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Estrutura hospitalar
criada em Caraguatatuba
para combate ao
coronavírus ficará à
disposição da população
após a pandemia
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De Cara Limpa

“Bolsonaro quer criar o
Ministério da Ressuscitação”
Prefeitura realiza bloqueio
sanitário educativo no feriado
de Corpus Christi
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“Bolsonaro quer criar o
Ministério da Ressuscitação”

Frase de humor, muito bem colocada pelo jornalista Otávio Guedes da Globo
News, ao criticar a tentativa de Bolsonaro
esconder dados oficiais do Ministério da
Saúde sobre o Coronavírus e que teve repercussão negativa no mundo todo. Pior que
essa medida, própria de ditaduras, foi a de citar nominalmente o Jornal Nacional, que não
teria mais dados das mortes para divulgar.
E sua atitude desprezível ainda foi
agravada com a tentativa de mudar o horário
da divulgação para tarde da noite, depois de
o jornal comandado por William Bonner ir
ao ar e ainda tentar limitar o número de mortos a menos de mil por dia.
Mas o tiro saiu pela culatra. De imediato não só o Congresso Nacional, bem
como uma coligação de empresas jornalísticas passaram a coletar e a computar os dados
que são fornecidos pelos Estados e a divulgá-los. Qualquer que seja a manipulação que o
governo tente fazer, daqui para a frente será
frontalmente desmentida, levando o governo
a mais uma desmoralização.
Para não dizerem que estou tentando
manifestar uma posição política, destaco a
seguir alguns comentários que circularam
pelas redes sociais no último sábado.

catástrofe. Que repugnante. Que vergonha
Já reparou? Os governos de extrema direita lideram com folga o ranking de
mortos e contaminados por Covid-19: EUA:
109.731 mortes e 1 milhão 911 mil contaminados. Inglaterra 39.934 Mortos e 281.661
contaminados. Brasil 34.072 Mortos e
618.554 contaminados. Coincidência?

Caraguatatuba registra 144 pacientes
recuperados da Covid-19

Nesta segunda-feira
(8), o boletim da Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Caraguatatuba registra 222 casos
confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Desses,
144 pessoas já se recuperaram da doença. Outros
77 estão em investigação,
aguardando resultado de
exame. São 11 óbitos confirmados no município e
um de Natividade da Serra.

Uma dos 144 pacientes recuperados foi a enfermeira Letícia Conceição Sivali, de 36 anos, moradora
de Caraguatatuba, que antes
mesmo de assumir suas funNão conheço um eleitor do Bolsona- ções no Hospital Regional
ro que não esteja arrependido, pelo contrá- do Litoral Norte (HRLN)
rio, já desistiram da campanha pra 2022. É foi internada na unidade
hospitalar com Covid-19.
o pior presidente de todos os tempos!!!!
O Brasil é o terceiro colocado em número de mortes por coronavírus no mundo!
Mais de 34 mil! E tem um irresponsável instando a patuléia a se infectar! Esse criminoso tem que ser impedido!

ALERTA: Trump cita Brasil e diz que,
‘se tivéssemos agido assim’, EUA teriam 2,5
milhões de mortos. Presidente americano
afirmou que Brasil está num ‘momento bem
difícil’ e segue exemplo da Suécia. Sem detalhar números, ele disse que salvou milhões
de vidas porque ‘fechou’ país.

“Patético um governo que esconde
Só há duas maneiras de melhorarnúmeros. Mais do que isso, criminoso. Só di- mos os números da pandemia: escondendo
taduras acham que podem esconder dados. os óbitos ou afastando Bolsonaro. Quantos
crimes ele precisará cometer para encararO Ministério da Saúde acaba de di- mos a verdade? Temos um fascista na presivulgar o novo balanço da pandemia no Bra- dência!
sil, mas omitindo, como fez na sexta (5), o
número total de casos. Divulgou apenas os
Aliado de Bolsonaro, Trump cita Branúmeros registrados nas últimas 24 horas. sil como mau exemplo no combate ao coroSegundo o ministério, foram 27.075 novos navírus.
infectados e 904 novos óbitos.
Universidade Johns Hopkins exclui
Agora será padrão Kim Jong-Un? O Brasil do balanço global sobre coronavírus
ditador da Coreia do Norte decidiu que nin- após governo mudar divulgação do boletim
guém morreu de Covid19 no seu país. Fun- diário.
ciona assim em ditadura. Já em democracias
como Itália, Espanha, França e Reino UniLevantamento da instituição amedo, líderes não escondem os números mesmo ricana é referência no acompanhamento
que estes sejam elevados.
do avanço da pandemia da Covid-19 pelo
mundo; mais tarde, ranking voltou a listar
Bolsonaro chama manifestantes pró- o Brasil. Nesta sexta-feira (5), informativo
-democracia de ‘marginais, terroristas, de- brasileiro deixou de fornecer dados detalhasocupados e maconheiros’.
dos que permitiam acompanhar a progressão da doença.”
Agora atrasam a publicação do número de mortos pela Covid19 no Brasil para
Para terminar sugiro aos que se innão dar tempo de mostrar os números nos te- teressarem a assistir um documentário que
lejornais? Querem esconder as 34 mil mor- está no YouTube com o título “Evolução da
tes? Querem esconder que morre uma pes- Maldade – Benito Mussulini”. Qualquer sesoa por minuto na pandemia no Brasil? Que melhança não é mera coincidência.

10 de junho de 2020

Ela estava no processo de integração com a equipe para começar a trabalhar
quando, no dia 16 de maio,
acordou com muita falta de

ar e procurou a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
Centro. Foi encaminhada
para o Stella Maris, onde
por meio de exames ficou
constatado o comprometimento pulmonar em 50% e
já ficou internada. Como os
sintomas se agravaram, no
dia seguinte Letícia foi levada para o HRLN. Chegou
a ficar intubada por quatro
dias e no dia 26 recebeu
alta.
“Senti muito medo,
ainda mais por saber o que
acontece com os pacientes,
conhecer todos os riscos.
Mas também senti muita
confiança na equipe. Como
profissional da saúde, nun-

ca tinha visto um atendimento tão humanizado.
Mediante toda a gravidade
que passei, a visão que tive
do Hospital, como paciente,
foi a melhor possível. Tive
um ótimo acolhimento, a
equipe está muito bem preparada”, declarou.
Ao
retornar
ao
HRLN na semana passada,
a enfermeira começou a atuar no Setor de Emergência.
“Foi ainda mais gratificante
voltar ao hospital que salvou a minha vida, encontrar
os colegas que cuidaram de
mim e agora poder cuidar
de outras pessoas que estão
sofrendo o que eu sofri”,
afirmou.

Pacientes e profissionais de saúde do
Instituto de Nefrologia de Caraguatatuba
são testados para Covid-19
Cerca de 200 pacientes e 50 funcionários
do Instituto de Nefrologia,
Hipertensão Arterial e Diabetes (Inehdi) de Caraguatatuba, no bairro Cidade
Jardim, passaram por teste
rápido para a Covid-19,
ferência no tratamento
nesta segunda e terça-feira
de hemodiálise e recebe
(8 e 9).
pacientes de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
O município é reO objetivo da testagem é

monitorar esse grupo de
risco, inclusive profissionais (médicos, enfermeiros,
auxiliares e técnicos de enfermagem, administrativos
e motoristas) que mantém
contato direto com esses
pacientes.
O procedimento segue diretriz do Ministério
da Saúde para testagem dos
grupos de riscos (idosos,
doentes crônicos e profissionais da Saúde). O resultado dos exames deve sair
na próxima semana.
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Começa nesta semana a inscrição
para os empresários interessados em
participar do Programa Emergencial
Ilhabela Unida pela Geração de

Os microempreendedores interessados em participar do Programa Emergencial Ilhabela Unida pela
Geração de Renda poderão
começar a se inscrever nesta semana. A partir desta
quarta-feira (10), já estará
disponível um sistema para
a consulta da situação fiscal
das empresas, uma vez que
de acordo com a lei, recém-aprovada, a empresa interessada não poderá ter débitos fiscais com o município.
O primeiro passo para
solicitar a inscrição é fazer o
Requerimento de Situação
Fiscal, pelo site disponibilizado pela prefeitura (Ilhabela.iibr.com.br), por meio
do qual a empresa lança os
documentos, entrando com o
Login e Senha (normalmente
fornecidos pelos contadores
e procuradores) e seguir pelos caminhos indicados pelo
sistema: Procad – Processos
– Abrir Processos – Diversos
– Empresários Ilhabela.
Se após essa primeira etapa a empresa já estiver
com o documento de regularidade fiscal a mão, avançará para a segunda etapa. Por
isso, o secretário de Gestão
Financeira, Fernando Cresio,
sugere que os empresários
providenciem primeiro o
parcelamento do débito fiscal, e quitação da primeira
parte, para regularização da
situação pendente.
Após lançar no sistema os dados cadastrais da
empresa, dos sócios e funcionários, deverão ser anexados três documentos: o GFIP,
que comprova os nomes dos

funcionários registrados pela
empresa; o atestado da ausência de débitos fiscais com
a prefeitura e por último uma
declaração do contador de
que a empresa não tem condições financeiras para pagar
o pró-labore aos sócios proprietários.
Pelo programa, criado pela prefeitura para destinar recursos às empresas
da cidade e combater o aumento do desemprego em
tempos de crise da pandemia
da Covid-19, serão concedidos mensalmente um salário
mínimo por beneficiário empresário, por meio de depósito em cartão no valor de R$
1 045,00, e uma cesta básica
por colaborador registrado
nas Microempresas (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte
(EPP), desonerando a empresa.
A intenção do governo municipal é socorrer,
por três meses, os microempresários e empresas de
pequeno porte, prejudicados
pela crise econômica deste
período de enfrentamento da
proliferação do coronavírus,
que culminou com medidas
de restrição há muitos setores comerciais.
Esse é mais um programa criado pela prefeitura com o objetivo de ajudar
ainda mais os cidadãos prejudicados pela pandemia da
Covid-19. O outro programa,
de socorro ao trabalhador, o
Ilhabela Unida pelo Trabalhador, representa um investimento de R$ 24 milhões,
em três meses, por meio da
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entrega de cartão no mesmo valor do novo programa
e mais um Auxílio Aluguel
Emergencial, no valor de R$
960,00.
Para a secretária de
Desenvolvimento
Econômico e do Turismo, Bianca Colepicolo, o Programa
Emergencial Ilhabela Unida
pela Geração de Renda é
uma correção e continuação do Programa Ilhabela
Unida pelo Trabalhador, “É
uma correção, continuidade do outro, que ajudou os
trabalhadores que são MEIs
(Microempreendedores Individuais), os trabalhadores
informais, os autônomos,
etc. Ficou faltando ajudar os
microempreendedores. Pelo
princípio de isonomia, precisamos ajudá-los também.
É uma necessidade. Temos
que entender que o fato deles serem sócios de microempresas não significa que
terão condições, caixa, para
se manter e ainda pagar aluguéis e salários de funcionários nesse período de crise”,
concluiu.
A prefeita do arquipélago, Maria das Graças
Ferreira dos Santos Souza, a
Gracinha, falou da iniciativa.
“A prefeitura precisa ampliar
ainda mais suas iniciativas
socioeconômicas e reduzir
os impactos sofridos com
a diminuição de trabalho e
renda, verificados em todo o
mundo, e socorrer empresários prejudicados pela pandemia da Covid-19, assim
como está fazendo com os
trabalhadores. ”, destacou.
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MTB - 66.483 SP
Polícia Civil de
Caraguatatuba
apreende quase 60
quilos de drogas
A Polícia Civil prendeu um homem, de 26 anos,
que mantinha 65 tijolos de maconha e 39 porções de cocaína
em sua residência. O flagrante
aconteceu na tarde desta terça-feira (02), em São Sebastião.
Equipes do Setor de
Investigação da Delegacia de
Caraguatatuba, após apurações,
descobriram que uma grande
quantidade de drogas era armazenada por um suspeito em sua
própria residência.
Os agentes foram até
o local, na rua Canadá, em São
Sebastião, e iniciaram monitoramento. Em certo momento,
os policiais viram o homem
chegando na casa e realizaram
a abordagem.
Em buscas dentro do
imóvel foram localizados, escondidos embaixo de um berço, 59,9 quilos de drogas entre
maconha e cocaína, além de
R$ 3.450,00, sacos com eppendorfs vazios, um martelo, uma
balança de precisão, uma faca,
rolos de plásticos “film”, fita
adesiva e um celular.
Todo o entorpecente
foi apreendido para perícia e o
dinheiro, assim como os outros
objetos recolhidos.
O homem foi preso
em flagrante e levado ao 1º Distrito Policial da cidade, onde o
caso foi registrado como tráfico de entorpecentes e qualquer

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

objeto destinado a fabricação,
preparação, produção ou transformação de drogas. O autor
permaneceu à disposição da
Justiça.
Homem é detido por
tráfico em Ubatuba
Na
segunda-feira
(01), a Polícia Militar deteve
um homem e apreendeu 430
porções de crack, cocaína e maconha em um imóvel, no bairro
Silop.
Durante
patrulhamento pelo local, os policiais
do 20º Batalhão de Polícia
Militar do Interior (BPM/I) observaram que devido à aproximação da equipe, um homem,
em posse de uma sacola, tentou
empreender fuga.
Foi realizada abordagem e busca pessoal, sendo localizadas 232 porções de crack,
166 de cocaína e 32 de maconha, além de R$ 423,00.
O suspeito foi detido
em flagrante por tráfico de drogas e conduzido ao Plantão da
Delegacia de Polícia de Ubatuba, permanecendo à disposição
da Justiça.
Criminoso é preso por
tráfico de drogas em
Caraguatatuba
Na quarta-feira (03),
os policiais militares do 20°
Batalhão de Polícia Militar do
Interior prenderam um criminoso por tráfico de drogas no
bairro Caputera.
A equipe estava em

patrulhamento quando suspeitou de um indivíduo. Durante
a abordagem, o infrator confessou que realizava a venda de
drogas no local e que as guardava em casa. Na residência, os
policiais apreenderam drogas e
dinheiro.
O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial e
permaneceu à disposição da
Justiça.
Polícia Militar prende
traficantes em Ubatuba
Na manhã de quarta-feira (03), os policiais militares da Força Tática do 20°
Batalhão de Polícia Militar do
Interior, durante patrulhamento
pela área central de Ubatuba,
foram informados de que um
indivíduo estaria transportando
drogas para a venda no bairro
Umuarama.
Os PMs foram até o
local e abordaram o suspeito.
Com ele foram localizados 56
porções de cocaína e 140 pedras de crack. Questionado,
confessou que era remunerado
em R$ 100,00 para transportar
as drogas, informando ainda a
residência onde ele pegava os
entorpecentes.
No lugar indicado
foram localizadas mais 132
porções de cocaína, 500 pedras
de crack e R$ 1.100,00 em espécie. Um segundo traficante
também foi detido no local. Os
dois foram conduzidos ao Distrito Policial e permaneceram à
disposição da Justiça.
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Após pedido de prefeito, Estado libera
novos leitos com respiradores no HR

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
tem cobrado constantemente o aumento do número de
leitos do Hospital Regional
do Litoral Norte.
Nesta segunda-feira
(08/06), a administração
teve a confirmação da liberação de mais seis leitos
de UTI com respiradores
Covid-19. Até semana passada, a unidade hospitalar
operava com 14 leitos de
UTI e 10 leitos da Enfermaria. Agora são 20 leitos de
UTI Covid-19.
O Hospital Regional
tem capacidade para funcionar com 40 leitos. A unidade hospitalar vem servindo de retaguarda para todos
os hospitais da região, entre
eles, a Casa de Saúde Stella
Maris. Já que neste momento, seu uso está restrito para
atendimentos da Covid-19.
De acordo com o
prefeito Aguilar Junior, Caraguatatuba vem investindo
na compra de diversos equipamentos, criando leitos,
estruturas e capacitando os
profissionais de saúde, além

de realizar uma série de
ações junto à fiscalização
de comércios, higienização
de ruas e pontos de ônibus,
bem como uma ampla campanha de conscientização
da população sobre o contágio.
“No âmbito municipal temos feito nosso trabalho e esperamos que o
Estado também realize esse
investimento em equipamentos, pois isso dá mais
segurança para o sistema
de saúde e para toda a população”, ressaltou Aguilar
Junior.
Investimentos
municipais
Desde o início da
quarentena, a Prefeitura de
Caraguatatuba criou um
plano de contingência visando ampliar o atendimen-
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to no sistema de saúde do
município. Para a 1ª fase,
foram criados sete novos
leitos de UTI e 32 leitos de
isolamento na Casa de Saúde Stella Maris, todos exclusivos para pacientes com
suspeita da Covid-19.
Para a 2ª fase, a
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Central, foi
isolada para atendimento
exclusivo de síndromes
respiratórias, onde também
foram implantados 12 leitos
de UTI com respiradores e
80 leitos de isolamento para
atendimento de pacientes
com suspeita da Covid-19,
já disponíveis para uso conforme necessidade. Além
disso, também faz parte
do plano a implantação de
mais 20 leitos de isolamento exclusivos para Covid-19
na UPA Sul.
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Estrutura hospitalar criada em
Caraguatatuba para combate ao
coronavírus ficará à disposição da
população após a pandemia

Ao contrário de
muitas cidades do Brasil
que utilizaram hospitais de
campanha para o combate
ao novo coronavírus – que
após a pandemia serão desativados, a Prefeitura de
Caraguatatuba optou em
adaptar a sua estrutura (remanejando secretarias e
ampliando espaços) para
que os leitos e respiradores
adquiridos fiquem também
a disposição da população
após a pandemia.
As ações fazem parte
do Plano de Contingência
da Saúde criado no início de
março por determinação do
prefeito Aguilar Junior.
A primeira fase do
plano foi imediata criação/
adaptação de 39 leitos exclusivos para o combate à
Covid-19 dentro da Casa
de Saúde Stella Maris. São
sete leitos de UTI com respiradores, 20 leitos de Enfermaria Adulto e 12 leitos
de Enfermaria Pediátrica.
Esses leitos já estão em funcionamento desde março.
Recentemente, o pre-

feito Aguilar
Junior colocou
em funcionamento a 2ª fase
do Plano de
Contingência
da Saúde, com
a liberação de
leitos na UPA
Centro, que foi totalmente
reformada e adaptada para
atender, neste momento,
pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 e ainda aqueles com síndromes
gripais. São 80 leitos (entre
Enfermaria e Observação) e
12 respiradores para os casos de emergência.
A ideia é que estes
leitos sejam usados para
monitorar e estabilizar pacientes para que sejam
transferidos para a Casa de
Saúde Stella Maris ou Hospital Regional somente em
casos de extrema gravidade.
Paralelo a isso, já
estão em funcionamento e
servem como retaguarda
da cidade, mais 20 leitos de
UTI com respiradores e 10
leitos de Enfermaria dentro

do Hospital Regional de
Caraguatatuba, que neste
momento atende pacientes
com suspeita ou confirmados de Covid-19.
“Montamos as estruturas e espero que não haja
necessidade de usarmos.
Mas se precisarmos, todos
os equipamentos estarão
prontos para salvar vidas”,
disse o prefeito Aguilar Junior.
Segundo ele, o Plano
de Contingência foi pensando para que houvesse
economia e que a estrutura
pudesse ficar à disposição
da cidade após a pandemia.
“Por isso pensamos na criação de leitos na estrutura já
existente da UPA Centro e
fizemos as adaptações na
Santa Casa”, explica.
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Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

O meu amigo do coração, Jameson
Duarte, tirou um tempinho para
comemorar seu aniversário em
família e com alguns amigos, pois é
uma pessoa abençoada por Deus. Foi
uma noite muito agradável, onde ele
deu um depoimento de sua luta por sua
vida. Todos que o conhecem, sabem
que este menino é um cara de ferro, e
luta com todas as forças sempre.
Felicidades sempre!!!
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Prefeitura realiza mutirão de
Prefeitura informa que Horta Educativa
continua por meio de videoaulas e
cadastramento no SUS em São Sebastião
A Prefeitura de São
empenho dos alunos da rede municipal

Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
através da Fundação de Saúde Pública (FSPSS), informa
que estão sendo atualizados
os cadastros da população
no Sistema Único de Saúde
(SUS).
Neste último sábado
(06), Agentes Comunitários
de Saúde (ACS) da FSPSS
realizaram um mutirão para
obtenção e lançamento dos
dados dos munícipes no sistema do Governo Federal.
O intuito dessa ação
é cumprir os prazos estabelecidos pelo Ministério da
Saúde para que São Sebastião receba os recursos provenientes do SUS de acordo
com o número de pacientes cadastrados e levantar o
máximo de informações da

população para melhorar o
planejamento e a qualidade
do atendimento.
“Isso significa que
quanto maior o número de
pessoas registradas no sistema de saúde, maior será o
repasse financeiro destinado
ao município e mais preparadas estarão as unidades de
saúde para dar assistência
aos sebastianenses”, explica
Paulo Henrique Santana, diretor da Atenção Básica, da

Fundação de Saúde Pública
de São Sebastião.
O Sistema Único de
Saúde (SUS) é formado por
um conjunto de serviços de
saúde que pode ser acessado por qualquer cidadão no
território nacional, sendo a
utilização mais usual as Unidades de Saúde da Família
(USF), que realizam atendimento clínico agendado,
pequenas urgências e visitas
domiciliares.

Prefeitura realiza bloqueio sanitário e
ducativo no feriado de Corpus Christi
A Prefeitura de São
Sebastião realizará ações de
bloqueio sanitário educativo
nas divisas com Bertioga e
Caraguatatuba, na próxima
quinta (11) e sexta-feira (12),
feriado de Corpus Christi e
ponto facultativo respectivamente.
A ação acontecerá das
9h às 16h, com 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 será realizado o monitoramento de possíveis sintomas nos passageiros, a desinfecção dos pneus
com hipoclorito (desinfetante que combate o coronaví-

rus) e a realização de breves
questionários para acompanhamento da vigilância em
saúde e sanitária.
Esta é uma ação
conjunta das Secretarias de
Saúde (SESAU), Segurança
Urbana (SEGUR), Depar-

tamento de Vigilância em
Saúde, Fundação de Saúde
Pública (FSPSS), Guarda
Civil Municipal (GCM), Departamento de Trânsito (DETRAF), e Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil
(COMDEC).

A Horta Educativa é
um projeto da Prefeitura de
São Sebastião realizado por
meio das parcerias do Fundo
Social de Solidariedade, das
Secretaria de Educação (SEDUC) e do Meio Ambiente
(SEMAM), que já atendeu
mais de sete mil alunos das
escolas municipais desde
2018.
Este projeto, coordenado pelo Professor Guilherme Ruiz, tem como objetivo
incentivar nos alunos o interesse pelo meio ambiente,
promover o contato com a
natureza, conhecer os alimentos e seu valor nutricional, além de despertar senso
de responsabilidade e zelo.
Neste ano, a Horta Educativa teve início na
EMEI Pônei Azul e EM Solange de Paula, na Enseada,
Costa Norte do município,
nas classes do 1º ano A e do
3º ano A, ministrada pela
Professora Marli Soares.
No entanto, devido
à pandemia de Covid-19, as
aulas presenciais foram suspensas e o projeto foi interrompido.
“No início do ano, fizemos um plantio na semen-

teira, que foi como começamos o trabalho, plantamos
sementes de salsinha. Cada
criança ganhou um punhado
de semente e colocou nas
sementeiras. Porém, as plantas vieram para casa comigo
para eu poder cuidar depois
do isolamento social”, conta
a professora.
A alternativa encontrada pela Profª Marli para
dar continuidade a esse trabalho foi produzir videoaulas e disponibilizar aos seus
alunos, assim como algumas
mudas e material necessário.
Atualmente, mais de 20 alunos estão dando seguimento
ao projeto e cuidando das

suas hortinhas em casa.
Há inclusive alunos
de anos anteriores, que participaram do projeto, que já
não estão mais na escola,
que continuam a fazer suas
hortas.
O intuito também é,
no final de cada ano, realizar a distribuição de mudas
à população. Em 2019, chegaram a disponibilizar 600
mudas, que foram semeadas,
plantadas e cuidadas pelas
crianças das escolas municipais.
Para saber mais sobre
esse projeto educativo, basta acessar os links abaixo e
assistir às videoaulas que
a Profª Marli e o Professor
Guilherme já postaram:
Aula 1: https://www.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=x7WENtfJADY
Aula 2: https://www.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=h7vnljtPok8
Aula 3: https://www.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=QMoArsnLVcs
Aula 4: https://www.
youtube.com/watch?v=sgZ-cOhdBqE
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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

Na cama, não tenha medo de abusar da sua
criatividade para envolver o par. Se estiver só, aproveite as
boas energias e invista o máximo que puder na paquera.
Aprenda novas tarefas. Nº da sorte 07.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Ministério da
Ressuscitação”

Desenvolva suas tarefas com mais alegria, o
segredo do sucesso está em fazer o que gosta. Esta é uma
boa semana para se dedicar a uma atividade artística. Nº
da Sorte 06.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Já é hora de dividir as responsabilidades
domésticas com seus familiares. Assim, terá menos exigências na sua rotina e ganhará tempo para se envolver
em atividades mais prazerosas. Nº da Sorte 11.

Câncer - 21/06 à 21/07

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 11.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Conseguirá resolver problemas que surgirem
com facilidade, especialmente no setor profissional. No setor
afetivo, conquistará o respeito e a admiração de sua alma
gêmea. Nº da Sorte 13.

Virgem - 23/08 à 22/09

As energias mais que positivas estarão ocorrendo no seu signo esta semana. Viagens, estudos e projetos
de médio e longo prazo devem fazer parte de seus planos.
Nº da Sorte 35.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Pode surgir uma paixão platônica e ela tem
tudo para se concretizar mais tarde. Aja com cuidado para
não se envolver num bate-boca e tente enxergar o lado
bom das coisas. Nº da Sorte 31.

Escorpião-23/10 à 21/11

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 10.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

A fase é das melhores para o amor e as parcerias de negócios. Portanto, nada de procurar pelo em
ovo. Aproveite as melhores energias deste momento .Nº
da Sorte 06.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Cuide melhor da sua espiritualidade e mantenha sua fé inabalável. Como sua sensibilidade estará à
flor da pele, sentirá dificuldade para tomar decisões. Nº da
Sorte 08.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

É hora de colocar os pés no chão e definir
metas futuras. Trabalho, carreira e amor devem ser revistos
e melhorados, para que não haja frustação nas relações
futuras. Nº da Sorte 33.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

Será preciso manter a gentileza em suas ações,
só assim conseguirá superar os obstáculos. Com o amor,
os conflitos não estão descartados. Terá que abrir mão de
uma coisa em troca de outra. Nº da Sorte 01.
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Ubatuba libera prática de
esportes individuais

Após o início da
flexibilização regional da
quarentena, apontada pelo
Governo do Estado, a Prefeitura de Ubatuba já está
se adequando. A publicação
do Decreto 7352/20, libera
a prática do surfe, esportes
aquáticos individuais e atividades físicas ao ar livre e
sem aglomerações em praças
e espaços públicos. Entretanto, a administração também
divulga restrições para as referentes práticas:
*As atividades aquáticas
estão liberadas apenas no
período de segunda a quinta-feira – sendo vedada a prática da modalidade esportiva
sextas, sábados, domingos e
feriados prolongados;
*As modalidades per-

mitidas são surfe, natação,
canoagem, vela e stand up
paddle sendo que os praticantes devem ser residentes
na cidade;
*O uso de motos náuticas
não está liberado;
* estão vedadas atividades e comportamentos que
possam ocasionar qualquer
tipo de aglomeração, bem
como a permanência nas
praias de forma fixa;
* continua proibido o uso
de faixa de areia, para cadeira de praia, guarda-sóis ou
qualquer outro implemento
fixo;
* Atividades físicas ao ar
livre, sem aglomerações, de
forma estritamente individual em praças e espaços públicos estão liberadas, porém,
continua obrigatório o uso de
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máscaras.

“Não quero fazer
desse momento algo político, quero construí-lo com
efetividade. Sabemos que a
flexibilização ainda é gradativa, mas estamos trabalhando diariamente para sairmos
à frente, principalmente agora, com a análise regional
proposta pelo Governo do
Estado. Diante do resultado
que estamos apresentando,
a tendência é melhorar, pois
não há como autorizar ou
flexibilizar se não houver
um amparo paralelo e nós
estamos conseguindo isso,
com poucos recursos, graças
ao esforço dos profissionais
da Saúde e apoio da população”, afirmou o prefeito Délcio Sato.

Defesa Civil de Ilhabela monitora o
canal entre São Sebastião e Ilhabela

Defesa Civil de Ilhabela monitora o canal entre
São Sebastião e Ilhabela Visando coibir a travessia sem
autorização por meio de embarcações. A Prefeitura de
Ilhabela destinou o efetivo
da Defesa Civil para monitorar as praias e píeres do município.
É importante destacar que, a Administração
vem trabalhando em diversas
frentes, para que o Coronavírus (Covid-19), não evolua no arquipélago, por isso
pedimos a população que
denuncie e ajude a proteger
a cidade.

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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Secretaria de Educação de Ubatuba
comemora avanço das obras em andamento

A secretaria de Educação da Prefeitura de Ubatuba está acompanhando de
perto o avanço em obras de
algumas unidades, principalmente, a reforma/adequação
nas quadras de unidades que
aguardam o benefício há
mais de cinco anos.
A construção do novo
Centro de Educação Infantil
(CEI) da Estufa II, que foi
uma conquista da atual administração e está a todo o
vapor. O lançamento da pedra fundamental aconteceu
em outubro de 2018 e a obra
é muito aguardada, pois vai
contribuir no melhor atendimento da demanda, principalmente, ajudar a reduzir a
lista de espera de vagas da
região. A construção está estimada em R$ 1.259.282,88.
Muito
importante
para os alunos da região,
principalmente na utilização
do espaço no projeto de reforço na matemática que envolve o tiro com arco, a quadra da EM Honor Figueira,
no bairro de Itamambuca, já
se encontra em fase de conclusão.
Também em conclusão, as obras da quadra poliesportiva da EM Sebastiana
Luiza de Oliveira Prado, no
Araribá.
Ainda sobre as quadras poliesportivas, duas
unidades estão com suas
construções em andamento:
A EM Tancredo de Almeida Neves, no centro e a EM
Governador Mário Covas, no
Ipiranguinha.
Com as reformas das
quadras, mais de dois mil
alunos serão beneficiados. A
previsão é que todas sejam

concluídas e entregues no se- é um convênio com o Fundo
gundo semestre.
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), auHistórico
tarquia federal vinculada ao
As obras das quadras Ministério da Educação, resestavam paralisadas desde ponsável por executar parte
a administração anterior e o das ações do MEC relacionagoverno atual buscou reto- das à Educação Básica.
mar a ativação, pois quase
“O FNDE exige uma
houve perda das verbas do medição constante do andaGoverno Federal destinadas mento do cronograma. Inpara os serviços.
clusive, na próxima quintaDe acordo com a se- -feira, haverá a medição e
cretária de Educação, Pollya- conferência do que foi reana Gama, houve registro de lizado. Após a conferência
alguns problemas com a em- feita pelos engenheiros do
presa que iniciou as obras de órgão, é realizado o repasse
retomada, logo que ela assu- de recursos de acordo com a
miu a pasta. Desta maneira, execução, como uma espécie
ela encaminhou as observa- de garantia. Comemoramos,
ções referentes ao contrato pois estamos conseguindo
para o Prefeito, apontando a quitar as pendências que fanecessidade de cancelamen- zem parte do Plano de Ações
to, uma vez que a entrega Articuladas (PAR) – uma
não estava sendo feita.
das ações do FNDE ao qual
“Após dois processos esses projetos pertencem”,
licitatórios desertos, con- concluiu.
tamos com um terceiro em
que houve a manifestação de
Parceria com a
uma nova empresa, que assucomunidade
miu a obra e está seguindo o
Não é a primeira vez
cronograma corretamente”, que a comunidade se mobiliexplicou Pollyana.
za para colaborar com obras
A secretária ainda em unidades escolares. Essa
acrescentou que esse repasse é uma parceria que vem dando certo: a Prefeitura fornece
todo o material e a mão-de-obra acontece pelas mãos
da comunidade local, que se
organiza em mutirões para
promover as melhorias.
Desta vez, o local
contemplado foi a EM Maria
do Carmo, com a construção
de uma sala de aula e uma
sala administrativa. A unidade, localizada na comunidade do Camburi, atende 43
alunos.
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Casos por bairro
Aruan 5

Jaqueira 3

Nova Caragua 2

Britânia 2

Jaragua 4

Porto Novo 3

Barranco Alto 6

Jaraguazinho 5

Ponte Seca 2

Califórnia 2

Jd do Sol 3

Praia das Palmeiras 13

Capricórnio 1
Caputera 1

SÃO SEBASTIÃO

Casa Branca 1
Centro 7
Cidade Jardim 2
Estrela Dalva 5
Flecheiras 1
Gaivotas 11
Getuba 2

Jd Itauna 1
Jd Santa Rosa 1
Jd Samambaia 1
Jd Maristela 1
Jd Rio Santos 2
Martim de Sá 6
Massaguaçu 11
Morro do Algodão 9
Olaria 2

Recanto do Sol 3
Rio do Ouro 6
Sumaré 6
Tarumã 2
Tinga 6
Travessão 6
Vila Atlantica 1
Ubatuba 9

Pegorelli 2

São Paulo 2

Golfinho 1

Pereque Mirim 15

São Sebastião 11

Indaiá 25

Poiares 11

Ilhabela 2

Ipiranga 2

Pontal Santa Marina 4

Natividade da Serra 1
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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

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 corretor de imóveis/ regularização/ desmembramento/ mudança de nome/
IPTU sem sair de casa
(12) 98187- 8636.
PROCURO TRABALHO de faxineira em
casa ou escritório / (12)
99737-8723

JEEP COMPASS LONGITUDE 4X2 16V 2.0
FLEX AUT 2019/19 c/
10.000KM branco / farol
Xenôn e som Beets. $
108.000,00/
2122

(12)99620-

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

APTO P. Gde X
CARAGUA / Troco apto
2 dorm sla coz wc 2
gar lindo R$250MIL ac/
imóvel caragua 98187
8636
PROCURO trabalho
de vendedora/ atendente/
ou vaga que estiver disponível/ (12) 99737-8723

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

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.
Qualquer reprodução só será permitida desde que citada a fonte.
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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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