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Aguilar Jr. decreta medidas e
suspensão de atividades para
prevenção contra o novo coronavírus

De Cara Limpa

Espanha e Coreia do Sul, exemplos
opostos que nos ensinam
Para evitar aglomerações, Caraguá
entregará medicamentos de alto custo
em casa para 1,6 mil pacientes

Caraguá suspende entrada
de vans e ônibus de turismo
Câmara suspende sessões
das próximas semanas
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instalações para idosos como os lares de
aposentados que foram um dos grandes focos em Valdemoro, de acordo com o jornal
por CESAR vieira bisetto
The New York Times. Isso com somente
um caso. Na época, as estações de metrô, as
cesar@noroestenews.com.br
lojas e os locais públicos já estavam cheios
Espanha e Coreia do Sul, exemplos de recipientes para desinfetar as mãos. E
eram realizados controles de temperatura
opostos que nos ensinam
em todos os viajantes que chegavam de
“Isto será duro, não será fácil, mas direto com casos confirmados. Em lugar áreas de risco, outra medida que não possui
tem horizonte.” A China e a Coreia do Sul, de esperar que os pacientes viessem, fomos consenso científico que a avalize.
dois países que conseguiram reverter a ten- até eles e procuramos possíveis infectados
Ainda que a maioria dos especialisdência de infecções de Covid-19 a ponto para evitar que contagiassem a comunidade estarem perto de vencer a epidemia, são de”, disse o ministro sul-coreano da Saúde, tas consultados pelo EL PAÍS apoie as iniciativas do Governo espanhol à medida que
os dois exemplos que o ministro espanhol Park Neunghoo, à CNN.
são tomadas, há cada vez mais vozes conda Saúde, Salvador Illa, citava na semana
passada para vislumbrar uma luz no fim do
A Coreia do Sul realiza mais de trárias. Na opinião de Miguel A. Hernán,
túnel.
15.000 exames diários desde então. Na professor de Epidemiologia da UniversiEm termos de tamanho, nível so- Espanha, segundo disse Illa no domingo, dade Harvard, deveriam ter sido realizadas
cioeconômico e regime político, é muito foram feitos mais de 30.000 ao todo desde ações mais parecidas às da Coreia. Todos
pouco útil que a Espanha olhe para a China o começo da crise. A teoria de Fernando Si- os países europeus não fizeram o suficiencomo referência para superar a crise. Mas a món, diretor do Centro de Coordenação de te. Em Wuhan vieram tarde e depois conCoreia do Sul é um país desenvolvido, com Alertas e Emergências Sanitárias, era jus- seguiram reduzir a epidemia com medidas
uma população semelhante à espanhola tamente a contrária de Neunghoo: “Colher brutais, quase cruéis. Mas todas as outras
—51,4 e 47,1 milhões de habitantes, res- amostras de pessoas assintomáticas não cidades chinesas agiram antes e foram capectivamente—, uma média etária parecida faz muito sentido, porque um negativo de pazes de evitar surtos com o fechamento de
—42,2 anos na Coreia; 43,4 na Espanha— hoje não quer dizer que manhã não possa escolas e medidas semelhantes muito antes
e uma expectativa de vida quase idêntica: desenvolver sintomas. Não oferecem infor- do momento da epidemia na Europa agora.
82,6 e 83 anos. As medidas adotadas por mação, e sim uma falsa sensação de segu- Para o especialista, os limites ao contato soambos os países para fazer frente ao coro- rança: ‘Como eu dei negativo, não preciso cial chegaram tarde, ainda que “os Estados
navírus, entretanto, foram bem diferentes. mais me preocupar, posso ir a qualquer lu- Unidos tenham agido ainda pior”.
gar, não tenho que tirar a temperatura’”.
Em Busan, a segunda maior
A reação da Coreia foi muito mais
cidade da Coreia, quando foi
rápida e decidida. Quando somava apenas
A Coreia, que tem a vantagem de ter
detectado o primeiro caso em 21
meias centena de casos —segundo os dados em seu território algumas das empresas que
de fevereiro, foram fechadas
consolidados pela Organização Mundial da fabricam os reagentes para detectar o vírus,
bibliotecas públicas, corridas de
Saúde (OMS)—, o prefeito de Daegu, a ci- estabeleceu uma rede de quase uma centena
cavalos e instalações para
dade do primeiro foco, falou de uma “crise de laboratórios para ter os resultados, quanidosos como os lares
sem precedentes” e pediu a todos os cida- do na Espanha a princípio apenas cerca de
de aposentados
dãos que ficassem em suas casas e usassem 20 hospitais tinham essa capacidade. Isso
máscaras a todo momento. No caso de Madri, o apelo a permanecer em casa chegou
quando já havia mais de mil contágios. Em
nenhum momento se recomendou que pessoas saudáveis usassem máscaras, porque
isso não se mostrou eficaz.

fez numerosos contágios serem descobertos no país asiático, o que também resultou
em uma taxa de letalidade muito mais baixa
que em outros lugares: 0,8%, segundo os
dados mais recentes. Certamente isso tem
a ver com o fato de seu sistema sanitário
ser muito mais avançado que o da China,
onde morreram quase 4% dos infectados.
Mas, também, com o fato de que realizar
exames em massa permite a detecção de
muitos positivos que em outros lugares teriam passado despercebidos, e por isso a
quantidade de mortes é baixa em relação ao
total de diagnósticos. Na Espanha, a taxa
de letalidade está em 3% dos casos diagnosticados, mas claramente há um número
maior de casos reais: desde 11 de março,
o critério oficial do ministério é não fazer
exames nos pacientes com sintomas mais
leves, que ficam arquivados na gaveta de
“possíveis”, e se centrar nos graves.

Esse aviso do prefeito sul-coreano
chegou em 20 de fevereiro, quando foi descoberto que o vírus estava se propagando
em uma seita religiosa. O dia equivalente
a isso na Espanha seria 28 de fevereiro,
quando começou a crescer a transmissão
local. No dia seguinte na Coreia (em 21 de
fevereiro), com uma centena de positivos,
o primeiro-ministro coreano qualificou a
situação de “urgente”, e dois dias depois
“do mais alto alarme”. E isso se traduziu
em ações. Desde o primeiro momento, a
Coreia adotou um agressivo plano para
fazer exames que identificassem o SARS-CoV-2 (nome do vírus que causa a doença Covid-19). “Diferentemente de outros
Em Busan, a segunda maior cidade
países, onde só são feitos testes em quem da Coreia, quando foi detectado o primeitem sintomas, nós decidimos realizá-los em ro caso em 21 de fevereiro, foram fechadas
qualquer um que tiver estado em contato bibliotecas públicas, corridas de cavalos e

18 de março de 2020
sem neles.
Na Coreia, em nenhum momento foi
preciso isolar as cidades. E é algo de que
têm orgulho. “Sem quebrar o princípio de
uma sociedade transparente e aberta, recomendamos um sistema de resposta que
combine a participação pública voluntária
com aplicativos criativos de tecnologia
avançada”, disse Kim Gang-lip, vice-ministro da Saúde. Na Espanha 70.000 pessoas de quatro municípios da Catalunha já
foram confinadas e desde segunda-feira,
oficialmente, não se pode sair à rua a não
ser que seja imprescindível, como comprar
alimentos e trabalhar. Pouco antes dessas
medidas, a explicação oficial era que os focos iam sendo detectados e as medidas necessárias eram tomadas nos locais em que
surgiam.
Mas a diferença entre a Coreia
e a Espanha não é a atitude
apenas do Governo, é a da
população. Em Madri, no
primeiro dia após o fechamento
dos colégios e das recomendações
de trabalho remoto, os parques
e terraços continuavam
lotados de aposentados

Quando foram implantadas as primeiras normas de distanciamento social
na Espanha, Simón disse a jornalistas que
seus efeitos demorariam 10 dias para ser
notados. É aproximadamente o tempo entre
uma infecção, sua incubação, os primeiros
sintomas, o teste e sua entrada nas estatísticas. Na Coreia, que chegou a ser o segundo país do mundo em casos, o número de
novas infecções começou a cair em 1º de
março, 10 dias depois das primeiras medidas tomadas, quando havia poucas dezenas conhecidas. O país asiático somava no
domingo pouco mais de 8.000 casos, com
uma queda constante de novas infecções
diárias que já baixava de 100.

Na Coreia adiaram o início do semestre —quando o surto não havia começado— também com os primeiros contágios e
tomaram medidas tão polêmicas como geolocalizar pessoas infectadas em um aplicativo de celular (sem identificá-las) para
que outras pudessem ver onde estavam os
A Espanha supera as duas semanas
maiores focos.
de escalada cada vez mais rápida e no domingo já estava a poucas dezenas de contáMas a diferença entre a Coreia e a gios de alcançar a Coreia, sem contar os leEspanha não está apenas na atitude do Go- ves que já não são diagnosticados. Se tudo
verno, mas na conduta da população. No correr bem, com os cálculos do ministério,
dia seguinte ao pedido do prefeito para até 22 e 23 de março começará a ser notapermanecer em casa, quando ainda havia da uma queda. Nesse prazo, se a evolução
meia centena de casos em todo o país, as atual continuar, o número de infecções na
ruas ficaram desertas. Em Madri, no pri- Espanha será várias vezes maior do que
meiro dia após o fechamento dos colégios na Coreia, que foi o segundo grande foco
e das recomendações de trabalho remoto, mundial depois da China e onde a epidemia
os parques e terraços estavam lotados. Era começou aproximadamente uma semana
uma quarta-feira e o ambiente nas ruas era antes.
o de um feriado com tempo bom. Após o
primeiro-ministro declarar o estado de alarObs. O Texto básico dessa coluna foi
me, na sexta-feira 13 de março, o prefeito
extraído de uma publicação do Jornal
de Madri precisou fechar os parques públiEl País que replico pela lição que dá
cos para que as pessoas não se amontoasa todos nós!
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Aguilar Jr solicita ao Estado
antecipação do funcionamento do HR
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
encaminhou na manhã desta segunda-feira (16/03) um
ofício ao governador de São
Paulo, João Dória, pedindo
a antecipação da inauguração do Hospital Regional e
a disponibilização de leitos,
para pacientes com suspeita
ou confirmados com o novo
coronavírus (Covid-19).
O documento faz
parte das medidas preventivas adotadas pelo município
após reunião com o Comitê
de Acompanhamento criado
pela Prefeitura e que conta
com profissionais de diversas áreas, entre eles, os de
saúde.
De acordo com o
prefeito Aguilar Junior, é
importante ter essa retaguarda para a Saúde. “Estamos
acompanhando todo o processo. A Organização Social
já contratou profissionais e
realizou treinamento. Por
isso queremos apoio do Estado, caso necessitemos de
isolamento e acompanhamento mais especifico de
pacientes suspeitos ou confirmados para o novo coronavírus”, disse.
O prefeito fez questão de frisar que é um assunto que precisa ser tratado
com atenção e serenidade, e
que a cidade e a região precisam estar preparadas para
eventuais problemas gerados pela doença. “Se temos
a estrutura pronta, podemos
fazer uma parceria com o
Estado para acomodar pacientes, se necessário for.
Importante nesse momento
é estarmos organizados”.

Informações oficiais
A Prefeitura lançou
na última semana, o Boletim
Saúde, que é atualizado diariamente com informações
da Vigilância Epidemiológica. Fique atento às informações oficiais: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
boletimsaude/
Saiba o que mais a
Prefeitura de Caraguá
está fazendo
– Implantou novos leitos de
isolamento nas UPA’s do
Centro, Massaguaçu e Perequê.
– Determinou que a empresa
concessionária do Terminal
Rodoviário disponibilize
álcool gel para funcionários
e passageiros;
– Adquiriu máscaras e Álcool Gel para distribuição nas
unidades de saúde (profissionais e pacientes suspeitos);
– Cancelou todos os eventos do calendário oficial e os
que são apoiados pela prefeitura;
– Abonou faltas na rede municipal de ensino a partir de
16 de março
– Suspendeu aulas na rede
municipal a partir de 23 de
março
– Suspendeu oficinas sociais
e culturais a partir de 17 de
março;
– Suspendeu as escolinhas
esportivas, campeonatos e
torneios a partir de 21 de
março;
– Suspendeu atividades do
CIAPI, bem como atividades esportivas para ACD
e Idosos, a partir de 17 de

março;
– Sugeriu o cancelamento
de visitas aos Asilos e Casas
de Repouso;
– Determinou à empresa de
transporte coletivo que disponibilize álcool gel para
seus funcionários e passageiros, bem como realize a
higienização dos veículos ao
final de cada viagem;
– Liberou os servidores públicos municipais com mais
de 60 anos para trabalho em
casa a partir de 17 de março;
– Liberou os servidores públicos municipais com doenças crônicas graves para
trabalho em casa a partir de
17 de março;
– Determinou o fechamento
do MACC (Museu de Arte e
Cultura de Caraguatatuba),
Biblioteca, videoteca e Teatro Municipal.
– solicitou ao Estado que
disponibilize leitos do Hospital Regional;
– Solicita as empresas que
evite aglomerações
– solicita a suspensão de
qualquer tipo de evento particular
– Determina a todas as Instituições privadas de saúde
a comunicação imediata de
casos suspeitos à Divisão de
Vigilância Epidemiológica
– Determinou que todas as
empresas prestadoras de serviços do município sigam os
protocolos de prevenção do
Ministério da Saúde e disponibilizem álcool gel para
seus funcionários;
- Suspendeu as atividades
dos grupos de Atenção Básica e de Atenção às Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde por tempo
indeterminado;
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Aguilar Jr. decreta medidas e
suspensão de atividades para prevenção
contra o novo coronavírus

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou um decreto
que dispões sobre a adoção de ações e medidas
de prevenção estabelecidas pela Prefeitura de
Caraguatatuba para a
Covid-19, o novo coronavírus.
Segundo o documento, fica a administração responsável pela implantação de novos leitos
de isolamento nas UPA’s
do Centro, Massaguaçu e
Perequê. E que o Estado
disponibilize leitos do
Hospital Regional para
suspeitos de coronavírus.

O decreto determina também que todas
as instituições privadas
de atendimento de saúde
comuniquem imediatamente os casos suspeitos
à Divisão de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de Saúde da cidade.
O prefeito aponta
ainda que serão abonadas as faltas na rede de
ensino a partir de hoje,
mas suspendeu as aulas
nas escolas municipais a
partir de 23 de março.
O documento suspende a partir desta terça-feira (17/03) as oficinas
sociais, culturais e as atividades do CIAPI (Centro Integrado e Apoio a
Pessoa com Deficiência
e ao Idoso), bem como
atividades
esportivas
para ACD e Idosos. E
ainda sugeriu o cancelamento de visitas aos Asilos e Casas de Repouso;

A i n da de acordo
com o decreto, o prefeito
determinou
que a empresa
concessionária do Terminal Rodoviário Municipal
disponibilize
álcool gel para
funcionários e
passageiros. E
determinou à empresa de
transporte coletivo que
disponibilize álcool gel
para seus funcionários e
passageiros, bem como
realize a higienização
dos veículos ao final de
cada viagem.

Teatro Mário Covas.
Por fim, o decreto
solicita as empresas privadas que evite aglomerações e também pede a
suspensão de qualquer
tipo de evento particular
até segunda ordem.

A Prefeitura de
Caraguatatuba
adquiriu máscaras e álcool
gel para distribuição nas
Unidades de Saúde, voltados aos profissionais
e pacientes suspeitos do
coronavírus.

E determinou que
todas as empresas prestadoras de serviços do
município sigam os protocolos de prevenção do
Ministério da Saúde e
disponibilizem álcool gel
para seus funcionários.

Além disso, a administração
cancelou
todos os eventos do calendário oficial e os que
são apoiados pela Prefeitura, além de determinar
o fechamento do MACC
(Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba),
Biblioteca,
Videoteca
Lúcio Braun, Auditório
Maristela de Oliveira e

Servidores
O decreto assinado
pelo prefeito Aguilar Junior libera para o trabalho em casa os servidores
públicos municipais com
mais de 60 anos a partir
desta terça-feira (17/03),
assim como os funcionários com doenças crônicas.
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Prefeitura reúne associações para criar
protocolo de prevenção contra o coronavírus

Na tarde do dia
(17/03), o prefeito Aguilar
Junior se reuniu com o presidente da Associação Comercial de Caraguatatuba, Lucas
Gallina, o diretor da Associação de Hotéis e Pousadas,
Andre Fida, além de Cida
Caetano de Castro e Maurício Salvi, da Associação dos
Quiosques de Caraguatatuba,
para conversar sobre medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19).

Polícia

DISQUE

sua parte na prevenção”, des- as associações, irá produzir
DENÚNCIA 181
um material informativo
tacou Lucas Gallina.
com orientações específicas
marly@noroestenews.com.br
Exerça sua cidadania
Os representantes da para o comércio, de modo a
Denuncie e obtenha uma cidade
MTB - 66.483 SP
melhor para você!
Associação dos Quiosques propagar os cuidados. “Pede Caraguatatuba e da Asso- dimos que os comerciantes
ciação de Hotéis e Pousadas sigam essas diretrizes para PM apreende mais de 8,9 Bairro Rio do Ouro, foram le ponto, e foi conduzido ao
Durante a reunião, o adiantaram que já estão se que possamos passar por isso mil porções de cocaína informados sobre um veículo plantão policial, juntamente
que iria entregar drogas no lo- com o material apreendido,
em Caraguatatuba
prefeito explanou sobre as reunindo com os comercian- sem grandes impactos”, descal.
onde permaneceu à disposiMais
de
8,9
mil
porações estabelecidas no de- tes, visando estabelecer con- tacou o prefeito.
Imediatamente
a
ção da Justiça.
ções
de
cocaína
foram
aprecreto nº 1.230/2020 visando dutas a todos, como higieniequipe elaborou um bloqueio,
endidas
e
um
homem
preso
a redução da possibilidade de zação dos espaços com maior
Também participaram em flagrante por tráfico de e conseguiu efetuar a aborda- Polícia Ambiental e FF
propagação do vírus. “Esta- frequência, mais distância
da reunião o secretário de drogas, no bairro Travessão. gem. O veículo que era con- apreendem mais de 1,5
mos trabalhando com muita entre as mesas, mais cuidado
A ação foi realizada duzido por uma mulher, foi tonelada de palmito em
Turismo, Rodrigo Tavano, e
responsabilidade, transpa- no atendimento, fechamento
Caraguatatuba
na
quarta-feira
(11/03), pelo vistoriado e localizou-se uma
rência e orientando a popu- de áreas comuns como salão o secretário de Obras Públi- 20º Batalhão de Polícia Mili- sacola contendo 560 pedras
Na
quinta-feira
lação. Esse momento é de de jogos, sala de brinquedos cas, Leandro Borella.
tar do Interior (BPM/I) duran- de crack, embaladas para o (12/03), Policiais Ambientais
prevenção.”, destacou Agui- e até criar um fluxo de café
te patrulhamento pela região. comércio, 2 celulares e R$ e agentes da Fundação FloNa tarde do dia
lar Junior.
da manhã individual, no caso
restal localizaram e desmonMediante a aproxi- 136,00 em dinheiro.
(16/03), o prefeito Aguilar mação da equipe, o suspeito
de hotéis e pousadas.
A criminosa foi con- taram um acampamento utiliJunior, também determinou demonstrou nervosismo ex- duzida ao Plantão Policial, zado para extrair ilegalmente
Na reunião, todos
disseram que estão abertos à
Ao final do encontro, a suspensão por tempo inde- cessivo, resultando na abor- juntamente com o material palmito no Parque Estadual
questão das recomendações. ficou definido que, no mo- terminado das autorizações dagem. Em revista pessoal fo- apreendido, onde permaneceu da Serra do Mar em Caraguatatuba.
“Nesse momento acredito mento a Prefeitura de Cara- para entrada de vans e ônibus ram encontrados 15 papelotes à disposição da Justiça.
Ao todo, 2.121 unicontendo
a
droga.
que cada um precisa fazer a guatatuba em parceria com de turismo.
Em um terreno pró- PM prende traficante de dades de palmito juçara foram
ximo ao local dos fatos, os drogas em S. Sebastião localizadas e apreendidas no
Na luta contra o Covid-19, Caraguá
No sábado (14/03), local, cada uma delas reprepoliciais localizaram 8.985
suspende entrada de vans e ônibus de turismo porções de cocaína, totalizan- policiais militares do 20º Ba- senta uma palmeira juçara
A Prefeitura de Cara- medidas seguem o recomen- pousadas, eventos ou trazem do 8,5 quilos. Questionado o talhão de Polícia Militar do derrubada ilegalmente. Por
guatatuba, por meio da Se- dado pela Organização Mun- passageiros para o turismo de indiciado confirmou que eram Interior, em patrulhamento ser unicaule a extração do
pelo Bairro Olaria, visua- palmito implica na morte da
de sua propriedade.
cretaria de Turismo, suspende dial de Saúde (OMS) e pelo um dia.
lizaram três indivíduos co- planta, que está ameaçada de
Os
entorpecentes
foSem
a
senha
emitida
por tempo indeterminado, a Ministério da Saúde do Bramercializando drogas, que ao extinção.
ram
apreendidos
e
o
homem
pela
Secretaria
de
Turismo,
partir desta terça-feira (17), sil; e o disposto na Lei Fedeperceberem a presença da viaNo acampamento,
foi
preso
em
flagrante,
sendo
novas autorizações para a ral 13.979, de 6 de fevereiro os veículos podem ser autuatura
tentaram
fuga
a
pé,
sendo
ferramentas
e palmitos estaconduzido
a
Delegacia,
onde
entrada de vans e ônibus de de 2020, na Portaria MS 356, dos pelas Secretarias de Mopossível
abordar
um
deles.
vam
espalhados
no terreno
permanece
à
disposição
da
fretamento turístico no mu- de 11 de março de 2020, e no bilidade Urbana e Proteção ao
Realizada a aborda- sem a mínima condição de
Justiça.
Cidadão
e
pelo
Urbanismo,
nicípio. A medida da parte do Decreto Estadual 64.862, de
gem, na busca pessoal foi en- higiene. O local estava abancaso sejam estacionados em
protocolo de saúde prevenir 13 de março de 2020.
contrada uma sacola contendo donado no momento da fiscaMulher é presa
locais não permitidos.
o contágio e transmissão do
Para entrar na cidade,
308 porções de crack, 144 lização.
transportando
drogas
“Essa é mais uma menovo coronavírus (Covid-19). é preciso que seja feita a soporções de maconha, 91 porUm laudo permitiu
em Caraguatatuba
dida adotada pelo prefeito
Pelo decreto 1.230/20, licitação com, no mínimo, 10 Aguilar Junior com o objetiNa última quarta- ções e 7 saquinhos de cocaí- a destinação de parte da carga
assinado pelo prefeito Agui- dias de antecedência, com ob- vo de evitar a transmissão ou -feira (11/03), policiais mi- na, 7 porções de Skank e R$ apreendida para instituições
lar Junior e publicado nesta servância do limite diário de contágio pelo Covid-19”, diz litares do 20º Batalhão de 536,00 em dinheiro. Indaga- de caridade do município, o
segunda-feira (16) no Diário 25 veículos. Isso ocorre com o secretário de Turismo Ro- Polícia Militar do Interior, do, o indivíduo assumiu que restante foi descartado devido
Oficial do Município, todas as veículos que vão para hotéis, drigo Tavano.
durante patrulhamento pelo comercializava drogas naque- ao risco de contaminação.

MARLY BISETTO
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Politiza Litoral
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por Marcos Dias Junior
politizalitoral@gmail.com

Está declarada vitória à tecnologia,
isso mesmo, perdemos!
Joga Pedra na Geni...

Nestes últimos tempos, “ela” que estava sendo criticada, humilhada, rejeitada,
massacrada em textos e vídeos, agora é procurada freneticamente para auxiliar ou minimizar as consequências de nossas escolhas,
que transformou uma sociedade tradicional
em moderna, progressista e intelectualizada.
Sim, é dela mesmo que estou falando... da tecnologia!
Uns mais assustados, diziam que perderiam seus empregos, pois seriam substituídos por máquinas automatizadas ou robôs de
produção em massa, outros em razão da eficiência nos processos repetitivos, há também
aqueles que acreditam que sempre haverá espaço para a mão-de-obra humana, ainda que
seja para programar as tais máquinas, que até
admito, mas podem ter certeza que a Inteligência Artificial já está muito à frente de
nossa capacidade de raciocinar e de produzir
com eficácia as suas próprias soluções e manutenções.
Com a chegada deste novo visitante
ao Brasil, o CORONA VÍRUS, tornou-se
questão de sobrevivência, um cenário que requer isolamentos, confinamentos por longos
períodos, reservas e abastecimentos além
dos costumeiros, cuidados adicionais com a
higiene e que evitemos contatos físicos entre
pessoas, no auxílio ao enfrentamento de uma
pandemia que se multiplica exponencialmente em uma velocidade jamais experimentada
pela humanidade, que certamente causará
uma crise financeira mundial, já anunciada,
e amargamente sentida por muitos.
Esta crise afetará todos os setores da
economia pois não estamos nós, preparados
para possíveis fechamento de empresas, demissão de colaboradores ou negociações
para a redução da jornada, e estes são alguns
dos reflexos da situação econômica em que
o país já se encontrava, gerada por uma instabilidade política de grande monta que não
sinaliza trégua. Diante desse cenário, empresas e investidores estão sendo obrigados
a pensar em novas estratégias para tentar
driblar os reflexos desse período em seus
negócios.
Porém, um exemplo fora da curva é a
área da Tecnologia da Informação, que como
poucas, tem penetração em todos os setores
da economia. O comportamento favorável
do setor de TI se explica pelo seu impacto
nas organizações, o que fica muito mais claro exatamente em momentos de crise, apontando métodos e inovações tecnológicas que
podem otimizar os processos de trabalho,
em substituição à condição presencial de co-

laboradores, em reuniões através de videoconferências e em muitos segmentos que já
podem ser manejados remotamente, seja na
área da indústria ou de serviços.
Desta maneira, percebemos que muitos esforços foram realizados para que os
recursos tecnológicos fossem enfraquecidos,
preocupados com a recolocação de pessoas em que suas funções foram substituídas
por máquinas de autoatendimento e que sem
qualificação, não conseguem se recolocar no
mercado de trabalho. Outros, fazendo campanhas de retirada de recursos tecnológico
das mãos dos filhos, trazendo de volta seus
próprios saudosismos, de uma infância sem
tais recursos.
Neste momento delicado da economia, essa é uma grande oportunidade de
virada da tecnologia, que através do enorme
consumo de novos recursos, apresenta dois
ganhos fundamentais: Um para os negócios,
com a redução dos investimentos iniciais e
baixo custo operacional, o que permite o aumento de competitividade das empresas e o
outro, que ao meu ver, neste momento, mais
importante, a aproximação humana diante da
crise de contágios que estamos vivenciando.
Hoje, soluções em Tempo Real, como
comunicar-se com seus filhos ou pais através
da mobilidade de um aparelho celular, embarcado com uma infinidade de recursos que
nos permitem ver e ouvir simultaneamente,
oferecem recursos de entretenimento e troca
de conteúdo através de compartilhamentos,
que os mantém seguros em tempos de crise
em nossos lares, e quem tem filhos e netos,
mas precisam sair de casa para trabalhar, seguramente devem estar se perguntando agora... Será que não vão inventar nada que me
permita produzir daqui de casa?
Apesar de todos os desafios que o
Brasil deverá enfrentar para se recuperar,
ainda assim, um setor terá seu crescimento
comparável aos de primeiro mundo, com
cada vez mais investimentos. O forte setor
de Tecnologia da Informação e Comunicação trará ao mundo as condições necessárias
para que se ganhe produtividade, competitividade e eficiência e acima de tudo, uma
maior proximidade digital com nossas famílias.
Enquanto a humanidade faz parte de
um universo de complicações, a tecnologia
se expande em um multiverso de soluções,
trazendo facilitadores da convivência e da
produção de conteúdo para nós, os ingratos
seres humanos.
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Câmara suspende sessões
das próximas semanas

No início da 07ª sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira pela
Câmara Municipal de Caraguatatuba, o Presidente
da Casa, Francisco Carlos
Marcelino (Carlinhos da
Farmácia) colocou ao sabor
do plenário a suspensão da
07ª e 08ª sessão ordinária,
que aconteceria nos dias 24 e
31 de março respectivamente. Todos foram favoráveis.
A medida foi tomada, tendo em vista as determinações adotadas pela
presidência para atender
a recomendação da OMS
(Organização Mundial de
Saúde), que declarou emer-

gência de saúde global por surto do Coronavírus (Covid-19).
Desde
terça-feira (17 de março), a
Câmara Municipal restringiu o acesso as dependências da sede do
Poder Legislativo Municipal por período de
30 dias. A entrada está
limitada a vereadores,
funcionários e fornecedores.
Outras atividades legislativas,
como a sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, que estava marcada para
o próximo dia 25, está suspensa.
O Presidente da Câmara, Carlinhos da Farmácia, dis-

se que caso o Poder Executivo
necessite encaminhar projetos
cujas matérias façam relação
ao Coronavírus ou de extrema
relevância para Caraguatatuba,
de imediato será convocada
sessões extraordinárias.

Para evitar aglomerações, Caraguá
entregará medicamentos de alto custo
em casa para 1,6 mil pacientes

Para combater o novo
coronavírus (Covid-19), a
partir desta terça-feira (17), a
Prefeitura de Caraguatatuba
irá adotar um pacote de medidas preventivas e cuidados
focados na proteção da população, principalmente de idosos e pessoas com doenças
crônicas.
Além das orientações
iniciais, como o hábito da
etiqueta social e a suspensão
de atividades que envolvam
crianças, idosos e pessoas
com deficiência, a Prefeitura
irá investir em métodos que
evitem o contágio e proliferação do vírus.
Uma dessas ações
será aplicada pelo Centro de
Especialidades Médicas e
Odontológicas (CEM/CEO)
no atendimento aos cerca de
1,6 mil pacientes cadastrados no “Programa Alto Custo”. Esses pacientes recebem
medicamentos de processo
municipal, alto custo e controlados.
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
equipe da farmácia do CEM/
CEO criou um plano de contingência para evitar aglomerações na retirada desses medicamentos, que é realizada
na própria unidade.

“A Secretaria de Saúde irá ampliar o sistema de
entrega de medicamentos a
domicílio, que foi implantado em 2018 pela atual administração, para evitar que
idosos e pacientes crônicos
venham até a unidade e se
exponham a grande quantidade de pessoas”, ressalta o
farmacêutico do “Programa
Alto Custo”, Arthur Reis
Caldas.
A previsão é de que
até a próxima quinta-feira
(26), cerca de 950 pacientes
do programa irão receber
seus medicamentos.
Os demais irão ter
seus remédios em casa a partir do dia 27 de março (sexta-feira). “Temos cerca de 1,6
mil pacientes e todos eles receberão os remédios e a visita da nossa equipe em casa”,
afirmou Arthur Reis.

O farmacêutico destacou ainda a importância das
pessoas manterem os seus
cadastros com endereço e telefone atualizados. “Nós começamos a ligar para todos
os munícipes do programa
para confirmar, principalmente, o endereço de entrega
desses medicamentos; é extremamente primordial que
esses dados estejam corretos”, disse.
Mesmo com todas
as medidas de prevenção ao
novo coronavírus aderidas
pela Prefeitura Municipal,
a farmácia do CEM/CEO
irá continuar aberta e à disposição de todos os munícipes, principalmente dos que
fazem uso de remédios controlados que só podem ser
entregues aos pacientes no
local mediante a apresentação de receita médica
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Sandra Azevedo
comemorou a
chegada dos
seus 60 anos
em uma festa
maravilhosa,
com direito a
feijoada, onde
compareceram
seus familiares e
amigos.
Felicidades!
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Você viverá momentos bastante intensos na
intimidade com o par e isso dará um novo rumo ao romance.
Terá com quem contar na hora de tomar decisões importantes. Nº da sorte 02.

Pensamento
da Semana:
ATENÇÃO:

Touro - 21/04 à 20/05

Diante de qualquer
notícia divulgada pelo
governo, aguarde
24 horas antes de
manifestar sua opinião
ou você terá grandes
chances de ser trollado!

Pode precisar fazer mudanças para se dar bem
na profissão. Fique em contato com a natureza e mantenha
sua saúde em dia. No amor enfrente suas inseguranças. Nº
da Sorte 02.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Aposte no seu poder de atração e viverá fortes
emoções na cama com o par. Sua generosidade será motivo
de elogios dos amigos, mas afaste-se de gente falsa. Nº da
Sorte 01.

Câncer - 21/06 à 21/07

Se estiver na solidão, cuide melhor da sua
aparência para conquistar um novo amor. Agora, se já tem
alguém, emprenhe-se para animar a pessoa amada na hora
do sexo. Nº da sorte 10.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08
Algumas mudanças podem acontecer na sua
vida e seus caminhos estarão abertos. Acredite na sua capacidade de se dar bem, e não perca o foco para conquistar
o sucesso que tanto deseja. Nº da Sorte 20.

Virgem - 23/08 à 22/09

Confie no seu talento e use seu jogo de cintura
e sua coragem para encontrar seu caminho. Uma confusão
ao lidar com papéis, pode tirar você do sério. Nº da sorte 11.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Esta fase será ótima para lidar com dinheiro,
você saberá expressar bem as suas ideias e conquistará
algumas oportunidades no setor do trabalho. Procure se
envolver menos em fofocas. Nº da Sorte 20.

Escorpião-23/10 à 21/11

A prática de atividades esportivas, que envolvem competição, vai ajudar a relaxar. Sua saúde passará
por uma fase bastante tranquila. No amor vai pintar algo
mais sério. Nº da sorte 02.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Dedique-se mais aos assuntos do coração e
não se estresse tanto com os compromissos. Sua saúde
estará equilibrada, mas suas emoções devem ser abaladas.
Nº da Sorte 03.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Aproveite o final de semana para cuidar mais
de você e ouça o que seu amor tem a dizer. Não faça
julgamentos precipitados e evite também se arriscar em
novidades. Nº da sorte 13.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Deve surgir um encontro com alguém que você
não vê há tempos e vai se sair bem de um mal-entendido
no trabalho. Abuse da sua determinação no relacionamento
amoroso. Nº da Sorte 03.

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

Peixes - 20/02 à 20/03

Evite perder tempo com detalhes sem importâncias e não permita que o clima de tensão prejudique seu
humor. Caso esteja em busca de um grande amor, esta é a
hora. Nº da sorte 71.
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São Sebastião adota medidas
de prevenção para o COVID-19

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
informa que desde a 0h,
desta segunda-feira (16), vigora o decreto municipal n°
7707/2020, que dispõe sobre
a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e
indireta, de medidas temporárias e emergenciais de saúde pública no enfretamento e
prevenção de contágio pelo
COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações junto ao setor
privado no Município de São
Sebastião.
Considerando
ter
sido sancionada pelo Presidente da República a Lei n°
13.979, de 06 de fevereiro
de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente ao COVID-19.
Com o decreto, foi
criado o Comitê de Gestão

de Crise (CGC), que será
coordenado pelo Gabinete
do Prefeito e contará com a
participação de representantes das Secretarias de Saúde;
Governo; Fazenda; Segurança Pública; Desenvolvimento Social; Administração;
Educação; Assuntos Jurídicos; Obras e Serviços Públicos, além de representantes
da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião.
Atendimento ao Público
Ficam suspensos por
prazo indeterminado o atendimento ao público em todas
as repartições públicas municipais, fundacionais e autárquicas, exceto os serviços
essenciais de saúde, segurança, defesa civil municipal,
limpeza urbana e transporte
público, bem como os serviços imprescindíveis para
a continuidade da gestão pública em geral, a partir do dia
23 de março de 2020.
Ficou decidido que
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a partir do dia 16 de março,
todos os funcionários públicos municipais com mais de
60 anos, exceto os que trabalham nas Secretárias de Segurança (GCM, Defesa Civil
e Trânsito) e Saúde, deverão
trabalhar em casa.
Outra medida adotada
foi o fechamento, também a
partir do dia 16 de março, de
museus, bibliotecas, teatro e
centros/pólos culturais, centros comunitários por prazo indeterminado, além da
suspensão e cancelamentos
por tempo indeterminado de
ônibus e vans de turismo no
município.
O decreto faz a recomendação para as escolas
particulares, empresas de
cursos de formação e Faculdade que suspendam suas
atividades, além do fechamento dos Centros de Convivência do Idoso, por prazo
indeterminado a partir de 16
de março. Tomando providências, a prefeitura cance-

lou por tempo indeterminado, as linhas do transporte
universitário para Caraguatatuba, São José dos Campos,
Taubaté e Mogi das Cruzes e
Guarujá.
O objetivo das medidas é garantir a proteção dos
cidadãos sebastianenses e a
Secretaria de Saúde trabalha
desde fevereiro no aperfeiçoamento do Plano Municipal
de Contingência, atualizando
diariamente os protocolos de
acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.
Apesar de o momen-

to exigir atenção especial, a
Prefeitura de São Sebastião
salienta que desde o começo
deste mês tem realizado diversos treinamentos com todos os profissionais da saúde
do município para lidar com
o Coronavírus.
No último dia 12 de
março, inclusive, a Secretaria
de Saúde, juntamente com o
Departamento de Vigilância em Saúde, participou na
sede da Companhia Docas
(CDSS), da construção do
Plano de Contingência para
Emergência de Saúde de

18 de março de 2020

Importância Internacional
(ESPII) do Porto Organizado
de São Sebastião, medida de
extrema importância na atualização dos protocolos do
fluxograma.
Vale lembrar que a
cidade registra até o momento dois casos suspeitos.
Os pacientes, um homem e
uma mulher, ambos de 49
anos, casados, com histórico
de viagem para Itália, foram
atendidos no Hospital de Clínicas que imediatamente iniciou os protocolos de atendimento.

São Sebastião suspende transporte
universitário em São Sebastião por
tempo indeterminado

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), informa que devido
ao decreto municipal de n°
7707/2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção
ao Coronavírus (Covid-19),
estão suspensas as linhas do
transporte universitário para
Caraguatatuba, São José dos

Campos, Taubaté, Mogi das
Cruzes e Guarujá, por tempo
indeterminado.
A medida segue recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS),
Ministério da Saúde e obedece ao Artigo 1°, Incisos I,
II e III do decreto municipal
em vigor, que determina que
todos os eventos públicos,

incluindo a programação dos
equipamentos culturais, sociais e atividades, esportivas,
como oficinas e cursos, escolas municipais de esporte,
Teatro Municipal, e atividades voltadas a Melhor Idade,
bem como qualquer atividade que possa gerar aglomeração de pessoas.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE
NOVA DIRETORIA
CARITAS DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 14.063.575/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E
EXTRAODINÁRIA PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE
DE PAUTA MENSAL E ALTERAÇÃO ESTATUTARIA.
A “ASSOCIAÇÃO ORQUIDÓFILA DO LITORAL NORTE”, com sede nesta
cidade, inscrito no CNPJ sob o número: 50.452.705/0001-18, na Praça
Dr. Diogenes R. e Lima, s/nº, Bairro do Centro, cidade Caraguatatuba/
SP, CEP:11670-170, através de sua Diretoria Executiva, devidamente
representada por seu Presidente Sr. (a) JOAO BATISTA DOS SANTOS,
CONVOCA através do presente Edital, AFIXADO EM SUA SEDE, E PUBLICADO NO JORNAL NAS DATAS 05/03/2019, 12/03/2019, 01/08/2019
E 19/03/2019, para ciência de todos os associados contribuintes, para
Assembléia Geral Ordinária e extraordinária, que será realizada na Sede
Dr. KEIITI NAKAMURA, na Avenida José Benedito de Faria nº488, no
bairro da Ponte Seca, em Caraguatatuba, SP, CEP: 11675-030, às 9
horas da manhã em primeira chamada, e as 9:30 n segunda chamada
PARA A REUNIÃO ORDINARIA E PARA A EXTRAORDINARIA as 11:00
horas para primeira chamada e 11:30 na segunda chamada, com qualquer qualidade de membros ativos, do dia 04 de abril de 2020, com a
seguinte ordem do dia:
A - Prestação de contas mensais,
B - Apreciação e aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal.
C - Demais deliberações
D - Assuntos de interesse geral
E – Regularização de Ata de eleição para o ano 2018 e 2019.
F - ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas,
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação,
com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial.

Convocação
A Caritas da Paróquia de São Sebastião convida a todos
a se reunirem em assembléia geral, na sede social, à rua São Gonçalo, nº 97, nesta cidade, às 19:00 horas do dia 05 de Maio de 2020,
afim de constituírem nova diretoria:
a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria,
balanço geral, demonstração das contas relativas ao exercício encerrado em Dezembro de 2019;
b) Eleição dos novos membros que comporão a diretoria
para o triênio 2020 a 2023.
c) Outros assuntos de interesse social.
José M. Lopes Neto
Presidente
EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003435-14.2019.8.26.0126O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr.(a). André Quintela Alves Rodrigues, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) todos os terceiros interessados, ausentes, incertos, desconhecidos, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Roberto Pedroso da Silva. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e
após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir
erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro
(art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que
decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores
termos, valendo a citação para todos os atos do processo. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 14 de fevereiro de 2020.

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

VD 3 casas no lote/
área 700m²/ 14x50m/
documentada/ R$ 450
mil/ ac. contra oferta (12)
98162-6595

VENDO casa Praia das
Palmeiras/ 2 dorms/ sala/
coz/ 1 banh/ garagem/
3882-1117/ 99180-1434

18 de março de 2020

ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao kiosk do
Zequinha, a partir de R$900,00
1 dorm, sala, coz., área de serviço. (água, IPTU e condomínio
incluso), piscina e garagem. Tel.:
(12) 3883-2665 / (12) 98127-1333/
99609-9595 whats
VD sobrado em
construção/
c/2
quartos/ 2 banhs/ sala/
coz/ sacada/ gar/ área
construída 95m²/ entrego
pronto/ Entrada R$ 45 mil
+ 45 parc. de R$ 2 mil/
B. Morro Algodão (12)
98133-7683

Apto. Centro 3 dorms/
frente p/o mar/ 101m²
área últil/ doc ok/ s/garagem/ estacionamento ao
lado/ R$ 300 mil/ financ.
direto
bancário/estuda
carro como entrada (12)
99661-8946

18 de março de 2020
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VD ótima casa no
Indaiá próx. Escola
Colônia dos Pescadores/ Bradesco/ Semar/
3 (três) dorms/ 2 vagas
cob/ doc ok p/financ/ R$
260 mil (12) 99622-9797
Praia das Palmeiras lote 250m²/ escritura def. e impostos pagos/
rua aberta/ R$ 38 mil a
vista (12) 98111-5520

VD lote no Golfinho
600m da Escola Adventista/ 330m²/ murado e aterrado/ escritura registrada
pode ser desmembrado/
Vendo
terreno
R$ 110 mil (12) 99622- 1.000m² murado e ater9797
rado c/projeto aprovado
de 10 sobrados na Rua
Cristovão de Barros/ um
ALUGO Kit definitivo quarteirão da Pizzaria
até 4 pessoas/ mob/ 1 Lunamar/ avaliado em R$
vaga auto/ Martin Sá (12) 550.000,00 mas aceito
contra oferta (12) 9966098842-0002/ 99672-0020 2700 com Flávio

VD lote no Golfinho
600m da Escola Adventista/ 330m²/ murado e
aterrado/ escritura registrada pode ser desmembrado/ R$ 110 mil (12)
99622-9797

AYLA TRANSEX - 29 anos
alta, siliconada, gostosa.
Atendo no meu local, discreto
c/ garagem fechada.
(12) 98239-5999

CAROLA – 23 anos, branca,
cabelos negros compridos,
corpão delicioso, bundão de
parar o transito. Sem
frescura. (12) 98146-5287
VENDO 1 sofá de canto OLARIA: Terrenos de
cinza escuro de tecido 126 a 352m²/ com escr.
def/ a partir de R$ 45 mil
valor R$200,00 / Tratar financiado (12) 99661telefone 98230-0553
8946
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AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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De terça-feira a domingo
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