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“Retreinamento” da PM anunciado 
por Doria desvia o foco do problema

* Por Ernesto Puglia Neto e 
* Marcelino Fernandes da Silva

Retreinar o policial militar é a solução? 
Segundo os melhores dicionários da língua portu-
guesa, retreinar é treinar novamente.

As cenas de violência policial que têm 
sido noticiadas recentemente já têm um culpado: 
os comandantes da Polícia Militar!

Pelo menos aos olhos do governador do 
estado, João Doria, que anunciou o programa Re-
treinar, que se iniciará “pelo Comando”, “no QG” 
e atingirá todos os policiais militares do estado. 
Segundo o anúncio, em “15 ou 20 dias” o trei-
namento, ou melhor, retreinamento, chegará “na 
ponta da linha”, embora não tenha sido explicita-
da qual será a estratégia para disseminar um trei-
namento para mais de 80 mil pessoas, distribuídas 
em 645 municípios do Estado, e que diminua as 
poucas e indesejadas cenas de não-conformidade 
que temos visto.

Uma dica ficou clara no anúncio: serão 
realizadas reuniões! Primeiro com os coronéis, 
depois com os tenentes-coronéis, majores, capi-
tães, tenentes e sargentos. Ou seja, os comandan-
tes do efetivo. Pela lógica do governador, esses 
são os responsáveis pelo que está acontecendo.

Seriam reuniões com o próprio governa-
dor, com broncas no estilo da que foi dada em um 
coronel, num evento do QG, só pelo fato de o ofi-
cial, por ordem superior, estar anotando a fala do 
governador no celular? Ou seriam reuniões mais 
amplas, como um comício em que o governador 
perdeu a compostura e chamou os militares apo-
sentados de vagabundos?

A dúvida é pertinente, pois sabemos que 
a própria Polícia Militar já havia programado um 
treinamento para os tenentes, que está acontecen-
do na Academia do Barro Branco. No treinamen-
to de uma semana, 50 oficiais, por vez, passarão 
por aulas sobre Direitos Humanos, Policiamento 
de Choque, Polícia Judiciária, Comunicação So-
cial, Estudos de Caso entre outros temas.

Se tomarmos por base o anúncio feito 
pelo governador, não se trata dos mesmos cursos, 
pois, caso fossem, a 50 policiais por semana, se-
riam necessárias mais de 1.600 semanas (ou qua-
se 31 anos) para passar todo o efetivo.

Paralelamente a isso, soubemos que estão 
sendo gravadas videoaulas sobre diversos assun-
tos. Seria essa a estratégia do governador: fazer 
reuniões com os coronéis e outros líderes da Ins-
tituição e depois exibir videoaulas para os demais 
integrantes?

Seja qual for a estratégia, não custa 
lembrar ao nosso mandatário máximo estadual 
que estamos falando de um tema extremamente 

complexo, que extrapola o mero “conhecimento” 
sobre o que é certo; conhecimento esse que certa-
mente já é de domínio de cada policial!

O que temos hoje é o seguinte quadro: 
um efetivo de colaboradores que ganha mal e 
que por isso faz horas-extras constantemente para 
equilibrar seu orçamento; que em razão das horas-
-extras realizadas está cansado e estressado; que 
tenta acertar a qualquer custo e resolver proble-
mas que nem sempre são da sua competência, e 
está desmotivado pelo fato de não ter reconhecida 
sua autoridade legal para resolver aquilo que está 
em sua alçada; que recebe mensagens ambíguas 
de seu mandatário maior; e que, em razão desses 
fatores, está cometendo não-conformidades em 
sua atuação!

A solução para esse quadro, segundo o 
governador João Doria, é um retreinamento!

Treinar sempre é importante. Talvez por 
isso, a Polícia Militar mantenha, há décadas, um 
programa de Atualização Profissional anual, em 
que o policial militar, de todos os postos e gradu-
ações, se afasta um determinado tempo do serviço 
operacional, para se atualizar em normas e proce-
dimentos. Ou seja, o que o governador quer que 
a polícia faça, ela já faz, sem a interferência ou 
determinação dele!

Falando em interferências, o governador 
propaga, quase que diariamente, ao falar sobre a 
pandemia, que se deve ouvir os técnicos. Mas, por 
ser uma doença nova, todos os técnicos (médicos 
e cientistas) estão em constante pesquisa para su-
gerir a melhor saída, como verdadeiros heróis na 
ponta da linha. Porém, quando se trata de seguran-
ça pública, a ciência e os técnicos são ignorados, 
como fez no caso de Paraisópolis, afastando poli-
ciais sem ouvir o corregedor da PM que apurava 
o caso. E como fez agora, sem ouvir os policiais 
militares.

Seria magnífico se o governador consul-
tasse os técnicos – os policiais militares – e pro-
pusesse algo inovador, que fugisse ao tradicional 
ambiente da sala de aula. Se ele propusesse um 
programa de treinamento humanizado, que permi-
tisse ao colaborador recuperar sua saúde física e 
mental, além de sua autoestima. Um treinamento 
comportamental, que atingisse o mais importante 
dos 3 aspectos da chamada competência, que é a 
atitude.

Mas, parece-nos que a proposta vai seguir 
a linha do treinamento à distância, complemen-
tado por reuniões presenciais. Algo que a ciência 
não recomendaria para um caso como esse!

O governador, antes de tomar sua decisão 
de afogadilho, talvez devesse ter consultado seus 
assessores, ou como ele gosta de chamar, os téc-
nicos. Muito provavelmente, se ele tivesse falado 
com o Secretário-Executivo da Polícia Militar, na 

Secretaria de Segurança Pública, o Cel Álvaro Ba-
tista Camilo, ou utilizado o serviço de inteligência 
da PM, que se diga é um dos melhores do país, o 
resultado tivesse sido diferente. Ele poderia, ain-
da, ter consultado o próprio Comandante Geral da 
PM, o Cel PM Fernando Alencar Medeiros, um 
dos mais conceituados e reconhecidos “técnicos 
operacionais” que a Polícia Militar tem!

Mas fiquemos com cargo político, criado 
pelo próprio governador, para tratar de assuntos da 
Polícia Militar. O secretário executivo, Cel Cami-
lo, quando Comandante Geral da PM, teve a opor-
tunidade de conhecer trabalhos muito profícuos 
de mudança comportamental. Ele mesmo, quando 
no comando, participou de um treinamento com-
portamental em imersão, voltado aos 61 coronéis 
da Polícia Militar. Nada de aula, nada de vídeo, 
somente atividades de mudança comportamental, 
que ressaltavam competências como a liderança, 
a comunicação e o relacionamento interpessoal.

Ainda como Comandante Geral, Camilo 
teve a oportunidade de participar, como pales-
trante, de dois treinamentos comportamentais: 
um voltado aos alunos oficiais que se formavam 
e assumiriam funções de Comando; e outro vol-
tado aos alunos oficiais que ingressavam na Ins-
tituição, dentre eles o seu próprio filho. O mesmo 
coronel Camilo criou o “Café com o Comandan-
te”, programa que é um sucesso, que valoriza o 
policial militar e que foi copiado pelo programa 
chamado “policial nota 10”, do qual os policiais 
reclamam por terem que se deslocar ao Palácio 
dos Bandeirantes e ficar horas esperando o gover-
nador, só para fazer propaganda de governo.

Se o Secretário Executivo tivesse sido 
consultado, utilizado o Estado Maior da PM para 
estudar e propor uma solução, e levado em conta 
a sua experiência como Comandante Geral, acre-
ditamos que a proposta seria diferente e possibi-
litaria recolocar nos eixos o comportamento dos 
policiais militares. Como foi exposto, exemplos 
disso não faltam.

Diversos treinamentos comportamentais 
foram colocados em prática, ao longo da última 
década, em várias unidades da Polícia Militar, 
gerando resultados extremamente satisfatórios. 
Praticamente todos esses treinamentos estão re-
latados, alguns, inclusive, em forma de trabalhos 
monográficos de mestrado ou doutorado. Ou seja, 
com evidências científicas que corroboram sua 
eficácia.

Para saber disso, o governador só preci-
sava ter se informado, perguntado aos técnicos. 
Mas, se fizesse isso, não poderia ter anunciado 
que o programa se iniciaria e terminaria em um 
mês. Mais ainda: ao adotar estratégia diferente da 
anunciada, estaria implícito o reconhecimento a 
todos os problemas que citamos e que afetam os 
policiais militares, atualmente.

Seria necessário concordar que o efeti-
vo está doente psicologicamente. Que sua saúde 
mental está no limite e que o índice de suicídio 5 
vezes maior que o do restante da população é um 
sinal evidente dessa doença.

Seria concordar que o efetivo está cansa-
do e estressado, trabalhando em jornadas cada vez 
maiores, em atividades extras regularmente ofere-
cidas pelo próprio estado, por meio de convênios 

com os municípios ou através da famigerada DE-
JEM. Seria admitir que o salário está baixo e que 
todas as promessas feitas pelo então candidato 
João Doria têm se provado inverdades, falácias, 
que agora terão as desculpas da pandemia para 
seu não cumprimento.

Seria admitir que o policial militar é 
constantemente desvalorizado, diminuído em 
suas funções, entre outras razões, pela não apli-
cação de um instituto legal chamado Termo Cir-
cunstanciado de Ocorrência, que, além de valo-
rizar a autoridade do policial militar que está na 
ponta da linha, ainda economiza dinheiro público 
e melhora o atendimento à população (ver reco-
mendação conjunta PGJ-CGMP Nº 03/2020, do 
MPE do Estado de Pernambuco).

Por fim, seria preciso admitir que, com 
suas falas e atos, o governador João Doria está 
enviando mensagens ambíguas ao efetivo poli-
cial, como quando afirmou categoricamente du-
rante a campanha que “a partir de 1º de janeiro, a 
polícia vai atirar para matar!” ou pela criação de 
BAEP, os Batalhões de Ações Especiais de Polí-
cia, que têm como missão a repressão.

A medida anunciada ainda traz um fator 
extremamente prejudicial à imagem de uma das 
melhores polícias do Brasil – como fala o pró-
prio Governador. Ela generaliza um fato que é 
exceção. O erro na polícia militar é a exceção! 
O número de não-conformidades é infinitamen-
te menor que o das ocorrências bem atendidas e 
com resultado desejável. Menor até que o número 
de ocorrências em que o policial militar expõe a 
sua própria vida, sacrificando-a, em alguns casos, 
em nome de seu juramento.

Se o governador quisesse realmente re-
duzir as não-conformidades, ele deveria agir para 
diminuir as condições que levam os policiais a 
cometerem essas não-conformidades. E não fala-
mos somente de cumprir as promessas de cam-
panha, que trariam uma melhora na qualidade de 
vida dos profissionais da segurança pública, mas 
também agir como Chefe do Executivo e minimi-
zar as condições que levam ao cometimento de 
crimes, como o desemprego da população, por 
exemplo.

Mas não! A escolha do governador foi es-
tabelecer um retreinamento, anunciado às pressas 
e sem preparação prévia, jogando a culpa na Polí-
cia Militar, principalmente em seus comandantes 
nos diversos níveis, que são, na verdade, uma das 
vítimas da má gestão realizada na área da Segu-
rança Pública! Uma pena que a outra grande víti-
ma dessa má gestão, que é a população, continua-
rá penalizada e continuará lidando com os efeitos 
das péssimas condições de trabalho impostas aos 
policiais militares, que continuarão podendo re-
dundar em não conformidades!

* Ernesto Puglia Neto é Coronel da Re-
serva da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
e ex-Diretor de Polícia Comunitária e de Direi-
tos Humanos (2016/2017). É Secretário-Execu-
tiva da DEFENDA PM

* Marcelino Fernandes da Silva é Coro-
nel da Reserva da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo e ex-Corregedor da PM (2017/2020). 
É associado da DEFENDA PM
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Após luta de Aurimar, UBS do 
Rio do Ouro é inaugurada

Será inaugurada nesta sexta-feira a 
Unidade Básica de Saúde do Rio do Ouro, 
uma conquista significativa do vereador Au-
rimar Mansano, que há anos vem lutando 
por esse ganho para os moradores do bairro 
e região.

No ano de 2007, Aurimar Mansano já 
apontava essa necessidade. Na ocasião, ele 
teve aprovado o requerimento de sua autoria, 
de nº 103/2007, que solicitava informações 
ao Executivo quanto a possibilidade da cons-
trução da UBS no bairro. Em 2011, ele re-
forçou a cobrança por meio do requerimento 
250/2011.

Recentemente, em 2019, Aurimar 
Mansano, durante a 19ª sessão ordinária 
do ano, teve aprovado por unanimidade o 
requerimento 168/19, em que requer infor-
mações do Executivo sobre a UBS no bairro 
Rio do Ouro.

“É uma satisfação muito grande ver 
essa nossa luta atendida pelo prefeito Agui-
lar Junior. São anos de cobranças e reivindi-
cações, tanto em reuniões, como através de 
documentos. A comunidade do Rio do Ouro 
aguardou por muitos anos esta obra que vai 
ajudar muitas famílias”, falou Aurimar.

De acordo com a prefeitura, a unida-
de terá três consultórios médicos, dois con-
sultórios ginecológicos, consultório odon-
tológico, farmácia, sala de vacina, sala de 
coleta e procedimentos, sala de observação, 
sala de inalação, sala de curativos, sala de 
expurgo e esterilização, setor administrativo, 
almoxarifado, depósito de materiais, além de 
recepção climatizada, sala de espera, banhei-
ros, fraldário e área para ambulância.

A previsão é que sejam atendidas cer-
ca de 20 mil pessoas e, com isso, os morado-
res do Rio do Ouro não precisarão mais se 
deslocar em busca de atendimento em outro 
bairro. O funcionamento da UBS vai desafo-

gar o atendimento realizado hoje na Unida-
de do Jaraguazinho.

O parlamentar, que está em seu sexto 
mandato, sempre batalhou por melhorias na 
área da saúde no município, conquistando 
através de emendas diversos equipamentos 
para a Santa Casa, além da construção da 
maternidade. O Hospital Regional, foi uma 
das principais conquistas do vereador, as-
sim como a UPA da região Sul.

“Em 2009, graças ao nosso em-
penho, foi inaugurado o AME. Após isso 
conquistamos o CEM (Centro de Espe-
cialidades Médicas) e o CEO (Centro de 
Especialidade Odontológica)”, frisou. O 
parlamentar conseguiu também o Pronto 
Atendimento 24 horas para o Massaguaçu, 
região Norte. As UBSs do Morro do Algo-
dão, Casa Branca e Perequê-mirim foram 
conquistadas após luta do vereador, assim 
como as ampliações dos Postos de Saúde 
do Tinga, Porto Novo e também do Morro 
do Algodão.

Prefeitura entrega títulos de 
regularização na Ponte Seca e no 

Balneário Maria Helena nesta semana
Após 55 anos de es-

pera, 213 moradores do nú-
cleo Ponte Seca finalmente 
terão, em mãos, a escritura 
definitiva do imóvel, nesta 
quarta feira (1º).

O prefeito Aguilar 
Junior fará a entrega a al-
guns moradores, pessoal-
mente. Os demais receberão 
o título de propriedade em 
casa. A medida é para que 
não haja aglomeração em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus.

O núcleo Ponte Seca 
é destacado da antiga fazen-
da Pedra da Onça, adquirido 
pelo casal Roberto Miguel 
David e Isaura Susana Men-
des David.

“Por volta de 1965, 
eles foram vendendo os ter-
renos com direito de posse, 
porque não conseguiram 
regularizar a gleba antes de 
comercializá-la”, explicou 
a aposentada, Rosa Natali-
na Cury, que trabalhou por 
anos nos cartórios da cida-
de.

Entusiasta da regu-
larização fundiária, Dona 
Rosa e vários outros muní-
cipes entregaram o projeto 
de regularização ao prefeito 
Aguilar Junior, que o incor-
porou em seu plano de go-

verno.
“Moro em Cara-

guatatuba, desde 1957, e o 
prefeito Aguilar Junior foi 
o único que realmente se 
interessou em fomentar a 
regularização fundiária na 
cidade. Agradecemos o pre-
feito pela iniciativa e toda a 
equipe da Secretaria de Ha-
bitação que participa desse 
projeto”, afirmou.

Na quinta-feira (2), 
Aguilar Junior também faz 
a entrega de alguns títulos 
de propriedade aos morado-
res do loteamento Balneário 
Maria Helena I e II, no bair-
ro Perequê-Mirim. Ao todo, 
604 famílias receberão o 
documento, individualmen-
te, em suas casas, sem aglo-
meração.

O Programa de Re-
gularização Fundiária é um 
dos compromissos do pre-
feito Aguilar Junior com 
a população da cidade. O 
objetivo desse programa é o 
de proporcionar às pessoas 

dignidade e segurança jurí-
dica, além de acesso a ser-
viços de água e luz, entre 
outros benefícios.

Desde que teve iní-
cio em 2017, o Programa 
de Regularização Fundi-
ária já beneficiou mais de 
10 mil famílias nos bair-
ros Praia das Palmeiras, 
Pegorelli, Perequê-Mirim, 
Massaguaçu, Casa Bran-
ca, entre outros, levando 
benefícios como água, luz, 
cadastramento de IPTU, 
aprovação de projeto. Per-
mitiu ainda o desdobro de 
lotes matriculados e con-
solidados e a regularização 
fundiária edilícia (edifica-
ções e edifícios).

Em decorrência da 
pandemia do novo corona-
vírus está suspenso o aten-
dimento presencial e os 
protocolos de novos reque-
rimentos. O atendimento 
está sendo realizado via e-
-mail habitacao@caragua-
tatuba.sp.gov.br ou pelo 
telefone (12) 3885-1600.

6º Batalhão de Infantaria Leve inicia ações 
de combate à Covid-19 em Caraguatatuba

Caraguatatuba rece-
beu nesta semana a visita 
do 6º Batalhão de Infantaria 
Leve de Caçapava para uma 
nova ação de apoio à situ-
ação emergencial causada 
pela pandemia da Covid-19. 
Nesta terça-feira (30/06) os 
trabalhos foram realizados 
na Região Central da cidade.

Os militares com 
apoio dos agentes de trânsito 
da Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cida-
dão realizaram trabalho de 
desinfecção nos abrigos de 
ônibus entre os bairros Pon-
tal Santamarina e Sumaré. 
No período da tarde, a equi-
pe continuará o trajeto até os 

pontos da Região Sul.
Nos próximos dias, 

seguirão com a ação de hi-
gienização em espaços pú-
blicos, além de apoio às 
Secretarias de Educação e 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania com a entrega dos 

kits alimentares às famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social.

A tropa composta por 
23 militares ficará na cidade 
até sexta-feira (3/7) auxi-
liando em questões sociais e 
sanitárias no combate à Co-
vid-19.
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Polícia Civil prende 
quadrilha responsável 
por crimes na BR-101

 A Polícia Civil iden-
tificou quatro homens respon-
sáveis por crimes de roubo 
qualificado, incêndio e dano 
qualificado, cometidos no dia 
28 de abril deste ano, na ro-
dovia BR-101, em Ubatuba. 
Três integrantes da quadrilha 
foram capturados na última 
quinta-feira (25), durante o 
cumprimento de ordens judi-
ciais. O quarto membro já se 
encontrava preso.
 Equipes da Delega-
cia Sede da cidade, assim que 
foram cientificados dos atos, 
iniciaram as investigações. 
Na data do ocorrido, ônibus 
foram interceptados por um 
grupo, que além de incendiar 
os veículos, roubou as víti-
mas.
 Em quase dois me-
ses de trabalho investigativo, 
os agentes colheram provas 
técnicas, materiais e testemu-
nhais que permitiram identi-
ficar os líderes da quadrilha. 
Diante disso, foram solici-
tados mandados de prisão à 
Justiça, que acatou.
 Um dos autores já se 
encontrava detido pelo crime 
de tráfico de drogas, sendo 
cumprida a ordem judicial no 
Centro de Detenção Provisó-
ria (CDP) em que se encon-

tra. Os outros três criminosos 
foram capturados na quarta-
-feira (24), no bairro Parque 
Guarani.

PM prende em 
flagrante mulher por 

furto em Ubatuba
 No último domingo 
(28), uma equipe do 20º Bata-
lhão de Polícia Militar do In-
terior, durante patrulhamento 
preventivo pelo bairro Pere-
quê-Açu, recebeu informação 
de populares de que uma mu-
lher havia furtado pertences 
de uma pessoa. 
 A equipe abordou a 
mulher que de início negou 
o ato, mas em sua residência 
foram encontrados os objetos 
furtados da casa da vítima. 
Diante dos fatos a criminosa 
foi presa em flagrante por fur-
to e recolhida à cadeia públi-
ca.

Menina de 13 anos é 
baleada em 

Caraguatatuba
 Uma adolescente foi 
atingida por sete disparos de 
arma de fogo na madrugada 
de terça-feira (23), no bairro 
Jardim Tarumã.
 Segundo informa-
ções, a vítima durante socor-
ro realizado pelo Samu teria 
informado aos policiais que 
o autor dos disparos seria o 

marido de uma mulher com a 
qual ela teria tido uma discus-
são.
 A jovem foi socor-
rida e levada para a Casa de 
Saúde Stella Maris, e seu es-
tado é grave.
 A mulher do acusa-
do, também uma jovem de 20 
anos, foi presa pela polícia, 
após denúncia da mãe da ví-
tima, dando conta de que ela 
teria dado cobertura ao com-
panheiro enquanto o mesmo 
praticava o crime. Ela foi 
presa, ficando a disposição da 
Justiça, enquanto o homem 
encontra-se foragido.

Ladrão é preso após 
furto em Caraguatatuba

 Em patrulhamen-
to pelo bairro Travessão, na 
noite de quinta-feira (25), os 
policiais da Polícia Militar 
foram informados sobre um 
furto que teria ocorrido em 
um comércio localizado no 
bairro.
 Informados pela ví-
tima, quanto as características 
do ladrão, os policiais acaba-
ram prendendo o indivíduo 
há alguns metros do local do 
furto. Na abordagem foram 
encontrados os objetos que 
a vítima identificou, assim 
como reconheceu o acusado 
que ficou a disposição da jus-
tiça. 

Secretária de Saúde de Ilhabela realiza 
inquérito epidemiológico no município

A Prefeitura Muni-
cipal de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
vem divulgar à sociedade 
civil que, para estabelecer 
a situação epidemiológica 
da COVID-19 no municí-
pio, realizará um inqué-
rito epidemiológico na 
população de Ilhabela. O 
levantamento consiste na 
realização de exames de 
teste rápido (detecção de 
anticorpos), numa amos-
tra da população com 
significância estatística 
(intervalo de confiança de 
95%), que estabelecerá a 
prevalência de anticorpos 
contra o SARS-CoV-2 (ví-
rus responsável pela CO-
VID-19) na cidade.

Ou seja, o inquéri-
to é capaz de estabelecer 
qual parcela da população 
já teve contato prévio com 
o vírus.

A intervenção 
será nos dias 30/06/20 e 
01/07/20 com 101 mora-
dores selecionados de for-
ma aleatória, respeitando 
na amostra a proporcio-
nalidade da população de 
cada bairro. A randomi-
zação foi feita através do 
banco de dados dos usu-
ários do sistema de saúde 
do município.

O objetivo do in-
quérito é fazer um mape-
amento mais preciso da 
progressão do vírus na 
cidade. Inclusive servin-

do de base para inquéritos 
futuros, através dos quais 
possamos fazer a compa-
ração dos resultados. Com 
isso podemos ter uma no-
ção fidedigna da dispersão 
do vírus, podendo nortear 
as ações do município no 
que tange o controle da 
doença (medidas de iso-
lamento social, ações no 
sistema de saúde, etc.).

O trabalho será fei-
to pelos profissionais da 
saúde que atuam nas oito 
Unidades de Saúde da Fa-
mília de Ilhabela. 

Após consentimen-
to esclarecido, o cidadão 
selecionado será submeti-
do a uma breve entrevista 
sobre sinais, sintomas e 
antecedentes, e posterior-
mente terá amostra de 
sangue coletada para ser 
feito o teste rápido de anti-
corpos (modelo Medteste 
Coronavírus 2019-nCoV 
IgG/IgM). Os resultados 
individuais de cada teste 
serão passados de forma 
sigilosa somente ao parti-

cipante que se submeteu 
ao teste.

Importante lembrar 
que em caso de positivi-
dade do teste não signi-
fica necessariamente que 
a pessoa esteja infectada 
com o vírus naquele mo-
mento, mas sim que já 
teve contato com ele (re-
cente ou passado).

Para que a pesquisa 
epidemiológico alcance 
os resultados desejados, a 
Secretaria da Saúde con-
ta com o apoio de toda a 
população, recebendo as 
equipes de saúde e cola-
borando com a entrevista 
e a coleta da amostra.

Assim que os dados 
forem consolidados e ta-
belados serão divulgados 
como medida transparen-
te e efetiva para o contro-
le local da pandemia pelo 
coronavírus.

A contribuição da 
população na pesquisa é 
imprescindível para seu 
sucesso.
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Câmara aprova em urgência suspensão do 
recesso de julho e LDO em primeiro turno

Na 22ª sessão ordiná-
ria do ano, realizada na noite 
desta terça-feira, foi aprova-
do por unanimidade o proje-
to de lei 02/20, da Mesa da 
Câmara, que dispõe sobre a 
suspensão do período de re-
cesso da Câmara Municipal 
de Caraguatatuba durante o 
mês de julho de 2020. A pro-
posta entrou em regime de 
urgência. 

A propositura que 
suspende o recesso foi criada 
já que a Casa de Leis esteve 
impossibilitada de realizar 
sessões legislativas por conta 
da pandemia do COVID-19 
e, para que os trabalhos do 
Legislativo não sejam preju-
dicados com a não realização 
de sessões durante um perí-
odo, faz-se necessária a sus-
pensão do recesso, para que 
a Câmara consiga realizar 
suas atribuições normalmen-
te dentro das orientações dos 
órgãos competentes.

O projeto de lei 
18/20, do Poder Executivo, 
que dispõe sobre as Diretri-
zes Orçamentárias para ela-
boração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercí-
cio financeiro de 2021 e dá 
outras providências, também 
foi aprovado por 10 votos a 
5. Foram contrários os verea-
dores: Celso Pereira, Dennis 
da Silva Guerra, Elizeu Ono-
fre da Silva (Ceará), Fernan-

do Augusto da Silva Ferreira 
(Fernando Cuiu) e José Edu-
ardo da Silva (Duda Silva).

De acordo com o 
projeto, as destinações obri-
gatórias de 25% da recei-
ta para a Educação e 15% 
para a Saúde ficaram acima 
do previsto pela Constitui-
ção Federal, com o seguinte 
montante: R$ 210,4 milhões 
para Educação (28%) e R$ 
157,1 milhões para a Saúde 
(23%), além dos 6% para 
manutenção do Legislativo. 
Nas outras secretarias foram 
alocados R$ 488,6 milhões.

A Câmara Municipal 
de Caraguatatuba realizou 
audiência pública eletrônica 
relacionada a LDO através 
do seu site oficial, do dia 05 
de junho a 20 de junho. Os 
interessados puderam con-
ferir o projeto na íntegra e 
enviar sugestões para que 
fossem criadas emendas pe-
los vereadores e respondidas 
pelos técnicos da Prefeitura, 

que também promoveu a au-
diência pública eletrônica de 
04 a 11 de maio, por meio de 
sua página oficial na internet.

O projeto da LDO de 
2021 segue a disposição no 
site da Câmara: www.cama-
racaragua.sp.gov.br. A vota-
ção em segundo turno deverá 
ocorrer nas próximas sessões 
ordinárias.

Essa é a terceira ses-
são após a interrupção das 
atividades legislativas no 
mês de março, em respeito 
as medidas para prevenção 
quanto a infecção e propaga-
ção do COVID-19.

A sessão segue sendo 
por meio de videoconferên-
cia e é transmitida ao vivo 
pela internet, através do site: 
www.camaracaragua.sp.gov.
br, pelo facebook e aplica-
tivo oficial da Câmara Mu-
nicipal, pelo youtube e pela 
rádio Caraguá FM.

Unidade Móvel de Apoio à 
Castração presta atendimento 

aos moradores do Jetuba
Entrou em funcio-

namento nesta terça-feira 
(30/06) a Unidade Móvel de 
Apoio à Castração (Zoomó-
vel) em Caraguatatuba. O 
primeiro bairro a receber a 
unidade foi o Jetuba, na re-
gião norte da cidade.

O objetivo da Unida-
de Móvel é facilitar o acesso 
aos serviços do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) 
à população dos bairros mais 
afastados da região central. 
A equipe do CCZ que atende 
no Zoomóvel aplica a vacina 
contra raiva, faz a microchi-
pagem e encaminhamento 
para a castração de cães e 
gatos em uma das 12 clínicas 
credenciadas pela Prefeitura 
de Caraguatatuba. O serviço 
é gratuito.

O prefeito Aguilar 
Junior esteve acompanhando 
o início do funcionamento 
da Unidade Móvel, um dos 
compromissos assumidos em 
seu Plano de Governo.

“É uma grande satis-
fação entregar aos munícipes 
a Unidade Móvel de Apoio 
à Castração. Os serviços 
oferecidos no Zoomóvel re-
forçam nossa preocupação 
com a saúde animal e com-

plementam nosso Programa 
de Controle Reprodutivo de 
cães e gatos. Com isso, am-
pliaremos nosso atendimento 
à população de maior vulne-
rabilidade social e, portanto, 
com menor acesso a serviços 
médicos veterinários”.

Ele ainda agradeceu 
ao deputado Federal Baleia 
Rossi por destinar ao muni-
cípio emenda parlamentar 
para a aquisição do Zoomó-
vel.

A dona de casa Vera 
Lúcia Camargo de Souza le-
vou dois cachorros e dois ga-
tos para vacinar, microchipar 
e pegar o encaminhamento 
para castração. “Minha ca-
chorrinha acabou tendo cria 
sem a gente querer. Dos seis 
da ninhada, consegui doar 
cinco. Acabei ficando com 
um. Com esse serviço que a 
Prefeitura oferece não corre-
remos risco nem com os ca-
chorros nem com os gatos de 
ninhadas indesejadas. Tive 

um ótimo atendimento”, dis-
se.

No primeiro dia de 
ação no Jetuba foram feitos 
40 atendimentos pré-agen-
dados para evitar aglomera-
ções por causa da pandemia 
do novo coronavírus. Nesta 
quarta-feira (1º) o veículo 
vai atender a comunidade do 
Alto Jetuba.

Para participar do 
Programa de Castração o 
munícipe deverá apresentar 
no CCZ, após agendamento 
via telefone, cópias do RG, 
CPF, comprovantes de resi-
dência e de renda de até três 
salários mínimos (R$ 3.135), 
de segunda à sexta, das 9h às 
12h. Somente cães e gatos, a 
partir dos seis meses de ida-
de, serão castrados.

Os interessados de-
vem agendar somente por 
telefone, pelo número 3887-
6888, o pedido para a cirur-
gia.

Rio da Paca recebe nova base e ações de 
limpeza para prevenção de enchentes

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públicos 
(Sesep), realiza a limpeza 
e manutenção em uma vala 
de drenagem ligada ao Rio 
da Paca, localizada no bairro 
Tinga.

Mais de 45 metros li-
neares da rede recebe a lim-
peza da Sesep que trabalhou 
com o objetivo de prevenir 
enchentes, aumentando a 
capacidade e fluxo de águas 
pluviais nas vias de drena-
gem.

Além da limpeza, a 
Sesep também está refazen-
do a base da rede. O solo e os 
limites da vala eram forma-

dos por terra e barro, que se-
diam durante fortes chuvas, 
obstruindo a passagem da 
água e impossibilitando a en-
trada de maquinário no local.

Com o auxílio de 
duas escavadeiras hidráuli-
cas (PC) e quatro caminhões 
trucados, a base foi com-
pletamente substituída por 
pedras brutas e rachão. As-
sim a rede não sofrerá com 

deslizamentos, facilitando 
próximas manutenções com 
máquinas grandes e o escoa-
mento de água.

Aproximadamente 
35 caminhões carregados 
com lama foram retirados 
da rede e substituídos por 60 
caminhões carregados com 
rachão e pedra bruta, segun-
do a equipe da Sesep.

Trecho urbano da Rodovia dos Tamoios, 
em Caraguatatuba, é repavimentado
Motoristas que cos-

tumam trafegar pelo trecho 
urbano da Rodovia dos 
Tamoios (SP-99), em Ca-
raguatatuba, devem ficar 
atentos porque uma parte 
da pista, sentido sul, está 
sendo repavimentada.

Com a movimenta-
ção dos maquinários e ope-
rários, apenas meia pista 
de rolamento está liberada, 
mas com necessidade de 
paradas estratégicas.

O serviço é executa-

do pela Construtora Quei-
roz Galvão, contratada pela 
Concessionária Tamoios. 
A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cida-
dão, colocou um agente de 
trânsito para evitar conges-

tionamento.
De acordo com a 

construtora, as obras de re-
cuperação asfáltica no tre-
cho urbano devem ser con-
cluídas até amanhã. Este 
serviço também será execu-
tado no trecho de serra.
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O baile mais esperado do ano 
NOITE DO FLASHBACK, da 
loja maçônica Baluartes do 
Atlântico. Como esperado 

todos os anos, foi um grande 
sucesso!!! 
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Ventos fortes causam estragos 
na Costa Sul de São Sebastião

A Prefeitura de São 
Sebastião informa que ven-
tos de aproximadamente 85 
km/h atingiram a Costa Sul 
na noite desta terça-feira (30) 
causando diversos proble-
mas como quedas de árvores 
no km 158 da Serra de Boi-
çucanga na Rodovia Manoel 
Hyppolito do Rego (SP-55). 
O trecho já está liberado. 

Os estragos incluem 
ainda o destelhamento par-
cial da Unidade de Saúde da 
Família (USF) e danos na 
cobertura da quadra da Es-
cola Municipal (EM) Vilma 
Aparecida de Almeida Ri-
bas, em Boraceia. Os fortes 

ventos também derrubaram 
parte da cobertura da qua-
dra poliesportiva da Escola 
Municipal de Ensino Infantil 
(EMEI) Branca de Neve, em 
Juquehy.  

A Defesa Civil Mu-
nicipal e a Secretaria de Ser-
viços Públicos (SESEP), por 
meio de suas Regionais, já 
estão em ação para minimi-
zar os danos causados.

Prefeitura avança no projeto de 
implantação de Marina Pública 

em São Sebastião
A Prefeitura de São 

Sebastião segue com tra-
balhos para implantação de 
Marina Pública, em frente à 
Praça de Eventos da Rua da 
Praia, Centro Histórico do 
município. O projeto de au-
toria do Executivo, aprovado 
pela Câmara Municipal, no 
último dia 2 de junho, visa 
atender a vocação turística 
da cidade e as diversas ativi-
dades marítimas já desenvol-
vidas em seu território.

O equipamento de 
interesse turístico e de la-
zer, voltado ao atendimento 
das atividades marítimas do 
município, será instalado 
com a proposta de oferecer 
a via marítima como alter-
nativa para atrair visitantes, 
incluindo a cidade em novos 
roteiros turísticos nacionais e 
internacionais, além de pro-
mover o crescimento econô-
mico e consequentemente a 
geração de novos empregos.

A obra, com valor es-
timado em R$ 70 milhões, 
será de responsabilidade e 
com recursos privados do 
futuro concessionário, após 
procedimento licitatório pré-
vio, e envolverá o licencia-
mento ambiental, as obras 
de implantação e a operação 
da marina pública durante 25 
anos, renováveis por outros 
25 anos. A implantação deve 
durar de 18 a 24 meses, para 
criação de até 490 vagas náu-
ticas, e a previsão é gerar 270 
postos de trabalhos, entre di-

retos e indiretos, ao longo 
dos 18 meses de obras.

O governo municipal 
estuda uma outorga no valor 
mínimo de R$ 2 milhões, 
corrigidos monetariamente, 
além do recebimento de 1% 
das receitas totais do empre-
endimento e arrecadações 
com o Imposto Sobre Servi-
ços (ISS). A prefeitura prevê 
ainda a geração de mais de 
1.500 empregos diretos e in-
diretos com o funcionamento 
do espaço náutico.

SS - Nota de repúdio

A Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
do Departamento de Pes-
ca, Agricultura e Abas-
tecimento da Secretaria 
de Meio Ambiente (SE-
MAM), vem a público 
repudiar os conteúdos pu-
blicados, no último fim de 
semana, em plataformas 
como Facebook e What-
sApp, que relacionam a 
atividade de pescadores 
com pinguins encontrados 
mortos nas praias do mu-
nicípio.

A SEMAM reforça 
que trabalha em prol e de-
fesa dos pescadores e não 
compactuará com práticas 
discriminatórias da clas-
se. Na expectativa de um 
melhor esclarecimento 
sobre o tema, a secreta-
ria compartilha algumas 
orientações dadas pelo 
Instituto Argonauta, espe-
cializado na reabilitação 
de pinguins, desde 2012, 
tendo resgatado diversos 

Pinguins-de-Magalhães 
nos anos em que os mes-
mos estiveram presentes 
na costa de nossa região. 

Orientações ao encon-
trar com um pinguim

- Se o animal estiver 
nadando, não se aproxi-
me;

- Se estiver tentando 
sair da água, dê espaço. 
Ele pode estar cansado;

- Se o pinguim estiver 
na areia da praia, chame 
imediatamente a equipe 
de socorro;

- Não se aproxime, 
nem toque no animal. Ele 
pode se sentir ameaçado;

- Os pinguins têm 
unhas afiadas e picam. Te-
nha cuidado;

- Isole a área para man-
ter o animal afastado de 
curiosos, cachorros e uru-
bus;

- Jamais coloque o 
pinguim dentro de isopor 

com gelo, ou qualquer 
coisa do tipo;

- Não alimente o pin-
guim;

- Se for tirar fotos, não 
utilize o flash para não 
assustá-lo;

- Se receber a orienta-
ção de um técnico para to-
car no pinguim, siga as se-
guintes instruções: segure 
firme com a mão direita 
atrás da cabeça e com a 
mão esquerda apoie a bar-
riga. Se precisar, utilize 
uma toalha para segurá-
-lo. Cuidado com o bico. 
Mantenha-o aquecido em 
caixa de papelão, envolto 
em uma toalha ou jornal. 
Improvise uma sombra. 
Mantenha-o afastado dos 
olhos até a equipe chegar 
ao local.

O contato do Insti-
tuto Argonauta para esse 
tipo de socorro: 0800-
642-3341 ou (12) 99705-
6506.
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Ubatuba amplia coleta de exames de 

Covid-19 em pacientes com síndrome gripal
A Vigilância em 

Saúde de Ubatuba inicia 
na quarta-feira, 1 de julho, 
das 8h às 11h30 e das 14h30 
às 17h, a coleta do exame 
RT-PCR para detecção da 
Covid-19 e, para algumas 
situações especiais, a coleta 
de teste rápido em pacientes 
com quadro de síndrome 
gripal.

O serviço é destina-
do somente a pacientes com 
encaminhamento médico 
feito pelos diferentes servi-
ços de saúde do município 
(posto de saúde ou pronto 
atendimento), com sintomas 
como quadro respiratório 
agudo, caracterizado por 
febre aferida ou sensação 
febril ou febre relatada, 
acompanhada de tosse ou 
dor de garganta ou coriza 
ou dificuldade respiratória.

A recomendação é 
que todo paciente que apre-
sentar esse quadro vá até 
a unidade de saúde mais 
próxima de sua casa para 
avaliação médica. Neste 
momento, serão atendidos 
somente os indivíduos com 
condições de risco para o 
desenvolvimento de com-
plicações nas infecções por 
Covid-19, o que inclui:

Indivíduos com ativi-
dades profissionais de risco 
que facilitam a exposição e 

transmissão do vírus:

• Profissionais de saúde;
• Profissionais de segu-

rança;
• Profissionais de Limpe-

za Pública;
• Profissionais dos Trans-

portes Públicos;
• Profissionais do Sistema 

Funerário (sepultadores);

População com con-
dições de risco para desen-
volvimento de complicações 
nas infecções por Covid-19, 
por necessitarem de cuida-
dos avançados que podem 
impactar a rede hospitalar:

• Pessoas com 60 anos ou 
mais;

• Doenças cardiovascula-
res (cardiopatas, insuficiên-
cia cardíaca, infartados, re-
vascularizados, portadores 
de arritmias, Hipertensão 
Arterial Sistêmica);

• Pneumopatias (depen-
dentes de oxigênio, portado-
res de asma, DPOC);

• Doenças Neurológicas: 
antecedente de AVC, doen-
ças neurológicas degenera-
tivas;

• Imunodeprimidos;
• Doentes renais crônicos 

em estágio avançado (graus 
3,4 e 5);

• Obesidade IMC>30;
• Diabéticos, conforme ju-

ízo clínico;
• Gestantes de alto risco;
• Portadores de doenças 

cromossômicas (ex. Síndro-
me de Down);

• População em situação 
de vulnerabilidade social 
(população em situação de 
rua, quilombolas, povos in-
dígenas);

• Casos suspeitos em ins-
tituições fechadas (ex. Po-
pulações Privadas de Liber-
dade, Instituições de Longa 
Permanência de Idosos, es-
colas, creches);

A ampliação da testagem 
diagnóstica para Covid-19 
possibilita a detecção pre-
coce dos casos da doença 
e o cuidado ambulatorial, 
evitando o agravamento dos 
pacientes e possíveis inter-
nações hospitalares.

A coleta é feita com 
o uso de cotonetes tipo swab 
a partir do 3º dia de início 
dos sintomas e no máximo 
até o 7º dia. Todos os casos 
com coleta feita serão no-
tificados no E-SUS VE em 
https://notifica.saude.gov.
br e deverão ser registrados 
também no sistema GAL, 
cadastradas como “Covid-
-SG” e encaminhados ao 
Instituto Adolfo Lutz Cen-
tral e Regionais.

Profissionais da Educação de 
Ubatuba promovem encontros online

O uso da tecnolo-
gia como alternativa para a 
secretaria de Educação de 
Ubatuba não se restringe ao 
acesso dos alunos da rede 
municipal à internet. As 
reuniões de trabalho entre 
professores e profissionais 
da gestão escolar também ti-
veram que se adaptar a esse 
novo modelo.

Os encontros de “Ho-
rário de Trabalho Pedagógi-
co Coletivo” (HTPC), que 
acontecem semanalmente 
com todo o corpo docen-
te das unidades, bem como 
conselhos de classe, forma-
ções em todas categorias, 
reuniões com os gestores e, 
até mesmo, as reuniões entre 
supervisores, chefias e a se-
cretária de Educação, Pollya-
na Gama, vem acontecendo 
neste formato.

Seguindo as orienta-

ções para evitar qualquer tipo 
de aglomeração, essa foi a 
forma que o setor encontrou 
para continuar trabalhando, 
aguardando o momento em 
que as atividades escolares 
sejam liberadas.

Retrospectiva

Mesmo com a orien-
tação do distanciamento so-
cial, a secretaria de Educa-
ção e suas unidades escolares 
não pararam de trabalhar.

Desde o início, as 
orientações e as atividades 
destinadas aos alunos da rede 
vem sendo veiculadas na Pla-
taforma Digital da Secretaria 
pela qual, hoje, os alunos do 
Ensino Médio, Técnico e do 
Programa Ubatuba Sat vem 
assistindo suas aulas.

Mais informações sobre 
a plataforma aqui.

Já para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino 
de Ubatuba que não possuem 
acesso à internet ou recur-
sos para acompanhar as au-
las online, as atividades são 
entregues por meio de kits 
elaborados e montados pela 
secretaria de Educação do 
município.

Semanalmente, eles 
são distribuídos às famílias 
sem acesso digital para que 
os estudantes não tenham o 
aprendizado prejudicado.



Noroeste News  - 10 - 1º de julho de 2020



Noroeste News  - 08 - 22 de abril de 2020Noroeste News  - 11 -Noroeste News

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

      1º de julho de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Aulas 
podemos repor; 

vidas, não!”

 Preste atenção para não agir de maneira er-
rada c/ a sua família. Assim, receberá a ajuda inesperada 
de algum parente. No setor profissional, saiba esperar os 
resultados e não desanime. Nº da Sorte 18.

 Cuidado para não dar importância demais à 
aparência física e acabar quebrando a cara. Procure se livrar 
de pessoas fofoqueiras para não se envolver em confusão. 
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

 Boa semana para assumir mais responsabili-
dade e sentirá alegria nas pequenas coisas. Terá facilidade 
para realizar suas metas e também para tomar decisões 
importantes. Nº da sorte 30.

 Este será um bom momento para agir e você 
terá chances excelentes ao prestar concursos. Siga sua 
intuição sem medo de errar. Em relação à saúde, dê mais 
atenção ao seu corpo. Nº da Sorte 37.

 Terá determinação para atingir seus objetivos, 
mas não perca seu senso de justiça por causa de bobeira. 
A prática da meditação ajudará a equilibrar as emoções e 
você poderá fazer mudanças positivas. Nº da Sorte 04.

 Preste atenção na assinatura de um contrato 
e aposte na sua dedicação para atingir todos os seus ob-
jetivos. Não leve o pessimismo a sério e encare os novos 
desafios de cabeça erguida. Nº da Sorte 30.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Não busque problemas a toa. Desabafar com 
alguém deverá ajudar a ver as dificuldades de outra maneira. 
Procure ficar mais em casa e se dedicando ao bem-estar 
dos familiares. Nº da Sorte 03.

 Vai atrai a atenção das pessoas e seu desejo 
de liberdade estará em alta. No relacionamento amoroso, 
precisará aceitar o jeito de agir de quem ama para que tudo 
entre nos eixos. Nº da Sorte 06.

 Use seu bom humor e sua disposição para se 
livrar das dificuldades e ficar em paz com seu amor. Não 
faltará animação nos encontros com os familiares, só não 
vale marcar bobeira. Nº da sorte 18.

 O setor profissional ganhará um novo impulso, 
mas evite investir toda sua energia numa única atividade. 
Se surgir uma discussão com quem ama, não se preocupe, 
não vai dar em nada. Nº da Sorte 05.

 Aproveite a maré de sorte no amor. Tudo indica 
que você terá sucesso num trabalho que não colocava mais 
fé e os estudos também devem trazer várias recompensas. 
Nº da sorte 51.

 O clima não será dos melhores para se envol-
ver em discussões, mas acredite nos resultados positivos 
que estão a caminho. Na saúde, precisará cuidar mais da 
sua alimentação e evite a automedicação. Nº da sorte 16.
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CARAGUATATUBA
Atualizado em : 17:00 01/07/2020

ILHABELA

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

Casos por bairro
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Aluga-se 1 apartamentos  de um 
dormitório no bairro  Pontal  Santa Marina  próximo 
a pista. Sala   conjugada, uma suíte e banheiro com 

instalações para máquina de lavar.  Possue uma 
vaga de garagem com  controle remoto, antena 

coletiva para  TV digital, porteiro 
eletrônico e  Wi-Fi  - Fone: 98114-0022 

com proprietário

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

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

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

TRAVESSÃO SÓ 
R$90mil/ 2 dorm /sla /
coz /wc /gar/ Ocasião/ 
98187 8636
 
SALÃO CML 
TRAVESSÃO / 
salão + residência fun-
dos / na praça/ esc. def./ 
R$160mil /98187 8636

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

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

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ 98230-0553

PEREQUE 1/2 LOTE 
R$28MIL/ 125MTS2 MU-
RADO OTIMO LOCAL 
OCASIÃO 981878636

ALUGA Casa no B. 
Alto 1D., Sl. e cozinha/ 1 
vaga / R$ 700,00 / Fone: 
3887-9306 / 98209-8467

ALUGA Casa no B. 
Alto 2D., Sl. e coz., 1 vaga 
/ R$ 850,00/ Fone: 3887-
9306 / 98209-8467

ALUGA Casa 
Travessão/ 1D., Sl.e coz., 
1 vaga / R$700,00/ Fone: 
3887-9306 / 98209-8467
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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


