas faz uso agora principais focos, mas há sinais de que a
kits de teste.
O
Brasil
tem
um
setor
de
emprede decretos aumentando os serviços esinfecção está se deslocando para o inte- go informal bastante grande, em que a
senciais incluindo academias, barbearias
rior dos estados, onde estão localizadas maior parte das fontes de rendimento deiEstas são ações esperançosas.
e cabelereiros, desrespeitando as orientacidades menores, sem provisões adequa- xaram de ser opção perante as medidas Contudo, a liderança no nível mais elevações da ciência e ainda ameaça com nodas de leitos com cuidados intensivos e implementadas. A população indígena já do do governo é crucial para rapidamente
vos decretos.
ventiladores. Ainda assim, talvez a maior estava sob ameaça séria mesmo antes da evitar o pior nesta pandemia, como tem
A revista médica britânica “The
ameaça à resposta à Covid-19 para o Bra- chegada da Covid-19 porque o governo sido evidenciado em outros países. Na
Lancet”, que existe há 196 anos e é uma
sil seja o seu presidente, Jair Bolsonaro. tem ignorado ou até incentivado a ex- nossa série de artigos publicados sobre o
das mais respeitadas do mundo em sua
área, publicou nesta quinta-feira (7) um Quando na semana passada os jornalistas ploração ilegal de minas e de madeira na Brasil em 2009, os autores concluíram:
editorial em que faz um panorama da o questionaram sobre o rápido aumento floresta amazônica. Agora há o risco des- “Em última análise, o desafio é político,
situação brasileira em relação ao novo de casos, ele respondeu: “E daí? Lamen- tes mineiros e madeireiros introduzirem exigindo o envolvimento contínuo da socoronavírus e afirma que “talvez a maior to, quer que eu faça o quê? “ Ele não só esta nova doença em populações remo- ciedade brasileira como um todo, para
ameaça à resposta à Covid-19 para o Bra- continua semeando confusão, desprezan- tas. Uma carta aberta publicada em 3 de garantir o direito à saúde de todo o povo
sil seja o seu presidente, Jair Bolsonaro”. do e desencorajando abertamente as sen- maio, escrita por uma coligação global de brasileiro.” O Brasil como país deve unirsatas medidas de distanciamento físico e artistas, celebridades, cientistas, e inte- -se para dar uma resposta clara ao “E daí?
Veja abaixo a íntegra do editorial confinamento introduzidas pelos gover- lectuais, e organizada pelo fotojornalista “ do presidente. Bolsonaro precisa mudar
nadores de estado e pelos prefeitos das Sebastião Salgado, alertou para um geno- drasticamente o seu rumo ou terá de ser o
da “The Lancet”:
cidades, mas também perdeu dois impor- cídio iminente.
próximo a sair.
tantes
e
influentes
ministros
nas
3
últimas
COVID-19 no Brasil : “ E daí ?”
semanas.
A epidemia da Covid-19 atingiu a
Primeiro, no dia 16 de abril, Luiz
América Latina mais tarde do que outros
Obedecendo ao decreto que estabelece o fechaHenrique
Mandetta, o respeitado e esticontinentes. O primeiro caso registado no
mento dos estabelecimentos comerciais e como nossos esBrasil foi em 25 de Fevereiro de 2020. mado ministro da Saúde, foi despedido
critórios se encontram de portas fechadas no Shopping ProMas agora, o Brasil tem o maior número na sequência de uma entrevista televisiva,
fissional Center, estaremos atendendo nossos anunciantes,
de casos e mortes por Covid-19 na Amé- na qual ele criticou fortemente as ações
de Bolsonaro e apelou para
mesmo para classificados pelos telefones/watsapp
uma voz de unidade para
evitar que os 210 milhões
Fátima – 12 99193-1489 / 12 98128-7496
de Brasileiros fiquem totalmente confusos. Depois, no
Marly – 12 98121-4017
dia 24 de Abril, na sequência da exoneração do diretor
Cesar Jumana – 12 98114-0022
geral da Polícia Federal por
Bolsonaro, o ministro da
e-mail - editor@noroestenews.com.br
Justiça Sérgio Moro anunciou a sua própria demissão.
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Aguilar Jr. esclarece a população sobre a Praiamar

Em entrevista concedida na
manhã da última quarta-feira à Rádio
Antena 8, o Prefeito Aguilar Jr. esclareceu a população com respeito a empresa de ônibus Praimar que reivindica ajuda financeira do município em
um momento crítico provocado pela
pandemia do Corona vírus.

publicamos na íntegra o comunicado sos e deficientes.
oficial feito pela prefeitura.
Carta aberta à população

A Prefeitura de Caraguatatuba vem a público esclarecer os
fatos acerca da empresa Praiamar Transportes, responsável pelo
Na entrevista o prefeito disse transporte coletivo da cidade.
achar um absurdo que uma empresa desse porte, com concessões em
Há alguns dias a empresa tem
vários municípios do Brasil, não tepressionado à administração munha lastro financeiro para suportar a
nicipal para o repasse de um aporqueda de receita por apenas um mês
te financeiro (subsídio /dinheiro do
de redução em suas receitas e em um
momento que muitos brasileiros têm município) com a alegação de não
sofrido com a perda de salários e de ter condições de honrar com seus
empregos. Lembrou ainda a queda compromissos financeiros junto
brutal no preço dos combustíveis, o aos seus colaboradores. Para isso,
que com certeza já beneficiou a em- moveu duas ações judiciais, uma
sobre esse repasse de subsídios e
presa.
outra sobre a responsabilidade da
Para um maior esclarecimento gratuidade de passagem para ido-

A ação trata de cobrança da empresa à Prefeitura
sobre gratuidades, mas a administração entende e reforça que existem leis municipais, estaduais e federais que
a amparam, e que compete
à concessionária exercer a
concessão de gratuidades.
pela Prefeitura para que apresente
Essa ação já está sendo discutida documentos que comprovem a nepelo Poder Judiciário.
cessidade de repasse de subsídios.
O movimento conta com o
apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários
Urbanos, Cargas e Anexos do Litoral Norte (STTRUCA), com ameaça de possível paralisação dos serviços na cidade. No dia 30 de abril,
a empresa Praiamar foi notificada

A Prefeitura de Caraguatatuba esclarece que não pode se
responsabilizar (principalmente
neste momento de pandemia da
Covid-19) pela situação financeira
da empresa, que afere mensalmente seus lucros pelo serviço prestado.
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Prefeita Gracinha Ferreira visitou
tenda - “gripário” - e CAPS

A instalação do “gripário” e a adaptação do
CAPS amplia a estrutura de
enfrentamento à propagação
do coronavírus.
A prefeita de Ilhabela, Maria das Graças Ferreira
dos Santos Souza, a Gracinha, visitou nesta quarta-feira (1º), acompanhada dos secretários de Saúde e Cultura,
Gustavo Barboni e Esméria
Silva, dois importantes espaços para a estrutura montada
pelo arquipélago no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19): a tenda -“gripário”e o CAPS (Centro de Apoio
Psicossocial).
No gripário, instalado
no estacionamento do Hospital Municipal Mário Covas
Júnior, a prefeita Gracinha
foi recebida pelo Diretor
Técnico da unidade hospitalar, Carlos Maknavícius. O

médico explicou
que a instalação
desse espaço tem
o objetivo de atender pessoas (crianças e adultos) com
sintomas gripais,
como febre, tosse,
dor no corpo e dor
de cabeça; de forma que não sejam misturados
aos pacientes de dentro do
Mário Covas. O “gripário” já
está em funcionamento.
De acordo com o secretário de Saúde, Gustavo
Barboni, a transferência do
atendimento para o “gripário” vai ser gradativa, de
acordo com a demanda. Por
isso, os primeiros dias de
funcionamento tiveram movimento tranquilo.
No CAPS, adaptado
para internações, caso seja
necessário ao trabalho de

com vídeos educativos, Educailhaflix. O intuito é oferecer aos estudantes vídeos
educativos com temáticas
diversas, até quando durar
Em tempo de isola- o período de distanciamento
mento social para achatar a social.
curva do coronavírus (CoDe acordo com a Sevid-19) no arquipélago, a
Prefeitura de Ilhabela, por cretaria de Educação, a medida foi definida para evitar
meio da Secretaria de Educamaior prejuízo aos alunos
ção, irá disponibilizar vídeos
da rede municipal de ensino,
produzidos por educadores
nesse período de isolamenaos alunos da rede municipal to social. “Essa plataforma
de ensino.
da Futura permitirá manter

O material utilizado,
que faz parte de uma parceira da Secretaria de Educação
com a Futura Produções, é
uma plataforma streaming

nossos alunos aprendendo
e interagindo conosco do
setor educacional. Seremos
criativos para manter nossos
alunos aprendendo e se desenvolvendo”, afirmou a se-

DISQUE

Polícia

enfrentamento à doença, a
prefeita foi recebida pela enfermeira Ana Bárbara, que
explicou as adequações feitas e o fluxo a ser utilizado
se preciso.
A prefeita explicou
que as visitas tiveram o objetivo de manter o compromisso de transparência sobre
as ações voltadas ao combate
do coronavírus no município.
Gracinha Ferreira tem feito
vídeos diários para atualizar
a população sobre o trabalho
de combate à pandemia.

Ilhabela disponibilizará plataforma
online para alunos da rede municipal

O objetivo do ensino
à distância é manter os alunos em ação e fornecer conteúdos educativos

13 novembro
de maio dede
2020
08 de
2018
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cretária de Educação, Edina
Paula Roma Teixeira.
O procedimento de
repasse de informações sobre essa plataforma aos estudantes se dará de forma online. Os alunos receberão um
convite para entrar na plataforma e assistir aos vídeos,
mantendo, assim, contato
virtual com os professores.
“O conteúdo disponibilizado não será obrigatório e
não substituirá as aulas presenciais, pois sabemos que
muitos de nossos estudantes
não têm acesso à internet,
notebooks, tablets, celulares
ou computadores”, explicou
a Secretária Adjunta, Vilma
Barreto.

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Criminoso é preso por
tráfico em Ubatuba
Na manhã desta terça-feira (05/05), os policiais
militares da 3ª Companhia do
20º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um
traficante em Ubatuba.
Durante um patrulhamento pelo bairro Parque
Guarani, os policiais suspeitaram de um indivíduo carregando uma sacola. Durante a
abordagem foram localizadas
140 porções de maconha e
140 pedras de crack, as quais
o homem confessou que iria
comercializar no bairro.
O criminoso, que
já possuía antecedentes pelo
mesmo crime, foi conduzido
ao Distrito Policial e permaneceu à disposição da Justiça.
PM prende mulher em
flagrante com 14 quilos
de maconha
Policiais militares
detiveram uma mulher em
flagrante, nesta quarta-feira
(06/05), com 14 tijolos de
maconha em um veículo de
transporte por aplicativo, na
Avenida Arthur Costa Filho,
em Caraguatatuba.
A equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do
Interior (BPM/I) realizava pa-

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

trulhamento pela via quando
observou que a mulher, que
estava no banco do passageiro do automóvel, demonstrou
nervosismo diante da presença policial.
Foi realizada abordagem e, ao ser questionado,
o condutor informou ser motorista de aplicativo e que a
suspeita havia embarcado na
cidade de São Paulo. Realizada vistoria em duas mochilas
que estavam em posse da mulher, foram encontrados os 14
tijolos de maconha.
A suspeita foi detida em flagrante por tráfico de
drogas e encaminhada para a
Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, onde permaneceu à
disposição da Justiça.
ROCAM apreende três
adolescentes em
Caraguatatuba
Na tarde de quinta-feira (07/05), os policiais
militares da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de
Motocicletas) do 20º Batalhão
de Polícia Militar do Interior
detiveram três adolescentes
por roubo em Caraguatatuba.
A equipe estava em
patrulhamento pelo bairro
Jardim Britânia quando suspeitou de quatro pessoas que

caminhavam pela via.
Ao se aproximarem,
constataram se tratar de um
roubo. Na ocasião, três adolescentes já estavam em posse
da bolsa e o celular da vítima.
Os adolescentes foram abordados, apreendidos
e encaminhados ao Distrito
Policial, onde permaneceram
à disposição da Justiça e os
pertences foram devolvidos a
vítima.
Homem é encontrado
morto na Rio-Santos
altura de São Sebastião
Um homem foi encontrado morto na manhã de
domingo (10/05), no acostamento da Rodovia Rio-Santos
(SP55), na altura do bairro
Barra do Uma. A vítima tinha
perfurações
características
das provocadas por arma de
fogo.
De acordo com o
boletim de ocorrência, uma
pessoa que passava pelo local e viu o corpo, chamou o
SAMU, que ao chegar, constatou que a vítima já estava
morta e acionou a polícia.
Familiares que reconheceram
o corpo, teriam dito que a vítima tinha envolvimento com
drogas. A Polícia Civil irá investigar.
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Circuito Litoral Norte de São Paulo
organiza ação de antecipação de vendas
no Litoral Norte.

O Circuito Litoral
Norte, composto pelas cidades de Caraguatatuba,
Bertioga, São Sebastião,
Ilhabela e Ubatuba, anuncia o lançamento de uma
campanha de antecipação
de vendas de pacotes turísticos. O objetivo é fortalecer e integrar um plano de
ações de apoio ao trade regional durante a pandemia
do novo coronavírus (Covid-19).

Conforme o Circuito
Litoral Norte, para isso, de
posse dos critérios de participação e contatos para
envio de informações, será
gerada uma lista completa
de interessados, que serão
avaliados e contatados diretamente pelos operadores,
para formatação de condições e novos produtos.

A campanha inclui
tanto os produtos turísticos
que integram duas ou mais
Na ação, hotéis, cidades, quanto os individuais, focados em apenas
agências de receptivo e emum município.
presas de transporte turístico das cinco cidades podeEm fase de finalirão oferecer produtos com
zação de parcerias, a ação
condições de pagamento
deve ser lançada nas princiatrativos e utilização futu- pais operadoras, como Dera, após o período de isola- colar, CVC e Orinter, já na
mento social.
segunda quinzena de maio
Caraguatatuba
já e, tem período de utilização
está com a formatação e a ser definido de acordo
ação junto aos hoteleiros com as determinações de
e receptivos turísticos e a quarentena do Estado de
meta é que possam divulgar São Paulo. Além disso, os
seus produtos e da região pacotes terão flexibilização
como um todo, nos canais clara em suas regras de canonline dos operadores de celamento sem custo.
turismo.
De acordo com o
“Será realizado um secretário executivo do
chamamento público e a consórcio, a ação é estratéparticipação é aberta ao tra- gica e visa, principalmente,
de municipal que manifes- ganhar exposição e gerar
tar interesse”, explica a se- novos produtos nos canais
cretária de Turismo Maria online de operadores que já
apresentam buscas ao destiFernanda Galter Reis.

Fundo Social de Caraguatatuba inicia
produção de 10 mil máscaras para
população em vulnerabilidade social

“A ideia é gerar interesse, recall e receita na antecipação de vendas através
de produtos competitivos.
Além disso, muitos fornecedores turísticos poderão
iniciar parcerias comerciais
duradouras com esses operadores. Os municípios estão trabalhando juntos para
apoiar o trade”, diz GustaEm Caraguatatuba,
vo Monteiro.
o uso de máscaras de proteção facial em estabeleciAlém disso, a cam- mentos comerciais é obripanha promovida pelo gatório desde o início do
Circuito Litoral Norte cor- mês de maio, como medida
robora com as ações já pro- de prevenção à Covid-19.
gramadas em parceria com
a Secretaria de Turismo do
Para atender aqueles
Estado, que pretendem po- que não têm condições de
tencializar o turismo regio- adquirir o material, o Funnal.
do Social organizou uma
“Na última semana,
lançamos a plataforma digital do Mutirão do Turismo
no encontro regional com
os municípios turísticos do
Estado. Vemos o turismo
regional como uma grande tendência na retomada
da atividade, com viagens
mais curtas e para destinos mais próximos, assim,
o Litoral Norte do Estado
tem todo o potencial para
se destacar nesse cenário.
Essa campanha é para promover o compartilhamento
das boas práticas e incentivar que a retomada aconteça de maneira consciente e
alinhada com as expectativas do trade local”, reforça
o coordenador de Turismo
da Secretaria de Estado,
Rodrigo Ramos.
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superprodução com 14 cos- meração de pessoas.
tureiras, para confecção de
10 mil máscaras artesanais
Como forma de inde tecido.
centivar a produção local,
as 14 costureiras, que já
As máscaras recebe- foram alunas do curso de
rão um carimbo do Fundo costura do Fundo Social e
Social, para evitar a comer- ajudaram voluntariamente
cialização do produto.
em outros trabalhos, desta
vez, receberão uma ajuda
Enquanto a produção de custo para confecção das
das máscaras é finalizada, o máscaras.
Fundo Social
estuda a meSegundo a presidenlhor forma dos te do Fundo Social, Samamateriais che- ra Aguilar, a despesa dos
garem a quem tecidos, elásticos e mão de
precisa, adotan- obra, será custeada com a
do as medidas verba arrecadada em bazade prevenção, res desenvolvidos em 2019
principalmente e no Bloco da Solidariedade
de evitar aglo- realizado no Carnaval.

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

Na festa com o tema halloween,
do Rotary Clube Caraguatatuba
Poiares, os convidados foram
criativos nas fantasias e a festa foi
um sucesso.!!!
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São Sebastião instala lavatório e
bebedouro na Caixa Econômica Federal

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social
(SEDES), em parceria com
a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp), instalou um
lavatório para facilitar a higienização das mãos e ajudar a evitar a transmissão do
coronavírus, para moradores
que aguardam atendimento
na agência bancária da Caixa
Econômica Federal (CEF),
localizada na Rua Prefeito
Mansueto Pierotti, na região lação que aguarda em longas
filas que se formam diariacentral do município.
mente na porta da agência
No local, também foi para receber o auxílio emerinstalado um bebedouro de gencial do Governo Federal.
água pela Companhia. Ainda
Além disso, uma
na última semana, a administração municipal, montou equipe da Secretaria de Saúuma estrutura de assistência de (SESAU) está presente
e apoio, para auxiliar a popu- próximo à agência, para afe-

rir a pressão e temperatura de quem está na fila. Os
profissionais também estão
orientando os munícipes,
quanto ao perigo de contágio, importância do isolamento social e uso devido de
máscaras e álcool em gel. A
estrutura ficará montada até
o fim das filas.

Ambulantes são recebidos na
Prefeitura de São Sebastião

Renovação da licença
perde obrigatoriedade este
ano, seguindo decreto municipal.
A Prefeitura de São
Sebastião, por meio do decreto municipal 7804/2020,
determinou a prorrogação do
prazo das licenças do comércio ambulante e de artesanato no município, nesta terça-feira (12).
Com isso, foi prorrogado o prazo de vencimento
de todas as licenças relativas
ao comércio ambulante emitidas no ano de 2019, e de
todas as licenças de artesãos
cadastrados junto à Prefeitura até o fim deste ano.
A prorrogação dispensa automaticamente a
obrigatoriedade de renova-

ção das licenças para o ano
de 2020.
Outra medida adotada
é a possibilidade dos ambulantes e artesãos solicitarem
o ressarcimento de taxas de
renovação recolhidas neste
ano. A solicitação deve ser
efetuada por meio de processo administrativo junto à
Divisão de Tributação da Secretaria da Fazenda.

Cestas básicas
Na reunião com representantes da Associação
de Vendedores e Ambulantes
de São Sebastião (Avass), o
Governo municipal anunciou mais um benefício à
categoria, a entrega de cestas básicas que começam a
ser distribuídas na próxima
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quarta-feira (13).
Vale lembrar que os
ambulantes já estavam cadastrados na base da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Social (SEDES), e na reunião, os trabalhadores foram informados
que os associados começam
a receber o acompanhamento social.
As cestas serão entregues nas casas dos ambulantes e artesãos, com o apoio
das forças de segurança urbana.
Desde o início da
pandemia de COVID-19, o
Governo Municipal mantém
diálogo aberto com todos os
segmentos da economia de
São Sebastião.

13 de maio de 2020

Felipe Augusto na Antena 8
fala sobre a pandemia

Em entrevista concedida na manhã desta quarta,
por telefone, aos Jornalistas
Fábio Ferreira e Cesar Jumana à Rádio Antena 8, o
Prefeito de São Sebastião,
Felipe Augusto falou sobre
a evolução da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19)
na cidade.
Esclareceu que os
resultados obtidos pelas medidas tomadas, que antecederam as do governo do estado,
apresentam um achatamento
na curva de contaminação no
município. Disse ainda que
devido a compra de equipamentos como respiradores e
EPIs (equipamentos de proteção individual) a cidade
conta hoje com 38 leitos de
UTI (Unidade de Tratamento
Intensivo) e com apenas 15%
de taxa de ocupação.
Destacou ainda a
instalação das cabines de
descontaminação e a participação da população nas
medidas de isolamento que
conferiram ao município, já
por três semanas consecuti-

vas o primeiro
lugar em isolamento social do
estado.
T a m bém destacou
a instalação de
bebedouro e pia
para higienização das mãos na
porta da Caixa
Econômica Federal, que tem
apresentado a concentração
de pessoas que buscam pelos
benefícios oferecidos pelo
governo federal, às vítimas
do impacto econômico e que
estão impedidas de trabalhar.
Felipe Augusto ainda
lamentou o oportunismo de
políticos da oposição que em
sua opinião deveriam estar
somando forças à luta contra
esse inimigo comum e não
fazendo política do mais baixo nível.
Questionado sobre as
medidas tomadas pelo Presidente Bolsonaro sobre a inclusão de barbearias, salões
de beleza e de academias

como atividades essenciais,
disse que vai continuar a
respeitar as decisões e orientações do Governador Dória
e que conforme determinado
por seu gabinete de crise,
barbeiros e salões de beleza
já estão em operação na cidade obedecendo as medidas
de segurança estabelecidas
pelas autoridades da saúde.
Ao final fez recomendações a população para
que continuem o isolamento, usem máscaras, sigam as
medidas sanitárias recomendadas e que em breve isso
vai passar. “O que não podemos permitir é o caos que
pode ser gerado ao se atingir
o limite no sistema de saúde.

Prefeitura de São Sebastião – Covid-19:
Boletim Epidemiológico #58

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
informa que o município
registrou 231 casos confirmados do novo coronavírus
(COVID-19), nesta terça-feira (12). Ao todo, 5.757
pessoas já foram testadas
no município.

No momento, a cidade registra dois óbitos
relacionados à doença. Há
nove pessoas internadas

com sintomas de síndrome
respiratória, sendo que seis
estão na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), e três estão
em leitos de baixa complexidade. O município conta
ainda com 61 pessoas recuperadas da doença.

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 tratamento de
síndrome respiratória.
A SESAU está prestando toda assistência necessária aos pacientes e
seguindo o Plano Municipal de Contingência para
Infecção Humana pela
COVID-19, alinhado com
os direcionamentos do Ministério da Saúde e com as
diretrizes da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
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Secretaria de Saúde inicia atendimento
online de dúvidas sobre a Covid-19

A secretaria de Saúde
de Ubatuba informa que já
está em funcionamento em
caráter de teste um canal de
atendimento via Whats App
exclusivo para o esclarecimento de dúvidas da população sobre o novo coronavírus
a Covid-19.
Para enviar perguntas,
é preciso salvar nos contatos
do celular o número +55
12 3834-2300 e enviar um
“olá”, indicando seu nome e
bairro em que mora. Na outra ponta, dois profissionais
de Enfermagem responderão
somente às mensagens relativas à Covid-19. O canal
atenderá no horário de expediente geral da Prefeitura, de
segunda a sexta-feira, das 9

às 15 horas.
A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as medidas de
prevenção da Covid-19, bem
como circular dados, orientações e atualizações oficiais
sobre a doença no município.
Dessa maneira, também será
um canal para o combate às
“fake news” (notícias falsas)
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que circulam sobre o assunto nas redes sociais, além de
promover a humanização do
atendimento do SUS.
A secretaria de Saúde
lembra ainda que um canal
de atendimento para denúncias e outras dúvidas da
população é a Ouvidoria da
Saúde, que funciona pelo e-mail:ouvidoria.saude@uba-tuba.sp.gov.br.

Prefeitura de Caraguatatuba leva
energia elétrica para moradores do
Loteamento Rio Marinas

A partir desta quarta-feira (13), a EDP Distribuidora vai levar energia elétrica
para 412 imóveis localizados
no Loteamento Rio Marinas,
no Morro do Algodão, região sul de Caraguatatuba. A
previsão é que em 90 dias a
comunidade seja beneficiada.
No local, serão beneficiadas 412 famílias que
já fizeram a regularização
fundiária e agora recebem as
benfeitoras permitidas após o
descongelamento da área. A
previsão é que o serviço seja
concluído em 90 dias.
Em novembro de
2019, o prefeito Aguilar Junior esteve com os moradores
do loteamento Rio Marinas e
percorreu as ruas do bairro.
Na ocasião, a EDP havia instalado 150 postes de iluminação que seriam instaladas nas
moradias de 407 famílias, só
possíveis após o descongela-

loteamento Rio Marinas também foi beneficiado com o
início da instalação de redes
de água. As benfeitorias chegam após o descongelamento
da área. A Sabesp fornece o
material e a Prefeitura de Caraguatatuba entra com a mão
de obra.
O empreendimento
consiste no assentamento de
5 km de redes de água, dos
quais 3 km já estão concluídos. A previsão é que esse
trabalho seja concluído após
o fim da quarentena provocada pelo novo coronavírus
Água
Em março passado o (Covid-19).

mento da área que ficou assim por 17 anos.
“Essa obra é muito
importante para a comunidade que conseguiu a regularização de seus imóveis e foi
um compromisso da prefeitura levar os benefícios”, disse
o prefeito Aguilar Junior.
Conforme a EDP, o
loteamento já possui a rede
de Média Tensão concluída,
faltando somente a ligações
das residências. São 100%
de ligações clandestinas que
agora serão regularizadas.

13 de maio de 2020

Assistência Social recebe cestas
básicas adquiridas com recursos
da Câmara Municipal

A secretaria de Assistência Social da Prefeitura de
Ubatuba iniciou na segunda-feira, 11, a distribuição de
um total de 1.064 cestas básicas adquiridas com recursos cedidos do orçamento da
Câmara Municipal.
As cestas serão destinadas às famílias de Ubatuba
cadastradas junto à Assistência Social e que estão sem
renda como consequência
das medidas de isolamento
social e da suspensão temporária de atividades comerciais. Até o momento, eram
cerca de 3,6 mil famílias que
se encontravam nessa situação.
As cestas serão entregues nas casas das famílias
cadastradas para evitar aglomeração. “Como o número
de unidades é insuficiente
para atender toda a demanda,
o critério para distribuição
são as famílias com maior
número de filhos, com idosos e com gestantes”, explica
Roberto Tamura, atual secretário de Assistência Social.
Essa é a terceira leva

de entrega de cestas básicas.
Na primeira etapa, foram
entregues 700 cestas e na segunda, 300 cestas.
A Prefeitura de Ubatuba realiza ainda um pregão eletrônico para registro
de preços para aquisição de
outras 4 mil cestas básicas,
conforme edital n. 56/2020,
disponível no Portal da
Transparência. O prazo de
envio de propostas é até as
15 horas do dia 10 de maio
de 2020.
A composição das
cestas adquiridas pela Prefeitura de Ubatuba está em
conformidade com o que

determina a lei municipal

A taxa de isolamento social em Caraguatatuba
chegou a 55% na segunda-feira (11/05), segundo dados divulgados hoje pelo
Sistema de Monitoramento
Inteligente (SIMI) do Governo do Estado.
A cidade ocupa a 2ª
posição entre os municípios
do Estado de São Paulo com
mais de 100 mil habitantes
(atrás de Itanhaém) e a 8ª
posição entre as cidades com

mais de 70 mil habitantes.
No final de semana a
cidade registrou 58% de taxa
no sábado e 61% no domingo. O índice mais alto de isolamento foi registrado no dia
19 de abril, quando a cidade
alcançou um índice de 67%
de isolamento.
De acordo com 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 48% na segunda-feira (11/05).
Segundo o Governo
do Estado, a taxa de isolamento será um dos critérios
para flexibilizar a abertura da
atividade econômica.

n. 2701, de 18 de julho de
2001, e inclui obrigatoriamente itens de alimentação e
materiais de limpeza e higiene.
A Assistência Social continua ainda com a
campanha de doações de alimentos e produtos de higiene, coordenada em parceria
com o Fundo Social de Solidariedade. Qualquer pessoa,
ao realizar suas compras,
pode comprar itens a mais e
deixar nas caixas localizadas
em um dos 23 pontos de coleta desses produtos em toda
a cidade, entre supermercados e farmácias, além do Ginásio Tubão.

Caraguatatuba inicia semana com
55% de taxa de isolamento social
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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

Os amigos poderão reclamar da sua falta de
tempo. Pare de criticar quem ama e conte com as boas
influências. Seu otimismo vai contagiar as pessoas à sua
volta. Nº da Sorte 20.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“O número de
mortos não importa
até que ele bata
em sua porta!”

Respire fundo, pense direitinho no que pretende fazer e mantenha-se sempre confiante. Assim, você
conseguirá resolver todos os problemas sem precisar se
desgastar. Nº da Sorte 03.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Cuidado para não falar pelos cotovelos e saiba
esperar o clima melhorar para resolver qualquer coisa.
Aproveite também para pensar sobre seu jeito de agir e
não tire os pés do chão. Nº da Sorte 07.

Câncer - 21/06 à 21/07

Você viverá momentos de paixão intensa com o
par e experiências de tirar o fôlego no sexo. Tudo indica que
vai falar pelos cotovelos, mas receberá ótimas influências
dos astros. Nº 11.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

O astral no emprego estará descontraído e
bastante tranquilo e sua dedicação aos assuntos financeiros
será bem-vista. Procure usar seu bom-senso caso precise
fazer julgamentos. Nº da Sorte 07.

Virgem - 23/08 à 22/09

No emprego, procure não competir o tempo
todo com os colegas nem fique comentando o que acontece
na sua vida. No amor, este período será de sucesso e o
romance contará com compreensão. Nº da Sorte 02.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Contará com determinação para atingir suas
metas e uma assinatura de contrato estará favorecida. Com
seu pensamento positivo, atrairá só coisas boas. Mas seus
sentimentos podem ficar confusos. Nº da Sorte 16.

Escorpião-23/10 à 21/11

Encare algumas possibilidades de provocar
mudanças na sua vida. Conseguirá dar fim a um problema
com um amor do passado. Mantenha seu bom humor e
demonstre melhor seus sentimentos. Nº da Sorte 01.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Este período é favorável para apostar numa
mudança radical no visual. Deixe que o sentimento de
paixão tome conta do seu astral. Acredite nos resultados
positivos que virão pela frente. Nº da Sorte 03.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Exercícios e caminhadas vão ajudar a manter a
saúde em dia. A relação com o par estará mais sedutora. No
emprego, tenha calma, conquiste seu espaço aos poucos
e evite a agressividade. Nº da Sorte 08.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

A dois, fique de olho na sua agressividade.
Procure proteger seu relacionamento amoroso e evite os
desgastes emocionais com brigas sem necessidade. Não
se envolva em discussão. Nº da Sorte 12.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

Controle os gastos para não passar apuros e
esclareça um mal-entendido com paciência. No relacionamento amoroso, você terá oportunidade de ficar numa boa
com o par. Nº da Sorte 06.
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Juntos vamos derrotar o vírus

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

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

Ligue: (12) 98128-7496
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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).
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1000228-12.2016.8.26.0126
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: DORISLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 3ª Vara Cível3ª Vara
Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000228-12.2016.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Alaby Soubihe Filho, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER a(o/s) Srs. Diamantino de Moura Marcondes, RG
nº2.660.335-4, Benedito dos Santos, RG nº6.637.188-0, Isabel de Moraes
Santos, RG nº 7.494.021, Antonio Gomes da Silva, RG n/c, Antonio Aparecido Cortez RG n/c, Fazenda Marques, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que DORISLEIDE PEREIRA DOS SANTOS ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio da autora e expedição de
mandado para o Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca contendo,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Caraguatatuba, aos 14 de março de 2018.

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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PROCURO trabalho PROCURO TRABde vendedora/ atendente/ ALHO de faxineira em
ou vaga que estiver dis- casa ou escritório / (12)
ponível/ (12) 99737-8723
99737-8723
Hercules Ricardo corre- VENDO 1 sofá de canto
tor de imóveis/ regularização/ desmembramen- cinza escuro de tecido
to/ mudança de nome/ valor R$200,00 / Tratar
IPTU sem sair de casa
telefone 98230-0553
(12) 98187- 8636.

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

CARAGUA X MOGI

PROCURO

DAS CRUZES/ Praia

PREGO para limpar

das Palmeiras 3 dormitórios/ suite/ 2salas/ 2

EM-

quintal e jardim/ 982300553

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

cozinhas/ wcs /piscina /
canil /gar 3/ R$400mil/
aceito troca com Mogi 12
981878636

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
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