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Aguilar Jr. em coletiva com a
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Ilhabela já entregou R$ 7
milhões em cartões de
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feriado de SP e teme invasão
de turistas
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Felipe Neto: “reconheçe erro
sobre atuação política”

O influenciador e empresário Felipe Neto, em entrevista ao programa Roda
Viva, da TV Cultura, afirmou que admite uma “mea-culpa” por ter sido a favor
do impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff.
“Em primeiro lugar, a mea-culpa eu
faço sem problema algum. Quem acompanha minha história sabe muito bem que um
defeito que não tenho é de teimosia e não
pedir desculpas. Errei muito no passado e
aprendi com esses erros, e não afirmo aqui,
que hoje seja um adorador ou participante
de um projeto petista, mas não tenho dúvidas de que no momento do impeachment,
que podemos chamar de golpe, a minha
colaboração embora fosse nada se comparável com a força que tenho hoje nas redes
sociais, sem dúvida ela existiu e foi usada
de maneira errada”, disse ele.
O youtuber foi questionado a respeito de sua mudança de postura nas redes
sociais a respeito de temas políticos e disse
que seu pensamento passado era “por falta
de estudo, profundidade, por elitismo”. “E
passei os últimos três anos tentando corrigir
esse erro e tentando afastar o máximo possível essa possibilidade de opressão que a
gente vê hoje.
O que cabe a Felipe Neto? No início
do mês, Felipe divulgou em rede social uma
“vídeo-carta aberta para todos os artistas e
influenciadores do Brasil” cobrando manifestações da classe a respeito das atitudes
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
O que cabe a Felipe neto?
Questionado sobre “o que cabe a
Felipe Neto fazer”, enquanto influenciador, ele disse sobre ter noção da responsabilidade que tem na função. “Não tenho a
mínima noção do tamanho das coisas que
posto. Tento ao máximo ter responsabilidade sobre isso, mas não consigo mensurar o
tamanho dessa força”, declarou ele. “Since-

ramente, a força política que me dão hoje,
a importância política que me dão hoje é
uma importância que nunca pedi. Vale falar
sobre isso, é uma importância que reflete
um pouco do cenário brasileiro, quando um
youtuber, que está fazendo vídeos de humor, diversão, minecraft, se torna uma referência política no Twitter, isso é um sinal
claro de carência, de carência de posicionamento de pessoas que deveriam se posicionar e não se posicionam”, acrescentou.
Sem salvador da pátria
Com mais de 39 milhões de inscritos
em seu canal, Felipe Neto também negou
interesse em entrar para o mundo da política e disse que “não há salvadores da pátria”. “Nesse momento não tenho qualquer
interesse político. O ‘nesse momento’ é
importante porque já falei tantas coisas que
cravei e depois mudaram de cenário... Não
me imagino virando político”, pontuou.
“A gente não vai ter salvadores da pátria.
O Bolsonaro não tem como salvar a pátria.
O [ex-ministro e juiz da Lava Jato] Sergio
Moro não tem como salvar a pátria e ninguém tem como, isoladamente, salvar a pátria. É importante que as pessoas assimilem
isso de uma vez por todas”, disse ele.
Ditadura
O youtuber afirmou ter nascido em
1988 e crescido com a herança do período do regime militar. Durante a entrevista,
ele disse que as gerações mais novas foram criadas com um distanciamento muito grande em relação à ditadura militar no
país e que isso as deixa menos preocupadas
com o autoritarismo. “Estamos vivendo um
momento de carência no Brasil em relação
a cultura, em relação a opinião. E eu torço
muito para que esses comunicadores comecem a falar mais. A gente teve durante
o período da ditadura militar, eu não estava vivo, mas nasci em 1988,
o ano da criação de nossa
Constituição, e lembro de
crescer com medo da ditadura militar. Acho que a geração
atual, mais recente, já cresceu
com outra referência. Ela tem
um desligamento tão grande
do período da ditadura militar... eles tratam diferente”,
disse.
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca
bolsistas do PEAD para comparecem
no RH de 20 a 22 de maio

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais
30 bolsistas selecionados
do Programa Emergencial
de
Auxílio-Desemprego
(PEAD) para atuar em serviços de limpeza e manutenção
das vias e logradouros públicos do município.
Os convocados devem comparecer nesta quarta,
quinta e sexta-feira (20, 21 e
22 de maio), das 8h às 14h,
no Departamento de RH da
Secretaria da Administração,
no Centro. A lista de convocação está disponível na
edição do Diário Oficial do
Município desta terça-feira
(19/5), no link http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
wp-content/uploads/2020/05/
Edital_290.pdf (Edital 290).
Dos 30 bolsistas selecionados, 27 foram chamados
para preencherem as vagas
de Beneficiário Oficial de
Serviços Pesados e três para
ocuparem as vagas de Beneficiário Oficial de Serviços Leves. Ao todo, a Prefeitura de
Caraguatatuba já convocou
403 bolsistas do PEAD desde
março, dos quais 59 eram beneficiários de serviços leves e
344 de pesado.
Os candidatos devem
comparecer ao Departamento de RH (utilizando máscara
conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de
2020), preferencialmente na
seguinte ordem: do 318º ao

327º colocado de serviços pesados – dia 20/5, do 328º ao
337º colocado de serviços pesados – dia 21/5, e do 338º ao
344º colocado de serviços pesados – dia 22/5; além do 57º
ao 59º colocado de serviços
leves – 22/5. Os convocados
que não puderem comparecer
ao Departamento de RH nos
respectivos dias estabelecidos para a entrega da documentação, tem a opção de se
dirigir ao setor até sexta-feira
(22/5), das 8h às 14h.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia);
comprovante de regularidade
do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); título
de eleitor (original e cópia);
comprovante de votação da
última eleição ou certidão de
quitação eleitoral; certificado
de reservista – se for do sexo
masculino (original e cópia);
documento onde conste o
número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de
trabalho – CTPS (original);
cópia da carteira de trabalho
(página com o número e série
e página com os dados pessoais); certidão de nascimento
– caso seja solteiro (original
e cópia); certidão de casamento – caso seja casado ou
divorciado (original e cópia);
certidão de nascimento dos
filhos menores de 16 anos
(original e cópia) e atestado

de antecedentes criminais.
As divergências de documentos e informações prestadas
no momento da inscrição em
fevereiro podem acarretar a
desclassificação do candidato.
Diante da situação de
calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja
necessidade de emissão de
documentos em órgãos com
atendimentos
suspensos,
como certidões de quitação
eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não
tenha acesso à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de
isolamento e reabertura dos
estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos
os sexos executam atividades
de roçada (manual e mecânica) e limpeza de valas, além
da capina, varrição e pintura
de vias públicas, bem como
a varrição de praias e manutenção de obras, coordenadas
pela Secretaria de Serviços
Públicos (Sesep).
O Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na
Avenida Frei Pacífico Wagner, nº 985 – Centro (próximo à Secretaria de Governo).
Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O
horário de expediente é das
8h às 14h.

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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Barreiras sanitárias irão dificultar o
acesso a Caraguatatuba no super feriado

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
conseguiu junto ao Governo
do Estado a autorização para
implantar barreira sanitária
na cidade e o apoio da Polícia Militar Rodoviária para
realização de blitz como
forma de conter a descida de
turistas e veranistas que possam buscar o Litoral Norte
para passar o super feriado
– de 20 a 25 de maio – decretado na cidade e Região
Metropolitana de São Paulo.

Ele esteve com os secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi,
e de Transportes e Logística,
João Otaviano, para pedir
auxílio nessas contenções,
uma vez que a região pode
ser a mais afetada neste momento de luta contra o novo
coronavírus
(Covid-19).
Atualmente, o município
para saber a procedência dos
tem 105 casos confirmados,
ocupantes dos veículos, dodos quais cinco foram a óbicumentação, entre outras. O
to.
acesso à cidade pela entrada
do Rio do Ouro também será
Mais cedo, durante
fechado com defensas.
coletiva à imprensa, o prefeito Aguilar Junior reforçou
Ainda de acordo com
que entraria com nova ação
o prefeito Aguilar Junior,
na Justiça para pedir a im- além das barreiras e blitz, as
plantação de uma ou mais praias serão fechadas e havebarreiras sanitárias a partir rá apoio do Grupamento de
desta quarta-feira.
Bombeiros Marítimos (GBAgora com o aval do
Governo do Estado e apoio
do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), o
bloqueio sanitário será no
começo da Rodovia Rio-Santos (SP-55), após o
trevo de entroncamento da
Rodovia dos Tamoios (SP55), onde os ocupantes serão
avaliados sobre suas condições de saúde.

Mar) para retirada aqueles
que insistirem em ir para o
mar. A Defesa Civil de Caraguatatuba também passará
com carro de som para informar sobre a proibição. O
estacionamento na orla das
praias permanece proibido.

“Caraguatatuba está
de braços abertos para receber seus visitantes, mas
reforçamos que este não é o
melhor momento. As pessoCasos de suspeitas ou as devem ficar em suas casas
passageiros com febre serão e, em breve, vamos receber
encaminhados para a Unida- todos”, reforçou o prefeito.
de de Pronto Atendimento
(UPA) do Jardim Primavera,
Apoio
hoje referência para a Covid-19.
De acordo com o governo do Estado, o super feJá no Posto da Polícia riado é uma forma de garanRodoviária Estadual, na altu- tir a elevação dos índices de
ra do Km 82, será feita blitz isolamento social e proteger

vidas e para não sobrecarregar as cidades litorâneas,
o secretário Marco Vinholi
reforçou que o Estado oferecerá o apoio que venha a
ser solicitado pelos prefeitos
para implantação das barreiras de acesso e conscientização dos turistas.
“Nós
dialogamos
com as prefeituras da Baixada Santista, Litoral Norte
e Litoral Sul e o Estado irá
apoiar as restrições que essas prefeituras estabelecerem no seu território”, informou Vinholi, acrescentando
que estatísticas do Sistema
de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) indicaram
melhores taxas nos feriados
e finais de semana. A expectativa é de que a população
permaneça em quarentena
no feriado prolongado e ajude a mitigar a transmissão do
coronavírus.
“Uma
mensagem
muito clara à sociedade: a
quarentena não é para viajar,
mas sim para se fazer isolamento social e ficar em casa
nesse momento fundamental de combate à epidemia”,
destacou Vinholi.
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Aguilar Jr. em coletiva com a imprensa
informa sobre medidas adotadas

Em coletiva concedida na manhã desta terça-feira
(19/05), o prefeito de Caraguatatuba Aguilar Junior
e sua equipe, apresentaram
dados sobre as medidas tomadas frente a pandemia do
novo Corona Virus e os impactos sofridos com a queda
de receita. Estimaram que
Caraguatatuba deverá ter
uma perda de receita entre
30 e 40% na arrecadação de
impostos, entre eles, o IPTU.
Segundo a Secretaria da Fazenda, hoje o orçamento para 2021 que estava
previsto em R$ 878 milhões
pela LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias), já caiu para
R$ 790 milhões.
Para atenuar um pouco a queda abrupta nas contas da Prefeitura, um projeto
de lei do Executivo foi votado ontem na Câmara, e após
uma tumultuada sessão foi
rejeitado.
O projeto, que fazia
parte do Plano de Contingenciamento de Despesas,
previa a redução dos subsídios do prefeito em 50%,

vice, secretários municipais,
adjuntos e dos presidentes do
CaraguaPrev e Fundacc em
20%.
Face a essa lamentável decisão do legislativo
municipal, um acordo que
havia sido firmado entre o
prefeito e os estagiários da
prefeitura, onde com a devida redução de carga horária
a remuneração seria reduzida na mesma proporção, foi
cancelado. Com essa decisão
os estagiários foram convocados a voltarem ao trabalho
e não foi possível a economia prevista.
Os valores das funções gratificadas e da gratificação de encargos especiais
de servidores também seriam

reduzidos, respeitando uma
tabela, que iria variar de 10%
a 40% dependendo do valor
da gratificação.
Todas as medidas
anunciadas neste projeto de
lei valeriam até 30 de junho
de 2020, podendo tal prazo
ser prorrogado por Decreto
Municipal. Somente com
esses cortes, a Prefeitura estimava uma economia de R$
1,8 milhão por mês.
“Não vamos entrar
no mérito da votação. Buscava-se o equilíbrio financeiro
da Prefeitura e precisávamos
de um projeto de lei. Agora
nossa equipe econômica vai
estudar novas formas de contenção de despesas”, disse o
prefeito Aguilar Junior.

Caraguatatuba confirma a quinta
morte por Covid-19

Subiu para cinco o
número de mortos em decorrência do novo coronavírus no município de Caraguatatuba.
O paciente tinha 74
anos, morador do bairro Indaiá, tinha comorbidades e
estava internado na Casa de
Saúde Stella Maris desde o
dia 8 deste mês. Ele foi positivado por laboratório credenciado pelo Ministério da
Saúde.
A Vigilância Epidemiológica também registrou
outra morte suspeita, nesta
terça-feira (19). Trata-se
de um morador do bairro
Travessão, 55 anos, com
comorbidades, que estava
internado na Casa de Saúde
Stella Maris desde no dia 12
de maio. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o
resultado para o exame para
a Covid-19, que foi encami-

nhado para o Instituto Adolfo Lutz (SP).
De
acordo
com boletim divulgado, hoje, pela Prefeitura de Caraguatatuba, o número de
casos confirmados
subiu de 105 para
112 em 24h. Destes,
88 estão em isolamento domiciliar, 11
internados, oito receberam alta hospitalar, além das cinco
pessoas que vieram
a óbito.
As Bandeiras asteadas a
Também há
34 casos em inves- meio pau manifestam o respeito e
as condolências pelas mais
tigação, sendo 16
de 1.170 mortes
em isolamento domiciliar, dois que
da Casa de Saúde Stella Mareceberam alta hospitalar, ris e 13 pessoas na Enferma13 internados e três mortes ria Covid-19. No Hospital
suspeitas.
Regional há cinco pessoas
Há quatro pessoas na UTI e outras duas na Eninternadas na UTI Covid-19 fermaria.
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Ilhabela já entregou R$ 7 milhões
em cartões de socorro ao trabalhador

Prefeitura de Ilhabela
já entregou R$ 7 milhões em
cartões de socorro ao trabalhador. Pioneira na iniciativa, em todo o estado de SP,
Ilhabela ampliará aceitação
do cartão em mais estabelecimentos.
A Prefeitura de Ilhabela entregou R$ 7 milhões
a cerca de seis mil e quinhentas famílias que receberam o cartão (no valor de
R$ 1 045,00) do programa
Ilhabela Unida pelo Trabalhador, uma medida pioneira
no estado de São Paulo e no
país para socorrer pessoas
vítimas da crise econômica
provocada pela Covid-19. O
programa prevê a distribuição de pouco mais de R$ 24
milhões, em três meses, entre
o cartão e o auxílio aluguel.
Além do crescimento
do número de trabalhadores socorridos, a prefeitura
também ampliará a rede credenciada, para atender demandas importantes para a
população, como a aquisição
de gás de cozinha e de medicamentos em farmácias.
O governo municipal
também está oficiando os estabelecimentos cadastrados
sobre a proibição prevista
na lei 1.416/2020, sobre a
venda de bebidas alcoólicas
e cigarros com o cartão. De
acordo com a Administração,
quem for flagrado vendendo
fora das regras legais, poderá
ter o estabelecimento descredenciado do programa.
A prefeita Maria das
Graças Ferreira dos Santos
Souza, a Gracinha, falou da
iniciativa. “Já temos cerca de
seis mil e quinhentos cartões
circulando pelo comércio
da cidade. São mais de seis
mil famílias que podem se
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alimentar decentemente em
um programa que incentiva o
consumo nos estabelecimentos do município”, destacou.
Dentro do programa, a Prefeitura de Ilhabela
também já atendeu em torno
de 300 beneficiados com o
Auxílio Aluguel Emergencial, com o valor de até R$
960,00. Na semana passada
(de 11 a 15 de maio), a prefeitura realizou a revisão dos
pedidos dos inscritos no benefício do Auxílio Aluguel
Emergencial. Para a revisão
dos casos de pessoas que
tiveram o cadastro como
Negado Definitivo, os solicitantes foram atendidos no
Crescer (antigo Correio), por
ordem de chegada e com senha, mediante apresentação
de todos os documentos, que
comprovassem moradia em
Ilhabela e que a renda foi
afetada pela pandemia.
Representante
do
governo informou porque
os aluguéis emergenciais
estiveram em prazo de recurso até sexta-feira (15).
“Esse benefício tem sido
mais complexo de oferecer
porque muitas pessoas não
têm contrato de locação e os
imóveis não tem regularização (IPTU). Ainda assim,
com outras documentações
comprobatórias, os analistas
montam o processo e buscam
aprovar junto à controladoria
interna da prefeitura”.
Além dos cartões e do

auxílio aluguel, o executivo
ilhéu, mantém a entrega de
cestas-básicas, para os munícipes que não atenderam os
requisitos exigidos no programa.
Socorro aos
microempresários
Como o trabalho e a
renda diminuíram, no mundo todo, a prefeitura, além
de dar total apoio às pessoas,
por meio do cartão alimentação, auxílio aluguel e cestas
básicas, também pretende
destinar recursos às empresas com o Programa Ilhabela
Unida pela Geração de Renda.
A prefeitura enviará
à Câmara, o Projeto de lei
(PL) que objetiva subsidiar
Vale-Alimentação e cestas
básicas e isentar ou adiar a
cobrança de impostos.
Antes desse novo
projeto, a prefeitura tomou
outra iniciativa voltada à
manutenção do emprego.
Por meio de parceria com o
Banco do Povo liberou R$
1 milhão em empréstimos,
firmados em condições especiais, como juros baixos, aos
microempresários da cidade.
A cidade, única do estado de São Paulo com amplo programa de socorro ao
trabalhador, também já estuda medidas socioeconômicas
voltadas ao enfrentamento
da crise econômica no período da pós-pandemia.

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Sete criminosos foram
presos no último final de
semana no Litoral Norte
Neste final de semana, os policiais militares do
20° Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam sete
criminosos em ocorrências
distintas no Litoral Norte.
No sábado (16/05),
um foragido da Justiça foi
capturado em Ubatuba. No
mesmo dia, em Caraguatatuba, um criminoso foi preso
em flagrante furtando residências. Por volta das 20h00,
uma equipe de Força Tática,
em patrulhamento pelo bairro
Perequê-Mirim, prendeu mais
um foragido da Justiça em
Caraguatatuba.
Domingo (17/05),
por volta da 01h20, pelo bairro Boiçucanga, em São Sebastião, outro criminoso foi
preso em flagrante por tráfico
de drogas. Foram apreendidas 250 porções de maconha,
R$337,00, 1 balança de precisão e 2 rádios comunicadores.
Às 13h20, mais um procurado
foi capturado em Ubatuba.
Ainda no domingo,
em Caraguatatuba, mais dois
criminosos foram presos em
flagrante por uma equipe de
ROCAM (Rondas Ostensivas
com Apoio de Motocicletas)
realizando a venda de drogas.

DISQUE
DENÚNCIA 181
Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

Foram localizados 312 pape- de.
lotes de cocaína, 31 porções
PM apreende mais de
de maconha 146 pedras de
900 porções e cinco
crack, 1 celular e R$ 232,40
tijolos de drogas
em dinheiro.
Homem foi preso
Todos os criminosos
foram recolhidos à cadeia pú- em flagrante transportando os
entorpecentes de Santos para
blica.
Caraguatatuba.
Um homem foi detiPolícia Militar apreende
adolescente por tráfico do em flagrante transportando
mais de 900 porções e cinco
de drogas
Foram localizadas tijolos de drogas, na quartamais de 100 porções de ma- -feira (13/05), no município
conha com o menor, em Cara- de Caraguatatuba.
Os policiais do 20º
guatatuba.
Na
segunda-feira Batalhão de Polícia Militar
(11/05), o 20º Batalhão de do Interior (BPM/I) foram
Polícia Militar do Interior comunicados, por meio de
(BPM/I) apreendeu um ado- denúncia anônima, sobre um
lescente em posse de mais de veículo que estaria realizando
100 porções de maconha, no o transporte de entorpecentes
bairro Ipiranga, em Caragua- da cidade de Santos (SP) para
o município.
tatuba.
Com as informaNa ação, a equipe realizava patrulhamento quando ções, a equipe realizou patruobservou o rapaz em atitude lhamento e identificou o carsuspeita e demonstrando ner- ro. Foi realizada abordagem
e na porta traseira foram envosismo excessivo.
Foi efetuada abor- contrados cinco tijolos e 450
dagem e localizados 117 por- porções de maconha, 241 pições de maconha, além de um nos de cocaína e 232 de crack,
caderno com anotações do além de dois aparelhos celulares e R$45.
tráfico de drogas.
As drogas foram
O adolescente foi
conduzido para a Delegacia apreendidas e o homem detide Polícia de Caraguatatuba, do em flagrante, sendo encapermanecendo à disposição minhado ao 2º Distrito Polida Vara da Infância e Juventu- cial de Caraguatatuba.
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Prefeitura intensifica bloqueio
sanitário educativo no ‘megaferiado’

A Prefeitura de São
Sebastião intensifica as
ações de bloqueio sanitário
educativo nas divisas com
Bertioga e Caraguatatuba
no ‘megaferiado’. As ações
começam nesta quarta-feira
(20) e vão até a próxima
terça-feira (26), por conta
dos feriados antecipados na
capital paulista.
Os bloqueios acontecem das 9h às 17h, e tem
o objetivo de 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 está sendo
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 vigilân-

cia em saúde e sanitária.
Cerca de cem funcionários estão envolvidos
nesses bloqueios. Esta é uma
ação conjunta das Secretarias de Saúde (SESAU), Segurança Urbana (SEGUR),
Departamento de Vigilância
em Saúde, Fundação de Saúde Pública (FSPSS), Guarda
Civil Municipal (GCM), Departamento de Trânsito (DETRAF), e Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil
(COMDEC).
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Locais dos Bloqueios
Costa Norte
Bairro Canto do Mar, divisa
com Caraguatatuba.
Costa Sul
1 - Entrada da Barra do Sahy
com a Baleia;
2 - Entrada de Camburizinho. Em frente ao condomínio Master II;
3 - Maresias. No início da
Serra para Boiçucanga

Números da dengue em São Sebastião
cai 485% em relação ao ano passado
A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
informa que até a 20ª semana
epidemiológica, que corresponde ao período de 10 a 16
de maio, foram registrados
146 casos de dengue no município. O número caiu cerca
485% em relação ao mesmo período do ano passado,
quando eram 706 confirmações da doença.
O comparativo mostra ainda que a quantidade
de casos confirmados entre
1º de janeiro e 16 de maio
de 2020 é quase cinco vezes

menor do que em 2019. Até o
momento, foram notificados
1.047 casos de dengue, com
um registo de morte. A queda
é atribuída ao trabalho intenso realizado pelos agentes de
endemias da Vigilância Epidemiológica na cidade.
Segundo o departamento de Vigilância em
Saúde da SESAU, as ações
de bloqueio envolvem, principalmente, a visita casa a
casa, para eliminação dos
criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da
dengue, zika e chikungunya.
Além disso, os casos de den-

gue são monitorados pela
Vigilância, que desencadeia
rapidamente ações de “controle de criadouros” frente a
um caso positivo.
Entre as atividades
realizadas está o serviço de
nebulização costal, em que
os agentes pulverizam as
ruas e domicílios das áreas
notificadas pelas unidades
de saúde e, ainda, a passagem da nebulização veicular, popularmente conhecido
como “fumacê”, por todos os
bairros do município, para
bloquear e combater à proliferação do mosquito.

20 de maio de 2020

Felipe Augusto critica mega feriado
em SP e teme invasão de turistas

Em entrevista concedida por telefone a Rádio
Antena 8, na manhã da última quarta-feira, o prefeito de São Sebastião, Felipe
Augusto, criticou a proposta do governo estadual e da
prefeitura de São Paulo com
a criação de um mega feriado
na tentativa de ampliar o isolamento social e frear a disseminação do coronavírus.
Para ele, a medida vai levar
milhares de turistas para as
cidades do litoral.
“É sacanagem isso aí,
um mega feriado. Vai ficar
todo mundo em São Paulo
com sol no fim de semana?
Vai dizer pra mim que vai
ficar lá em São Paulo? Na janela do apartamento olhando
para o Parque Ibirapuera? É
brincadeira né. Vai vir todo
mundo para cá”, disse o prefeito.
Acrescentou
ainda
que é inadmissível que se
misture política com pandemia, numa clara menção as
divergências do Governador
Dória com o Presidente Jair
Bolsonaro.
Felipe Augusto classificou a medida como uma
‘irresponsabilidade’ com a
população do litoral.

“Vamos tomar as
providências, todas que forem necessárias. Mas se for
isso, se vier todo mundo, a
gente vai liberar ambulante
e trabalhar geral. É pra esculhambar... esculhamba com
a gente, é brincadeira isso.
Suando a camisa, 60 dias trabalhando sem parar para ter
uma notícias dessas. Sacanagem”, afirmou o prefeito.
“O governo do Estado vai ser responsabilizado
por mandar esse monte de
gente para cá”, disse. “Vai
dizer que um mega feriado
em São Paulo não vai prejudicar as cidades do litoral?
Todas. Então fecha a estrada,
faz o lockdown lá. Aqui, por
enquanto, não está morrendo
gente”, continuou.
Indagado sobre o uso

da Cloroquina e a Hidroxicloroquina conforme prevê
o novo protocolo do Ministério da Saúde, esclareceu que
há muito tempo a saúde do
município já tem usado esse
medicamento, mesmo em
casos novos de contaminação e com resultados muito
positivos conforme pode ser
constatado pelas estatísticas,
com apenas dois óbitos no
município e um alto número
de infectados recuperados.
“Não podemos ficar a espera
de brigas políticas enquanto
existe uma alternativa para
salvar vidas” disse.
Explicou ainda que
já na quarta-feira estará com
quatro barreiras sanitárias
instaladas no município monitorando a entrada de turistas em São Sebastião.
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Festa
maravilhosa
de despedida
das minhas
amigas Bruna
e Carol, que
embarcaram
para a Irlanda,
onde estão
curtindo a
vida.
Saudades!
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Ilhabela lança pacote de medidas
tributárias para pagamento de impostos
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A prefeita de Ilhabela, Maria das Graças
Ferreira dos Santos, a Gracinha, prorrogou o vencimento da parcela única
do IPTU de 2020 para o
dia 30 de julho desse ano.
O decreto número 8.087,
assinado nesta terça-feira
(12), também estabelece
somente a cobrança de ISS
e taxas municipais dos meses em que os estabelecimentos comerciais ficaram
abertos.
O decreto manteve
o desconto da cota única, de 15% no IPTU, mas
acresceu a correção monetária (definida pelo Índice
Geral de Preços – Mercado, o IGP-M. divulgado
pela Fundação Getúlio
Vargas) a partir de 18 de
março de 2020. O secretário de Gestão Financeira,
Fernando Cresio, explicou
que a possibilidade de pagamento em 30 de julho
pode ser considerada como
uma “segunda chance”.
Para o secretário, a
cobrança agora com correção monetária é justa porque muitas pessoas efetuaram o pagamento da cota
única em dia e à vista até
o dia 17 de março e acabaram não sendo beneficiadas pelo decreto número
8030, de 20 março - sobre
as medidas temporárias e
emergenciais de prevenção
de contágio da Covid-19
tomadas pela prefeitura.

20 de maio de 2020

Moradores fazem covas na Praia de
Juquehy para conscientizar turistas

Os moradores do
bairro de Juquehy, Costa Sul
do município, realizaram
protesto e simularam covas
na areia da praia com o objetivo de conscientizar os turistas para que voltem à Capital
Paulista e pratiquem o isolamento social.

Prevendo a lotação da
cidade por conta do ‘megaferiado’ na capital, a Prefeitura
de São Sebastião solicitou o
fechamento das estradas do
município na última terça- enfrentamento e prevenção
-feira (19), com o objetivo de contágio pela COVID-19.
de evitar aglomerações e
Por decisão da Cocontinuar com as ações de marca de São Sebastião o pe-

O decreto desta terça-feira também isenta de
juros e multas as parcelas
mensais (do IPTU) não
pagas e correspondentes
ao período de quarentena
estabelecido pelo decreto 8030. Essas parcelas
também terão cobrança de
correção monetária a partir da data dos seus vencimentos. Confira o decreto
completo no link: https://
bit.ly/2WuNv3R.
ISS e Taxas
O novo decreto,
em seu artigo 3º, também
determina que não haverá
cobrança de ISS (Imposto
sobre Circulação de Serviços) e taxas municipais
(tributos mobiliários) nos
meses não úteis do ano.
Ou seja, o ISS e as taxas
serão cobrados depois
que acabar o decreto da

pandemia e de forma proporcional aos meses em
que o estabelecimento se
manteve aberto. Assim, os
estabelecimentos que ficaram abertos na pandemia,
por trabalhar com serviço
essencial e delivery, não
terão esse direito.

Prefeitura apresenta Plano de
Retomada das Atividades Econômicas
em reunião com Ministério Público

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio do Comitê de Gestão de Crise
(CGC), apresentou ao Ministério Público do Estado
(MPSP) o Plano para Retomada das Atividades Econômicas do município, em
O secretário Fer- reunião realizada do Teatro
nando Cresio explicou a Municipal, nesta terça-feira
iniciativa da prefeitura. (19).

“As cobranças do ISS fixo,
ISS estimado, Taxa de Licença, Taxa de Ambulante
e Taxa de Ocupação, estão
suspensas até os estabelecimentos reiniciarem suas
atividades. Importante dizer que não será cobrado
o valor global dessas taxas
e sim o valor proporcional
dos meses trabalhados e
mesmo assim haverá um
prazo maior para iniciar o
pagamento”, finalizou.

dido foi rejeitado com base
em decisões já tomadas pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com a presença da
promotora do Ministério
Público de São Sebastião,
Dra. Janine Rodrigues de
Sousa Baldomero, foram
apresentadas todas as ações,
protocolos e Plano de Contingência de enfrentamento
ao Novo Coronavírus, pelo
Governo Municipal.
Referência em todos
os protocolos adotados nacionalmente, e mantendo o
melhor índice de isolamento

social do Estado,
São Sebastião
desenvolveu ao
longo dos mais
de 60 dias de
pandemia, ações
que permitem a
retomada e abertura da economia da cidade.
Elaborado pelo Comitê de Gestão e Estudo
para abertura gradual da
economia, composto por representantes da Sociedade
Civil (Associação Comercial
e Empresarial de São Sebastião, (ACESS), Associação
de Pousadas, Hotéis, Bares
e Restaurantes de Maresias
(APHM), Conselho Municipal de Turismo (COMTUR),
Associação Náutica do Litoral Norte de São Paulo
(ASSONA), Ordem dos Advogados do Brasil, subseção

de São Sebastião (OAB),
Associação de Surf de São
Sebastião (ASSS), além das
Secretarias Municipais de
Saúde, Fazenda, Turismo e
Assuntos Jurídicos, as ações
tratam do distanciamento social, higiene pessoal, sanitização dos ambientes, comunicação e monitoramento,
além da capacidade de atendimento médico e hospitalar.
Após o encontro, o
plano foi entregue a Promotoria Pública que apreciará
as ações.
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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

Não tenha receio de provar aos outros a sua capacidade de produzir bons resultados. Você vai se destacar
pelo que faz. Este será um ótimo momento para começar
um namoro. Nº da Sorte 31.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Política com
Pandemia dá
Panelaço!”

Mude a sua rotina, é hora de prestar atenção
nas atividades que realiza automaticamente. Crie um fato
novo em sua vida, sem criar conflitos ao seu redor. Nº da
sorte 01.

3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Não convém contar com a ajuda de outras
pessoas para desenvolver tarefas domésticas. Use e abuse
da sua criatividade para surpreender todos ao seu redor. Nº
da Sorte 08.

Câncer - 21/06 à 21/07

Aproveite a influência dos astros para compreender e captar melhor o desejo dos outros. Boa semana para
viajar a trabalho ou fazer contato com gente de fora. Nº da
Sorte 13.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Não convém ficar remoendo mágoas ou ressentimentos. Afinal, o astral é dos mais felizes para dar um
novo rumo à sua vida. Nº da Sorte 07.

Virgem - 23/08 à 22/09

A paixão deixa a desejar. Cuidado com joguinhos e coisas mal resolvidas. Se apressar as coisas, pode
pôr tudo a perder. Nº da Sorte 01.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Terá tendência de pensar mais em dinheiro e
aquisições materiais. Trabalhe duro e reflita sobre os seus
verdadeiros objetivos. O clima é de grande sexualidade e
sensualidade no amor. Nº da sorte 02.

Escorpião-23/10 à 21/11

Sucesso absoluto no campo afetivo. Sua alegria
vai contagiar o menino! Valorize a lealdade! Sorte no amor.
Nº da sorte 16.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Não conte com a ajuda dos colegas para colocar
suas tarefas em dia. Cada um tem as suas próprias responsabilidades. É melhor se manter neutra do que enfrentar um
desgaste. Nº da Sorte 16.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Você estará muito sensível às necessidades
dos outros, podendo ter sorte no contato com o público e
no trabalho de equipe. Nº da sorte 10.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Você pode demonstrar uma maior ligação
emocional com as coisas e pessoas. Entretanto, cuidado
para não desenvolver uma dependência. Nº da sorte 06.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

Os estudos, as viagens e novas experiências
podem corresponder aos seus anseios. Cuidado, porém,
para não perder o pé da realidade. Nº da Sorte 41.
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DOCUMENTOS PERDIDOS
Juliana Brighentti de Souza
RG 29.455.362.9 e Rogério de Souza,
RG 26.877.767.6. Perderam no Bairro
Golfinho , uma.pasta vermelha com
diversos documentos pessoais de
compra e venda , recibos de transações
imobiliárias, procurações de compra e
venda. Telefones para contato:
(12) 97402-6937 / 97403-0048

20 de maio de 2020

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.
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Juntos vamos derrotar o vírus

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

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

Ligue: (12) 98128-7496

s

New
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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: 1007974-23.2019.8.26.0126
Classe: Assunto: Inventário - Inventário e Partilha
Herdeiro: Maria Fernanda Dominica Andrea Frederica Garcia Langlada Y
Gomes e outros
Inventariado: Francisco Garcia Langlada
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1007974-23.2019.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr. PAULO GUILHERME DE FARIA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou conhecimento
tiverem, terceiros interessados, eventuais herdeiros, que por este Juízo
tramita uma ação de Inventário movida por Maria Alice Terezinha Josefa
Ângela Quirina Garcia Gomes Langlada Trettel dos bens deixados por falecimento de Francisco Garcia Langlada. Encontrando-se em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para
dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras
declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem
foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o
processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos
os atos do processo, caso em que será nomeado curador especial (art.
257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 28 de janeiro de 2020.

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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RI- PROCURO TRABCARDO CORRE- ALHO de faxineira em
casa ou escritório / (12)
TOR DE IMÓVEIS / 99737-8723
regularização/ desmem- VENDO 1 sofá de canto
HERCULES

bramento/ mudança de cinza escuro de tecido
nome/ IPTU sem sair de valor R$200,00 / Tratar
casa (12) 98187- 8636.

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

VENDO
CHACARA Pegorelly / R$ 70
mil / 4000mts² / plana /
junto a nova rodovia/ 12
981878636

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim/ 982300553

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

PROCURO trabalho
de vendedora/ atendente/
ou vaga que estiver disponível/ (12) 99737-8723

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

NOROESTE NEWS é uma publicação semanal do Instituto Cesar Informática Ltda - ME - CNPJ 07.255.117/0001-65 - End.: Rua Guarulhos nº 157 sala 4 - Centro Caraguatatuba - CEP: 11660-070
 Fone: (012) - 3600-6280 - Jornalista Responsável Cesar Vieira Bisetto - MTB 33.832 - Fone: 98114-0022 - Diretora Comercial Marly Gomes Bisetto - 98121-4017
Sócia Diretora Maria de Fátima Marques Souza - fone : 98128-7496 - Impressão: Atlântica Gráfica e Editora Ltda. - Rua Iris Memberg, 170 - Barro Branco - VI. Jovina - Cotia - SP - CNPJ 02.963.583/0001-81
Tiragem: de 5.000 a 10.000 exemplares - ATENÇÃO Os artigos publicados neste jornal são de inteira responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião do editor.
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