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Leitos prontos e aquisição de
tomógrafo computadorizado
concluem 2ª fase do Plano
de Contingência da Saúde
Ação do Rotary Club
Caraguatatuba na Pandemia
Prefeitura de Caraguatatuba
convoca mais 18 bolsistas
do PEAD
São Sebastião terá abertura
gradual do comércio a partir
de 1º junho
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A UPA que pode virar hospital
Não se trata aqui da defesa ou propaganda de um governo, mas pura e simplesmente uma constatação.
Na última segunda-feira, a convite
da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Caraguatatuba estivemos acompanhando o Prefeito Aguilar Junior em uma
visita técnica a UPA centro, visita essa com
o objetivo de apresentar à população através da imprensa, a transformação porquê
passou aquela unidade, tendo como objetivo a luta contra o inimigo comum, o novo
coronavírus.
Talvez a grande maioria não tenha
conhecido todas as dependências do local
que abrigava em seus andares superiores,
a Secretaria de Saúde de nosso município,
que foi transferida, para que todo o prédio
fosse destinado ao combate à pandemia.
Em coletiva realizada no Teatro Mário Covas há poucos dias, o Prefeito disse
que estaria disponibilizando no local mais
leitos para o tratamento de pacientes vítimas da Covid-19, e devido a críticas que
surgiram nas redes sociais, dizendo que
esses leitos não estariam prontos, viu por
bem realizar com a imprensa essa visita
técnica.
A visita que foi acompanhada por
dois médicos que atuam diretamente no
atendimento as vítimas da pandemia, Drs.
Gustavo Alexey Boher e Mario Cezar de
Souza, do Secretário de Saúde Amauri
Toledo e do Coordenador de Urgência e
Emergência André Luiz da Silva Leandro,
foi realizada seguindo exatamente o trâmite dos pacientes na unidade. Acompanharam ainda a Primeira Dama Sra. Samara
Aguilar, o presidente da Câmara Municipal
Francisco Carlos Marcelino, vereadores e
membros do Conselho de Saúde.
Devido ao alto risco de contaminação no local, todos foram paramentados
com EPIs, além de receberem orientações
de cuidados que deveriam ser tomados,
como não tocar em absolutamente nada.
Tais orientações ainda incluíram respeito
aos pacientes que ali estavam, para que os
mesmos não fossem fotografados ou filmados e que ao término da visita as EPIs
seriam retiradas por uma enfermeira com
luvas, pois o material seria descartado e
que deveríamos higienizar as mãos com álcool em gel. Aproximadamente 20 pessoas
estiveram presentes.
O que posso deixar aqui como depoimento é que encontramos uma estrutura como a que costumamos ver em filmes

americanos. Leitos e equipamentos novos
de primeira geração e prontos para serem
usados pelos novos pacientes. No pronto atendimento três leitos completamente
equipados com respiradores e monitores
múltiplos e mais quatro leitos de UTI, também completamente equipados. Nos andares superiores, todas as salas que eram
utilizadas pela secretaria de saúde receberam leitos para o atendimento de casos menos urgentes. Toda essa estrutura soma-se
aos leitos já contratados da Casa de Saúde
Stela Maris e com os leitos disponíveis no
Hospital Regional, onde o governo do estado já disponibilizou mais 4 unidades de
UTI, elevando para 14 os lá disponíveis.
Claro faltam ainda 6 dos que foram prometidos! Vale lembrar também que o Hospital
Regional pode receber também, pacientes
provenientes de outras cidades da região.
Ao término da visita em um auditório improvisado foi feita a apresentação
pelo prefeito e pelos dois médicos, das
duas fases do plano de contingência que
estão sendo executados no momento.
Gostaria também de lembrar a importância de termos a expertise desses dois
médicos, pois ambos, já foram vítimas desse vírus e podem entender muito bem pelo
que passam os pacientes dessa doença.
O prefeito também elogiou a população de Caraguatatuba por estar colaborando no isolamento social, o que tem destacado o município com um dos maiores
índices de isolamento do estado.
Como cidadão e pertencente ao grupo de risco em decorrência da minha idade,
só posso dar meu testemunho de que após
essa visita, consciente de minha responsabilidade social adotando as medidas preventivas propostas, como por exemplo o
uso de mascará, fica a certeza de que se for
vítima, terei um atendimento de excelente
qualidade.
Outra coisa que posso antever é
a possibilidade dessa estrutura poder ser
destinada no pós pandemia em um pronto
socorro ou quem sabe até em um hospital
municipal.
Parabéns ao Prefeito Aguilar Junior
e a toda a equipe da Saúde do município
pelo trabalho realizado.
Obs. Ficamos quase duas horas paramentados com as EPIs e vocês não podem imaginar como é horrível utilizá-las.
Tenho dó daqueles profissionais que têm
que ficar por doze horas trabalhando com
o equipamento.
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Sem dó: nem instituições de saúde
escapam das ameaças cibernéticas
envolvendo a Covid-19

A plataforma de cibersegurança da Apura S/A,
empresa com unidades em
São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília, tem detectado um
crescimento da visibilidade
de ameaças virtuais envolvendo a nova pandemia no
Brasil. Em menos de dois
meses, sites suspeitos com
as palavras coronavírus e
Covid no domínio tiveram
um aumento de aproximadamente 30.000%. O relatório
completo encontra-se aberto
ao público no site: https://covidcyber.apura.com.br/

Segundo Sandro Suffert, CEO da Apura S/A,
nem a infra-estrutura crítica
de saúde escapa da ação dos
criminosos. “Cada vez mais
instituições de saúde; como
hospitais, clínicas e laboratórios; estão sendo alvo de
ataques cibernéticos. Estes
ataques inclusive podem gerar mais que danos materiais
e financeiros, mas potenciais
danos físicos a pacientes e
à própria equipe de saúde,
pois podem afetar a disponibilidade dos serviços e
atendimento à população. E
se tratando de Covid-19 e a
necessidade de atendimento
rápido nos hospitais, este cenário agrava-se ainda mais”,
explica, referindo-se ao caso
de um Hospital da República
Tcheca (um dos maiores centros para realização de testes
para Covid) alvo de um ataque que causou o desligamento imediato de toda a sua
rede de computadores.
Entre as ameaças às
instituições de saúde está
a invasão de sistemas: por
meio de varreduras de rede
ou ferramentas livremente disponíveis na internet,
criminosos descobrem servidores mal configurados,
rodando versões antigas de
sistemas operacionais ou
com alguma vulnerabilidade a ser explorada. Há ainda
ataques através do envio de
arquivos por e-mail, muitas
vezes clonados e capazes de

driblar os antivírus. Mensagens
em SMS com
links falsos que
apontam
para
sites maliciosos
também são utilizados.

O u t r o
grande risco a
que as organizações de saúde estão sujeitas
é a quebra de confidencialidade de senhas de colaboradores, que podem ocorrer de
diversas formas, como, por
exemplo, quando um funcionário utiliza uma senha muito simples ou a mesma senha
em vários serviços diferentes. No Brasi, foram detectados mais de 6 mil e-mails de
clínicas médicas, hospitais e
órgão públicos de saúde com
quebra de credenciais.
“As ameaças devem
servir de alerta para todas
as organizações se protegerem ou aumentarem a consciência contra estes ataques,
principalmente entre seus
colaboradores, instruindo-os a alterarem sempre as
senhas, não clicarem em
nenhum link, desconfiar de
e-mails que solicitem informações pessoais e não abrir
anexos suspeitos”, afirma
Suffert.
A Apura informa ainda que as informações dos
ataques contidas em seu relatório foram geradas através
de fontes abertas.
Confira as dicas
Evite clicar em links
em e-mails não solicitados e
tenha cuidado com os anexos
de e-mail;
Use fontes confiáveis
para obter informações baseadas em fatos sobre a Covid-19;
Não revele informações pessoais ou financeiras
por e-mail e não responda a
solicitações;
Antes de clicar em

um link recebido por SMS
ou Whatsapp, valide se trata-se do site verdadeiro;
Valide se trata-se do
aplicativo oficial e correto
antes de instalá-lo buscando
referência no site oficial da
organização ou empresa relacionada;
Verifique a autenticidade de uma instituição de
caridade antes de fazer doações;
Quando for utilizar
um QRCode para pagamento
ou doação, verifique se trata-se do código vindo do site
ou live oficial;
Se identificar uma
fraude, denuncie para as autoridades responsáveis.
REPOSITÓRIO DE
INFORMAÇÕES
A Apura S/A disponibiliza de modo gratuito um
repositório de informações
dos crimes na internet relacionados à pandemia do novo
coronavírus, cujo endereço é
covidcyber.apura.com.br .
Qualquer pessoa pode baixar os relatórios, onde são
listados os casos de golpes
cibernéticos identificados,
com textos que explicam
como agem os criminosos e
imagens que ajudam a reconhecer os casos constatados.
Na página inicial do mesmo
endereço, há um campo para
que instituições de saúde
(públicas ou privadas) e autoridades
governamentais
se cadastrem para obterem
acesso a um relatório mais
específico.
Mais informnações
www.apura.com.br e
0800 719 1902.

Noroeste News

- 03 -

27 de maio de 2020

Leitos prontos e aquisição de tomógrafo computadorizado
concluem 2ª fase do Plano de Contingência da Saúde

O prefeito de Caraguatatuba,
Aguilar Junior, promoveu na tarde
desta segunda-feira (25/05) uma visita técnica na UPA Centro, que atualmente funciona como Pronto Atendimento 24 horas para Covid-19.

80 leitos voltados para Covid-19.
Outros 20 leitos serão instalados na
UPA Sul.

A ideia é que estes leitos sejam
usados para monitorar e estabilizar
pacientes para que sejam transferidos
Acompanhado de técnicos da para a Casa de Saúde Stella Maris ou
Secretaria de Saúde e de funcionários Hospital Regional somente em casos
da empresa terceirizada João Mar- de extrema gravidade.
chesi, o prefeito apresentou o ambiente hospitalar, as alas (enfermaria,
Ainda de acordo com a Secreurgência e emergência) e anunciou as taria de Saúde, já foram adquiridos
medidas da 2ª fase do Plano de Con- também mais 10 monitores multitingência da Saúde na cidade.
paramétricos e a locação de outros
cinco respiradores com
monitor.

A Prefeitura de Caraguatatuba
já iniciou a implantação da 2ª fase do
Plano de Contingência da Saúde para
o combate ao Covid-19 (novo coronavírus).

Nela estavam previstos o decomputadorizado que será instalado
até o final da semana na UPA Centro. creto municipal de quarentena, barreiras sanitárias, atendimento difeCom isso, o fluxo do paciente renciado nas Unidades de Saúde,
Covid-19 será o seguinte: pacientes criação da UPA Central somente para
com sintomas característicos da do- Covid-19, entrega domiciliar de meença entram pela UPA Central, co- dicamento de alto custo, vacinação
lhem exames (PCR ou pesquisa de contra gripe (H1N1) para idosos em
anticorpos) e realizam tomografia casa, decreto de uso de máscaras,
computadorizada. Como o resultado além de ambulâncias exclusivas para
do exame demora a sair, a ideia da pacientes com suspeitas para o novo
administração é testar “em massa” coronavírus.
pela tomografia.

“Estamos montando as estruturas e
espero que não haja necessidade de usarmos.
Mas se precisarmos,
todos os equipamentos
estarão prontos para
Segundo o Minissalvar vidas”, disse o tério da Saúde, como
prefeito Aguilar Junior. o vírus tem como alvo
principal o sistema resSegundo ele, o piratório, imagens de toPlano de Contingência mografia computadorifoi pensando para que zada do tórax (pulmões)
houvesse economia e tem desempenhado um
que a estrutura pudes- importante papel, princise ficar a disposição da palmente na detecção de pneumonia
cidade após a pandeem pacientes considerados altamente
mia. “Por isso pensasuspeitos (mas ainda sem confirmamos na criação de leitos na estrutura
ção laboratorial), já que em estudos
já existente da UPA Centro. Fizemos
feitos com pacientes com comprovaas adaptações, compramos as camas
ção laboratorial para a Covid-19, as
e agora estamos instalando os leitos”,
imagens de tomografia
explica.
demonstraram caracterísEstiveram presentes também ticas de lesões pulmonana visita técnica a presidente do Fun- res bastante específicas
do Social, Samara Aguilar, vereado- para esta doença.

Essa fase consiste na instalação
de 17 respiradores, todos já em funcionamento: 12 respiradores na UPA res, membros do Conselho MuniciCovid-19 (Centro), três respiradores pal de Saúde e a imprensa regional.
na UPA Sul e dois respiradores na
UPA Norte.
Tomógrafo computadorizado

1ª fase

A 1ª fase do Plano
de Contingência da SaúAlém disso, já foi finalizada
Outra novidade anunciada pelo de no combate ao Coa reforma geral do 2º andar da UPA prefeito Aguilar Junior na visita téc- vid-19 em Caraguatatuba
Centro, que já começa a receber mais nica foi a aquisição de um tomógrafo já foi concluída.

Nesta fase foram criados 39
leitos exclusivos para Covid-19 na
Casa de Saúde Stella Maris (sendo
sete leitos de UTI Covid, 20 de Enfermaria Adulta Covid e 12 de Enfermaria Pediátrica Covid),
Além disso, o prefeito negociou com o
Estado a abertura de 10
leitos de UTI e 10 leitos
de Enfermaria Covid-19
no Hospital Regional, já
em funcionamento desde
30 de março. Mais quatro
leitos de UTI e quatro de
Enfermaria entraram em
funcionamento desde a
semana passada.
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Caraguatatuba tem 74 recuperados
da Covid-19 num total de 142
casos confirmados

Sobe para 74 o número de pacientes recuperados
da Covid-19, em Caraguatatuba. De acordo com o
boletim da Vigilância Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde de Caraguatatuba divulgado nesta
terça-feira (26), o município
tem 142 casos confirmados
de pessoas com o novo coronavírus. Desse número, oito
pessoas estão internadas, 55
em isolamento domiciliar e
outras cinco pessoas morreram em consequência da
doença.
Outros 53 casos estão aguardando resultado do
exame, sendo que 37 estão
em casa, seis estão internados, nove tiveram alta hospitalar e um óbito aguardando
confirmação para Covid-19.
Na Casa de Saúde
Stella Maris há quatro adultos na UTI-Covid-19 e 15

DISQUE

Polícia

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

pessoas na Enfermaria. No
Hospital Regional do Litoral
Norte há quatro pacientes na
UTI e três na Enfermaria.
O registro de casos
por bairro, de acordo com
levantamento realizado pela
Prefeitura, é o seguinte: Aruan, dois casos; Britânica,
um; Barranco Alto, três casos; Jardim Califórnia, um;
Capricórnio, um; Centro,
seis; Estrela D’Alva, cinco;
Gaivotas, oito; Jetuba, dois;
Indaiá, 19 casos; Ipiranga,
dois; Jardim Jaqueira, um;
Jaraguá, um; Jaraguazinho,
cinco; Jardim Maristela, um;

Jardim do Sol, um; Martim
de Sá, seis; Massaguaçu,
dez; Morro do Algodão, quatro; Olaria, um; Pegorelli,
dois; Perequê-Mirim, sete;
Poiares, onze; Pontal Santa
Marina, três; Porto Novo,
dois; Ponte Seca, um; Praia
das Palmeiras, quatro; Recanto do Sol, dois; Rio do
Ouro, quatro; Sumaré, três;
Tarumã, um; Tinga, cinco;
e Travessão, dois. Caraguatatuba também atendeu seis
pacientes de Ubatuba; dois
de São Paulo; cinco de São
Sebastião; e dois de Ilhabela.

Taxa de isolamento fica em 53%
na segunda-feira em Caraguatatuba
A taxa de isolamento social em Caraguatatuba
chegou a 53% na segunda-feira (25/05), segundo dados divulgados nesta quarta,
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 apenas de Santana do
Parnaíba) e a 9ª posição entre as cidades com mais de
70 mil habitantes.
No sábado (23/05) a
taxa de isolamento ficou em
54% e no domingo (24/05)

27 novembro
de maio dede
2020
08 de
2018

- -04
04- -

ficou em 58%. 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 o
Centro de Contingência do
Coronavírus em São Paulo, a
adesão ideal para controlar a
disseminação da Covid-19 é

de 60%.
O Sistema de Monitoramento Inteligente mostra
que o percentual de isolamento social em todo o Estado foi de 51% na segunda-feira (25/05).
Segundo o Governo
do Estado, a taxa de isolamento será um dos critérios
para flexibilizar a abertura da
atividade econômica.

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
Polícia Militar prende
três indivíduos por
tráfico em
Caraguatatuba
Nesta quinta-feira
(21), os policiais militares do
20° Batalhão de Polícia Militar do Interior localizaram
e prenderam três infratores
por tráfico de drogas em Caraguatatuba. Entre os presos
estavam duas mulheres.
A equipe ROCAM
(Rondas Ostensivas com
Apoio de Motocicletas), durante o patrulhamento, suspeitou de duas mulheres na
via. Durante a abordagem foram localizados 3,366Kg de
cocaína em posse das criminosas. Elas levariam os entorpecentes até casas populares
no bairro Travessão.
Os policiais foram
até o bairro indicado e localizaram o homem que receberia as drogas. Ele também
foi detido. Os três foram conduzidos ao Distrito Policial e
permaneceram à disposição
da Justiça.

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

terça-feira (19), os policiais
militares da 2ª Companhia do
20º Batalhão de Polícia Militar do Interior detiveram um
casal que transitava com um
veículo roubado em Caraguatatuba. As placas do veículo
estavam adulteradas.
A equipe estava em
patrulhamento pelo bairro
Sumaré quando suspeitou dos
ocupantes de um veículo. Na
abordagem, foi constatado
que as placas estavam adulteradas e pelo número do motor
foi possível confirmar que se
tratava de um veículo roubado.
O casal foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Procurado da Justiça é
capturado conduzindo
moto furtada em
Ubatuba
Na
segunda-feira
(18/05), os policiais miliares
do 20º Batalhão de Polícia
Militar do Interior prenderam
um foragido da Justiça em
Ubatuba. O criminoso tranPolícia Militar detém
sitava com uma motocicleta
casal conduzindo
furtada.
veículo roubado em
A equipe estava
Caragatubatuba
Na madrugada de em patrulhamento quando

se deparou com um homem
conduzindo uma motocicleta com a placa levantada. Na
abordagem foi constatado que
se tratava de um foragido da
Justiça.
Ao vistoriar a motocicleta, os policiais verificaram que a placa estava adulterada e que era produto de
furto na cidade de Taubaté.
O criminoso foi conduzido ao Distrito Policial e
permaneceu à disposição da
Justiça.
Traficante é preso em
Ubatuba
Sábado (23), uma
equipe de Força Tática da
Polícia Militar do 20° Batalhão de Polícia Militar do
Interior realizava o patrulhamento pelo bairro Estufa II,
em Ubatuba, quando recebeu
uma denúncia dizendo que
um indivíduo estaria armazenando drogas. A equipe foi
ao local, onde abordou um
homem com o qual foi possível localizar 546 pedras de
crack, 195 pinos com cocaína,
R$ 1.404,00 e 01 celular. O
criminoso foi levado para a
Delegacia de Ubatuba, onde
permaneceu à disposição da
Justiça.
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Caraguatatuba começa a distribuir
1º lote das cestas do Programa
“Alimento Solidário”

A Prefeitura de Caraguatatuba recebeu nesta terça-feira (26) o primeiro lote
com 959 cestas do Programa
Alimento Solidário, criado
pelo Governo do Estado. Ao
todo, a cidade receberá 4.965
unidades enviadas por lotes.
Desenvolvido
pela
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, o Programa Alimento Solidário
presta apoio à população de
baixa renda no enfrentamento da pandemia do coronavírus. A ação visa entregar
cestas de alimentos a pessoas
em situação de extrema vulnerabilidade social.
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Caraguatatuba
ficou responsável pela definição de logística, para recebimento e entrega das cestas
às famílias beneficiadas. Os
critérios de escolha foram
definidos e aplicados pela
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Serão atendidas pelo programa
“Alimento Solidário” apenas
famílias vinculadas ao Cadastro Único (cadastrados

até março 2020), com renda
per capita de até R$ 89.
Para retirar a cesta,
o beneficiário contemplado
deverá comparecer ao local indicado na listagem, na
data e horário determinado,
apresentar o documento original (RG, CNH ou Carteira
de Trabalho) e o Número de
Identificação Social (NIS).
Para as pessoas idosas, acamadas, com dificuldade de mobilidade ou consideradas do grupo de risco
será permitida a retirada da
cesta por outra pessoa, portando documento original
próprio e da referência.
O prefeito Aguilar
Junior e a presidente do Fun-
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do Social, Samara Aguilar,
acompanharam a chegada do
primeiro lote.
Ele informou que serão 19 locais de entrega, de
forma a facilitar o acesso
da população e evitar aglomerações. “É importante
que as pessoas verifiquem
com atenção as listas antes
de irem ao local de retirada.
Somente serão distribuídas
cestas para quem estiver na
listagem do Governo do Estado”, disse.
As listas com os nomes dos beneficiários, locais
e datas de entrega das cestas
do 1º lote estarão disponíveis
para consulta nas UBS e nos
CRAS.

Fiscalização da Prefeitura de
Caraguatatuba vistoria 340
estabelecimentos no super feriadão

As fiscalizações do
Comércio (Secretaria da Fazenda), Posturas (Secretaria
de Urbanismo) e Vigilância Sanitária (Secretaria de
Saúde), mais as equipes de
trânsito e Defesa Civil (Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão) da
Prefeitura de Caraguatatuba
vistoriaram cerca de 340
estabelecimentos e praias
durante o super feriadão do
Estado ocorrido entre 23 e
25 de maio.
Em relação ao comércio, as equipes foram em
cerca de 240 estabelecimentos e templos religiosos de
todas as regiões e orientaram
o fechamento daqueles não
considerados essenciais, sem
nenhuma intercorrência mais

séria.

Já os fiscais de Saúde
Pública da Vigilância Sanitária atenderam, em sua maioria, denúncias que chegaram
pelo Canal 156 relacionadas
com filas em estabelecimentos essenciais e cumprimento aos decretos Municipais
1.237/2020 e 1.249/2020 e
Estadual 64.881/2020 relacionados ao funcionamento
desses serviços e as medidas
para evitar à proliferação

devido ao novo coronavírus
(Covid-19). Eles também
estiveram nas barreiras sanitárias.
Já as equipes da Defesa Civil e Trânsito, em
parceria com o Grupamento
de Bombeiros Marítimos,
estiveram nas praias onde
orientaram os banhistas que
decidiram enfrentar o frio e
também autuaram veículos
estacionados de forma irregular nas orlas.
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Ação do Rotary Club
Caraguatatuba na Pandemia

Neste momento de
isolamento social e incertezas o ROTARY CLUB CARAGUATATUBA entra em
AÇÅO em Parceria com o
Grupo de voluntários CARAGUÁ SEM FOME com
o objetivo de minimizar o
sofrimento de famílias fragilizadas neste período de
pandemia.

pontos pontuais.
Total arrecadado:
mais de 600 quilos, mas
A CAMPANHA CONTINUA
CAMPANHA EM
CONTA SOLIDARIA:
BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1741-8
CONTA CORRENTE:
ROTARY em parce- 42.982-1
ria com o Instituto GRUPO CNPJ: 67.651.901/0001-14
PÃO DE AÇUCAR:
Objetivo: arrecadaCAMPANHA
ção em dinheiro para que o
SOLIDÁRIA
alimento possa chegar ao
Realizada em dois maior número de famílias.
pontos: Extra Hipermercado
Valor
arrecadado:
(Shopping Serramar – esta- R$ 2.730,00 utilizados para
cionamento gratuito) e Assaí a compra de 70 cestas básiAtacadista - objetivo:
cas já distribuídas no mês de
•
sensibilizar e des- maio:
pertar a solidariedade nas
•
50 a famílias cadaspessoas,
tradas pelo Fundo Social
•
arrecadação de ali•
15 a famílias atenmentos não perecíveis, itens didas pela Creche Santo Ande higiene e produtos de lim- tonio (Bairro do Tinga)
peza.
•
05 entregues diretaToda a arrecadação mente às famílias
está sendo destinada a famílias impactadas pela pandeAÇÃO ENTRE
mia, através do Fundo Social
AMIGOS:
de Solidariedade de CaraArrecadação de 20
guatatuba ou diretamente em cestas distribuídas no mês de

abril/20 para:
•
Creche Santo Antonio – 15
•
Igreja Santa Terezinha – 05
AÇÃO COM
PARCEIROS
VOLUNTÁRIOS:
•
Entrega a Secretaria
Municipal de Saúde:
•
Aventais descartáveis – 170
•
Toucas descartáveis
– 20
•
Máscaras de proteção facial – 260
AGRADECEMOS
A TODOS QUE COLABORARAM DE UMA FORMA
OU DE OUTRA.
TODAS
ESSAS
CAMPANHAS CONTINUAM, QUEM AINDA NÃO
COLABOROU E PUDER,
COLABORE!
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s
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Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Minha amiga Hasciba Santiago
ganhou uma festa surpresa para
comemorar seu aniversário, e o
tema não poderia ser outro...
“Estou com Fome”. Felicidades!!!

De Repente 20
30/05/2020
KEYTTH MARQUES

Parabéns e muitas felicidades, minha filha
Keytth Marques! Que nunca faltem sonhos
em sua vida, que os concretize e nunca
pare de sonhar e de lutar por eles. Que as
dificuldades sejam ultrapassadas e que se
transformem sempre em aprendizagens.

De sua Mãe
Fátima Marques
te amo.
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São Sebastião terá abertura gradual
do comércio a partir de 1º junho
A Prefeitura de São
Sebastião retomará, de
forma gradual, as atividades do comércio e da economia a partir do dia 1° de
junho. A decisão vem após
apresentar o Plano para
Retomada das Atividades
Econômicas do município
para o Ministério Público
e o Governo do Estado de
São Paulo.
Comércios de vestuários,
calçados, artigos esportivos, variedades, acessórios, papelarias, perfumarias, gráficas, lojas de
aviamentos e tecidos. As
regras determinam que
estes segmentos poderão
funcionar com uma porta
para pagamento e retirada,
além da necessidade de
trabalhar com hora marAs propostas do cada.
plano foram construíSerá proibida a prodas em 4 fases - para que
va
de
vestimentas em geaconteça um avanço para
as próximas etapas, serão ral, acessórios, bijuterias e
necessários que requisitos calçados.
de distanciamento social,
Lojas localizadas
higiene, sanitização dos
ambientes, comunicação e em centros comerciais que
monitoramento sejam ob- possuam áreas de circulaservados, além de cumprir ção em ambientes abertos
as exigências das zonas poderão funcionar seguinverde, amarela e verme- dos os padrões de distanciamento, higienização e
lha.
atendimentos individualizados.
Primeira Fase
(1° até 21 de junho)
Bares, restaurantes,
Nesta
primeira cafés e sorveterias podefase, que vai do dia 1° até rão funcionar no delivery
o dia 21 de junho, serão e também para retirada
autorizados a funcionar: no balcão sem a possibiNas regras de funcionamento, estão as obrigatoriedades do uso de
máscaras de proteção por
parte dos colaboradores e
clientes, além dos agendamentos prévios de todos
os atendimentos, sendo
permitido um cliente por
vez, para evitar aglomerações.

27 de maio de 2020
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lidade de consumação no
local.
Também
poderão funcionar, estúdios
de pilates, treinamentos
funcionais, espaços para
fisioterapia, escolas de natação e personal trainer.
Fiscalizações
As
fiscalizações
acontecerão todos os dias
pelas equipes da Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal (GCM) e
Fiscalização de Posturas.
As medidas podem
sofrer alterações de acordo com os dados e monitoramento epidemiológico, e de acordo com as
necessidades apontadas
pelo Comitê de Gestão de
Crise do município.
Todas as ações reforçam a necessidade do
distanciamento
social,
higiene, sanitização dos
ambientes, comunicação e
monitoramento.

Prefeitura informa que 197 sebastianenses
positivados para Covid-19 já venceram a
doença e município bate média nacional

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
comunica que a cidade atingiu a marca de 197 pessoas
recuperadas da Covid-19.
Até o momento, o
município conta com 336
casos confirmados, sendo
que 58% deles conseguiram
vencer o coronavírus. Os demais continuam sendo monitorados por profissionais da
saúde.
Segundo dados do
Ministério da Saúde, hoje
há 391.222 brasileiros com
Covid-19 e, dentre eles,
158.593 pessoas recuperadas
(41% dos casos). Os dados
mostram que São Sebastião
está acima da média nacional
em número de recuperados
da doença.
O resultado positivo
diante dessa pandemia refle-

te o planejamento singular
do Governo Municipal juntamente com os órgãos municipais de saúde:
-Pioneira na criação de
um Plano Municipal de Contingência para Infecção Humana pela Covid-19 no Litoral Norte;
- Montagem de estruturas
para atendimento exclusivo a
pacientes infectados por coronavírus;
- Compra antecipada de
equipamentos e insumos
hospitalares a preços inferiores ao que estão sendo empregados atualmente;
- Capacitação dos profissionais de saúde para assistência e tratamento específicos direcionados a pacientes
de Covid-19;
- Testagem abrangente
da população, organizada
em segmentos da sociedade

e em pontos estratégicos da
cidade;
- Líder em isolamento
social, medida considerada
essencial para o combate à
pandemia, no Estado de São
Paulo.
- Uso de drone para detectar a temperatura das
pessoas nas ruas da cidade,
com o objetivo de identificar
indivíduos em estado febril
acima de 37,8 graus, sendo
este um dos sintomas da doença;
- Criação de uma equipe de sentinela – grupo de
trabalho multiprofissional
com médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem e
psicólogos – que monitora
e acompanha os casos positivos de Covid-19, assim
como seus familiares.

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Segurança Urbana
(SEGUR), informa que os bloqueios sanitários educativos
nas divisas com Caraguatatuba e Bertioga abordaram mais
de sete mil carros.
O objetivo dessa ação,
realizada entre os dias 20 e 25
de maio, período que ficou conhecido como “megaferiado”,
foi conscientizar as pessoas
com carros de outras cidades
sobre a importância do isolamento social e informar as
medidas de prevenção contra
a Covid-19.
Profissionais de saúde
realizavam um rápido ques-

tionário, analisavam possíveis
sintomas da doença nos integrantes dos carros e aferiam
a temperatura corporal. Caso
houvesse uma pessoa em estado febril, era direcionada
para a unidade de saúde

mais próxima.
Também era feita a
desinfecção dos pneus com
hipoclorito por uma equipe de pulverização manual
para ajudar no combate ao
coronavírus.

São Sebastião informa que mais
de 7 mil carros foram abordados em
bloqueio sanitário em “megaferiado”

Noroeste News
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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

É uma excelente semana para carregar as
energias e descansar na companhia de pessoas de sua
estima. Surpresas agradáveis podem surgir. Tudo azul na
área sentimental. A dois, abra seu coração. Nº da Sorte 01.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Que bom saber
que o presidente da
república não é
um rato!”

Desenvolva suas tarefas com mais alegria, o
segredo do sucesso está em fazer o que gosta. Em família,
distraia-se na companhia dos mais novos. Nº da Sorte 01.

3600-6280
3883-3433
Gêmeos - 21/05 à 20/06
No setor profissional, não tente impor seus
pensamentos aos demais. Aprenda a compartilhar suas
ideias e opiniões e os resultados virão. Nº da Sorte 15.

Câncer - 21/06 à 21/07

Devem surgir novas oportunidades profissionais: fique de olho! Mas não deixe a família em segundo
plano, tudo indica que precisará resolver pendências
domésticas. Nº da Sorte 26.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Seja mais detalhista em suas atitudes e iniciativas para superar a tensão. Não acredite em todos as
notícias que chegam aos seus ouvidos e, muito menos, em
soluções milagrosas para acabar com os problemas. Nº da
Sorte 06.

Virgem - 23/08 à 22/09

Aproveite esta semana para sair e participar
de eventos nos quais possa divulgar seus talentos. Em
seu lar, participe ativamente da vida do pessoal para obter
o reconhecimento que deseja. Nº da Sorte 04.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Se pretende comprar um bem de valor, é
melhor avaliar antes de tomar uma decisão. Não convém
acreditar cegamente na opinião alheia. Na área sentimental,
demonstre mais responsabilidades. Nº da Sorte 07.

Escorpião-23/10 à 21/11

Mantenha o foco em suas atividades profissionais e evite aborrecimentos com as pessoa de seu
convívio. Em casa, se expresse com clareza para evitar
mal-entendidos. Nº da Sorte 14.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Mantenha a paciência. Em casa, é hora de
acabar com os conflitos existentes entre os seus familiares.
Já na área sentimental, faça as vontades do seu par e deixe
que ele tome a frente do romance. Nº da Sorte 15.

Capricórnio-22/12 à 20/01

No trabalho, vá em busca de metas mais
elevadas e desafiadoras. Acredite em seu potencial, independente da opinião dos demais. No campo afetivo, tente
convencer seu amor a força de seus sentimentos. Nº da
Sorte 09.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

No ambiente profissional, demonstre agilidade
em suas atividades e tome a iniciativa diante dos acontecimentos. Em casa, esteja mais presente na vida das pessoas
que ama. Nº da Sorte 27.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

Dedique esta semana para cuidar de sua casa.
Aproxime-se dos familiares que não vê com frequência. No
amor ótimo momento a dois. Nº da Sorte 21.
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca
mais 18 bolsistas do PEAD

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais
18 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 até sexta-feira (29 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
quarta-feira (27/5), no link
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/wp-content/
uploads/2020/05/Edital_295.pdf (Edital 295).
Dos 18 bolsistas selecionados, 15 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 422 bolsistas
do PEAD desde março, dos
quais 62 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 345º ao 350º colocado
de serviços pesados – dia
27 de maio, do 351º ao 356º
colocado de serviços pesados – dia 28/5, e do 357º ao
360º colocado de serviços
pesados – dia 29 de maio;
além do 60º ao 61º colocado de serviços leves – dia 29
de maio. 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 (29/5), 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)
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e atestado de antecedentes
criminais. As divergências
de documentos e informações prestadas no momento
da inscrição em fevereiro
podem acarretar a desclassificação do candidato.
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Fundo Social de Caraguatatuba entrega
reforço emergencial aos trabalhadores
autônomos

Desde o início da
pandemia da Covid-19, o
Fundo Social de Caraguatatuba tem recebido doações
de kits alimentares de diversos parceiros, como empresários, supermercados,
Diante da situação de
órgãos públicos e também da
calamidade pública causada
população, para beneficiar a dades.
pelo Covid-19, caso haja
quem mais necessita.
necessidade de emissão de
Importante destacar
documentos em órgãos com
Os kits alimentares que o Fundo Social não enatendimentos
suspensos,
fruto das doações, estão sen- trega o benefício para mucomo certidões de quitado destinados aos trabalha- nícipes. Este público deve
ção eleitoral e antecedentes
dores autônomos, como ta- receber a orientação diretacriminais, mas o candidato
xistas, artesãos e motoristas mente nos Centros de Refenão tenha acesso à interde transporte escolar, desde rência de Assistência Social
net, a Prefeitura irá receber
o começo da suspensão dos (Cras).
toda documentação, após o
serviços não essenciais.
período de isolamento e reA presidente do Funabertura dos estabelecimenA ajuda emergencial do Social, Samara Aguilar,
tos, como Fórum e Cartório
está sendo entregue, àquelas reforça que é um momento
Eleitoral.
categorias que se apresen- atípico, onde vários setores
taram ao Fundo Social, no foram atingidos, motivando
Os bolsistas de am- início da pandemia, como
uma situação de vulnerabibos os sexos executam ati- grupos diretamente afetados
lidade ou se agravando. “A
vidades de roçada (manual com a paralisação das ativiPrefeitura e o Fundo Social
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 PúbliA Associação de Apoio
ao Desenvolvimento Humano
cos (Sesep).

tem feito o possível para
atender aos munícipes, em
diversos pontos da cidade”,
destacou.
Interessados em oferecer alguma doação, pode
entrar em contato diretamente no Fundo Social.
Podem doar alimentos não perecíveis, como
arroz, feijão, sal, açúcar,
macarrão, óleo, leite em pó,
molho de tomate, biscoitos,
enlatados diversos, além de
produtos de higiene, como
álcool em gel, sabonete, papel higiênico, escova e pasta
de dente.

Associação Acalento atende de
modo remoto cerca de 280 pessoas
com deficiência

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

– Acalento, mesmo durante
a quarentena da Covid-19,
continua no atendimento de
pessoas com deficiência. De
maneira remota, a instituição
auxilia 280 usuários e familiares com todo suporte, sendo
130, feitos através de parceria
com a Prefeitura de Caraguatatuba, pelo convênio com
a Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do
Idoso (Sepedi).
Todos os serviços oferecidos no espaço estão sendo
continuados pelo teleatendimento, de forma online, nas
áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia e
educação física. Todos foram
adaptados para o atendimento
remoto, tanto na parte de reabilitação ou na área social,
com oferta de benefícios, para
aquelas famílias em situação
de vulnerabilidade social.
A Acalento é uma associação que atende e apoia
pessoas com deficiência e seus

familiares, com tratamento de
habilitação e reabilitação, por
meio de atendimentos ambulatoriais e equoterápicos.
A coordenadora técnica e psicóloga do espaço, Gabriela Galvão Jouclas, explica
que o acompanhamento é realizado semanalmente, com
orientações e atividades personalizadas, de acordo, com
os objetivos do planejamento
terapêutico de cada um. “Também abordamos os métodos de
prevenção contra a Covid-19,
com cuidados básicos, exercícios respiratórios, alimentação saudável e qualidade do
sono”, explica.
Os atendimentos, mesmo a distancia, seguem atuando na dificuldade de cada
usuário, respeitando a individualidade de cada um, além
da demanda que for surgindo,

no período. Os usuários sem
acesso a internet, recebem
acompanhamento por meio de
contato telefônico.
A psicóloga afirma que
mesmo sem o atendimento
presencial, os pacientes continuam apresentando ganhos.
“Também realizamos ações específicas para pais e responsáveis, com objetivo de diminuir
quadros de ansiedade, estresse
e depressão comuns neste período de isolamento social,
para diminuir as dificuldades
em relação ao cuidado com os
usuários”, destacou.
A Acalento é uma organização filantrópica, sem
fins econômicos, e tem o objetivo de desenvolver ações que
contribuam para a reabilitação
da pessoa com deficiência e
integração na vida comunitária.

Noroeste News

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

- 15 -

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
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fatima@noroestenews.com.br

Ao Comerciante ou Prestador de Serviço que está de quarentena,
não é classificado como serviço essencial, e que pode se utilizar de DELIVERY para atender seus clientes, o Jornal Noroeste News em parceria
com a Rádio Antena 8 FM irão divulgar durante a crise do Novo Coronavírus (Covid-19), gratuitamente seus serviços e produtos.
DELICIAS DELIVERY – Comida Caseira (Marmitex) Entrega da M. de Sá ao P. Novo. TEL. 3600-8655 WHATSS 12
9 9615-8147 ou 12 9 9656-6423 (divulgado por Nilton Oliveira e Daniele Miranda).
MANDA SALGADOS - Salgados, bolos, doces e kit festa. Rua São Miguel, 985 no Morro do Algodão TEL./WHATSS
(12) 9 8152-1764 (divulgado pela Monica Gonçalves).
MOTOBOY DIEGO GUEDES - Não saia de casa chama Guedes express moto e carro / TEL./WHATSS 12 9 82974540 (divulgado por Diego Guedes).
SABOR DE MEL – Doce, Bolo e Chocolate / Viela São Manoel, 85 no Morro do Algodão / TEL./WHATSS 12 9 91459773 (divulgado por Gleice da Silva).
LIFE – Trabalha com VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO /
WHATSS 12 9 8119-7376 (divulgado por Suelene Nunes).
FOGO DE PALHA – MASSAS ARTESANAIS / Delivery de marmitex de Massas Artesanais / TEL./WHATSS (12)
9 9261-0523 (divulgado por Surya Sabes Hidalgo e por Cauã Pizzinatto Chef).
CASA DE SALGADOS VIDA NOVA – Salgado frito, Pastel, Mini salgado e Refrigerante, entrega em seu endereço /
WHATSS 12 9 9603-6052 (divulgado por Caroline Denilson Tenório).
MATA FOME LANCHES – TODO TIPO DE LANCHE / TEL. 3600-4336 WHATSS 12 9 9119-1420 (divulgado por
Priscilla Mendes).
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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Hercules Ricardo corre- PROCURO TRABALHO de faxineira em
tor de imóveis/ regularcasa ou escritório / (12)
ização/ desmembramen- 99737-8723
to/ mudança de nome/ VENDO 1 sofá de canto
cinza escuro de tecido
IPTU sem sair de casa
valor R$200,00 / Tratar
(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

EM-

PREGO 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
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AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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

Delivery

De terça-feira a domingo
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