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mento dos estabelecimentos comerciais e como nossos es-
critórios se encontram de portas fechadas no Shopping Pro-
fissional 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

Bolsonaro comete três crimes 
ao incentivar invasão de hospitais

Na sua live de quinta-feira 
(11/6), o presidente Jair Bolsonaro 
incitou seus seguidores a entrar nos 
hospitais públicos e de campanha para 
filmar o atendimento a pacientes com 
a Covid-19, doença contagiosa que já 
matou mais de 41 mil brasileiros e dei-
xou um rastro de quase um milhão de 
contaminados. 

“Tem um hospital de campanha 
perto de você, tem um hospital públi-
co, arranja uma maneira de entrar e fil-
mar. Muita gente tá fazendo isso, mas 
mais gente tem que fazer, para mostrar 
se os leitos estão ocupados ou não, se 
os gastos são compatíveis ou não”, 
afirmou, nas redes sociais.

A jurista e advogada criminalis-
ta mestre em Direito Penal, Jacqueline 
Valles, afirma que, ao incentivar que as 
pessoas se exponham a um grave risco 
invadindo hospitais, a fala do presiden-
te pode ser enquadrada em três artigos 
do Código Penal. “A fala de Bolsonaro 

na live pode ser enquadrada nos crimes 
previstos nos artigos 268, 286 e 287 do 
Código Penal. Ao incentivar seus se-
guidores a invadirem hospitais, o pre-
sidente incita que as pessoas cometam 
crime contra a saúde pública e faz apo-
logia ao crime”, completa a jurista.

 
Dra. Jacqueline Valles, advogada 

criminalista mestre em Direito Penal

O artigo 268 criminaliza a de-
sobediência de determinação do poder 
público destinada a impedir a propa-
gação de doença contagiosa. No arti-
go 286, está o delito de incitar, publi-
camente, a prática de crime. E o 287 
abrange a apologia de crime ou crimi-
noso.

Jacqueline explica que, diante 
da situação, cabe aos órgãos de fisca-
lização das autoridades, como a Pro-
curadoria-Geral da República (PGR), 
investigar a conduta do presidente e, 
assim, evitar que novos crimes sejam 

cometidos. “Ele fala em 
mandar a ABIN e Polícia 
Federal investigar supos-
tas denúncias. Mas é pre-
ciso dizer que não se pode 
incentivar as pessoas a 
cometerem crimes para 
fiscalizar, função essa que 
cabe a órgãos de Polícia 
Judiciária e do Ministério 
Público”, pontua.

Fundo Social de São Sebastião inicia 
campanha Inverno Solidário no município,

quarta-feira, 17 de junho de 2020
O Fundo Social de 

São Sebastião, em parceria 
com o Fundo Social de São 
Paulo (FUSSP), participa da 
Campanha Inverno Solidário 
2020, que tem por objetivo 
atender a população em situ-
ação de vulnerabilidade so-
cial do município a enfrentar 
o período de frio.

Este ano, devido à 
pandemia do novo coronaví-
rus, a ação que costuma rece-
ber doações de peças de rou-
pas adequadas ao inverno, 
tanto novas quanto usadas, 
irá arrecadar apenas coberto-
res novos para evitar o risco 
de transmissão da Covid-19 
durante a manipulação de pe-
ças usadas.

O recolhimento das 
doações se dará pela dispo-
nibilização de caixas em es-
tabelecimentos parceiros da 
iniciativa, de 2 de junho a 
22 de setembro. As entregas 
também podem ser feitas na 
sede da entidade social que 
fica na Rua Capitão Luiz So-
ares, 33, Centro, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h.

O telefone (12) 3892-
5560 está disponível para 
mais informações.

Pontos de arrecadação:
Centro

Casa PodeRosa
Rua Prefeito Mansueto Pie-
rotti, 990

COMAR
Rua Capitão Luiz Soares, 81

Fama Studio Hair
Rua Duque de Caxias, 188 
(sala 11)

Fragatas Viagens e Turismo
Avenida Duque de Caxias, 
179

Livraria Satélite
Avenida Doutor Altino Aran-
tes, 220

Nice Calçados
Avenida Duque de Caxias, 
224

Paço Municipal
Rua Sebastião Silvestre Ne-
ves, 214

Rensz Calçados
Avenida Doutor Armando 
Salles de Oliveira, 6

Salão de Beleza Elenir
Rua Vereador Zino Militão 
dos Santos, 148

Secretaria da Educação
Rua Mansueto Pierotti, 391 
(2º Andar)

Secretaria de Meio Ambien-
te
Avenida Guarda Mor Lobo 
Viana, 421

Secretaria de Saúde
Rua Prefeito Mansueto Pie-
rotti, 391 (1º andar)

Shibata Supermercados
Rod. Dr. Manoel Hipólito do 
Rêgo, 244

SOS Farma Ponte
Avenida Doutor Armando 
Salles Oliveira, 67

Sportmar Empório Náutico
Rua Alameda Vereador Má-
rio Olegário Leite, 25 (loja 
3)

Via Violeta
Rua Anjolino Viola, 160

Costa Sul

Banco Santander
Avenida Walkir Vergani, 614 
– Boiçucanga

CRAS Boiçucanga
Rua Sargento Filisbino Teo-
doro Silva, 200 – Boiçucan-
ga

Extra Supermercados
Avenida Walkir Vergani, 614 
– Boiçucanga
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DHL é motivo de constantes 
reclamações no Pontal Santa Marina

Empresa de logística interna-
cional, recentemente instalada em 
Caraguatatuba no Pontal Santa Mari-
na e que vem sendo alvo de inúmeras 
reclamações de moradores no Bairro 
Pontal Santa Marina pelos transtor-
nos causados durante a madrugada. 

Sem que haja infraestrutura 
adequada no local para sua operação, 
entregadores e funcionários desres-
peitam o silêncio durante a madruga-
da, a segurança sanitária em período 
de pandemia e as leis de trânsito. 

Conforme pode ser constatado 
pelas fotos que obtivemos na manhã 
desta quarta-feira (17) e que apresen-
tamos abaixo, fazem aglomeração 
sem o uso de máscaras, não respeitam 
o distanciamento necessário entre 
pessoas e ainda estacionam em cima 
das calçadas, obstruindo a passagem 
de pedestres e a entrada e saída de ga-

ragens, quando pessoas precisam sair 
para o trabalho. Alguns moradores 
ainda relataram que por vezes o trân-
sito da rua é interrompido, pois ca-
minhões param no meio da rua para 
carregar e descarregar mercadorias.

Inúmeras reclamações já foram 
oferecidas a Prefeitura Municipal 
através do telefone 156 sem que pro-
vidências tenham sido tomadas.

Conforme nos relatou uma mo-
radora, a mesma chegou a ligar para 
o departamento de trânsito da prefei-
tura que disse nada poder fazer já que 
seus agentes só começam a trabalhar 
após as 8:00 horas e aconselharam a 
chamar a polícia. Esclarece ela que 
depois desse horário tudo volta ao 
normal.

Essas reclamações já foram 
divulgadas pela Rádio Antena 8 e o 

número de protoco-
los encaminhados 
a comunicação da 
prefeitura.

Um outro mo-
rador informou que 
já foi pessoalmen-
te conversar com 
o responsável pela 
empresa no local 
e que apesar de o 
mesmo dizer que to-
maria providências, 
nada foi resolvido.

Um outro morador disse que já 
procurou no site da empresa a ouvi-
doria, mas que não encontrou e des-
taca um item que consta na página:

“Logística ecológica
Até 2050, queremos reduzir a 

zero todas as emissões relacionadas 

à logística: uma meta muito ambicio-
sa. Como a principal empresa de cor-
reios e logística do mundo, é nossa 
missão conectar pessoas, melhoran-
do suas vidas.”

Pergunta ele: “Se não respei-
tam os mais elementares direitos de 
vizinhos, como podem apresentar 
essa pretensão?”
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Polícia DISQUE
DENÚNCIA 181

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

Homem é morto a 
facadas durante briga em 

Caraguatatuba
 A Polícia Militar 
foi acionada na madrugada 
de sexta-feira (12), a compa-
recer no bairro Rio do Ouro, 
onde um homem de 34 anos, 
já sem vida estava caído pró-
ximo a um veículo Ecosport; 
ao seu lado estavam uma
faca e um macaco hidráulico. 
 O carro estava em 
frente a residência do indiví-
duo que foi preso em flagrante 
pelo crime. Imagens de câme-
ras de segurança mostraram a 
briga de ambos os envolvidos.
 Segundo a PM, o ho-
mem de 45 anos, confessou o 
crime, explicando que ele e a 
vítima tiveram uma discussão 
e a vítima teria jogado con-
tra ele um macaco hidráulico, 
momento em que o mesmo foi 
até a churrasqueira de sua casa 
e pegou uma faca com a qual 
atingiu várias vezes a vítima.

Polícia Militar detém 
homem por tráfico em 

Caraguatatuba
 Um homem foi preso 
em flagrante em posse de um 
revólver e mais de 220 porções 
de maconha, no sábado (06), du-
rante operação pelo bairro Ben-
fica.
 Durante a ação, poli-
ciais do 20º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior (BPM/I) fla-
graram o suspeito em posse de 
uma arma de fogo, motivando a 
abordagem.

 Em revista pessoal 
foram encontrados, além do re-
vólver calibre .32, 226 porções e 
um tijolo de maconha, dois celu-
lares, uma balança de precisão e 
R$44,00.
 

Policiais Militares 
apreendem arma de fogo 

em Ubatuba 
 Na quinta-feira (04), 
os policiais militares do 20° 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior apreenderam porções de 
crack, dinheiro e uma arma de 
fogo na cidade.
 Os policiais foram so-
licitados pela mãe de um adoles-
cente. Segundo a denúncia, ele 
escondia um revólver dentro do 
guarda-roupas. No local foram 
encontrados um revólver calibre 
38 com a numeração raspada, 5 
munições intactas, 34 porções 
de crack e R$ 170,00. O menor 
infrator não foi localizado.
 A genitora, juntamen-
te com os objetos apreendidos, 
foram conduzidos ao plantão po-
licial para as medidas pertinen-
tes.

Polícia Ambiental 
apreende 2,2 toneladas de 

pescado em Ubatuba
 A Polícia Militar Am-
biental deteve quatro pessoas 
e apreendeu 2,2 toneladas de 
pescado nesta terça-feira (9), na 
cidade. 
 Os detidos foram fla-
grados em uma embarcação do 
Paraná, realizando pesca indus-
trial de arrasto em local proibido 

- dentro de uma Área de Prote-
ção Ambiental. Além disso, o 
barco não possuía o dispositivo 
de escape de tartarugas, item 
obrigatório nas embarcações 
acima de 11 metros de compri-
mento.
 Com os infratores fo-
ram apreendidas cerca de duas 
toneladas de camarão-sete-
-barbas, 200 quilos de camarão-
-branco e 50 quilos de peixes 
diversos. Também foram reco-
lhidas a embarcação, duas redes 
de emalhe e quatro portas de ar-
rasto (ferramenta de pesca).
 Os três pescadores e o 
dono da embarcação foram autu-
ados e irão responder por crime 
ambiental.

PM prende homem em 
flagrante com drogas em 

São Sebastião
 A Polícia Militar pren-
deu em flagrante um homem na 
noite de quarta-feira (10), na al-
tura do km 187 da Rodovia Rio-
-Santos, proximidades do bairro 
Boraceia.
 Segundo a polícia, o 
homem tentou fugir ao perceber 
a presença da viatura, mas aca-
bou sendo abordado e confessou 
estar transportando drogas. Na 
revista realizada no veículo, os 
policiais encontraram um tablete 
de cocaína e pinos vazios no es-
tepe do carro. 
 Questionado, o indiví-
duo disse que estava transportan-
do a droga de Campinas e faria 
a entrega em Boiçucanga, onde 
receberia o valor de R$1.000,00. 

Câmara aprova abertura de processo 
de cassação da prefeita de Ilhabela

Na noite da última 
terça-feira, durante a ses-
são da Câmara Municipal, 
os vereadores de Ilhabela 
aprovaram a abertura de 
processo de Impeachment 
da Prefeita Gracinha. O 
pedido se deu por denún-
cia protocolada por um 
munícipe. No documen-
to, consta informações de 
um relatório do Tribunal 
de Contas do Estado, que 
aponta possíveis irregu-
laridades em projetos so-
ciais da prefeitura durante 
a pandemia. Os edis rejei-
taram, no entanto, o pedi-
do para afastamento ime-
diato da prefeita.

Os vereadores 
aprovaram a abertura de 
uma Comissão Processan-
te para apurar as supostas 
irregularidades. O proces-
so pede o afastamento e a 
cassação da prefeita Gra-
cinha.

A Comissão Pro-
cessante será formada por 
três vereadores: Gabriel 
Rocha, Nanci Zanato e 
Salete Magalhães. Estes 
edis  irão iniciar a apura-

ção das denúncias em cin-
co dias e apresentar os da-
dos colhidos para votação 
dos demais pares.

As partes envolvi-
das serão chamadas para 
depor na Câmara. Após 
isso, com os depoimentos 
e provas apresentadas, ha-
verá uma votação. Para a 
cassação do mandato de 
Gracinha, serão necessá-
rios dois terços dos votos, 
ou seja, seis dos verea-
dores precisam aprovar o 
afastamento.

A denúncia cita, en-
tre as possíveis irregula-
ridades: beneficiários em 

duplicidade em projetos 
sociais, além de beneficia-
dos pelo Programa Ilhabe-
la Unida pelo Trabalhador 
que não atendem os requi-
sitos.

Gracinha assumiu 
o cargo em maio de 2019, 
após o prefeito eleito, 
Márcio Tenório, ser cas-
sado em um processo de 
impeachment. Os verea-
dores consideraram que 
Tenório cometeu irregula-
ridades na contratação de 
um evento que não ocor-
reu, mas teve o pagamen-
to antecipado. Foram sete 
votos favoráveis à cas-
sação do mandato e duas 
abstenções.
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São Sebastião constrói escadaria de 
acesso na Vila Tropicanga

A Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
da Regional Boiçucan-
ga, ligada à Secretaria 
de Serviços Públicos 
(SESEP), trabalha na 
construção de uma nova 
escadaria de acesso no 
núcleo Vila Tropicanga, 
em Boiçucanga, Costa 
Sul do município.

Já em uso pela co-
munidade, a obra recebe 
os últimos acabamentos 
antes de ser entregue de-
finitivamente aos mora-

dores. 
A estrutura que 

dá acesso à Rua Atay-

de Manoel de Mattos 
substituirá uma antiga 
passagem improvisada, 
facilitando a mobilidade 
da população.

O trabalho faz par-
te dos serviços de conser-
vação, recuperação, ma-
nutenção e implantação 
de melhorias na cidade, 
executados regularmente 
por equipes da SESEP, 
em todo o município.

Felipe Augusto fala sobre HomePort e 
cancelamento da concessão da Ecobus

Na manhã de hoje, 
quarta-feira (17), o Prefeito 
de São Sebastião Felipe Au-
gusto, em entrevista conce-
dida à Rádio Antena 8, aos 
jornalistas Fábio Ferreira e 
Cesar Jumana no programa 
Jornal da Manhã, falou so-
bre o projeto de instalação 
do “HomePort” (Porto Mu-
nicipal), da Marina Muni-
cipal e o cancelamento da 
concessão da empresa de 
ônibus que opera no municí-
pio, por deficiências.

Por maioria de votos 
os vereadores de São Sebas-
tião, aprovaram esta semana 
o Projeto de Lei Comple-
mentar 21/19, de autoria do 
Poder Executivo, que autori-
za a implantação do Home-
port para atrair os navios de 
cruzeiro.

O prefeito destacou a 
importância do projeto que 
teve início em 2018 e que 
tem por objetivo o recepti-
vo de turistas provenientes 
de navios de cruzeiro que 
deverão atracar na cidade 
trazendo receita e a geração 
de centena de empregos. Ex-
plicou ainda, que deve ser 
implantada também a Mari-
na Municipal que da mesma 

forma deverá 
gerar muitos 
empregos.

Desta-
cou que todas 
as licenças e 
pareceres de 
órgãos como 
de Meio Am-
biente e Ma-
rinha já foram 
aprovados e 
que o valor do investimento 
deverá ser de aproximada-
mente 200 milhões.

O projeto aprova-
do pela Câmara autoriza o 
município, após processo 
de licitação, a contratar em-
presa pública e delegar à 
iniciativa privada, mediante 
concessão, os serviços rela-
cionados à atividade, como 
reforma, qualificação, ma-
nutenção e exploração do 
HomePort.

Explicou ainda que 
devido a qualidade dos ser-
viços também deverá cance-
lar as concessões da empre-
sa de ônibus Ecobus, a qual 
além do transporte urbano 
cuida do transporte escolar.

Disse ainda que a 
empresa acumula um gran-
de passivo financeiro e que 

apenas aguarda processo 
que se encontra no Tribunal 
de Contas para o cancela-
mento das concessões e a 
abertura de um novo certa-
me licitatório.

Falando sobre a Pan-
demia, disse que já iniciou 
a retomada das atividades 
comerciais, com regras 
próprias, com muitos testes 
realizados em várias ativi-
dades e com horário normal. 
Esclareceu que a saúde e a 
fiscalização acompanham 
de perto a evolução da pan-
demia e agradeceu ao povo 
pela colaboração, fato que 
tem colocado o município 
com um baixo nível de con-
taminação, baixos óbitos e 
como uma das cidades com 
mais alto grau de isolamento 
social no Estado.
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Mamãe Tatiane Lucio e papai William 
prepararam uma festa diferente este 
ano, pois só pôde participar a família, 
não foi como a Luana queria com uma 
linda balada, e muitos convidados, mas 

teve uma festa linda em família, 
preparada com todo amor, para 

comemorar seus 8 aninhos. Parabéns e 
muitas felicidades 

Princesa Luana Gabriella.

Meu filho Guilherme Marques, 
um presente que Deus me 

confiou para cuidar, vai estar 
completando 8 aninhos no dia 
19/06. Parabéns meu amor e 

muitas felicidades. 
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Caraguatatuba segue na fase laranja do Plano 
de Retomada das Atividades Econômicas

Foi anunciado na quarta-feira 
(10/06) pelo governador João Dória mais 
uma quarentena em todo o Estado de São 
Paulo, que vai de 15 a 28 de junho.

Os municípios da Diretoria Regio-
nal de Saúde de Taubaté (DRS-17), onde 
está inserida a cidade de Caraguatatuba, 
continuam na Fase 2 (laranja) do Plano 
São Paulo.

Com isso, continuam liberadas as 
atividades imobiliárias, concessionárias, 
escritórios, comércios e shoppings. Os 
estabelecimentos devem seguir todas as 
normas estabelecidas pela Vigilância Sa-
nitária.

Essas atividades continuarão fun-
cionando com redução de atendimento 
para quatro horas seguidas (14h às 18h) 
de segunda a sábado, exceto para estabe-
lecimentos religiosos que podem funcio-
nar aos domingos por tradição. É vedada 
a realização de eventos e promoções.

Além disso, o número de consu-
midores no interior do estabelecimento 
comercial e de prestação de serviço de-
verá ser limitado para até 20% da sua ca-
pacidade, os quais devem ser atendidos 
sempre individualmente por um funcio-
nário.

Em live realizada na quarta-feira 
(10/06), o prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, informou que, embora 
a cidade esteja na fase laranja do Plano 
São Paulo, vai apresentar dados científi-
cos sobre a retomada gradativa e segura 
da cidade.

“Amanhã temos uma reunião com 
o MP (Ministério Público) para apre-
sentar nossa estrutura e os números da 
Covid-19 e discutir alguns pontos da fle-
xibilização como, por exemplo, o funcio-
namento do comércio por quatros horas e 
como evitar aglomerações”, disse.

Ele ressaltou, ainda, que a reto-
mada das atividades econômicas por 
completo depende de todos. “Temos que 
partilhar a responsabilidade para que 
consigamos mudar de fase. Todas as nos-
sas ações são pautadas para salvar vidas”.

Setor a Setor
Com a decisão do Estado de São 

Paulo em manter a Diretoria Regional 
de Saúde de Taubaté na fase laranja, as 
regras continuam mantidas para os esta-
belecimentos liberados.

As administradoras responsáveis 
por shoppings deverão acompanhar a 
abertura dos estabelecimentos confor-
me a modulação do Plano São Paulo, se 
responsabilizar pelo fiel cumprimento 
das normas de Vigilância Sanitária e do 
decreto em vigor nas dependências das 
suas áreas comuns, ficando proibida a 
abertura da Praça de Alimentação, bem 
como a realização de eventos de qual-
quer natureza dentro das dependências 
dos shoppings.

As imobiliárias e escritórios deve-
rão realizar atendimento individual, com 
agenda de horário de forma não presen-
cial.

As concessionárias deverão rea-
lizar o atendimento de cada cliente com 
o acompanhamento de um funcionário, 
higienizando os locais de manuseio de 
clientes nos veículos, utilizar o revesti-
mento de filme plástico, manter os vidros 
abertos dos veículos em exposição e rea-
lizar test-drives somente com um cliente 
por vez sempre com os vidros dos veícu-
los abertos.

As marinas devem descer os bar-
cos somente com horários agendados, 
ficando vedada a utilização de áreas co-
muns pelos consumidores.

Os hotéis, pousadas, edifícios e 
condomínios devem restringir totalmente 
a utilização de suas áreas comuns, limi-
tando o número de pessoas em elevado-
res para, no máximo, uma pessoa de cada 
vez, salvo membros da mesma família, 
intensificando as ações de limpeza, hi-
giene, prevenção, conscientização e in-
formação da Covid-19.

O comércio realizado em feiras 
livres deve ser organizado com espaça-
mento mínimo de 1,5 metro entre barra-
cas, ficando vedada e degustação de ali-
mentos no local, bem como a utilização 
de mesas e cadeiras.

Os cultos e reuniões religiosas 
deverão ocorrer com a redução da sua 
capacidade ocupacional para 20%, com 
a utilização de máscaras por todos, veda-
ção de qualquer contato físico, mantendo 
portas e janelas abertas para a ventilação 
do ambiente e desinfecção do piso e das 
cadeiras após o término de cada encon-
tro, devendo cada instituição religiosa 
fixar o nome do líder constituído, que 
deverá ficar responsável por todos os 
efeitos legais e sanitários da respectiva 
normativa.

Os velórios e sepultamentos reali-
zados nos cemitérios municipais deverão 
ter duração máxima de uma hora, poden-
do permanecer no local até 10 pessoas 
respeitando o distanciamento mínimo de 
1,5 metro entre as pessoas, desde que o 
óbito não tenha ocorrido em razão da Co-
vid-19, ou seja, caso suspeito.

As demais atividades consideradas 
não essenciais e não elencadas neste de-
creto permanecem com o funcionamento 
somente no sistema delivery e drive thru.

As repartições públicas, exceto as 
unidades escolares, deverão abrir para 
atendimento ao público das 10h às 14h. 
O expediente dos servidores públicos 
municipais continuará de seis horas. Os 
servidores do grupo de risco permanece-
rão em home office.

Outras regras
Os estabelecimentos liberados de-

verão observar, além das normas da Vigi-
lância Sanitária, regras como a obrigato-
riedade do uso de máscaras de proteção 
individual por todos os colaboradores e 
consumidores no interior do estabeleci-
mento e eventuais filas internas e exter-
nas.

Deverá ser mantido pelo menos 
um colaborador, identificado na entrada 

do estabelecimento, com a atribuição de 
organização de fila externa, bem como 
orientação quanto à distância mínima de 
1,5 metro entre as pessoas e higienização 
das mãos.

Na entrada e saída, assim como no 
interior do estabelecimento, deverão ser 
disponibilizados meios adequados para 
higienização das mãos dos consumido-
res e colaboradores, como álcool em gel 
70% ou pia com água e sabão.

As filas internas dos caixas para 
pagamentos e balcões de atendimento 
aos consumidores, deverão ser organiza-
das com fitas de isolamento ou marcação 
indicativa no chão de posicionamento 
das pessoas, observando-se a distância 
mínima de 1,5 metro entre os consumi-
dores.

Todas as máquinas de cartão de 
crédito e de débito deverão ser revestidas 
com filme plástico e ter o teclado higie-
nizado imediatamente após a utilização 
por cada consumidor, garantindo que ele 
mesmo introduza e retire o seu cartão das 
máquinas.

É obrigatória a limpeza e desin-
fecção frequente dos sistemas de ar con-
dicionado, a garantia de circulação de 
ar com, no mínimo, uma porta ou janela 
abertas. Os caixas e guichês deverão ter 
preferencialmente proteção de vidro ou 
policarbonato para separar funcionários 
de consumidores.

O descumprimento das regras po-
derá gerar a aplicação de multa no valor 
de 1.000 VRMs ou R$ 3.570,00, além de 
medidas e sanções cabíveis, de nature-
za civil, administrativa e penal. A rein-
cidência será punida com aplicação de 
multa em dobro a cada reincidência e até 
cassação imediata do Alvará de Funcio-
namento.
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Vereadores de Caraguá aprovam requerimentos em sessão on line
Foi realizada na noite desta terça-

-feira pela Câmara Municipal de Caragua-
tatuba a 20ª sessão ordinária do ano. Os 
parlamentares discutiram e aprovaram por 
unanimidade 20 requerimentos.

Essa sessão ocorreu por meio de 
videoconferência e foi a primeira após a 
interrupção das atividades legislativas no 
mês de março, em respeito as medidas para 
prevenção quanto a infecção e propagação 
do COVID-19.

No início da sessão, foi lido o pro-
jeto de lei 15/20, do Executivo, que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para ela-
boração e execução da Lei Orçamentária 
para o exercício financeiro de 2021 e dá 
outras providências.

O Presidente comunicou que foi 
disponibilizado o projeto da LDO no site 
da Câmara Municipal para a população de 
Caraguatatuba, assim como aos Senhores 
Vereadores, que poderão participar enca-
minhando sugestões até o dia 20 de junho, 
por meio da audiência pública eletrônica.

Também foi lido o projeto de reso-
lução nº 02/20 da Mesa da Câmara, que 
dispõe sobre a suspensão do período de 
recesso da Câmara Municipal de Caragua-
tatuba durante o mês de julho de 2020. A 
propositura pode ser votada nas próximas 
sessões.

A primeira sessão por videoconfe-
rência teve transmissão ao vivo pela inter-
net, através do site: www.camaracaragua.
sp.gov.br, pelo facebook e aplicativo ofi-
cial da Câmara Municipal, pelo youtube e 
pela rádio Caraguá FM.

Confira os requerimentos aprova-
dos:

Requerimento nº 43/20 – Ver Elizeu 
Onofre da Silva – Requer informações do 
Governo do Estado de São Paulo, através 
de sua Secretaria de Infraestrutura, sobre 
o motivo da paralisação da construção dos 
contornos Norte e Sul.

Requerimento nº 44/20 – Ver  Celso 

Pereira – Requer informações do Executi-
vo sobre plano de contenção na Rua Margi-
nal Esquerda do Rio Santo Antonio, Bairro 
Caputera.

Requerimento nº 45/20 – Ver  Celso 
Pereira – Requer informações do Executi-
vo sobre manutenção na piscina e na co-
bertura da quadra do CIEFI Jetuba – Profª 
Maria Thereza de Souza Castro.

Requerimento nº 46/20 – Ver  João 
Silva de Paula Ferreira – Requer informa-
ções do Executivo sobre a possibilidade de 
manutenção do campo de futebol america-
no de Caraguatatuba. 

Requerimento nº 47/20 – Ver  José 
Eduardo da Silva – Requer do Executivo 
informações e o envio de cópia de contrato 
firmado entre a municipalidade e a Empre-
sa vencedora do processo licitatório para 
construção do Entreposto de Pesca do Ca-
maroeiro, no Bairro do Ipiranga.

Requerimento nº 48/20 – Ver  José 
Eduardo da Silva – Requer do Executivo  
o envio de cópia integral do processo li-
citatório para o fornecimento de material 
esportivo.

Requerimento nº 49/20 – Ver  José 
Eduardo da Silva – Requer do Executivo 
informações sobre o contrato firmado entre 
a municipalidade e a Empresa Pioneira.

Requerimento nº 50/20 – Ver  José 
Eduardo da Silva – Requer do Executivo  o 
envio de cópia de contrato firmado entre a 
municipalidade e a Empresa vencedora do 
processo licitatório responsável pela cons-
trução dos campos de futebol society, loca-
lizados no centro e no Bairro do Ipiranga.

Requerimento nº 51/20 – Ver  José 
Eduardo da Silva – Requer do Executivo  
o envio de cópia de contrato firmado entre 
a municipalidade e a Empresa proprietária 
da cobertura (tenda) instalada na Praça da 
Cultura.

Requerimento nº 52/20 – Ver  José 

Eduardo da Silva – Requer do Executivo 
informações e o envio de cópia de contrato 
firmado entre a municipalidade e a Empre-
sa responsável pela pintura de guias, no 
município.

Requerimento nº 53/20 – Ver  José 
Eduardo da Silva – Requer do Executivo, 
através de seu setor competente, informa-
ções sobre a apreensão de animais de gran-
de porte.

Requerimento nº 54/20 – Ver  Auri-
mar Mansano – Requer do Executivo e da 
SABESP, na pessoa do Ilustríssimo Senhor 
José Bosco Fernandes de Castro,  informa-
ções referentes à implantação de rede de 
esgoto no bairro Jardim Terralão.

Requerimento nº 55/20 – Ver  Au-
rimar Mansano – Requer do Executivo in-
formações sobre a construção de uma Uni-
dade Básica de Saúde – UBS no Bairro do 
Golfinhos.

Requerimento nº 56/20 – Ver  Auri-
mar Mansano – Requer do Executivo e da 
SABESP, informações sobre implantação e 
prolongamento da rede de esgoto no bairro 
Golfinhos.

Requerimento nº 57/20 – Ver  Val-
mir Tavares – Requer do Executivo in-
formações sobre prolongamento da rede 
iluminação pública da Rua Viela Mayara 

Rodrigues de Almeida, bairro Olaria.

Requerimento nº 58/20 – Ver  Val-
mir Tavares – Requer do Executivo infor-
mações sobre a construção de um Centro 
Comunitário entre os bairros da Olaria e 
Casa Branca.

Requerimento nº 59/20 – Ver  Val-
mir Tavares – Requer do Executivo infor-
mações sobre a implantação de equipa-
mentos de segurança para a travessia de 
pedestres na Rodovia SP/55, em frente a 
descida que dá acesso ao bairro Olaria.

Requerimento nº 60/20 – Ver Valmir 
Tavares – Requer do Executivo informa-
ções sobre o recapeamento da Rua Amauri 
Lemes da Costa, no bairro Casa Branca.

Requerimento nº 61/20 – Ver  Au-
rimar Mansano – Requer do Executivo 
informações sobre a implantação de um 
Centro de Referência da Assistência So-
cial – CRAS no bairro Morro do Algodão.

Requerimento nº 62/20 – Ver  Auri-
mar Mansano – Requer do Executivo pres-
tação de contas sobre a COVID-19.

Requerimento nº 63/20 – Ver  CEL-
SO PEREIRA – Requer do Governo do 
Estado informações sobre o motivo do en-
cerramento das atividades policiais (Dis-
trito Policial) no bairro Massaguaçu.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

      17 de junho de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 Suas necessidades afetivas podem bater de 
frente com os seus interesses profissionais, por isso há 
uma tendência a ficar dividida. Nº da Sorte 17.

 A necessidade de aperfeiçoar o seu trabalho 
pode crescer. Há indícios de sucesso no que se relaciona 
a esporte, lazer, turismo e diversão. Nº da Sorte 61.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Perceberá com clareza todas as coisas que a 
aborrecem profissionalmente. Tudo indica que conseguirá 
a ajuda que precisa. A saúde anda frágil. Nº da Sorte 32.

 Terá sucesso se puder trabalhar em casa ou 
dedicar-se a uma atividade autônoma. Convém ser mais 
seletiva com os amigos. Nº da Sorte 38.

 Divergências de opinião podem marcar a sua 
vida familiar, mas a semana pode ser produtiva no campo 
profissional. Nº da sorte 21.

 Convém protelar discussões importantes, pois 
podem ocorrer brigas ou intromissões desnecessárias. Nº 
da Sorte 08.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Se algo não se realizar conforme o que planejou, 
não desanime tão facilmente. De a volta por cima e seja feliz, 
pois os ventos estão a favor. Nº da Sorte 01.

 Na ânsia de satisfazer os seus desejos, você 
corre o risco de gastar além da conta. Por isso, fuja das 
tentações e evite desperdícios. Nº da Sorte 14.

 Não convém ficar alimentando mágoas ou res-
sentimentos. Trabalho que exija concentração, isolamento 
e privacidade conta com boas energias. Nº da Sorte 14.

 O astral revela um conflito entre os seus mais 
íntimos anseios e o que os outros desejam que faça. Evite 
culpar os outros. Nº da sorte 16.

 Problemas de comunicação podem tumultuar 
a sua rotina de trabalho. Cuidado com mal-entendidos, 
intrigas ou perda de dados. Nº da Sorte 10.

 Não misture amizade com negócios, do con-
trário ficará no vermelho. A semana traz a possibilidade de 
uma vitória no campo profissional. Nº da Sorte 01.
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CARAGUATATUBA
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ILHABELA

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

Casos por bairro
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Juntos vamos derrotar o vírus

 Ao Comerciante ou Prestador de Serviço que está de quarentena,  
não é classificado como serviço essencial, e que pode se utilizar de DE-
LIVERY para atender seus clientes, o Jornal Noroeste News em parceria  
com a Rádio Antena 8 FM irão divulgar durante a crise do Novo Coro-
navírus (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 8297-
4540 (divulgado por Diego Guedes).

SABOR DE MEL – Doce, Bolo e Chocolate / Viela São Manoel, 85 no Morro do Algodão / TEL./WHATSS 12 9 9145-
9773 (divulgado por Gleice da Silva).

LIFE – Trabalha com VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO / 
WHATSS 12 9 8119-7376 (divulgado por Suelene Nunes).

FOGO DE PALHA – MASSAS ARTESANAIS / Delivery de marmitex de Massas Artesanais / TEL./WHATSS (12) 
9 9261-0523 (divulgado por Surya Sabes Hidalgo e por Cauã Pizzinatto Chef).

CASA DE SALGADOS VIDA NOVA – Salgado frito, Pastel, Mini salgado e Refrigerante, entrega em seu endereço / 
WHATSS 12 9 9603-6052 (divulgado por Caroline Denilson Tenório).

MATA FOME LANCHES – TODO TIPO DE LANCHE / TEL. 3600-4336 WHATSS 12 9 9119-1420 (divulgado por 
Priscilla Mendes).

CLAYTÃO HAMBURGUERIA – PEÇA SEU LANCHE / WHATSS 12 9 9616-6034 OU LIGUE 3600-6228 (divulgado 
por Clayton Ramon).

MARMITEX GOURMET / GIORGI GOURMET – Mais de 20 opções de pratos - acompanham salada especial/ TEL. 
3882-4710 ou WHATSS 12 9 9672-7689 (divulgado por Erika Morais Febbo).

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).

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

Noroeste
New

s

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

Ligue: (12) 98128-7496
fatima@noroestenews.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CEEPAM – “Centro Educacional e Ecológico 
de Proteção Ambiental” convocam á Assembléia 
Geral Extraordinária para Eleição da Nova Dire-
toria e Conselho Fiscal. Sendo a 1ª chamada as 
14:00hrs e a 2ª chamada as 14:30hrs do dia 04 
de julho de 2020. No Sítio do Jacú – Alameda 
Tabatinga 900 – Bairro Tabatinga – Caraguata-
tuba-SP.
Caraguatatuba, 15 de junho de 2020.

BERNARD LEDUC
Presidente
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Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado 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) 99660-
2700 com Flávio

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

PROCURO TRAB-
ALHO de faxineira em 
casa ou escritório / (12) 
99737-8723

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

Procuro Trabalho de 
Jardineiro/ zelador/segu-
rança ou porteiro conta-
tar: (11)95198-3589 ou 
(11) 95370-4765

Hercules Ricardo corre-
tor de imóveis/ regular-
ização/ desmembramen-
to/ mudança de nome/ 
IPTU sem sair de casa 
(12) 98187- 8636.

APTO P. Gde X 
CARAGUA / Troco apto 
2 dorm sla coz wc 2 
gar lindo R$250MIL ac/ 
imóvel caragua 98187 
8636

ALUGO NO GAIVOTAS 
/ UM QT / BANH/ SAL/ 
COZ/ AS / 01 VAGA /R$ 
850,00  / 99620-2122

VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar  
telefone 98230-0553
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


