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Comunicado Noroeste News
Obedecendo ao decreto que estabelece o fecha-

mento dos estabelecimentos comerciais e como nossos es-
critórios se encontram de portas fechadas no Shopping Pro-
fissional Center, estaremos atendendo nossos anunciantes, 
mesmo para classificados pelos telefones/watsapp 

Fátima – 12 99193-1489    /   12 98128-7496
Marly – 12 98121-4017
Cesar Jumana – 12 98114-0022
e-mail - editor@noroestenews.com.br

Por que tem sido tão difícil 
mudar as polícias?

Herança da ditadura, a atual es-
trutura das policias civil e militar tem 
sido destaque nos últimos dias e há a 
necessidade de se discutir um novo mo-
delo que atenda as reais necessidades da 
população.

Ao olharmos o noticiário inter-
nacional, verificamos também que no 
país mais democrático do ocidente, os 
Estados Unidos, o problema igualmente 
ocupa os noticiários e levaram a inúme-
ras manifestações por todo o mundo.

Não da para nos calarmos diante 
da brutalidade, das imagens apresenta-
das através de gravações feitas pela pró-
pria população, aquela menos favoreci-
da e onde predomina cidadãos pretos.

Antes do regime militar, me lem-
bro muito bem em minha infância, da 
Polícia Civil. Homens educados, bem 
trajados, sapatos sociais impecáveis e 
que eram respeitados tanto pelo cidadão 
de bem, como pelo próprio delinquente. 

Depois do regime militar o que 
percebemos é que a população hoje tem 
medo da polícia. Primeiro por não mais 
atender aos mais simples conflitos so-
ciais e segundo pela truculência e vio-
lência de suas ações, principalmente em 
cima dos mais pobres.

É bem verdade que essa realida-
de não é a mesma na maioria dos mu-
nicípios, principalmente nos pequenos 
como o nosso, onde todos praticamente 
se conhecem.

Por outro lado também é verdade 
que a criação das guardas municipais 

não resolveu o problema e em muitos 
casos ainda aumentou a interferência 
política em sua ação.

A insatisfação do povo em geral é 
flagrante e é necessário uma ampla dis-
cussão na busca de outra solução. Não 
da mais para conviver com duas poli-
cias que não atendam às nossas reais 
necessidades.

Não sou um especialista em segu-
rança pública, mas sinto como todos nós 
nos sentimos em relação ao problema e 
por isso me atrevo a apresentar minha 
opinião. O que não posso é aceitar o co-
mentário de um policial que diz: “Basi-
camente o que a polícia almeja é poder. 
O objetivo não é melhorar a segurança”.

Acredito que se tivéssemos uma 
única polícia municipal, que atendesse 
ao judiciário e o policiamento ostensi-
vo, com seu comando eleito pela pró-
pria comunidade e com policiais que 
respondessem a uma única justiça, a ci-
vil, com certeza a realidade seria outra.

Claro, como no passado podería-
mos manter a força pública subordinada 
ao governo estadual, essa sim militar, e 
que agiria apenas a pedido do executivo 
municipal e em casos onde a força se 
faça realmente necessária.

É triste verificarmos o ranço que 
existe entre policiais civis e militares, 
que já protagonizaram cenas extrema-
mente desagradáveis e ao mesmo tempo 
quando abusos praticados por maus po-
liciais militares não são punidos exem-
plarmente e se o são, a comunidade não 

é informada. “Respeito se 
conquista não se impõe!”

Será que iremos es-
perar que nosso País seja 
paralisado, com inúmeras 
manifestações como as que 
aconteceram nos Estados 
Unidos para resolvermos o 
problema?

Ação realizada pelo Rotary Club 
Caraguatatuba e parceiros

Toda arrecadação de 
alimento recebido em parce-
ria com os supermercados, 
Grupo Caraguá sem fome, 
ação entre amigos e colabo-
ração da Casa da Amizade 
estão sendo destinadas às fa-
mílias impactadas pela pan-
demia. 

Em maio e junho/20 
em parceria com supermer-
cados do Grupo Pão de Açú-
car foram arrecadados 470 
quilos de alimentos não pe-
recíveis e itens de limpeza e 
higiene pessoal.

Estão sendo abasteci-
das mensalmente com cesta 
básica quinze famílias aten-

didas pela Creche Santo An-
tônio e neste mês já foi feita 
a entrega no dia 22/06/20, e 
as cestas restantes serão en-
tregues em uma comunidade 
localizada na região sul.

ROTARY CLUB 
CARAGUATATUBA

Maria Lucia Ribeiro
Presidente 2019/2020
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Vereadores homenageiam profissionais da 

saúde e aprovam requerimentos

Na noite de terça-
-feira foi realizada a 21ª 
sessão ordinária do ano, 
que aconteceu por vide-
oconferência. Os parla-
mentares aprovaram por 
unanimidade duas moções 
e oito requerimentos.

A vereadora Vilma 
Teixeira de Oliveira San-
tos apresentou a moção 
13/20, que congratula com 
os médicos, enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de 
enfermagem pelos rele-
vantes serviços prestados 
ao município de Caragua-
tatuba.

A propositura foi 
aprovada por unanimidade 
e recebeu elogios dos de-
mais vereadores, que enal-
teceram os trabalhos prin-
cipalmente nesta época de 
pandemia.

José Eduardo da 
Silva (Duda Silva) teve 
aprovada a moção 14/20, 
que congratula com os 
motoboys pela excelência 
dos serviços prestados du-
rante a pandemia. A pro-
posta teve voto favorável 
de todos os vereadores que 
enalteceram a moção.

Essa foi a segunda 
sessão por videoconferên-
cia após a interrupção das 
atividades legislativas no 
mês de março, em respeito 
as medidas para prevenção 

quanto a infecção e propa-
gação do COVID-19.

A sessão é sempre 
transmitida ao vivo pela 
internet, através do site: 
www.camaraca ragua .
sp.gov.br, pelo facebook 
e aplicativo oficial da Câ-
mara Municipal, pelo you-
tube e pela rádio Caraguá 
FM.

Os parlamentares 
ainda aprovaram na reu-
nião desta terça-feira oito 
requerimentos. Confira 
abaixo:

Requerimento nº 
64/20 – Ver Vilma Tei-
xeira de Oliveira Santos 
– Requer informações do 
Executivo visando melho-
rias no CIASE do Bairro 
do Pereque-Mirim.

Requerimento nº 
65/20 – Ver Vilma Tei-
xeira de Oliveira Santos 
– Requer informações da 
Diretoria de Ensino – Re-
gião de Caraguatatuba so-
bre a quantidade de alunos 
matriculados nas escolas 
estaduais em nosso Muni-
cípio.

Requerimento nº 
66/20 – Ver Vilma Teixei-
ra de Oliveira Santos – Re-
quer informações do Exe-
cutivo sobre a quantidade 
de alunos matriculados 
nas Escolas Municipais.

Requerimento nº 
67/20 – Ver Vilma Tei-
xeira de Oliveira Santos 
– Requer informações do 
Executivo sobre o recape-
amento de diversas ruas da 
Região Sul.

Requerimento nº 
68/20 – Ver Vilma Teixei-
ra de Oliveira Santos – Re-
quer informações do Exe-
cutivo sobre a inauguração 
do Centro Dia do Idoso no 
bairro Pereque-Mirim.

Requerimento nº 
69/20 – Ver Flavio Ro-
drigues Nishiyama Filho 
– Requer informações do 
Executivo sobre a possi-
bilidade da equiparação 
salarial dos cargos de mo-
torista I e II.

Requerimento nº 
70/20 – Ver José Eduar-
do da Silva – Requer in-
formações do Executivo 
sobre instalação de ilumi-
nação pública em toda a 
extensão da ponte locali-
zada na Travessa Irmã São 
Francisco, localizada no 
bairro Caputera.

Requerimento nº 
71/20 – Ver José Eduar-
do da Silva – Requer in-
formações do Executivo 
sobre a entrega de títulos 
referente a regularização 
fundiária.

São Sebastião segue com inscrições 
abertas para o Credenciamento de 

Artistas, Profissionais de Arte e Cultura 
A Prefeitura de 

São Sebastião, por meio 
da Fundação Educacio-
nal e Cultural “Deodato 
Sant’Anna” (Fundass), 
em parceria com a Se-
cretaria de Turismo (SE-
TUR), segue com ins-
crições abertas para o 
Credenciamento de Ar-
tistas, Profissionais de 
Arte e Cultura de São Se-
bastião. O formulário foi 
lançado no mês de maio e 
já conta com mais de 170 
artistas locais inscritos.

Em atendimen-
to ao disposto no Arti-
go 64 da Lei Municipal 
2670/2019, que institui o 
CAGEC – Cadastro Geral 
de Artistas, Grupos, Ban-
das e Coletivos Culturais 
do Município de São Se-
bastião, o chamamento 
será realizado para mape-
amento das manifestações 
culturais, das atividades 

artísticas e dos meios de 
produção ligados à eco-
nomia criativa, promo-
vidos no município, que 
almejem futuras parcerias 
com a Prefeitura de São 
Sebastião para o fomen-
to da produção artística 
e cultura local, além de 
subsidiar informações ao 
Sistema Municipal de In-
formações e Indicadores 
Culturais de São Sebas-
tião.

Poderão se cadas-
trar apenas os artistas 
residentes em São Sebas-
tião, que atuam nas áreas 
de Artes Cênicas, Circo e 
Dança; Artes e Culturas 
Urbanas; Artes Visuais; 
Artesanato; Audiovisual; 
Comunidade Negra; Cul-
turas Populares; Culturas 
Tradicionais; Gastrono-
mia; Grupos de Gênero; 
História, Patrimônio, Ar-
queologia e Museologia; 

Literatura e Bibliotecono-
mia; Moda; Música; entre 
outros.

Os credenciamen-
tos devem ser feitos até 
o dia 18 de dezembro de 
2020, por meio do for-
mulário disponível no 
link www.fundass.com.
br/profissionais-de-arte-
-e-cultura-de-sao-sebas-
tiao/. Todas as inscrições 
passarão por processo de 
validação pela Fundass e 
os inscritos receberão, de 
forma virtual, um número 
de protocolo, que deve 
ser guardado para utiliza-
ção em outros editais ex-
pedidos futuramente pela 
Fundass.

Para mais informa-
ções e dúvidas, entre em 
contato pelo telefone (12) 
99241-8264 ou e-mail 
cultura@fundass.com.br.
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Polícia DISQUE
DENÚNCIA 181

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

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

Mulher é assassinada 
por ex-companheiro em 

Ilhabela
 Uma mulher de 41 
anos que contava com medida 
protetiva contra o ex-marido 
foi assassinada no último do-
mingo (21/06), no bairro Barra 
Velha.
 Segundo a polícia, 
a mulher foi encontrada no 
chão do banheiro da casa, com 
diversas perfurações, porém 
com sinais vitais, foi socorrida 
pelo Samu, e levada ao Pron-
to Socorro do Hospital Mario 
Covas, onde não resistiu aos 
ferimentos e foi a óbito.
 O ex-marido foi pre-
so momentos depois, e confes-
sou ter matado a vítima, sendo 
preso em flagrante por femini-
cídio.

Bandidos invadem 
agência bancária em 

Caraguatatuba
 Segundo a Polícia 
Militar, eles foram acionados 
no começo da madrugada do 
último domingo (21/06), após 
o sistema de segurança de uma 
agência bancária localizada na 
avenida Miguel Varlez dispa-
rar.
 Os bandidos teriam 
entrado pelos fundos da agên-
cia, estourando uma grade 
de proteção e uma janela. Os 
caixas eletrônicos e cofre esta-
vam intactos.

 A Polícia Civil irá in-
vestigar.

Suspeito de abusar dos 
filhos da companheira é 
preso em Caraguatatuba

 Um homem de 24 
anos foi preso na manhã de 
quarta-feira (17/06), no bairro 
Porto Novo, suspeito de abusar 
sexualmente de duas crianças.
 De acordo com o de-
legado da Delegacia de Defesa 
da Mulher, o homem e a mãe 
das crianças estavam juntos 
há cinco meses e moravam na 
mesma casa há dois. Os abusos 
aconteciam quando a mãe das 
crianças saia para trabalhar.
 As crianças, um me-
nino de sete anos e uma me-
nina de seis, contaram para a 
avó, que fez a denúncia à po-
lícia. Elas foram levadas à rede 
municipal de proteção às crian-
ças vítimas de violência, onde 
receberão atendimento com 
psicólogos, assistente social e 
agentes de saúde.
 O delegado informou 
ainda, que as investigações 
continuam visando o esclare-
cimento dos fatos e as devidas 
responsabilizações. 

PM faz apreensão de 
drogas em S. Sebastião

 No sábado (20/06), 
uma equipe da Força Tática 
da Polícia Militar abordou um 
indivíduo no bairro Maresias, 

Costa Sul da cidade, e encon-
trou 0,17gr de cocaína, 0,11 gr 
de maconha e R$ 100,00 em 
seu poder.
 Também na noite de 
sábado, duas mulheres foram 
presas no bairro Olaria, Costa 
Norte da cidade, realizando 
tráfico de drogas no bairro. 
Segundo a polícia, com elas 
foram encontradas 523 pedras 
de crack, 37 pinos com coca-
ína, 46 porções de maconha e 
R$ 218,50. Todos foram presos 
pelo crime de tráfico de entor-
pecentes.

PM faz apreensão de 
drogas em Ubatuba

 A Força Tática da 
Polícia Militar deteve dois ho-
mens por tráfico de drogas, na 
noite de terça-feira (16/06), no 
bairro Ipiranguinha, 
 Segundo informa-
ções policiais, eles realizavam 
patrulhamento, quando rece-
beram a denúncia de que um 
carro sairia do bairro trans-
portando drogas, os policiais 
abordaram o veículo, onde 
em revista foram localizados 
1,223kg de cocaína. 
 O condutor do veí-
culo informou o endereço de 
onde havia retirado a droga 
e ao chegar ao local, os poli-
ciais encontraram outro indi-
víduo com 0,549 gramas de 
cocaína, além da quantia de R$ 
2.225,00.

Ilhabela viabiliza mais uma ação de 
socorro aos empresários com a Caixa 

Econômica Federal
A Prefeitura de Ilha-

bela, por meio da Secretaria 
de Gestão Financeira viabi-
lizou nesta terça-feira (23), 
mais uma ação de socorro 
aos empresários locais em 
parceria com a Caixa Econô-
mica Federal. O anúncio foi 
realizado, no Paço Municipal 
e contou com a presença do 
gerente geral da Caixa Eco-
nômica de Ilhabela, Rogério 
Mariano, do secretário de Fi-
nanças, Fernando Cresio da 
Silva, a secretária de Desen-
volvimento Econômico e do 
Turismo, Bianca Colepicolo, 
do presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Ilhabela, Sidney Covas e as-
sociados.

A instituição disponi-
bilizou o Programa Nacional 
de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) que é uma 
linha de crédito para que os 
pequenos negócios possam 
acessar capital de giro duran-
te a pandemia do novo coro-
navírus. “O programa faci-
lita o crédito e as condições 
de pagamento, como oito 
meses de carência, taxa de 
juros máxima igual a SELIC 
+ 1,25% ao ano e 36 meses 
para a quitação do emprésti-
mo”, explicou o secretário de 
Gestão Financeira, Fernando 
Cresio da Silva.

Inicialmente, o pro-
grama irá atender aos mi-
croempresários com fatura-
mento de até 360 mil ao ano. 
O limite do empréstimo é 
equivalente a 30% do fatu-
ramento da empresa no ano 
de 2019. “A Receita Federal 
enviou uma correspondência 

eletrônica com os dados do 
faturamento aos empresários 
com o limite de crédito dis-
ponível para ele”, salientou, 
Rogério Mariano, gerente 
geral da Caixa Econômica de 
Ilhabela.

Se a empresa é op-
tante do Simples Nacional, 
entre no site do SIMPLES 
NACIONAL (Serviços/Co-
municações), por meio do 
código de acesso ou certifi-
cado digital. Pelo certificado 
digital você será direcionado 
ao e-CAC. Se a sua empresa 
não é optante do Simples Na-
cional, entre no e-CAC, por 
meio do código de acesso ou 
certificado digital, e clique 
em “Você tem novas men-
sagens” no canto superior 
direito da tela.

Para criar o código de 
acesso para Acessar o Sítio 
do Simples Nacional ou e-
-Cac

No sítio do Sim-
ples Nacional, basta seguir 
os passos no seguinte link: 
http://www8.receita.fazen-
da.gov.br/SimplesNacional/
controleAcesso/GeraCodi-
go.aspx

E no e-CAC: http://
receita.economia.gov.br/in-
terface/atendimento-virtual/
geracaodo-codigo-de-aces-
so-para-o-portal-e-cac

Não esqueça de con-
sultar também o seu conta-
dor!

Outras Medidas
Entre as medidas 

efetuadas para diminuir o 
impacto financeiro aos em-

presários locais, causado 
pela pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), a Pre-
feitura realizou um aporte 
de R$ 200 mil ao Banco do 
Povo, que foi possível com a 
alteração de um artigo da lei 
do convênio. A ampliação do 
valor da parceria já existente 
com o Banco do Povo dispo-
nibilizou 2 milhões, visando 
socorrer os empresários pre-
judicados pela pandemia.

Além disso, criou o 
programa “Ilhabela Unida 
pela Geração de Renda”, que 
destina recursos às empre-
sas da cidade e combate o 
aumento do desemprego em 
tempos de crise da pandemia 
da Covid-19, serão concedi-
dos mensalmente um salário 
mínimo por beneficiário em-
presário, por meio de depósi-
to em cartão no valor de R$ 
1.045,00, e uma cesta básica 
por colaborador registrado 
nas Microempresas (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), desonerando a em-
presa.

Foi determinado pelo 
decreto 8.087/2020, que não 
haverá cobrança de ISS (Im-
posto sobre Circulação de 
Serviços) e taxas municipais 
(tributos mobiliários) nos 
meses não úteis do ano. Ou 
seja, o ISS e as taxas serão 
cobrados depois que acabar 
o decreto da pandemia e de 
forma proporcional aos me-
ses em que o estabelecimen-
to se manteve aberto. Assim, 
os estabelecimentos que fi-
caram abertos na pandemia, 
por trabalhar com serviço es-
sencial e delivery, não terão 
esse direito.
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Rádio Antena 8 com apoio do Jornal Noroeste News 
dá início a entrevistas com pré-candidatos

Seguindo a tradição de dar ampla 
divulgação de forma democrática aos as-
suntos que envolvem a política de nossa 
região, a Rádio Antena 8 FM com apoio 
do Jornal Noroeste News abre as portas 
aos pré-candidatos ao cargo de prefeito 
das cidades do litoral norte.

Começando por Caraguatatuba, 
onde serão 12 nomes de destaque que se 
apresentam como pré candidatos e terão 
a oportunidade de falar sobre seus proje-
tos e justificativas para colocar o nome 
à disposição nas convenções partidárias 
para o cargo de prefeito e assim desen-
volverem o que entendem ser o que a 
cidade necessita para ter um bom desen-
volvimento e proporcionarem, através 
de políticas públicas, o bem-estar e vida 
digna aos munícipes.

Nas últimas eleições municipais, 
em 2016, a emissora sabatinou os can-
didatos e, após a eleição, recebeu os 
Prefeitos recém eleitos, iniciando um 

relacionamento respeitoso e democráti-
co colocando os microfones à disposição 
da administração e da comunidade. Nas 
eleições de 2018, foram entrevistados os 
candidatos ao governo do Estado de São 
Paulo, senadores e deputados estaduais e 
federais. Todos que solicitaram ou foram 
convidados, compareceram e se apresen-
taram ao eleitorado no Litoral Norte e, 
através do aplicativo gratuito da rádio, 
foi possibilitado aos ouvintes, ter acesso 
ao áudio dos programas pela internet.

Recentemente, no início deste ano, 
foi programada uma série de entrevistas 
com os vereadores do Litoral Norte, ini-
ciando por Caraguatatuba. A Antena 8 
conseguiu entrevistar a quase totalidade 
dos vereadores de nosso Município e de 
São Sebastião. Mas não teve a chance de 
dar prosseguimento ao projeto devido ao 
início do isolamento social para evitar o 
avanço do COVID-19.

Desde o seu início, a Rádio sem-

pre deu oportunidade ao debate demo-
crático. Logo após as convenções, com 
a definição dos já candidatos, a emissora 
os convidará para sabatinas com temas 
relevantes aos eleitores.

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), anunciou nes-
ta quinta-feira (18) que o plenário deve 
votar na próxima terça (23), em dois tur-
nos, uma Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) sobre o adiamento das 
eleições municipais deste ano.

A discussão é motivada pela pan-
demia do corona vírus, que já tem atrasa-
do processos de verificação das urnas e 
também deve afetar as convenções parti-
dárias onde são decididos os candidatos.

Pela PEC – Projeto de Emenda 
Constitucional já aprovada pelo Sena-
do no dia de ontem e que agora é enca-
minhada a Câmara, as eleições devem 
ocorrer nos dias 15 e 20 de Novembro, 
mas as regras ainda poderão sofrer mo-
dificações.

Já foram entrevistados até essa 
data pelos jornalistas Fábio Ferreira e 
Cesar Jumana, os candidatos Sandi Pin-
tor (DC), Denis Guerra (Republicanos) e 
Anderson Gueiros (PSOL).

Confira a agenda 
de entrevistas

JUNHO/2020

22/06 - segunda-feira - Sand Pintor 

23/06 - terça-feira - Dennis Guerra

24/06 - quarta-feira - Anderson Gueiros

25/06 - quinta-feira - Leo Lima

30/06 - terça-feira - José Mello

JULHO/2020

01/07 - quarta-feira - Álvaro Alencar

02/07 - quinta-feira - Aguilar Jr

07/07 - terça-feira - Dr.José Ernesto

08/07 - quarta-feira - Rodoaldo Fachini 
- Dadinho 

09/07 - quinta-feira -  Antonio Carlos

14/07 - terça-feira - Stanelis

15/07 - quarta-feira - Sergio Braz

O pré candidato Sérgio Braz so-
licitou na manhã de ontem a retirada de 
seu nome.
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Andréia preparou uma linda 
festa para a chegada dos 

seus 30 anos, e comemorou 
com muita alegria entre 

os familiares. 
Muitas felicidades 
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UPA já realizou mais de 400 tomografias 

e autoridades aconselham procurar 
atendimento nos primeiros sintomas
Desde o início do 

funcionamento do to-
mógrafo, na Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), Centro, no dia 
10 deste mês, a equipe 
da Secretaria de Saúde já 
realizou 420 exames para 
atender, principalmente, 
pacientes com suspeita de 
Covid-19.

O equipamento foi 
instalado pela Organiza-
ção João Marchesi, que 
gerencia as Unidades 
de Pronto Atendimento 
(Centro, Massaguaçu e 
Perequê-Mirim), Unida-
des Básicas de Saúde e 
SAMU, em Caraguatatu-
ba. A capacidade é de até 
1.500 exames por mês.

A tomografia tem 
um papel importante na 
triagem do paciente e au-
xilia a equipe médica a di-
recionar os procedimen-
tos que serão adotados. 
As imagens específicas 
deste exame demonstram 
características de lesões 

pulmonares bastante es-
pecíficas da Covid-19, 
ou seja, imagem de vidro 
fosco nos pulmões.

Essa avaliação na 
UPA Centro também pro-
porcionou mais conforto 
ao paciente que não pre-
cisa mais se deslocar e es-
perar pelo procedimento, 
na Casa de Saúde Stella 
Maris, única até então a 
ter esse aparelho na cida-
de.

O coordenador mé-
dico da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) de 
Caraguatatuba, Gustavo 
Boher, ressaltou a im-
portância do tomógrafo. 
“Médicos e pacientes ga-
nharam muito com a che-
gada desse equipamento. 

A tomografia nos permite 
ver a lesão inicial e ter um 
diagnóstico mais preciso 
sobre a Covid-19 ou se o 
paciente tem outro pro-
blema. Também atender 
outros casos médicos que 
precisem desse exame”, 
afirmou.

Síndrome gripal 

 O médico aconse-
lhou que nesse momento 
de pandemia, as pessoas 
procurem o atendimento 
na UPA Centro no co-
meço dos sintomas. “Os 
sintomas do novo corona-
vírus se confundem com 
os da gripe ou resfriado. 
Por isso é importante que 
a pessoa que esteja com 
uma leve falta de ar ou 
tosse seca e dor de cabe-
ça persistentes ou dor no 
corpo e na garganta, febre 
baixa com calafrios não 
esperar essas manifesta-
ções se agravarem. Pro-
cure a unidade ao menor 
sinal de desconforto. As-
sim poderemos diagnos-
ticar a causa mais rapida-
mente, inclusive se for a 
Covid-19”, ressaltou.

Prefeitura inicia testagem em população 
de rua, dependes químicos e 

crianças/adolescentes em vulnerabilidade
Após realizar testa-

gem em instituições de longa 
permanência para idosos e na 
clínica que recebe pacientes 
com tratamento de hemodi-
álise, a Secretaria de Saúde 
de Caraguatatuba iniciou a 
testagem de instituições que 
atendem dependentes quími-
cos, população adulta de rua, 
adolescentes e crianças em 
situação de vulnerabilidade 
social.

Cerca de 400 testes 
serão realizados nos usuá-
rios, acolhidos e profissio-
nais de sete instituições. En-

tre as instituições estão Casa 
do Caminho (Porto Novo), 
Luz do Caminho (Estrada do 
Rio Claro), Casa de Acolhi-
da de Criança e Adolescente 
(Porto Novo), Restitui (Can-
tagalo) e Divina Providência 
(Rio do Ouro).

Além disso, será rea-
lizada testagem no Lar São 

Francisco que atende mais 
de 100 idosos em vulnerabi-
lidade social. O atendimento 
é feito em domicílio.

O objetivo da Se-
cretaria de Saúde é realizar 
a testagem em grupos com 
maior vulnerabilidade social 
ou que pertencem aos cha-
mados grupos de risco.

Equipe do SAMU de Caraguatatuba 
realiza parto dentro de Unidade Móvel

Uma mulher de 37 
anos, com 38 semanas de 
gestação, deu a luz ao peque-
no Pietro, de 2,970 kg, dentro 
de uma Unidade de Suporte 
Avançado (USA) do SAMU 
de Caraguatatuba na manhã 
desta terça-feira (23/06). Ela 
estava sendo conduzida para 
a maternidade da Casa de 
Saúde Stella Maris, mas não 
aguentou.

Entretanto, foi neces-
sário acionar a USA para a 
equipe prestar mais assistên-
cia à mãe e ao bebê. As duas 
ambulâncias se encontraram 
na Rodovia SP-55, na altura 
do km 101. A mãe, que esta-
va na USB 07A foi transferi-
da para a USA 02 e no cami-
nho, a equipe teve de realizar 
o parto.

O condutor, Nilson 
Gomes, e o técnico de en-
fermagem, Thiago Jakob, 

da USB 07A, foram os pri-
meiros a prestarem o atendi-
mento a paciente, que já es-
tava em um trabalho de parto 
muito avançado.

Já o médico e coor-
denador do SAMU de Ca-
raguatatuba, Thiago Bonac-
corsi, o enfermeiro, Júnior 
Aparecido, e o condutor, 
Ralf Fernando, da USA 02, 
realizaram o atendimento 
médico para trazer o recém-
-nascido ao mundo.

“Foi um trabalho 
extramente gratificante. É 
indescritível a emoção de 
trazer uma nova vida ao 
mundo, uma nova esperança 
de progresso para a humani-
dade”, disse o médico.

Preparados, treinados 
e capacitados para socorrer e 
atender vários tipos de ocor-

rências graves, o coorde-
nador do SAMU disse que 
a equipe sente uma imensa 
satisfação em poder ajudar 
o próximo. “A maior recom-
pensa que posso receber: 
um lindo sorriso da mãe e 
o olhar vívido de seu filho”, 
ressaltou.

Segundo a equipe, 
logo após o nascimento, “a 
criança apresentou sinais de 
rebaixamento, hipoativida-
de e cianose, porém, com 
a intervenção médica e os 
procedimentos realizados 
dentro da USA 02, recobrou 
a atividade e melhora dos si-
nais vitais”.

Contudo, mãe e fi-
lho, foram transportados 
para a maternidade. Os 
dois seguem em alojamento 
conjunto na Casa de Saúde 
Stella Maris e em observa-
ção.
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Ubatuba implanta novas redes 
de drenagem de águas pluviais

A Prefeitura de 
Ubatuba está levando mais 
infraestrutura aos bairros 
do Taquaral e das Toni-
nhas, com serviços de im-
plantação e ampliação de 
rede de captação de águas 
pluviais. Este conjunto de 
obras de drenagem vai dar 
solução os problemas de 
inundações e alagamen-
tos vivenciados há déca-
das por moradores destes 
bairros, além de garantir 
melhoria na mobilidade 
urbana, conservação do 
pavimento e proporcionar 
mais qualidade de vida às 
comunidades.

Nas Toninhas a obra 
é uma parceria público 
privada. O serviço é exe-
cutado pela secretaria de 
Infraestrutura com a parti-
cipação da mão de obra de 
voluntários do bairro. Está 
sendo feita a manutenção 
da rede existente e a im-
plantação de uma nova li-
nha de drenagem com 150 
metros de extensão, que 
contemplará o bairro com 
cem por cento de rede de 
captação de águas fluviais 

e assim evitar os alaga-
mentos que ocorriam há 
pelo menos 20 anos. O va-
lor total da obra é de cerca 
de R$ 350 mil. Os traba-
lhos tiveram início em fe-
vereiro deste ano e serão 
concluídos no próximo 
mês de julho. Esta foi uma 
indicação do vereador Ma-
nuel Marques.

A secretaria de 
Obras está em fase final de 
implantação do sistema de 
drenagem com colocação 
de tubos para escoamen-
to de águas pluviais com 
250 metros de extensão, 
nas ruas José Pedro Char-
leaux, Maria Benedito da 
Conceição e Maria Ma-
dalena Charleaux, no Ta-
quaral. O investimento é 
da Prefeitura com recursos 

do FINISA no valor de R$ 
120 mil. O serviço, que 
também é uma indicação 
do vereador Claudinei Xa-
vier, teve início em abril 
deste ano e será entregue 
ainda neste mês de junho.

“Muitas vezes a 
parceria público priva-
da é a solução e soma às 
ações da Prefeitura, como 
é o caso do serviço de am-
pliação da drenagem nas 
Toninhas. Vamos melho-
rar a vida dos moradores, 
minimizando os impactos 
que afetam a todos nas 
épocas das chuvas que 
castigam com alagamen-
tos. A drenagem urbana 
não é só uma necessida-
de, mas uma prioridade”, 
afirmou o prefeito Délcio 
Sato (PSD).

Fundo Social de Solidariedade realiza 
campanha de arrecadação de cobertores

O Fundo Social de 
Solidariedade de Ubatuba 
informa que, devido à pande-
mia da Covid-19, a tradicio-
nal campanha do agasalho 
deste ano terá como foco a 
doação de cobertores novos.

As doações devem 
ser entregues até 22 de se-
tembro no Centro de Capa-
citação Profissional, que fica 
na av. Governador de Abreu 
Sodré s/n, ao lado do Termi-
nal Turístico da Comtur, no 

Perequê-Açu, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Os cobertores arre-
cadados serão destinados 

às organizações sociais do 
município e famílias mais 
carentes registradas junto à 
Assistência Social.

Ubatuba prorroga quarentena 
até 15 de julho

Prorrogação da qua-
rentena até 15 de julho de 
2020 e definição de regras 
para o setor alimentício são 
as novas medidas instituídas 
pela Prefeitura de Ubatuba 
por meio do Decreto Muni-
cipal n. 7364, de 15 de junho 
de 2020.

O decreto define que 
todos os estabelecimentos 
comerciais do ramo alimen-
tício (bares, restaurantes e 
lanchonetes) devem obri-
gatoriamente preencher ato 
declaratório junto à Vigi-
lância Sanitária Municipal, 
em observância a protocolo 
sanitário específico. Esses 
comércios poderão abrir 
com atendimento presencial 
somente de segunda a sexta-
-feira, até as 22 horas, ou 
com sistema delivery e/ou 
retirada a qualquer horário e 
dia da semana.

No ato declaratório, 
o proprietário do estabele-
cimento declara conhecer a 
legislação sanitária vigente 
e cumpri-la integralmente, 

inclusive em suas futuras 
atualizações, assumindo ci-
vil e criminalmente inteira 
responsabilidade pela ve-
racidade das informações 
prestadas para o exercício 
das atividades relacionadas.  
https://www.ubatuba.sp.gov.
br/download/sms/vigilancia/
covid-19/ATO-DECLARA-
TORIO-ALIMENTOS.pdf

Continuam a valer as 
regras de ocupação máxima 
de 30% (trinta por cento) do 
espaço reservado ao público/
clientes, devendo constar em 
lugar visível para os órgãos 
de fiscalização a lotação má-
xima do estabelecimento.

Outra novidade é 
que os restaurantes do tipo 
buffet a quilo ou com preço 
fixo poderão abrir também, 
porém é expressamente proi-
bido o autosserviço. Além de 
providenciar medidas para 
proteção dos equipamentos 
de buffet (mesas, balcões, 
pistas e outros equipamentos 
e móveis onde os alimentos 
são oferecidos aos clientes) 

como protetores salivares e 
higiene dos clientes (água, 
sabão, papel toalha e álcool 
em gel), esses estabeleci-
mentos deverão utilizar fun-
cionários devidamente prote-
gidos para organizar as filas 
e servir os clientes, a fim de 
reduzir o contato com os ali-
mentos.

O novo decreto de-
fine a abertura de estabele-
cimentos dos meios de hos-
pedagem a partir de 01 de 
julho, com 50% da capacida-
de total, somente se os dados 
de evolução epidemiológica 
permitirem essa abertura e 
seguindo protocolo sanitário 
do governo do Estado de São 
Paulo e recomendações da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) em 
relação a hóspedes que apre-
sentem sintomas.

Dúvidas poderão ser 
esclarecidas junto à Vigi-
lância Sanitária pelo email 
visaubatuba@gmail.com ou 
remotamente, pelo telefone 
(12) 3832-6810.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

      24 de junho de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 Não deixe que abusem da sua boa fé: não seja 
ingênua! No amor, entusiasmo e cumplicidade estarão em 
alta. Nº da Sorte 96.

 A sensação de estar sozinha pode incomodar 
muito. Mesmo assim, seja discreta sobre sua vida amorosa, 
ok? Nº da Sorte 05.

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

 O convívio com seu príncipe trará a cumplici-
dade que sempre desejou. Cuidado apenas para não se 
magoar à toa. Nº da Sorte 06.

 Terá sucesso se puder trabalhar em casa ou 
dedicar-se a uma atividade autônoma. Convém ser mais 
seletiva com os amigos. Nº da Sorte 30.

 Não tenha medo de assumir novas responsa-
bilidades. A fase trará grande amadurecimento emocional. 
Nº da Sorte 66.

 Procure transmitir confiança às pessoas. Um 
romance iniciado agora tem grandes chances de dar certo. 
Vá em frente! Nº da Sorte 04.

Peixes - 20/02 à 20/03

 É tempo de estreitar seus laços de afeto! Tome 
a iniciativa e procure as pessoas que estão distantes. Nº da 
Sorte 41.

 Nada de gastar à toa, hein! Um romance secreto 
pode surpreender você. Mas terá que ser discreta, ok? Nº 
da Sorte 21.

 Moderação é a palavra de ordem desta semana.  
É um ótimo momento para reacender a paixão com seu 
príncipe. Nº da Sorte 02.

 Não exija demais de si mesma: aceite os seus 
limites. A vida afetiva pede discrição: guarde seus segredos. 
Nº da Sorte 01.

 Uma sensação de perda pode incomodar 
bastante. As relações estáveis terão maior proteção dos 
astros. Nº da Sorte 09.

 Cuidado com atitudes radicais. Cobranças e 
exigências demais podem esfriar a paixão. Pegue leve, 
certo? Nº da Sorte 10.

“Serenamente dou o 
primeiro passo no 

caminho da eternidade 
e saio da vida para 
entrar na História”

Getúlio Vargas
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UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

Casos por bairro
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Juntos vamos derrotar o vírus

 Ao Comerciante ou Prestador de Serviço que está de quarentena,  
não é classificado como serviço essencial, e que pode se utilizar de DE-
LIVERY para atender seus clientes, o Jornal Noroeste News em parceria  
com a Rádio Antena 8 FM irão divulgar durante a crise do Novo Coro-
navírus (Covid-19), gratuitamente seus serviços e produtos.

DELICIAS DELIVERY – Comida Caseira (Marmitex) Entrega da M. de Sá ao P. Novo. TEL. 3600-8655 WHATSS 12 
9 9615-8147 ou 12 9 9656-6423 (divulgado por Nilton Oliveira e Daniele Miranda).

MANDA SALGADOS -  Salgados, bolos, doces e kit festa. Rua São Miguel, 985 no Morro do Algodão TEL./WHATSS 
(12) 9 8152-1764 (divulgado pela Monica Gonçalves).

MOTOBOY DIEGO GUEDES - Não saia de casa chama Guedes express moto e carro / TEL./WHATSS 12 9 8297-
4540 (divulgado por Diego Guedes).

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

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

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

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

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

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

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

CHAVEIRO PORTO NOVO – ATENDIMENTO 24H / WHATSS 12 9 8143-3817 OU 12 9 9746-0702 (divulgado por 
William Melo).

MARMITEX DO JAPA – Entrega da Enseada ao Poiares / WHATSS 12 9 9713-3751 OU 12 9 8266-0578 (divulgado 
por Dani Maeda).

DANI BOLOS E SALGADOS – DISQUE ENCOMENDAS WHATSS 12 9 8278-6446 (divulgado por Danieli Cruz).

RESTAURANTE MARANATA – Ao lado do AME Caraguá - DELIVERY 3883-1840 / WHATSS 12 9 8202-5141 
(divulgado por Vilma e João Melão).

JU PYRA LANCHES – LANCHES, SALGADOS E PASTEIS / WHATASS 12 9 8812-7217 (divulgado por Ana Jupyra).

SONHOS, DOCES DA HELO – Sobremesas e ovos de páscoa / entrega grátis WHATSS 12 9 9719-0759 (divulgado 
por Tatiana Pereira da Silva).

HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO/ SITE: www.ligougelou.com.br / TEL. (12) 3887-5877/ WHATSSS (12) 
9 8160-5722 OU (12) 9 9708-9877 (divulgado por Daniela Ligou Gelou).

Noroeste
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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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Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado c/projeto aprovado 
de 10 sobrados na Rua 
Cristovão de Barros/ um 
quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito 
contra oferta (12) 99660-
2700 com Flávio

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

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

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

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

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

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

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

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

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


