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Caraguá TV
A primeira da cidade

A pandemia do novo Corona Vírus impôs uma nova realidade para todos nós e não poderia ser diferente para
o Jornal Noroeste News.
Mesmo com essa nova realidade,
com nossos anunciantes de portas fechadas, mantivemos com dificuldades,
a impressão de nosso jornal nas primeiras 4 semanas da crise. Soma-se a isso
que muitos pontos de distribuição como
farmácias e lojas de conveniência impediram que disponibilizássemos nossos
exemplares em seus estabelecimentos,
repartições públicas fechadas, e o público mais consciente evitava pegar o jornal com medo da contaminação.
Refletindo sobre essa nova época
paramos de imprimir, mas mantivemos
nosso jornal na internet onde mantém o
formato do impresso e com um maior
número de leitores.
Os consultores apontam que é em
períodos de crise que devemos avaliar
novas oportunidades e por isso resolvemos investir em um novo formato e
criamos a Caraguá TV. A primeira TV
web de Caraguatatuba e que já pode
ser acessada através de celulares, no
seu computador ou ainda nas chamadas
“smart” TVS. Para ver basta acessar o
site do Jornal Noroeste News e clicar no
player.
Iniciamos as transmissões no último dia 28 de agosto, ainda de forma
experimental, mas já contando com um
número significativo de audiência.
Nosso projeto deverá atingir seu
pleno funcionamento em janeiro do
próximo ano, pois equipamentos estão
por chegar e a construção de um estúdio
definitivo deverá estar pronto até essa
data.

Uma parceria firmada com a Rádio Antena 8 FM irá permitir que alguns
programas da emissora sejam transmitidos em tempo real, com imagem. Hoje
já transmitimos o Despertar Sertanejo e
o Jornal da 8, mas sem o vídeo que deverá estar disponível em breve. O noticiário nacional e internacional também
já está disponível através de uma parceria com a Rádio WEB.
Aos fins de semana também já
estamos transmitindo o Programa Edson Moura, de auditório e de grande audiência em todo o Brasil.
Por se tratar de um veículo que
objetiva principalmente o usuário de
celulares, nossa programação deverá
ser basicamente de notícias, entrevistas, clips e curta metragens. Já estamos
disponibilizando espaço gratuito aos artistas de nossa região para que se apresentem. Basta que autorizem ou que enviem seus vídeos.
A coluna Happening News da
jornalista Fátima Marques, que semanalmente destaca festas de nossa cidade
deverá ser em breve com a apresentação
de imagens e entrevistas.
No próximo dia 25 às 20:30h,
estaremos transmitindo a Live do Bem,
iniciativa do Lions Clube Caraguatatuba, que contará com a apresentação do
cantor Zirinho da Bahia e da cantora Vanessa Marques.
Por ser uma Web TV, portanto
de acesso mundial, nossos comerciais
apresentarão produtos de empresas de
outras cidades como atualmente já apresentamos, inclusive de outros estados, e
estamos abertos a sugestões e parcerias.
Continuamos contando com você!
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Dica de Saúde

Continuação da semana passada

Hepatites Virais

Tratamento
Após o resultado positivo e confirmação, o tratamento será realizado com
antivirais específicos, disponibilizados no
SUS, de acordo com o Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e
Coinfecções (PCDT Hepatite B). Além do
uso de medicamentos, quando necessários,
é importante que se evite o consumo de bebidas alcoólicas. Os tratamentos disponíveis atualmente não curam a infecção pelo
vírus da hepatite B, mas podem retardar a
progressão da cirrose, reduzir a incidência
de câncer de fígado e melhorar a sobrevida
em longo prazo.
Como se prevenir?
A vacinação é a principal medida
de prevenção contra a hepatite B, sendo
extremamente eficaz e segura. A gestação
e a lactação não representam contraindicações para imunização. Atualmente, a vacina
para hepatite B esta disponível nas Unidades Básicas de Saúde conforme calendário
Vacinal vigente ou em campanhas. Alguns
cuidados também devem ser observados
nos casos em que se sabe que o indivíduo
tem infecção ativa pelo HBV, para minimizar as chances de transmissão para outras
pessoas. 1) ter seus contatos sexuais e domiciliares e parentes de primeiro grau testados e vacinados para hepatite B; 2) utilizar
camisinha durante as relações sexuais se o
parceiro não for imune; 3) não compartilhar
instrumentos perfuro cortantes e objetos de
higiene pessoal ou outros itens que possam
conter sangue; 4) cobrir feridas e cortes
abertos na pele; 5) limpar respingos de sangue com solução clorada; 6) não doar sangue ou esperma.
Hepatite C
É um processo infeccioso e inflamatório, causado pelo vírus C da hepatite
(HCV) e que pode se manifestar na forma
aguda ou crônica, sendo esta segunda a forma mais comum.
A hepatite crônica pelo HCV é uma
doença de caráter silencioso, que evolui e
se caracteriza por um processo inflamatório
persistente no fígado. Aproximadamente
60% a 85% dos casos se tronam crônicos
e, em média, 20% evoluem para cirrose
ao longo do tempo. Uma vez estabelecido
o diagnóstico de cirrose hepática, há risco
para o surgimento de carcinoma hepatocelular. .
Formas de transmissão
A transmissão do HCV pode acon-

tecer por 1) Contato com sangue contaminado, pelo compartilhamento de agulhas,
seringas e outros objetos para uso de drogas
(cachimbos); 2) Reutilização ou falha de
esterilização de equipamentos médicos ou
odontológicos; 3) Falha de esterilização de
equipamentos de manicure; 4) Reutilização
de material para realização de tatuagem; 5)
Procedimentos invasivos (ex.: hemodiálise,
cirurgias, transfusão) sem os devidos cuidados de biossegurança; 6) Uso de sangue e
seus derivados contaminados; 7) Relações
sexuais sem o uso de preservativos (menos comum); 8) Transmissão da mãe para
o filho durante a gestação ou parto (menos
comum). A hepatite C não é transmitida
pelo leite materno, comida, água ou contato
casual, como abraçar, beijar e compartilhar
alimentos ou bebidas com uma pessoa infectada.
Como é o diagnóstico?
Em geral, a hepatite C é descoberta
em sua fase crônica. Normalmente, o diagnóstico ocorre após teste rápido de rotina
ou por doação de sangue. Esse fato reitera
a importância da realização dos testes rápidos ou sorológicos, que apontam a presença dos anticorpos anti-HCV. Se o teste de
anti-HCV for positivo, é necessário realizar um exame de carga viral (HCV-RNA)
para confirmar a infecção ativa pelo vírus.
Após esses exames, o paciente poderá ser
encaminhado para o tratamento, ofertado
gratuitamente pelo SUS, com medicamentos capazes de curar a infecção e impedir a
progressão da doença.
Como é o tratamento?
O tratamento da hepatite C é feito
com os chamados antivirais. Todas as pessoas com infecção pelo HCV podem receber o tratamento pelo SUS. O médico, tanto
da rede pública quanto suplementar, poderá
prescrever o tratamento seguindo as orientações do Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções
(PCDT Hepatite C) do Ministério da Saúde.
Como se prevenir?
Não existe vacina contra a hepatite
C. Para evitar a infecção, é importante 1)
Não compartilhar com outras pessoas qualquer objeto que possa ter entrado em contato com sangue (seringas, agulhas, alicates,
escova de dente etc.); 2) Usar preservativo
nas relações sexuais; 3)Não compartilhar
quaisquer objetos utilizados para o uso de
drogas.
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Convenções definem candidatos
em Caraguatatuba

31/08 - PSOL
PREFEITO – Anderson Gueiros
Anderson é professor da rede pública estadual, tem 43 anos e milita na
Luta LGBTQ e também
pelos direitos das mulheres.

VICE – Sidnei
Marques
Sidnei é pastor
na igreja Assembléia de
Deus, Ministério de Belém, tem 57 anos e é militar da reserva e defensor
dos direitos humanos.
Na convenção foi
definido que o PSOL lançará 5 candidatos a vereadores.
07/09 – REDE
PREFEITO – Rodoaldo Fachinni (Dadinho)
Dadinho já é bastante conhecido na cidade, caiçara nato, nascido e
criado em Caraguatatuba,
78 anos, Técnico em Análises Químicas e Técnico
de Segurança do Trabalho,
é aposentado da PETROBRAS, casado há 59 anos
com Madalena Fachinni
que já foi vereadora na
cidade; o casal tem 04 filhos, 1 neta e 2 bisnetos.
VICE - Lucíola
Ferreira
Lucíola é natural de
São Paulo, tem 66 anos
foi criada até os 16 anos
na cidade de Jacareí, cursou Pedagogia e História,
é casada há 47 anos com
Ubirajara Ferreira e têm
juntos 4 filhos. Trabalhou
na primeira escola infantil de Caraguá “Peixinho
Vermelho” foi também
assessora parlamentar por
2 anos e foi inspetora de
alunos na escola “Aida
Grazioli”. Hoje atua como
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agente comunitária de PSB.
saúde já há 7 anos no bairro Jaraguazinho.
12/09 MDB
PREFEITO – AguiNa convenção foi lar Junior
definido que a REDE lanJunior é biomédico,
çará 13 candidatos a vere- tem 40 anos nasceu na ciadores.
dade de São Paulo, é o atual prefeito da cidade, Filho
11/09 – PRTB
de José Pereira de Aguilar
PREFEITO – Edu- (ex-prefeito) e Rosângela
ardo Stanellis
Leite Carrijo de Aguilar, é
Stanelis é natural casado com Samara Aguide Ribeirão Preto, tem 56 lar desde 2007, o casal
anos, é formado em Di- tem 2 filhas. Aguilar foi
reito e Pós-Graduado em eleito prefeito pelo MDB,
Direito Público, Mestrado nas eleições de 2016 com
Profissional em Ciências 25.138 (42,50%) votos.
Policiais de Segurança e
Em sua gestão
Ordem Pública e Doutora- (2017-2020) Aguilar Judo na mesma área. Entrou nior investiu de forma
na polícia em 1989.
ampla na área da Saúde,
O Coronel atuou entregando diversas Unipor mais de 20 anos no dades de Saúde e também
Corpo de Bombeiros, in- na Economia, fomentando
cluindo o comando da cor- o turismo e o comércio.
poração no Litoral Norte Além disso, enfrentou
até 2011.
problemas antigos da poAtuou no Comando pulação como Regularizade Policiamento Metropo- ção Fundiária, Saneamenlitano e já esteve à frente to Básico e Drenagem.
do 4º Subgrupamento de
Bombeiros, que engloba
VICE – JOSÉ ERo Litoral Norte do esta- NESTO (DEFINIDO EM
do. Ainda no Comando de CONVEÇÃO DO PDT
Policiamento do Interior DO DIA 13/09)
1 (CPI-1), que abrange o
Ernesto, 50 anos,
Vale do Paraíba e Litoral natural de Juiz de Fora/
Norte, efetivo com mais MG, é médico e Emprede 3 mil policiais na região sário - Diretor Clínico do
mais violenta do Interior HOC (Hospital de Olhos
Paulista, o então Coronel e Clínicas) sua empresa
Stanellis (é coronel desde tinha um contrato com a
2016) deixou o cargo ao prefeitura de Caraguatase aposentar e entrar para tuba no valor de 300 mil
a reserva da PM.
reais mensais para atender
pacientes da rede públiVICE – O VICE ca de saúde. Há 20 anos
AINDA NÃO FOI DEFI- escolheu Caraguá como
NIDO.
a sua cidade do coração.
DEVERÁ SER RE- Funcionário público conVELADO NO DIA 16/ cursado, é fundador do
QUARTA-FEIRA.
Serviço de Oftalmologia
do AME e atendeu duNa convenção foi rante muitos anos as urdefinido que o PRTB lan- gências da Santa Casa e
çará 20 candidatos a ve- da UPA de Caraguá. Nas
readores com apoio dos eleições de 2016 obteve
partidos PL, PTC, DEM e 5.245 (8,87%) votos, e foi
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Em parceria com a
Antena 8 FM

o terceiro mais votado.
Nas convenções foi
definido que o MDB terá
23 candidatos a vereadores e o PDT 16 e contarão
com o apoio dos partidos
PSD, PSC, PV, PROS e
PP além do apoio de candidatos dos partidos PTB,
PCdoB, e PODEMOS.

Mello

13/09 PT
PREFEITO – José

Mello é jornalista, tem 63 anos, natural
de Piedade-SP, com participação e experiência
em várias administrações
públicas que tiveram êxito, nos âmbitos Federal
(governos Lula e Dilma)
e municipais de São Paulo, São Jose dos Campos,
Guarulhos, Mauá.
VICE – MAÍRA
MARTINS
Martins é servidora
pública federal (IFSP) –
Diretora afastada do Sinasefe – SP, trabalhadora na
área de Educação Pública,
tem 38 anos e é natural da
cidade de São José dos
Campos-SP.

igreja evangélica Hollines.
Na convenção foi
definido que o REPUBLICANOS lançará candidatos a vereadores mas não
foi informado a quantidade de candidatos.
Na data desta terça-feira (15/09) será realizada a convenção do DC
(Democracia Cristã) que
deverá lançar pintor Sand
como candidato a Prefeito
e não foi divulgado o vice.
Também
nesta
terça-feira o Solidariedade deverá lançar Álvaro
Alencar como candidato a
Prefeito e não foi divulgado o vice.
Amanhã quarta-feira (16/09) será a convenção do PSDB que deverá
lançar Mateus Veneziani
como Prefeito e Sergio
VICE – Carine Fa- Brás do PSL como vice.

Na convenção foi
definido que o PT lançará
14 candidatos a vereadores e terá como Tema “Caraguatatuba, Feliz Para
Nossa Gente”.
14/09
REPUBLICANOS
PREFEITO
–
Dennis Guerra
Guerra é Natural
de São José dos Campos,
tem 44 anos, casado há 21
anos, pai de 2 filhos, veio
morar em Caraguatatuba
em 1982. Dennis Guerra disputou a eleição em
2012 e obteve 547 votos.
Em 2016 foi eleito pela
primeira vez com 883
votos; é cristão da igreja Universal do Reino de
Deus.
ria

Faria é Natural de
Nova Iguaçu no Rio de
Janeiro, tem 48 anos, casada, mãe de 3 filhos, foi
empresária em Mogi das
Cruzes por 6 anos. Por
amar a natureza passou a
administrar a página Salve
a Lagoa Azul de Caraguatatuba; Carine é cristã da

15/09 PRTB
O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(PRTB), nesta terça-feira
(15/09) definiu o nome
de Ângela de Alcântara
Pereira Duarte como pré-candidata a vice-prefeita
pelo PRTB.
Antena 8 FM
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Após reclamações no Procon, MP de
Caraguatatuba supera meta e tem o melhor
Caraguatatuba move ação contra Praiamar
Ideb da história do Litoral Norte
O Ministério Público
de Caraguatatuba ingressou
com uma Ação Civil Pública
contra a Praiamar Transportes pedindo a condenação
por danos morais coletivos e
abstenção de práticas abusivas, além de R$ 100 mil em
indenização a serem revertidos para o Fundo Municipal do Idoso. O pedido foi
protocolado na segunda-feira
(14/9).
No dia 9, o Procon da
Prefeitura de Caraguatatuba
havia multado a concessionária em R$ 21.156,36 por
obrigar os passageiros idosos a baixarem a máscara
para fazer o reconhecimento
facial na roleta em vez de
realizar somente a leitura do
cartão, como ocorria antes da
pandemia da Covid-19.
O órgão recebeu diversas reclamações relativas
ao bloqueio do cartão da gratuidade do idoso por parte
da empresa e a cobrança de
R$ 40 para o desbloqueio do
documento. O processo com
todas as queixas dos passageiros e procedimentos do
Procon foi enviado para o
Ministério Público do Estado
de São Paulo (MP).
Além das reclamações do órgão de Defesa do
Consumidor, o MP recebeu
queixas informando que a
prática abusiva da concessionária não ocorreria somente
com os idosos, mas também
com pessoas com deficiências (PCDs) e outros beneficiários da gratuidade.
O promotor de Justiça, Renato Queiroz de Lima,
enfatiza em seu despacho o
risco que o passageiro beneficiário da gratuidade (idoso
ou PCD) corre risco indo à
sede da concessionária para
desbloquear o cartão do passe livre ou abaixando a máscara para fazer o reconhecimento facial ao passar pela
roleta do ônibus. “Ter que
pagar a quantia de R$ 40 à
empresa, comparecendo em

sua sede, acarreta uma enorme aglomeração de pessoas
do grupo de risco da Covid-19”, aponta.
“Dessa maneira, não
há como duvidar da imprescindível procedência do pedido, a fim de que a empresa
ré seja condenada a se abster
de exigir que o beneficiário
da gratuidade de transporte seja obrigado a abaixar a
máscara de proteção da Covid-19 quando ingressar no
coletivo, além de obrigada a
se abster de bloquear o cartão de passagem do consumidor que se negar a abaixar
a máscara, e por fim, seja
condenada a pagar indenização a título de danos morais
coletivos, haja vista o caráter
punitivo pedagógico de tal
instituto”, conclui.
Procon
A princípio, a concessionária foi notificada para
apresentar explicações sobre
tal medida e a justificativa
apresentada não se mostrou
suficiente para bloqueio e
cobrança dos R$ 40 para
liberação do cartão. “Vale
ressaltar que o procedimento
adotado pela empresa, além
de desrespeitar os decretos
estadual e municipal que determinam a obrigatoriedade
do uso de máscara de maneira ininterrupta em locais
públicos, a exigência da empresa é totalmente descabida,
bem como a opção de utilização de documento oficial
para entrar na parte de trás
do coletivo”, explica o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira.

A rede municipal de
ensino de Caraguatatuba comemora o trabalho das escolas com os Alunos, Professores, Equipes Gestoras, Apoio
Pedagógico,
Supervisão,
Pais e alunos. O desenvolvimento do plano pedagógico
praticado no município está
refletido nos resultados do
Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb)
2019, onde foi alcançado o
melhor desempenho das ci“Nota-se que a em- dades do Litoral Norte.
presa age com total desrespeito ao idoso e, segundo o
Caraguatatuba obterelato de um passageiro, essa ve o índice de 6,7 no Ensino
prática o trata de forma ‘de- Fundamental I e no Ensino
sumana’. Uma norma interna Fundamental II a 5,7 com
da empresa não pode ser su- o maior destaque na região
perior a um decreto”, acreslitorânea e vem numa crescenta.
cente constante nos índices
gerais: subiu de 6,2 (2015)
O atendimento ao
para 6,4 (2017) e 6,7 (2019)
público do Procon de Cano Fundamental I; e de 5,1
raguatatuba é de segunda a
(2015) para 5,2 (2017) e
quinta-feira, das 9h às 14h.
Na sexta-feira, os fiscais 5,7 (2019). As provas foram
vistoriam os estabelecimen- aplicadas no final do ano
tos com mais reclamações. passado para alunos dos 5º e
O prédio fica na Avenida 9º anos.
“O Plano de DesenFrei Pacífico Wagner, 908
volvimento
da Educação
– Centro. Mais informações
(PDE)
estabelece
como meta
pelo telefone (12) 3897que
o
IDEB
do
Brasil seja
8282. As denúncias também
6,0
até
2021.
Essa
média
podem ser feitas pelo link:
http://procon.caraguatatuba.sp.gov.br/2020/03/18/
atendimento-procon-on-line-denuncias/
Mais ações
A Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção
ao Cidadão notificou a Praiamar para que cessasse com
a exigência de retirada das
máscaras para a passagem
pela catraca e o sistema de
biometria ser utilizado tão
somente para constatação do
uso indevido das credenciais,
dado caráter personalíssimo.
Já a Secretaria dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e
Idoso (Sepedi) encaminhou
ofício à Praiamar devido ao
aumento de reclamações,
principalmente por constantes bloqueios inadequados,
solicitando adaptação no sistema de biometria, já que o
bloqueio por uso de máscara
não configura uso indevido.

corresponde a um sistema
educacional de qualidade
comparável a dos países
desenvolvidos. Nós já antecipamos a meta e estamos
acima do estabelecido no
Fundamental I (6,2) e Fundamental II (5,4)”, declarou
a secretária de Educação,
Márcia Paiva.
No Fundamental I,
o destaque foi a EMEF Dr.
Carlos de Almeida Rodrigues (bairro Indaiá), que
obteve 7,7 de índice em
2019. Já no Fundamental II,
o destaque foi para a EMEF
Prof.ª Maria Moraes de Oliveira (bairro Jardim Gaivotas) que obteve 6,2 de índice

em 2019.
O indicador é calculado a partir dos dados sobre
aprovação escolar, obtidos
no Censo Escolar e nas médias de desempenho nas avaliações do INEP, o Sistema
de Avaliação da Educação
Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o
país e a Prova Brasil – para
os municípios. O IDEB é importante por ser condutor de
política pública em prol da
qualidade da educação. É a
ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do PDE para a educação
básica.
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Fiscalização de Caraguatatuba flagra 60
pessoas sem máscara e 8 são autuadas

O último final de semana (11 a 13) foi marcado por mais uma ação dos
fiscais da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das
Secretarias da Fazenda (Comércio), Urbanismo (Posturas), Saúde (Vigilância Sanitária) e Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão (Trânsito). Foram flagradas 60 pes- blicos sem a devida proteção.
soas sem a máscara de proteAs que estavam nas
ção facial de uso obrigatório
feiras foram orientadas pela
devido à Covid-19.
fiscalização de posturas a coDeste total, oito fo- locaram as máscaras. Ainda
ram autuadas pela Vigilância no final de semana foram fisSanitária com base em de- calizados 283 estabelecimencreto estadual. A penalidade tos entre lojas, restaurantes,
é de R$ 524,59 por pessoa, bares, quiosques e ônibus
que equivale a R$ 4.196,72. de turismo. Deste total, oito
São pessoas passeando pelas foram autuados, uma padapraias e outros espaços pú- ria por falta de alvará e três

Após avaliar as recomendações e manifestações de órgãos, entidades
e conselhos, o decreto
mantém a suspensão das
aulas presenciais nas Redes Municipal, Privada e
Estadual, nos segmentos
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, durante o segundo
semestre de 2020.
As medidas, que
visam a garantia da segurança sanitária e proteção
da vida da comunidade
escolar, poderão ser reavaliadas de acordo com a
situação epidemiológica

do município.
O decreto municipal foi estabelecido considerando a recomendação
do Ministério Público;
resolução dos Conselhos
Municipal de Educação
(CME) e dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(CMDCA); manifestação
do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo
(Apeoesp); nota pública
do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda),
além do parecer técnico
da Secretaria Municipal
de Saúde - em especial
das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária.
Sobre a rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação promoveu no mês de agosto
uma consulta pública com
funcionários, pais e responsáveis, onde 88% dos
participantes
opinaram
pelo não retorno das aulas
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bares por não respeitarem o
horário de fechamento.
As outras quatro notificações foram em veículos
de turismo de um dia que
não tinham autorização para
entrar na cidade. Neste caso,
foram 14 abordagens, sendo
que quatro estavam irregulares e cada um recebeu multa
de 2.000 Valores de Referência do Município (VRMs),
equivalente a R$ 7.140.

Caraguatatuba estabelece decreto e
segue com aulas remotas também nas
redes estadual e particular

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
publicou na edição nº 370
do Diário Oficial desta
sexta-feira (11), o Decreto
nº 1.322 que dispõe sobre
medidas adicionais para
o combate da Covid-19,
no âmbito das atividades
educacionais no município.

DISQUE

Polícia

presenciais em 2020.
O decreto também
prevê que as redes estadual e privada de ensino
devem seguir as diretrizes administrativas e pedagógicas emanadas da
Secretaria Estadual de
Educação e/ou Diretoria
Regional de Ensino.
Sobre o planejamento pedagógico para o
ano letivo de 2021, as unidades escolares das Redes
Municipal, Privada e Estadual de Ensino devem
contemplar os conteúdos
pedagógicos não adquiridos no período de ensino
remoto. As redes também
deverão adotar medidas
preparatórias e protetivas
para recepção e acolhimento dos professores,
alunos, pais e comunidade, em momento oportuno da retomada das aulas
presenciais, observado o
afastamento dos profissionais e crianças com comorbidades.

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP
PM encontra pequena
plantação de maconha
em Caraguatatuba
Por volta das 17h
do último domingo (13), uma
equipe da Polícia Militar foi
acionada para atender uma
ocorrência de desinteligência entre familiares no bairro
Massaguaçu.
Chegando ao local,
os policiais adentraram a residência para falar com uma das
partes e avistaram 06 vasos
contendo mudas de maconha
no fundo do quintal. Indagado sobre as plantas ilícitas, o
proprietário da residência alegou serem de propriedade de
seu sobrinho.
Dois são presos por
porte ilegal de arma em
Caraguatatuba
Na noite do último
domingo (13), uma equipe da
Polícia Militar foi informada sobre uma ocorrência de
ameaça com arma de fogo no
bairro São Francisco em São
Sebastião. A equipe deu início
a um patrulhamento em busca
dos indivíduos que estariam
em um veículo Fox sentido
Ubatuba.
Após intenso patrulhamento os policiais avistaram o veículo já no bairro
Martim de Sá e durante acompanhamento perceberam que
os indivíduos arremessaram
um objeto pela janela do pas-

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

sageiro. Ao realizar a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém ao verificar
o objeto que havia sido arremessado constatou-se que era
um revólver calibre 22 municiado.
Dupla é presa com arma
em Caraguatatuba
Na tarde de sexta-feira (11) a Polícia Militar foi
informada sobre um indivíduo
que estaria armado em um veículo Fiat Fiorino de cor branca. Uma equipe deu início
ao patrulhamento e no bairro
Sumaré localizou o veículo,
realizando a abordagem.
Em revista pessoal nada foi encontrado, tanto
com o motorista, quanto com
o passageiro, porém ao realizar buscas no interior do veículo encontraram em baixo do
banco do condutor, 01 revólver marca Taurus calibre 38,
com a numeração suprimida e
carregado com 04 munições,
o qual teve a posse assumida
pelo motorista.
Casal é preso por tráfico
em Caraguatatuba
Na tarde de sexta-feira (11) policiais de uma
equipe da Atividade Delegada da Polícia Militar, durante patrulhamento pelo bairro
Jardim Aruan, avistaram um
casal de bicicleta em atitude
suspeita, o que ocasionou a

abordagem e em revista pessoal na moça, menor de idade,
foi encontrado na mochila que
trazia consigo 449 unidades
de cocaína embaladas a vácuo, além de 02 aparelhos celulares, e em revista no jovem
de 23 anos, que já possui antecedentes criminais pela prática de roubo, nada de ilícito foi
localizado, porém em breve
entrevista acabou assumindo
a propriedade das drogas e
informando que abasteceria
os pontos de venda de entorpecentes na região central.
PM recupera celular
roubado em Ubatuba
Na noite de quinta-feira (10), uma equipe da
Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência de um
roubo no bairro Umuarama.
Chegando ao local os policiais receberam informações
de que o autor, já conhecido
nos meios policiais, estaria
em sua residência com uma
arma de fogo e os produtos do
roubo.
Com o apoio das demais equipes de Força Tática,
foi realizada uma diligência
até o local alvo da denúncia e
realizado contato com o genitor do infrator, que franqueou
a entrada à residência, onde
foi encontrado o celular de
uma das vítimas, porém não
foi localizado o autor do roubo, nem a arma de fogo.
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OCDE melhora perspectiva para economia
mundial e para o Brasil em 2020

A
organização
explicou que fez suas
estimativas sob o pressuposto de que surtos locais continuarão e haverá
ações locais em vez de
paralisações nacionais.
Elas também assumem
que uma vacina não estará amplamente disponível até o final do próximo
ano.

A economia mundial está a caminho de
contrair 4,5% este ano,
disse a OCDE. A estimativa, sem precedentes na
história recente, representa uma melhora ante
a queda de 6% projetada
A OCDE disse que
em junho.
as ações de governos e
bancos centrais para susDesde que seja tentar as rendas de famíevitado que o vírus se lias e empresas ajudaram
dissemine sem controle, a evitar contrações pioa economia global volta- res e devem portanto ser
rá a crescer no próximo mantidas.
ano com uma expansão
de 5%, ante previsão em
A perspectiva mejunho de alta de 5,2%, de lhor para este ano masacordo com a OCDE.
cara grandes diferenças
entre as principais ecoEntretanto,
uma nomias, com os Estados
retomada mais forte do Unidos, China e Europa
vírus ou medidas mais devendo ter desempenho
rigorosas para contê-lo melhor do que o esperado
podem cortar 2 a 3 pon- enquanto Índia, México e

Termina hoje prazo para partidos
definirem candidatos às eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
informou que termina
hoje (16) o prazo para os
partidos realizarem suas
convenções internas para
escolherem os candidatos que vão disputar os
cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores
nas eleições municipais
de novembro. A Justiça de outubro, foi marcado
Eleitoral espera receber para 29 de novembro.
mais de 700 mil registros
de candidaturas no pleito
O registro dos canTendo sido o pri- deste ano.
didatos escolhidos pelas
meiro país a experimenlegendas deverá ser feiO prazo está pre- to até 26 de setembro na
tar o surto e depois de
agir rapidamente para visto na Lei das Elei- Justiça Eleitoral dos estacontrolar a disseminação, ções e deveria ter sido dos.
a China deve ser o único encerrado em agosto. No
país do G20 de potências entanto, o período das
A íntegra do caleneconômicas a registrar convenções foi prorroga- dário eleitoral pode ser
crescimento este ano, do por 42 dias devido ao acessada no site do TSE.
com alta de 1,8%, con- adiamento das datas do
tra projeção em junho de calendário eleitoral em Protocolo de saúde
função da pandemia da
contração de 2,6%.
Na semana pascovid-19.
sada, o TSE definiu o
Por sua vez, a ecoprotocolo sanitário com
O Congresso adiou medidas preventivas para
nomia dos EUA, maior
do mundo, também deve o primeiro turno das eleitores e mesários que
ter desempenho melhor eleições deste ano de 4 vão trabalhar no pleito.
este ano com contração de outubro para 15 de Os eleitores só poderão
de 3,8%, contra queda de novembro. O segundo entrar nos locais de vota7,3% projetada anterior- turno, que seria em 25 ção se estiverem usando
mente.

A economia global
parece estar se recuperando do baque provocado pelo novo coronavírus mais rápido do que
se imaginava há apenas
alguns meses graças à
melhora nas perspectivas
para a China e os Estados
Unidos, disse a Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Eco- tos percentuais da proje- África do Sul podem se
nômico (OCDE) nesta ção para 2021, alertou a sair pior enquanto lutam
quarta-feira (16).
OCDE.
para conter o vírus.
Para a organização
também melhorou a perspectiva para o Brasil em
2020, de acordo com suas
novas projeções.
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Para o Brasil, a
OCDE projetou contração de 6,5% em 2020,
0,9 ponto percentual a
mais do que na estimativa de junho, prevendo
que o país crescerá 3,6%
em 2021, uma piora de
0,6 ponto.

máscaras faciais e deverão higienizar as mãos
com álcool em gel antes e
depois de votar. A distância de um metro entre as
demais pessoas também
deverá ser mantida. O TSE
recomenda ainda que o
eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno
de votação.
Eleitores e mesários
que estiverem com sintomas da covid-19 não devem comparecer ao local
de votação. Posteriormente, a ausência poderá ser
justificada na Justiça Eleitoral. Cartazes ilustrativos
com o passo a passo da
votação serão divulgados
nas seções eleitorais para
orientar os eleitores.
Agencia Brasil
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Happening
News
Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

Vinicius Amaral preparou uma
surpresa maravilhosa para
pedir em casamento seu
companheiro, Raoni Toledo.
Foi tudo muito lindo e
emociante. Parabéns e muitas
felicidades aos noivos.
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

98128-7496

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Entre em acordo com as pessoas: a comunicação será seu trunfo. Não perca a chance de declarar seu
amor. Nº da Sorte 21.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“Perguntar não Ofende:
Você acha que igrejas
devem pagar imposto?”

Confie em você e não perca as oportunidades
que vão surgir. Saia com a turma e amplie seus contatos e
paqueras. Nº da Sorte 15.

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Não permita que o comodismo e a influência da
família atrapalhem seus planos. Esqueça, de vez, um gato
do passado! Nº da Sorte 20.

Câncer - 21/06 à 21/07

Nem pense em exigir que as coisas sejam só
do seu jeito! É preciso negociar, ceder e achar o equilíbrio!
Nº da Sorte 23.

98128-7496

Leão - 22/07 à 22/08
Determinada, você vai se sentir realizada ao
cumprir suas tarefas. A dois, procure ter mais jogo de cintura.
Nº da Sorte 22.

Virgem - 23/08 à 22/09

Cuidado para não deixar a vida afetiva em
segundo plano por causa das suas ambições. Defina suas
prioridades. Nº da Sorte 08.

Libra - 23/09 à 22/10

Excelente astral para aprofundar seus vínculos
de amor e carinho. Quanto mais tempo puder passar com
o gato, melhor. Nº da Sorte 02.

Escorpião-23/10 à 21/11

Procure ficar mais na sua esta semana, mas
tenha cautela com rivais e inimigos ocultos. Você estará
mais versátil no final de semana. Nº da Sorte 19.

98128-7496

Sagitário- 22/11 à 21/12
Cuidado com explosões de raiva em casa.
Quer dar novo rumo ao amor? A hora é esta, mas baixe as
expectativas! Nº da Sorte 18.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Seu coração estará superempolgado e você vai
querer ousar. Que tal dar um trato extra no visual? Arrase!
Nº da Sorte 06.

Aquário-21/01 à 19/02

Tenha disciplina, mas não se cobre a perfeição:
respeite seus limites. Instabilidade no amor pode afetar a
saúde: cuide-se! Nº da Sorte 13.

Peixes - 20/02 à 20/03
Tente ser mais objetiva. Há risco de sonhar
acordada e ter problemas com a desatenção. Sensualidade
em alta: arrase! Nº da Sorte 12.

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

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

Alto do Getuba
Aruan
Bal. Copacabana
Bal. Garden Mar
Bal. Maria Helena
Bal. Santa Marta
Barranco Alto
Benfica
Britânia
Califórnia
Canta Galo
Capricórnio
Caputera
Casa Branca
Centro
Cidade Jardim
Costa Nova
Delfim Verde
Estrela Dalva
Flecheiras
Gaivotas
Getuba
Golfinho
Indaiá
Ipiranga
Jaqueira
Jaragua
Jaraguazinho
Jd Brasil
Jd do Sol
Jd Forest
Jd Horto
Jd Itauna
Jd Jorgin Mar
Jd Maristela
Jd Miramar
Jd Primavera
Jd Progresso
Jd Recanto
Jd Rio Santos

3
12
4
3
7
4
117
5
11
17
12
10
42
29
65
28
1
2
1
17
1
104
8
31
99
2
30
60
40
19
10
7
4
6
2
8
1
1
20
11
2
9

Jd Samambaia
Jd Santa Rosa
Jd Terralão
Joamar
Juqueriquere
Lot. Balneario Camburi
Lot. Bosque do Guanandis
Martim de Sá
Massaguaçu
Morro do Algodão
Nova Caragua
Olaria
Pegorelli
Pereque Mirim
Poiares
Pontal Santa Marina
Ponte Seca
Portal da Fazendinha
Portal das Flores
Porto Novo
Praia das Palmeras
Prainha
Recanto do Sol
Recanto Mar Verde
Rio Claro
Rio do Ouro
Sumaré
Tabatinga
Tarumã
Tinga
Travessão
Vapapesca
Verde Mar
Vila Marcondes
Vl Atlantica
Vl N. Sra Aparecida
Local Desconhecido
Outras Cidades
TOTAL

6
2
4
2
3
4
5
1
54
83
68
15
48
38
110
68
37
24
4
2
61
65
21
15
1
12
67
60
17
23
75
84
1
3
6
1
3
6
2
291
2257
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MINUTA EDITAL USUCAPIÃO ELEN CRISTINA
TOBIAS
O DOUTOR AYRTON VINDOLIN MARQUES JUNIOR, MM.JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CARAGUATATUBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO movida por ELEN CRISTINA TOBIAS para constatarem a
presente ação processo nº 1000605-16-2019.8.26.0126 e para que
chegue ao conhecimento dos SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue
ignorância do futuro, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15
dias, para que apresentem contestação, sob pena de confissão e rev-

Vendo terreno 1.000m² elia, do imóvel abaixo descrito: Imóvel que faz frente para a Rua Tetsuo
murado e aterrado c/projeto Watanabe altura do nº 800, medindo, 20:00 mts ( vinte metros) de frente,
e do lado esquerdo que quem da Rua Olha o lote mede 25:00 (vinte e
aprovado de 10 sobrados cinco metros) e confronta com lote 21 de Renato Bustamente Moreira;
na Rua Cristovão de Barros/ mede 25:00 (vinte e cinco metros) e confronta com uma Viela Municipal
um quarteirão da Pizzaria e nos fundos mede 20:00 mts ( vinte metros ) confronta com lote 18 de
Renato Bustamente Moreira, encerrando a área de 500,00m² ( quinhenLunamar/ avaliado em R$ tos metros quadrados).
550.000,00 mas aceito contra oferta (12) 99660-2700 ATENÇÃO PAIS, RESPONSÁVEIS E
com Flávio
ALUNOS DA EE. THOMAZ RIBEIRO DE
ALUGA-SE sala no
LIMA:
Condomínio
Caraguá
Profissional Center/ (12) PROCURO trabalho de Estejam atentos, a SEDUC criou canais
vendedora/ atendente/ ou
98114-0022
para manutenção das aulas a distância.
vaga que estiver disponív- Para isso é necessário a atualização dos
contatos telefônicos, e-mails e o forneciVENDO
Chácara el/ (12) 99737-8723
mento de um número celular com acesno Pouso Frio/ beira da
VAPAPESCA
SÓ so a WhatsApp para o recebimento das
represa. Mil metros R$ 60
R$90MIL 2 dorm/ sla/
mil e 500metros R$30 mil/ coz/ wc/ ótimo local/ ZAP atividades escolares. Não se esqueçam
de retirar o Material Pedagógico na SecTratar (12) 99118-2295 c/ 98187 8636
retaria da escola e ter pontualidade no
José
envio das atividades.
M. DO ALGODÃO
PROCURO
EM- R$50MIL/ LOTE 360M²/
PREGO para limpar
ESCRITURA DEFINITIVA/
quintal e jardim/ 98230ZAP 98187 8636
0553
ALUGA Kitnet no
Barranco Alto R$730,00
mobiliado para uma pessoa ou casal sem crianças e animais. Com água,
luz, IPTU e SKY incluso.
Tratar (12) 99205-7829 c/
Marli

PARA
ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628
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PARA
ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628
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PROCURO TRAB- ALUGO NO GAIVOTAS
ALHO de faxineira em / UM QT / BANH/ SAL/
casa ou escritório / (12) COZ/ AS / 01 VAGA /R$
99737-8723
850,00 / 99620-2122
SITIO PEGORELLI 3 ALQ. casa 3
dorm/ casa hospedes/
salão de festas/ lagos/
piscina/ churrasq/ lindo/
R$1,200milh./
ZAP
98187 8636
ALUGA Casa no B.
Alto 2D., Sl. e coz., 1
vaga / R$ 850,00/ Tratar
Telefone : 3887-9306 /
98209-8467
PROCURO trabalho
de faxineira em casa e escritório/ Fone 98230-0553

VENDO 1 sofá de canto
cinza escuro de tecido
valor R$200,00 / Tratar
telefone 98230-0553
PROCURO trabalho de faxineira em casa
e escritório/ 98230-0553

VENDO
Chácara
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$ 60
mil e 500metros R$30 mil/
Tratar (12) 99118-2295 c/
José
LOTES 150² Pegorelli e Perequê poucas
unidades/ ótimo local/
R$30mil/ doc 100%/ facilita/ zap 98187-8636

TROCO ou VENDO
chácara no Pouso Altinho,
casa c/ 3 cômodos, coz.,
c/ fogão a lenha c/ churrasqueira/ com pomar formado / R$ 60mil / 996185124 c/ Maria

trabalho Procuro Trabalho de
de vendedora/ atendente/ Jardineiro/ zelador/segurança ou porteiro contaou vaga que estiver distar: (11)95198-3589 ou
ponível/ (12) 99737-8723 (11) 95370-4765
PROCURO

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim/ 982300553

Terreno Aclive! 520m
aceita carro c/parte de
pagto/ escr. def/ (12)
99788-5442/ 3600-7884
creci 208279F
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AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

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