
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Quarta-Feira e Quinta-Feira 18 e 19 de Março de 2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
Litoral Norte tem 39 casos suspeitos de Coronavírus  
 
Caraguatatuba 
Avanço da dengue preocupa autoridades do Litoral Norte  
 
Caraguatatuba 
Vunesp suspende teste de aptidão física da Guarda Municipal de 
Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Serramar Shopping reduz horário de atendimento devido ao coronavírus 
 
Caraguatatuba 
Sobe para 48 o número de casos suspeitos de Covid-19 no Litoral Norte 
 
Caraguatatuba 
Confira como está funcionado o Sistema de Saúde de Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Aumenta para 51 o número de casos suspeitos de Coronavírus no Litoral Norte 
 
Radar Litoral 
Geral 
Prefeituras não podem determinar fechamento de rodovias, explica advogado; 
Concessionária destaca que medida cabe a autoridades 
 
Geral 
Operários da obra da Nova Tamoios apontam aglomeração em área de 
convívio; Concessionária e QG afirmam que medidas são adotadas 
 
Saúde 
Unidades de Saúde de Caraguatatuba mantêm horário de funcionamento e 
definem protocolos de atendimento 
 
 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/litoral-norte-tem-39-casos-suspeitos-de-coronavirus/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/avanco-da-dengue-preocupa-autoridades-do-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/vunesp-suspende-teste-de-aptidao-fisica-da-guarda-municipal-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/vunesp-suspende-teste-de-aptidao-fisica-da-guarda-municipal-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/serramar-shopping-reduz-horario-de-atendimento-devido-ao-coronavirus/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/sobe-para-43-o-numero-de-casos-suspeitos-de-covid-19-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/confira-como-esta-funcionando-o-sistema-de-saude-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/81518/
https://radarlitoral.com.br/noticias/14427/prefeituras-nao-podem-determinar-fechamento-de-rodovias-explica-advogado;-concessionaria-destaca-que-medida-cabe-a-autoridades
https://radarlitoral.com.br/noticias/14427/prefeituras-nao-podem-determinar-fechamento-de-rodovias-explica-advogado;-concessionaria-destaca-que-medida-cabe-a-autoridades
https://radarlitoral.com.br/noticias/14430/operarios-da-obra-da-nova-tamoios-apontam-aglomeracao-em-area-de-convivio;-concessionaria-e-qg-afirmam-que-medidas-sao-adotadas
https://radarlitoral.com.br/noticias/14430/operarios-da-obra-da-nova-tamoios-apontam-aglomeracao-em-area-de-convivio;-concessionaria-e-qg-afirmam-que-medidas-sao-adotadas
https://radarlitoral.com.br/noticias/14434/unidades-de-saude-de-caraguatatuba-mantem-horario-de-funcionamento-e-definem-protocolos-de-atendimento
https://radarlitoral.com.br/noticias/14434/unidades-de-saude-de-caraguatatuba-mantem-horario-de-funcionamento-e-definem-protocolos-de-atendimento


 

 
 

Portal Costa Azul 
Caraguatatuba 
Unidades de Saúde de Caraguatatuba mantém horário de funcionamento e 
definem protocolos de atendimento 
 
Caraguatatuba 
Procon fiscaliza preço do álcool gel e máscaras em farmácias e comércios de 
Caraguatatuba 
 
Portal R3 
Caraguatatuba 
Prefeitura suspende licenças para entrada de vans e ônibus de turismo em 
Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Caraguá: Fundacc cancela 13ª Encenação da Paixão de Cristo para prevenção 
do Covid-19 
 
Portal Caiçara  
Cotidiano 
Para evitar aglomerações, Prefeitura de Caraguá entregará medicamentos de 
alto custo em casa para 1,6 mil pacientes 
 
Nova Imprensa 
Cidades 
Caraguatatuba reúne associações para criar protocolo de prevenção contra 
coronavírus 
 
Cidades 
Prefeitura de Caraguá entrega medicamentos de alto custo em casa para 1,6 
mil pacientes 
 
Cidades 
Vereadores pedem ao Estado inauguração imediata do Hospital Regional 
 
Cidades 
Arara é resgatada pela PM em refeitório na Martim de Sá 
 
Folha de SP 
Coronavírus 
'SP terá que fazer uma gestão de leitos de UTI para que o sistema não entre 
em colapso', diz David Uip 
 
 

https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/18/Unidades-de-Sa%C3%BAde-de-Caraguatatuba-mant%C3%A9m-hor%C3%A1rio-de-funcionamento-e-definem-protocolos-de-atendimento
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/18/Unidades-de-Sa%C3%BAde-de-Caraguatatuba-mant%C3%A9m-hor%C3%A1rio-de-funcionamento-e-definem-protocolos-de-atendimento
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/18/Procon-fiscaliza-pre%C3%A7o-do-%C3%A1lcool-gel-e-m%C3%A1scaras-em-farm%C3%A1cias-e-com%C3%A9rcios-de-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/18/Procon-fiscaliza-pre%C3%A7o-do-%C3%A1lcool-gel-e-m%C3%A1scaras-em-farm%C3%A1cias-e-com%C3%A9rcios-de-Caraguatatuba
https://www.portalr3.com.br/2020/03/prefeitura-suspende-licencas-para-entrada-de-vans-e-onibus-de-turismo-em-caraguatatuba/
https://www.portalr3.com.br/2020/03/prefeitura-suspende-licencas-para-entrada-de-vans-e-onibus-de-turismo-em-caraguatatuba/
https://www.portalr3.com.br/2020/03/caragua-fundacc-cancela-13a-encenacao-da-paixao-de-cristo-para-prevencao-do-covid-19/
https://www.portalr3.com.br/2020/03/caragua-fundacc-cancela-13a-encenacao-da-paixao-de-cristo-para-prevencao-do-covid-19/
http://www.portalcaicara.com.br/para-evitar-aglomeracoes-prefeitura-entregara-medicamentos-de-alto-custo-em-casa-para-16-mil-pacientes/
http://www.portalcaicara.com.br/para-evitar-aglomeracoes-prefeitura-entregara-medicamentos-de-alto-custo-em-casa-para-16-mil-pacientes/
https://novaimprensa.com/2020/03/caraguatatuba-reune-associacoes-para-criar-protocolo-de-prevencao-contra-coronavirus.html
https://novaimprensa.com/2020/03/caraguatatuba-reune-associacoes-para-criar-protocolo-de-prevencao-contra-coronavirus.html
https://novaimprensa.com/2020/03/prefeitura-de-caragua-entrega-medicamentos-de-alto-custo-em-casa-para-16-mil-pacientes.html
https://novaimprensa.com/2020/03/prefeitura-de-caragua-entrega-medicamentos-de-alto-custo-em-casa-para-16-mil-pacientes.html
https://novaimprensa.com/2020/03/vereadores-pedem-ao-estado-inauguracao-imediata-do-hospital-regional.html
https://novaimprensa.com/2020/03/arara-aparece-para-almocar-em-refeitorio-na-martim-de-sa.html
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/sp-tera-que-fazer-uma-gestao-de-leitos-de-uti-para-que-o-sistema-nao-entre-em-colapso-diz-david-uip.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/sp-tera-que-fazer-uma-gestao-de-leitos-de-uti-para-que-o-sistema-nao-entre-em-colapso-diz-david-uip.shtml


 

 
 

O Vale  
Nossa Região 
Com três casos confirmados, Vale ainda tem 231 suspeitos do coronavírus 
 
Repórter Litoral 
Geral 
Na luta contra o Covid-19, Prefeitura suspende licenças para entrada de vans e 
ônibus de turismo em Caraguatatuba 
 
Meon 
Notícias 
Atualização: Litoral Norte agora tem 49 casos suspeitos de coronavírus 
 
Gazeta de SP 
Estado 
Litoral Norte cancela eventos e adere a barreiras sanitárias contra novo 
coronavírus 
 
Massagua News 
Caraguatatuba 
Na luta contra o Covid-19, Prefeitura suspende licenças para entrada de vans e 
ônibus de turismo em Caraguatatuba 
 
Ubatuba acontece 
Coronavírus 
Câmara de Caraguatatuba suspende sessões das próximas semanas 
 
Polícia 
Arara surge em condomínio de Caraguatatuba e é resgatada pela Polícia 
Ambiental 
 
Coronavírus 
Casos suspeitos de coronavírus chegam a 39 divididos entre as quatro cidades 
do Litoral Norte 
 
Coronavírus 
Caraguatatuba com doze casos notificados, preocupa-se com imunidade baixa 
dos idosos 
 
Litoral em Pauta 
Caraguatatuba 
Teatro Mario Covas conta com variedade de espetáculos segundo presidente 
da FUNDACC 
 

https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/nossa_regiao/2020/03/99695-com-tres-casos-confirmados--vale-ainda-tem-231-suspeitos-do-coronavirus.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/18/na-luta-contra-o-covid-19-prefeitura-suspende-licencas-para-entrada-de-vans-e-onibus-de-turismo-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/18/na-luta-contra-o-covid-19-prefeitura-suspende-licencas-para-entrada-de-vans-e-onibus-de-turismo-em-caraguatatuba/
http://www.meon.com.br/noticias/informacoes-coronavirus/atualizacao-litoral-norte-agora-tem-49-casos-suspeitos-de-coronavirus,
https://www.gazetasp.com.br/estado/2020/03/1064538-litoral-norte-cancela-eventos-e-aderem-a-barreiras-sanitarias-contra-novo-coronavirus.html
https://www.gazetasp.com.br/estado/2020/03/1064538-litoral-norte-cancela-eventos-e-aderem-a-barreiras-sanitarias-contra-novo-coronavirus.html
http://massaguanews.com.br/2020/03/na-luta-contra-o-covid-19-prefeitura-suspende-licencas-para-entrada-de-vans-e-onibus-de-turismo-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2020/03/na-luta-contra-o-covid-19-prefeitura-suspende-licencas-para-entrada-de-vans-e-onibus-de-turismo-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/camara-de-caraguatatuba-suspende-sessoes-das-proximas-semanas/
http://ubatubaacontece.com.br/arara-surge-em-condominio-de-caraguatatuba-e-e-resgatada-pela-policia-ambiental/
http://ubatubaacontece.com.br/arara-surge-em-condominio-de-caraguatatuba-e-e-resgatada-pela-policia-ambiental/
http://ubatubaacontece.com.br/casos-suspeitos-de-coronavirus-chegam-39-divididas-entre-as-quatro-cidades-do-litoral-norte/
http://ubatubaacontece.com.br/casos-suspeitos-de-coronavirus-chegam-39-divididas-entre-as-quatro-cidades-do-litoral-norte/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-com-doze-casos-notificados-preocupa-se-com-imunidade-baixa-dos-idosos/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-com-doze-casos-notificados-preocupa-se-com-imunidade-baixa-dos-idosos/
https://www.litoralempauta.com.br/teatro-mario-covas-conta-com-variedade-de-espetaculos-segundo-presidente-da-fundacc/
https://www.litoralempauta.com.br/teatro-mario-covas-conta-com-variedade-de-espetaculos-segundo-presidente-da-fundacc/


 

 
 

Rádio Oceânica 
Caraguatatuba 
Coronavírus no Litoral Norte 
 
Caraguatatuba 
Entrega em domicílio 
 
Caraguatatuba 
Sobe para 32 o número casos suspeitos de Coronavírus no Litoral Norte 
 
Caraguatatuba 
COVID-19 No Litoral Norte de SP 
 
Expressão Caiçara 
Edição 1371 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oceanicafm.com.br/noticia/619/coronavirus-no-litoral-norte-
https://oceanicafm.com.br/noticia/616/entrega-em-domicilio-
https://oceanicafm.com.br/noticia/614/sobe-para-32-o-numero-casos-suspeitos-de-coronavirus-no-litoral-norte
https://oceanicafm.com.br/noticia/613/covid-19-no-litoral-norte-de-sp
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Clipping de Notícias: 18/03/2020 
Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 
Prefeituras não podem determinar fechamento de rodovias, 

explica advogado; Concessionária destaca que medida cabe a 
autoridades 

 
Durante um pronunciamento ao vivo do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior, em rede social na noite de terça-feira (17/3), moradores questionaram a 
possibilidade de fechamento da Rodovia dos Tamoios para restringir o acesso 
ao Litoral Norte e diminuir o fluxo de turistas diante da pandemia do 
Coronavírus. Nesta quarta-feira (18/3), o Radar Litoral consultou o advogado 
Dr. Henrique Manoel Alves. Conforme explicou, "prefeituras não podem 
determinar fechamento de rodovias". 

Dr. Henrique Alves salienta que tal medida esbarra em questões de 
competência. "Prefeito nenhum pode legislar ou decretar qualquer norma que 
interfira no direito de ir e vir das pessoas. Qualquer medida adotada neste 
sentido por governo municipal é inconstitucional", enfatizou. 

Na questão das estradas, o advogado salienta que são de competência 
estadual e federal. "O município pode legislar no trânsito local. Cercear o direito 
de ir e vir está entre as exceções das exceções. Um decreto presidencial 
poderia proibir a circulação das pessoas, no chamado Estado de Sítio, Estado 
de Defesa".  

Concessionária Tamoios 

O Radar Litoral também entrou em contato com a Concessionária Tamoios, 
que administra a rodovia. Em nota, a concessionária informou que "Não há 
qualquer previsão e essa decisão cabe às autoridades. Vale destacar que a 



 

 
 

Tamoios não recebeu nenhuma análise nesse sentido por parte das 
autoridades”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/03/2020 
Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 
Operários da obra da Nova Tamoios apontam aglomeração em 
área de convívio; Concessionária e QG afirmam que medidas 

são adotadas 
Operários da obra da Nova Tamoios - duplicação do trecho de serra da rodovia 
- entraram em contato com a reportagem do Radar Litoral e enviaram fotos de 
áreas com grande aglomeração, apesar das recomendações do Ministério da 
Saúde e OMS, diante da pandemia do Coronavírus. Eles citam refeitórios, 
vestiários e espaços de convívio e afirmam que poucas medidas para evitar a 
disseminação foram adotadas. Em nota, a Concessionária Tamoios garantiu 
que as medidas de higienização, conscientização e diminuição da 
concentração de colaboradores 

Segundo os funcionários, que preferiram não se identificar, há poucos pontos 
com oferta de álcool gel no pátio de obras. O sindicato da categoria confirmou 
a situação e informou que cobra medidas por parte da construtora Queiroz 
Galvão e da Concessionária Tamoios. 

O Radar Litoral entrou em contato com a empreiteira e com a concessionária. 
Na nota oficial enviada nesta tarde de quarta-feira (18/3), a Concessionária 
Tamoios ressaltou as medidas adotadas na obra e também na rodovia. São 
elas: divulgação de orientações a respeito da higienização constante das mãos, 
principalmente lavagem com água e sabão e/ou álcool gel; intensificação da 
limpeza das áreas de trabalho; utilização de luvas para proteção das mãos nas 
Praças de Pedágio; disponibilização de álcool gel nos veículos do tráfego; 
aumento de pontos de disponibilidade de álcool gel; suspensão de 
treinamentos e grandes reuniões por tempo indeterminado; afastamento dos 
funcionários acima de 60 anos por tempo indeterminado; nas obras, estão 



 

 
 

sendo tomadas medidas de higienização, conscientização e diminuição da 
concentração de colaboradores. Todos estão sendo orientados a ficar em casa 
se apresentarem qualquer sintoma do COVID-19.  

Sobre uma possível paralisação da obra, a Concessionária Tamoios informou o 
seguinte. "Nesse momento, não há planejamento de paralisação da obra. A 
empresa está acompanhando os fatos, está em contato constante com a 
Agência Reguladora – ARTESP e demais autoridades, objetivando tomar 
ações preventivas e de proteção de seus empregados e usuários da rodovia, 
mantendo vias seguras para o fluxo de abastecimento das cidades".  

A Queiroz Galvão informou que está cumprindo as orientações das autoridades 
e está tomando diversas medidas para proteger seus colaboradores, sem, no 
entanto, suspender as operações da empresa. Em nota, a empresa salienta 
que "para parte do nosso efetivo, já foi implantado o sistema de home office e, 
no caso das obras, medidas de higienização, conscientização e diminuição da 
concentração de colaboradores estão sendo tomadas. Todos estão sendo 
orientados a ficar em casa se apresentarem qualquer sintoma do COVID-19. A 
Queiroz Galvão acredita que mitigar os efeitos da pandemia é responsabilidade 
de todos e está focada em participar ativamente desse esforço". 
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Unidades de Saúde de Caraguatatuba mantêm horário de 

funcionamento e definem protocolos de atendimento 
 
Embasada nas orientações da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e 
do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus (Covid-19) e preocupada com 
o grupo de risco, formado por idosos e pessoas com doenças crônicas, a 
Prefeitura de Caraguatatuba iniciou desde a semana passada medidas de 
prevenção para combater e retardar a transmissão do vírus. 

Desde o início da semana, a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba realiza 
diversas reuniões e capacitações para representantes de saúde, entre eles 
coordenadores, diretores e gerentes das unidades do município. 

Em uma reunião realizada na terça-feira (17), as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) foram orientadas de que funcionarão normalmente, das 7h às 17h, para 
atender casos emergenciais. 

Porém, todas as consultas e exames agendados da atenção básica serão 
cancelados, exceto gestantes e puérperas. Essas medidas foram adotadas 
para evitar aglomerações no local. 

Outra orientação foi de que a UBS será a porta de entrada fundamental 
para combate ao novo coronavírus, bem como os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACSs), que irão trabalhar com informações a população sobre o vírus. 

Cada representante foi instruído a se adequar a situação e providenciar uma 
sala de triagem para atender o fluxo dos casos suspeitos de Covid-19. Cada 
UBS terá uma entrada separada para casos suspeitos de coronavírus e, se 
preciso, vai pra isolamento. 



 

 
 

Consultas odontológicas marcadas com dentistas da atenção básica 
serão canceladas. Os dentistas das Unidades de Saúde e das escolas 
municipais também receberam instruções de como agir no combate a Covid-
19. Todos irão dar apoio a UBS, para que o atendimento ao paciente doente 
seja rápido e seguro. 

CEM/CEO 

O Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEM/CEO), no Jardim 
Primavera, cancelou, via telefone, somente as consultas para idosos e pessoas 
com doenças crônicas, mas vai monitorar os pacientes e suas anomalias. 

A medida foi tomada para diminuir a circulação de pessoas na unidade. Para 
atender as demais consultas e realizar outros serviços, o CEM/CEO irá 
permanecer com o mesmo horário de funcionamento. 

Outros pacientes cancelaram as suas consultas, preocupados com os idosos. 
Alguns alegaram que não iriam até a unidade, porque tinham idosos, pais ou 
avós em casa e que se fossem até o local poderiam ser contaminados com o 
vírus e assim transmiti-lo a eles. 

Todas as consultas oftalmológicas agendadas para pacientes idosos 
também foram canceladas. Essas precauções tomadas pelo 
CEM/CEO seguem rigorosamente as diretrizes do Ministério da Saúde. 

No momento, além da preocupação com grupo de risco, que precisa estar em 
um isolamento social, dentro de casa, a Prefeitura de Caraguatatuba busca 
levar à população informações corretas sobre o vírus e os métodos prevenção. 

Segundo a médica geriatra e coordenadora da Saúde do Idoso no município, 
Lidiane Sacardo de Souza, ficar em casa e não ter contato com outras pessoas 
é a melhor maneira de parar a transmissão do vírus. “Os idosos precisam ter a 
consciência de que neste momento o isolamento social é a melhor prevenção”. 

A família ou o responsável deverá investir na educação continuada do idoso, 
além de orientar que ele deverá ficar em sua residência e que o vírus tem 
uma velocidade muito grande de contaminação. “O idoso tem o índice de 
mortalidade maior, por conta do seu sistema imunológico, é uma fisiologia 
muito difícil”, alertou a geriatra. 

De acordo com a médica, a orientação da Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG) e do Ministério da Saúde é de que “devemos deixar 
os idosos cientes para evitarem aglomerações, além de não terem contatos 
com crianças, adolescentes e jovens”. “As crianças podem ter o vírus, mas não 
desenvolvem os sintomas, por esse motivo as aulas foram canceladas”, 
explicou. 

A médica disse que essas orientações devem ser seguidas e aliadas a 
uma higiene respiratória, como o hábito de lavar as mãos, cobrir com o braço a 



 

 
 

tosse e espirro, utilização do álcool em gel, se for conversar com uma pessoa, 
pelo menos dois metros de distância. “A gente nunca sabe o que a outra 
pessoa tem por isso o melhor lugar que a pessoa pode estar é dentro de sua 
casa, com um convívio familiar”. 

A médica disse que a imunidade do idoso é muito baixa. “Com orientações da 
SBGG, todas as consultas ambulatoriais para pessoas acima de 60 anos foram 
canceladas e postergadas, pelo menos nesses 15 primeiros dias para contar a 
disseminação”. 

A geriatra falou o que idoso deve fazer se apresentar sintomas de gripe. 
“Ele deverá se manter em casa com medicação de gripe e muita 
hidratação, com higiene”. Os idosos com falta de ar e que 
apresentarem sintomas gripais foram orientados pela médica a procurarem 
uma unidade de saúde, de preferência durante o dia. 

“Se a pessoa estiver com sintomas gripais sem falta de ar, não procure a 
unidade. Idosos devem evitar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), só em 
casos de urgência em uma crise durante a noite”, finalizou. 
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Unidades de Saúde de Caraguatatuba mantém horário de 

funcionamento e definem protocolos de atendimento 
 

Porém, todas as consultas e exames agendados da atenção básica serão 
cancelados, exceto gestantes e puérperas. Essas medidas foram adotadas 

para evitar aglomerações no local. 

 
Embasada nas orientações da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e 
do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus (Covid-19) e preocupada com 
o grupo de risco, formado por idosos e pessoas com doenças crônicas, a 
Prefeitura de Caraguatatuba iniciou desde a semana passada medidas de 
prevenção para combater e retardar a transmissão do vírus. 
Desde o início da semana, a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba realiza 
diversas reuniões e capacitações para representantes de saúde, entre eles 
coordenadores, diretores e gerentes das unidades do município. 
Em uma reunião realizada na terça-feira (17), as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) foram orientadas de que funcionarão normalmente, das 7h às 17h, para 
atender casos emergenciais. 
Porém, todas as consultas e exames agendados da atenção básica serão 
cancelados, exceto gestantes e puérperas. Essas medidas foram adotadas 
para evitar aglomerações no local. 
Outra orientação foi de que a UBS será a porta de entrada fundamental 
para combate ao novo coronavírus, bem como os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACSs), que irão trabalhar com informações a população sobre o vírus. 
Cada representante foi instruído a se adequar a situação e providenciar uma 
sala de triagem para atender o fluxo dos casos suspeitos de Covid-19. Cada 
UBS terá uma entrada separada para casos suspeitos de coronavírus e, se 
preciso, vai pra isolamento. 
Consultas odontológicas marcadas com dentistas da atenção básica 
serão canceladas. Os dentistas das Unidades de Saúde e das escolas 
municipais também receberam instruções de como agir no combate a Covid-



 

 
 

19. Todos irão dar apoio a UBS, para que o atendimento ao paciente doente 
seja rápido e seguro. 
CEM/CEO 
O Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEM/CEO), no Jardim 
Primavera, cancelou, via telefone, somente as consultas para idosos e pessoas 
com doenças crônicas, mas vai monitorar os pacientes e suas anomalias. 
A medida foi tomada para diminuir a circulação de pessoas na unidade. Para 
atender as demais consultas e realizar outros serviços, o CEM/CEO irá 
permanecer com o mesmo horário de funcionamento. 
Outros pacientes cancelaram as suas consultas, preocupados com os idosos. 
Alguns alegaram que não iriam até a unidade, porque tinham idosos, pais ou 
avós em casa e que se fossem até o local poderiam ser contaminados com o 
vírus e assim transmiti-lo a eles. 
Todas as consultas oftalmológicas agendadas para pacientes idosos 
também foram canceladas. Essas precauções tomadas pelo 
CEM/CEO seguem rigorosamente as diretrizes do Ministério da Saúde. 
No momento, além da preocupação com grupo de risco, que precisa estar em 
um isolamento social, dentro de casa, a Prefeitura de Caraguatatuba busca 
levar à população informações corretas sobre o vírus e os métodos prevenção. 
Segundo a médica geriatra e coordenadora da Saúde do Idoso no município, 
Lidiane Sacardo de Souza, ficar em casa e não ter contato com outras pessoas 
é a melhor maneira de parar a transmissão do vírus. “Os idosos precisam ter a 
consciência de que neste momento o isolamento social é a melhor prevenção”. 
A família ou o responsável deverá investir na educação continuada do idoso, 
além de orientar que ele deverá ficar em sua residência e que o vírus tem 
uma velocidade muito grande de contaminação. “O idoso tem o índice de 
mortalidade maior, por conta do seu sistema imunológico, é uma fisiologia 
muito difícil”, alertou a geriatra. 
De acordo com a médica, a orientação da Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG) e do Ministério da Saúde é de que “devemos deixar 
os idosos cientes para evitarem aglomerações, além de não terem contatos 
com crianças, adolescentes e jovens”. “As crianças podem ter o vírus, mas não 
desenvolvem os sintomas, por esse motivo as aulas foram canceladas”, 
explicou. 
A médica disse que essas orientações devem ser seguidas e aliadas a 
uma higiene respiratória, como o hábito de lavar as mãos, cobrir com o braço a 
tosse e espirro, utilização do álcool em gel, se for conversar com uma pessoa, 
pelo menos dois metros de distância. “A gente nunca sabe o que a outra 
pessoa tem por isso o melhor lugar que a pessoa pode estar é dentro de sua 
casa, com um convívio familiar”. 
A médica disse que a imunidade do idoso é muito baixa. “Com orientações da 
SBGG, todas as consultas ambulatoriais para pessoas acima de 60 anos foram 
canceladas e postergadas, pelo menos nesses 15 primeiros dias para contar a 
disseminação”. 



 

 
 

A geriatra falou o que idoso deve fazer se apresentar sintomas de gripe. 
“Ele deverá se manter em casa com medicação de gripe e muita 
hidratação, com higiene”. Os idosos com falta de ar e que 
apresentarem sintomas gripais foram orientados pela médica a procurarem 
uma unidade de saúde, de preferência durante o dia. 
“Se a pessoa estiver com sintomas gripais sem falta de ar, não procure a 
unidade. Idosos devem evitar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), só em 
casos de urgência em uma crise durante a noite”, finalizou. 
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Procon fiscaliza preço do álcool gel e máscaras em farmácias e 

comércios de Caraguatatuba 
 

Órgão está recebendo muitas denúncias referentes à disparada de preços 
desses dois produtos na cidade. 

 
Os fiscais do Procon em Caraguatatuba estão nas ruas desde esta quarta-feira 
(18/03), notificando as farmácias e estabelecimentos que vendem produtos 
hospitalares para apresentarem as notas fiscais de compras de álcool gel e 
máscaras protetoras nos últimos três meses. 
Essa é uma medida adotada pela Fundação Procon, de acordo com o diretor 
órgão no município, Aliex Moreira, para verificar se há abusos na 
comercialização desses produtos, em  decorrência da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 
“Estamos recebendo muitas denúncias pelo telefone ou pessoalmente da 
disparada de preços desses dois produtos na cidade. De posse das notas 
fiscais das compras nos últimos 90 dias, poderemos constatar se há realmente 
uma elevação abusiva nos preços”, explicou o diretor. 
Para registrar a reclamação sem sair de casa, o consumidor pode preencher o 
formulário pelo endereço 
eletrônico http://procon.caraguatatuba.sp.gov.br/2020/03/18/atendimento-
procon-on-line-denuncias/ ou pelo telefone (12) 3897-8282. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

http://procon.caraguatatuba.sp.gov.br/2020/03/18/atendimento-procon-on-line-denuncias/
http://procon.caraguatatuba.sp.gov.br/2020/03/18/atendimento-procon-on-line-denuncias/
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Prefeitura suspende licenças para entrada de vans e ônibus de 

turismo em Caraguatatuba 

 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, suspende 
por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira (17), novas autorizações 
para a entrada de vans e ônibus de fretamento turístico no município. A medida 
da parte do protocolo de saúde prevenir o contágio e transmissão do novo 
coronavírus (Covid-19). 

Pelo decreto 1.230/20, assinado pelo prefeito Aguilar Junior e publicado nesta 
segunda-feira (16) no Diário Oficial do Município, todas as medidas seguem o 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da 
Saúde do Brasil; e o disposto na Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
na Portaria MS 356, de 11 de março de 2020, e no Decreto Estadual 64.862, 
de 13 de março de 2020. 

Para entrar na cidade, é preciso que seja feita a solicitação com, no mínimo, 10 
dias de antecedência, com observância do limite diário de 25 veículos. Isso 
ocorre com veículos que vão para hotéis, pousadas, eventos ou trazem 
passageiros para o turismo de um dia. 

Sem a senha emitida pela Secretaria de Turismo, os veículos podem ser 
autuados pelas Secretarias de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão e 
pelo Urbanismo, caso sejam estacionados em locais não permitidos. 



 

 
 

“Essa é mais uma medida adotada pelo prefeito Aguilar Junior com o objetivo 
de evitar a transmissão ou contágio pelo Covid-19”, diz o secretário de Turismo 
Rodrigo Tavano. 
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Caraguá: Fundacc cancela 13ª Encenação da Paixão de Cristo 

para prevenção do Covid-19 

 
 
A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba informa que 
está cancelada a 13ª Encenação da Paixão de Cristo, que seria realizada no 
dia 10 de abril, às 20h, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), para a 
prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). 

O cancelamento tem como base a recomendação da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e Ministério da Saúde do Brasil, com base no DECRETO Nº 
1.230, DE 16 DE MARÇO DE 2020, assinado pelo prefeito José Pereira de 
Aguilar Junior. 

A medida foi tomada para prevenir e evitar aglomeração do público que todos 
os anos acompanha a encenação da trajetória da crucificação e ressurreição 
de Cristo, encenada por voluntários de todas as idades. 

Em 2019, mais de 25 mil espectadores ocuparam cadeiras, arquibancadas ou 
assistiram em pé ao espetáculo de quase duas horas. 

Embora a Paixão de Cristo de Caraguatatuba esteja inserida no Calendário 
Oficial de Eventos do Município desde 18 de maio de 2011, pela LEI Nº 1.352, 
por se tratar de risco à saúde pública, essa medida é considerada de extrema 
necessidade. 
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Para evitar aglomerações, Prefeitura de 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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Caraguatatuba reúne associações para criar protocolo de 

prevenção contra coronavírus 
Será produzido um material informativo com orientações específicas para o 

comércio, de modo a propagar os cuidados 

 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na terça-feira (17) 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 contra o novo coronavírus (COVID-19). 

Atualmente o município tem 11 casos suspeitos e um já descartado pelo 
Instituto Adolfo Lutz. 

Durante a reunião, o prefeito explanou sobre as ações estabelecidas no 
decreto nº 1.230/2020 visando a redução da possibilidade de propagação do 
vírus. 

“Estamos trabalhando com muita responsabilidade, transparência e orientando 
a população. Esse momento é de prevenção.”, destacou. 

Todos os presentes disseram que estão abertos à questão das 
recomendações. “Nesse momento acredito que cada um precisa fazer a sua 
parte na prevenção”, destacou Lucas Gallina. 



 

 
 

Os representantes da Associação dos Quiosques de Caraguatatuba e da 
Associação de Hotéis e Pousadas adiantaram que já estão se reunindo com os 
comerciantes, visando estabelecer condutas a todos, como higienização dos 
espaços com maior frequência, mais distância entre as mesas, mais cuidado 
no atendimento, fechamento de áreas comuns como salão de jogos, sala de 
brinquedos e até criar um fluxo de café da manhã individual, no caso de hotéis 
e pousadas. 

Informativo 

Ao final do encontro, ficou definido que a prefeitura, em parceria com as 
associações, irá produzir um material informativo com orientações específicas 
para o comércio, de modo a propagar os cuidados. “Pedimos que os 
comerciantes sigam essas diretrizes para que possamos passar por isso sem 
grandes impactos”, destacou o prefeito. 

Também participaram da reunião o secretário de Turismo, Rodrigo Tavano, e o 
secretário de Obras Públicas, Leandro Borella. 

O prefeito Aguilar Junior também determinou a suspensão por tempo 
indeterminado das autorizações para entrada de vans e ônibus de turismo. 
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Prefeitura de Caraguá entrega medicamentos de alto custo em 

casa para 1,6 mil pacientes 
Objetivo é evitar aglomerações, evitando que idosos e pacientes crônicos vão à 

unidade de saúde 

 
Para combater o novo coronavírus (Covid-19), desde  terça-feira (17), a 
Prefeitura de Caraguatatuba adotou um pacote de medidas preventivas e 
cuidados focados na proteção da população, principalmente de idosos e 
pessoas com doenças crônicas. Entre elas, está a entrega domiciliar de 
medicametnos de alto custo. 

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 quinta-feira (26) cerca de 950 pacientes do 
programa recebam 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 continua 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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Vereadores pedem ao Estado inauguração imediata do Hospital 

Regional 
Documento foi encaminhado ao governador João Dória 

 
A abertura imediata do Hospital Regional do Litoral Norte foi solicitada ao 
governador do Estado de São Paulo, João Dória, em documento assinado 
pelos 15 vereadores de Caraguatatuba. O pedido visa atender a demanda 
prevista por contaminações do novo coronavírus (Covid-19). 

O objetivo dos parlamentares é atender os apelos de toda a população da 
região, que neste momento sofre com a endemia viral que assola o país e o 
mundo. 

Com a inauguração, o Hospital Regional será uma base de apoio de combate 
ao coronavírus, que muito tem preocupado e ainda está por se determinar a 
sua capacidade de infestação. De acordo com o documento, se isso se 
concretizar, o local será a salvação de muitas vidas na região. 

Um outro trecho do documento diz: “Sabedores que somos das possibilidades 
de inauguração de tão importante órgão público, que já se encontra preparado 
para receber os profissionais que ali trabalharão, é que solicitamos urgência 
para dar a devida tranquilidade para aqueles que utilizarão deste hospital”. 
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Arara é resgatada pela PM em refeitório na Martim de Sá 

O animal estava agitado, mas sem ferimentos 

 
Uma arara Canindé adulta apareceu para almoçar no refeitório de um 
condomínio no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba, nesta terça-feira (17). 
Ela estava em bom estado de saúde e foi levada para Fundação Animália, 
onde ficará em observação até que possa ser reintroduzida na natureza. 

 
A Polícia Ambiental foi chamada pelo responsável, chamado Diovani, para o 
resgate do animal que estava bastante agitado e não parecia ser domesticado. 
Com a utilização de técnicas de manejo e captura de animais silvestres, o 
resgate foi feito sem causar ferimentos na arara. 
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'SP terá que fazer uma gestão de leitos de UTI para que o 

sistema não entre em colapso', diz David Uip 
 

Médico responsável pelo enfrentamento do coronavírus no estado diz que 
respiradores são o principal gargalo e que Covid-19 já chegou ao SUS 
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Com três casos confirmados, Vale ainda tem 231 suspeitos do 

coronavírus 

 
RMVale. Número de casos sob suspeita cresce de forma rápida 
Foto: Divulgação 
 
Vale do Paraíba confirma primeiros casos positivos do novo coronavírus, 
pandemia que atinge todo o planeta. Em São José, são dois casos -- um 
deles ainda carecendo de contraprova. Taubaté também registrou a 
doença 
 
São José dos Campos e Taubaté confirmaram nesta quarta-feira (18) os 
primeiros casos positivos do novo coronavírus na região, que acumula outros 
230 casos suspeitos. 
O primeiro foi registrado pela Vigilância Epidemiológica de São José dos 
Campos, que ainda aguarda a contraprova de um segundo caso. Se 
confirmado, a região terá três casos confirmados da doença. 
O paciente infectado em São José é um homem de 61 anos, cardiopata, que 
esteve na Inglaterra. Ele está internado no hospital Vivalle desde 14 de março. 
Segundo o hospital, que é privado, o paciente esteve internado na UTI 
(Unidade de Tratamento Intensivo) e colocado em "precauções respiratórias". 
"O paciente apresenta melhora clínica e está sendo transferido para um leito de 
suporte não intensivo", informou a instituição. 
A prefeitura ainda aguarda a contraprova do exame positivo para coronavírus 
de uma mulher de 21 anos, que deve sair nos próximos dias. Ela foi atendida 
no Hospital São José, da rede privada. 



 

 
 

Segundo a instituição, ela foi atendida em 12 de março com sintomas leves de 
gripe, não precisou ser internada e foi orientada a ficar em isolamento 
domiciliar. 
Segundo o secretário de Saúde de São José, Danilo Stanzani, a paciente está 
bem de saúde e é monitorada. "A equipe já fez o levantamento das pessoas 
que tiveram contato com ela e foram todos colocados em isolamento". 
Com mais 29 casos suspeitos e 15 descartados de coronavírus, São José 
decretou situação de emergência no município por 180 dias. O decreto foi 
publicado nesta quarta-feira (18) e passa a vigorar imediatamente. 
TAUBATÉ. 
O prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB) gravou um vídeo na noite desta 
quarta para confirmar o primeiro caso positivo de coronavírus na cidade. "É um 
caso importado de uma pessoa que viajou à Espanha, e que reside no centro 
da cidade", contou. 
Ele ainda pediu cautela. "Mais do que nunca temos que tomas as medidas 
preventivas, como reduzir a circulação de pessoas em 60%, fazer quarentena 
voluntária nas nossas casas e não ter contato com pessoas idosas. Não é 
motivo para pânico, mas para uma séria preocupação". 
SUSPEITOS. 
O Vale do Paraíba alcançou 231 casos suspeitos de coronavírus nesta quarta-
feira (18), com 45 deles em Taubaté, que também decretou situação de 
emergência. O município ainda tem oito casos descartados. No total, a região 
tem 22 municípios que registraram ao menos um caso suspeito, o dobro do 
número de cidades na semana passada. 
Guaratinguetá subiu de um para 21 casos suspeitos, seguido de Ubatuba (17), 
Pindamonhangaba (17) e Jacareí (15). As demais cidades são: Lorena (15), 
Ilhabela (15), Caraguatatuba (11), Caçapava (11), Campos do Jordão (11), São 
Sebastião (5), Cruzeiro (4), Tremembé (4), Lagoinha (2), Cunha (2), Aparecida 
(1), Cachoeira Paulista (1), Piquete (1), Silveiras (1), São Bento do Sapucaí (1) 
e Potim (1). 
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Veículo: Repórter Online 
Na luta contra o Covid-19, Prefeitura suspende licenças para 

entrada de vans e ônibus de turismo em Caraguatatuba 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, suspende 
por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira (17), novas autorizações 
para a entrada de vans e ônibus de fretamento turístico no município. A medida 
da parte do protocolo de saúde prevenir o contágio e transmissão do novo 
coronavírus (Covid-19). 
Pelo decreto 1.230/20, assinado pelo prefeito Aguilar Junior e publicado nesta 
segunda-feira (16) no Diário Oficial do Município, todas as medidas seguem o 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da 
Saúde do Brasil; e o disposto na Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
na Portaria MS 356, de 11 de março de 2020, e no Decreto Estadual  64.862, 
de 13 de março de 2020. 
Para entrar na cidade, é preciso que seja feita a solicitação com, no mínimo, 10 
dias de antecedência, com observância do limite diário de 25 veículos. Isso 
ocorre com veículos que vão para hotéis, pousadas, eventos ou trazem 
passageiros para o turismo de um dia. 
Sem a senha emitida pela Secretaria de Turismo, os veículos podem ser 
autuados pelas Secretarias de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão e 
pelo Urbanismo, caso sejam estacionados em locais não permitidos. 
“Essa é mais uma medida adotada pelo prefeito Aguilar Junior com o objetivo 



 

 
 

de evitar a transmissão ou contágio pelo Covid-19”, diz o secretário de Turismo 
Rodrigo Tavano. 
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Atualização: Litoral Norte agora tem 49 casos suspeitos de 

coronavírus 
Número de casos aumentou em Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela 

 

Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar. 

 

O número de casos suspeitos de coronavírus no Litoral Norte aumentou de 39 
para 44 na tarde desta quarta-feira (18), segundo dados das prefeituras 
municipais. Caraguatatuba, que até ontem (17) registrava nove casos suspeitos 
do Covid-19, agora tem 12. Em Ubatuba são 17 casos suspeitos, dois a mais 
que ontem (17). São Sebastião continua com cinco casos suspeitos, enquanto 
o arquipélago de Ilhabela agora registra 15 casos. 
Foram coletadas amostras de todos os pacientes suspeitos. Os exames foram 
encaminhados para análise no Instituto Adolfo Lutz e levam em média 15 dias 
para ficarem prontos. Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar. 
O estado de saúde dos pacientes suspeitos em Caraguatatuba é estável, de 
acordo com a prefeitura. Não há internados. 
A prefeitura de Ilhabela afirmou que, dos casos suspeitos, apenas um paciente 
está hospitalizado devido também ao diagnóstico de dengue. Não foi informada 
as condições de saúde dos outros casos. 
A prefeitura de São Sebastião informou que todos os pacientes foram 
atendidos no Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS), que, 
imediatamente, iniciou os protocolos de atendimento, seguindo o Plano 
Municipal de Contingência para Infecção Humana pelo Covid-19. 
O hospital reservou espaço dedicado às pessoas com tratamento exclusivo 
para pessoas com crises respiratórias, com possibilidade de estarem 



 

 
 

relacionadas ao COVID-19. O espaço ficou disponível ontem (17), com o 
atendimento de 64 pessoas, nenhuma com caso suspeito de coronavírus. 
Já a prefeitura de Ubatuba informou o estado de saúde dos dois primeiros 
casos – uma senhora de 86 anos, residente no bairro do Itaguá, e uma 
adolescente de 15 anos, residente no Perequê-Açu. “Ambas apresentam 
situação clínica estável e estão em isolamento domiciliar”, diz a nota. Porém, 
até o momento, a prefeitura não se posicionou com relação aos outros 15 
casos. 
As secretarias de saúde monitoram todos os casos suspeitos da doença. 
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Litoral Norte cancela eventos e adere a barreiras sanitárias 

contra novo coronavírus 

 
O medo de uma epidemia do novo coronavírus (Covid-19) atingir a região fez 
as cidades do Litoral Norte – Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São 
Sebastião – adotarem uma série de protocolos contra aglomerações. Grandes 
eventos como encenação da Paixão de Cristo, Show do cantor Daniel, Festival 
Gastronômico foram cancelados. Até esta terça-feira (17) a região registrou 32 
casos suspeitos, sendo um já descartado. 
Além da suspensão das aulas nas redes municipais, a partir do dia 23 de 
março, ficam proibidas, por tempo indeterminado, as atividades no Teatro 
Mário Covas, Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC), Videoteca e 
Auditório Maristela de Oliveira. 
Ainda na cidade, que tem nove casos suspeitos e um descartado, a 13ª 
Encenação da Paixão de Cristo, que costuma levar mais de 10 mil pessoas 
para a Praça da Cultura na Sexta-feira Santa, foi cancelada pela primeira vez. 
As comemorações dos 163 anos do município, em abril, também foram 
suspensas pelo prefeito Aguilar Junior. 
O mesmo ocorreu ontem (16), em São Sebastião, com dois suspeitos, quando 
o município completou 384 anos de emancipação político-administrativa, 
inclusive com o cancelamento do show do sertanejo Daniel. No Festival 
Gastronômico Caiçara, apenas a Praça de Alimentação está aberta. 
Eventos oficiais como o 3º Seminário Nacional sobre Aplicação Responsável 
dos Royalties, marcado para o dia 27 de março, em Ilhabela, 10 suspeitos, foi 



 

 
 

cancelado. “Cancelamos todos os eventos de todas as pastas para os 
próximos dias. Estamos nos mobilizando para proteger a nossa população”, 
declarou a prefeita Maria das Graças Ferreira, a Gracinha. 
O município também atendeu recomendação do governo federal e suspendeu 
todas as nove escalas de navios de cruzeiro que iriam passar pelo arquipélago. 
Em Ubatuba,10 casos suspeitos, o prefeito Délcio Sato representantes de 
várias instituições para discutir ações a fim de minimizar os impactos do novo 
coronavírus na cidade. 
Uma delas foi a solicitação do apoio de órgãos federais e estaduais, como as 
polícias rodoviárias, para colaborar com a conscientização e realização de uma 
espécie de barreira sanitária, que será instalada nas três entradas do 
município. 
Essa ação será executada por equipes da Vigilância em Saúde, Guarda Civil 
Municipal e fiscalização da Companhia Municipal de Turismo (Comtur), que 
irão abordar os veículos que chegam à cidade, promovendo a conscientização. 
“Estamos trabalhando para que a cidade seja preservada com precaução. Não 
vamos impedir ninguém de vir a Ubatuba, mas vamos aconselhar para que 
tenham o maior cuidado possível e, também, neste momento, não venham só a 
motivo de Turismo em meio a aglomerações, como praias, por exemplo, pois é 
o contato que dá mais possibilidades de disseminação do vírus”, solicitou Sato. 
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A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, suspende 
por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira (17), novas autorizações 
para a entrada de vans e ônibus de fretamento turístico no município. A medida 
da parte do protocolo de saúde prevenir o contágio e transmissão do novo 
coronavírus (Covid-19). 
Pelo decreto 1.230/20, assinado pelo prefeito Aguilar Junior e publicado nesta 
segunda-feira (16) no Diário Oficial do Município, todas as medidas seguem o 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da 
Saúde do Brasil; e o disposto na Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
na Portaria MS 356, de 11 de março de 2020, e no Decreto Estadual  64.862, 
de 13 de março de 2020. 
Para entrar na cidade, é preciso que seja feita a solicitação com, no mínimo, 10 
dias de antecedência, com observância do limite diário de 25 veículos. Isso 
ocorre com veículos que vão para hotéis, pousadas, eventos ou trazem 
passageiros para o turismo de um dia. 
Sem a senha emitida pela Secretaria de Turismo, os veículos podem ser 
autuados pelas Secretarias de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão e 
pelo Urbanismo, caso sejam estacionados em locais não permitidos. 
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Câmara de Caraguatatuba suspende sessões das próximas 

semanas 

 
No início da 07ª sessão ordinária do ano, realizada na 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 medidas adotadas pela presidência 
para atender a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde), que 
declarou emergência 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, disse 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. 
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Arara surge em condomínio de Caraguatatuba e é resgatada 

pela Polícia Ambiental 

 
A Polícia Ambiental foi acionada para atender a ocorrência de aparecimento de 
uma arara em um condomínio localizado no bairro Martim de Sá em 
Caraguatatuba no dia de ontem, terça-feira (17). No local os policiais 
localizaram a arara em um dos cômodos (refeitório). Utilizando experiência, 
prática e adotando técnica específica, os policiais conseguiram capturar a ave 
silvestre sem qualquer lesão. Finalizado o procedimento com êxito o animal foi 
encaminhado para a Fundação Animália, onde permanecerá crto tempo em 
observação para depois ser devolvido ao seu habitat. A ave da espécie 
Canindé está em fase adulta. 
Com informações da Polícia Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/03/2020 
Editoria: Coronavírus 

Veículo: Ubatuba Acontece  
Casos suspeitos de coronavírus chegam a 39 divididos entre 

as quatro cidades do Litoral Norte 

 
Embasada nas orientações da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e 
do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus (Covid-19) e preocupada com 
o grupo de risco, formado por idosos e pessoas com doenças crônicas, a 
Prefeitura de Caraguatatuba iniciou desde a semana passada medidas de 
prevenção para combater e retardar a transmissão do vírus. 
Desde o início da semana, a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba realiza 
diversas reuniões e capacitações para representantes de saúde, entre eles 
coordenadores, diretores e gerentes das unidades do município. 
Em uma reunião realizada na terça-feira (17), as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) foram orientadas de que funcionarão normalmente, das 7h às 17h, para 
atender casos emergenciais. 
Porém, todas as consultas e exames agendados da atenção básica serão 
cancelados, exceto gestantes e puérperas. Essas medidas foram adotadas 
para evitar aglomerações no local. 
Outra orientação foi de que a UBS será a porta de entrada fundamental para 
combate ao novo coronavírus, bem como os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACSs), que irão trabalhar com informações a população sobre o vírus. 
Cada representante foi instruído a se adequar a situação e providenciar uma 
sala de triagem para atender o fluxo dos casos suspeitos de Covid-19. Cada 
UBS terá uma entrada separada para casos suspeitos de coronavírus e, se 
preciso, vai pra isolamento. 
Consultas odontológicas marcadas com dentistas da atenção básica serão 
canceladas. Os dentistas das Unidades de Saúde e das escolas municipais 
também receberam instruções de como agir no combate a Covid-19. Todos 
irão dar apoio a UBS, para que o atendimento ao paciente doente seja rápido e 
seguro. 
CEM/CEO 
O Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (CEM/CEO), no Jardim 



 

 
 

Primavera, cancelou, via telefone, somente as consultas para idosos e pessoas 
com doenças crônicas, mas vai monitorar os pacientes e suas anomalias. 
A medida foi tomada para diminuir a circulação de pessoas na unidade. Para 
atender as demais consultas e realizar outros serviços, o CEM/CEO irá 
permanecer com o mesmo horário de funcionamento. 
Outros pacientes cancelaram as suas consultas, preocupados com os idosos. 
Alguns alegaram que não iriam até a unidade, porque tinham idosos, pais ou 
avós em casa e que se fossem até o local poderiam ser contaminados com o 
vírus e assim transmiti-lo a eles. 
Todas as consultas oftalmológicas agendadas para pacientes idosos também 
foram canceladas. Essas precauções tomadas pelo CEM/CEO seguem 
rigorosamente as diretrizes do Ministério da Saúde. 
No momento, além da preocupação com grupo de risco, que precisa estar em 
um isolamento social, dentro de casa, a Prefeitura de Caraguatatuba busca 
levar à população informações corretas sobre o vírus e os métodos prevenção. 
Segundo a médica geriatra e coordenadora da Saúde do Idoso no município, 
Lidiane Sacardo de Souza, ficar em casa e não ter contato com outras pessoas 
é a melhor maneira de parar a transmissão do vírus. “Os idosos precisam ter a 
consciência de que neste momento o isolamento social é a melhor prevenção”. 
A família ou o responsável deverá investir na educação continuada do idoso, 
além de orientar que ele deverá ficar em sua residência e que o vírus tem uma 
velocidade muito grande de contaminação. “O idoso tem o índice de 
mortalidade maior, por conta do seu sistema imunológico, é uma fisiologia 
muito difícil”, alertou a geriatra. 
De acordo com a médica, a orientação da Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG) e do Ministério da Saúde é de que “devemos deixar os 
idosos cientes para evitarem aglomerações, além de não terem contatos com 
crianças, adolescentes e jovens”. “As crianças podem ter o vírus, mas não 
desenvolvem os sintomas, por esse motivo as aulas foram canceladas”, 
explicou. 
A médica disse que essas orientações devem ser seguidas e aliadas a uma 
higiene respiratória, como o hábito de lavar as mãos, cobrir com o braço a 
tosse e espirro, utilização do álcool em gel, se for conversar com uma pessoa, 
pelo menos dois metros de distância. “A gente nunca sabe o que a outra 
pessoa tem por isso o melhor lugar que a pessoa pode estar é dentro de sua 
casa, com um convívio familiar”. 
A médica disse que a imunidade do idoso é muito baixa. “Com orientações da 
SBGG, todas as consultas ambulatoriais para pessoas acima de 60 anos foram 
canceladas e postergadas, pelo menos nesses 15 primeiros dias para contar a 
disseminação”. 
A geriatra falou o que idoso deve fazer se apresentar sintomas de gripe. “Ele 
deverá se manter em casa com medicação de gripe e muita hidratação, com 
higiene”. Os idosos com falta de ar e que apresentarem sintomas gripais foram 
orientados pela médica a procurarem uma unidade de saúde, de preferência 



 

 
 

durante o dia. 
“Se a pessoa estiver com sintomas gripais sem falta de ar, não procure a 
unidade. Idosos devem evitar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), só em 
casos de urgência em uma crise durante a noite”, finalizou. 
Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba 
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Teatro Mario Covas conta com variedade de espetáculos 

segundo presidente da FUNDACC 
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Coronavírus no Litoral Norte 

 
A Oceânica FM segue atualizando os números da pandemia do Covid-19 no 
Litoral Norte paulista, que, no entanto, não registra nenhum caso confirmado; 
são todos suspeitos, num total de 48 em toda a região. 
O levantamento é feito pelas Prefeituras das quatro cidades. Ubatuba tem 17 
casos e São Sebastião 5. 
Em Ilhabela, o número é de 15, e Caraguatatuba conta 11 casos, repita-se, 
todos suspeitos. 
Os pacientes estão sendo acompanhados pelas equipes das Secretárias de 
Saúde de cada cidade. 
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A Prefeitura de Caraguatatuba passou a entregar desde esta terça-feira (17), 
em domicílio, medicamentos de alto custo para 1,6 mil pacientes. 
A ação integra uma série de medidas preventivas e cuidados especialmente 
junto aos idosos e pessoas com doenças crônicas em razão da pandemia do 
coronavírus. 
Os pacientes estão cadastrados no Centro de Especialidades Médicas e 
Odontológicas no “Programa Alto Custo”. Esses pacientes recebem 
medicamentos de processo municipal, alto custo e controlados. 
A entrega em domicílio adotada pela equipe da farmácia do CEM/CEO 
pretende evitar aglomerações na retirada desses medicamentos, que é 
realizada na própria unidade. 
A previsão é de que até esta quinta-feira, 26, cerca de 950 pacientes do 
programa terão recebido seus medicamentos. 
Os demais irão ter seus remédios em casa a partir da sexta-feira, 27. 
Mesmo com esta medida de prevenção ao novo coronavírus, a farmácia do 
CEM/CEO irá continuar aberta no atendimento, por exemplo, daqueles que 
fazem uso de remédios controlados que só podem ser entregues aos pacientes 
no local mediante a apresentação de receita médica. 
A farmácia do CEM/CEO fica na Avenida Maranhão, 421 - Jardim Primavera. O 
telefone é 3886-1200 
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Sobe para 32 o número casos suspeitos de Coronavírus no 
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 A rádio Oceânica segue atualizando os números da pandemia do 
Coronavírus.  
Subiu para 32 os casos suspeitos no Litoral Norte. 
 
De acordo com os boletins divulgados pelas Prefeituras das quatro cidades, 
Ubatuba tem 15 casos suspeitos, enquanto São Sebastião continua com 2 
casos. 
 
Em Ilhabela, subiu para 6 o número de casos suspeitos. A cidade tinha três 
casos até a tarde de ontem.  
 
E Caraguatatuba tem 09 casos suspeitos. 
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A rádio Oceânica segue atualizando os números da pandemia do Coronavírus.  
Subiu para 27 os casos suspeitos no Litoral Norte. 
De acordo com os boletins divulgados pelas Prefeituras das quatro cidades, 
Ubatuba tem 10 casos suspeitos, enquanto São Sebastião continua com 2 
casos. 
Em Ilhabela, subiu para 6 o número de casos suspeitos. A cidade tinha três 
casos até a tarde de ontem 16.  
E Caraguatatuba tem 09 casos suspeitos. 
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Portas 
fechadas
Devido à pandemia do corona vírus, a Câma-
ra Municipal de Caraguatatuba está fecha-
da para atendimentos externos, com entrada 
permitida apenas para vereadores e funcio-
nários. Com isso, as sessões de Câmara tam-
bém estão fechadas ao público, o que esta-
ria dando trabalho redobrado para Paulinho, 
o “pinscher bull” da portaria de entrada da 
Casa de Leis.

Reforço estratégico
Sem contar nos outros partidos que deverão apoiar a 
candidatura de Aguilar Júnior, como o PSD, que deverá 
ter como candidatos Tato Aguilar, Quincas e Carlinhos 
da Famácia. Ou, então, o PTB, de Aurimar Mansano, que 
é conhecido por ser recordista de votos em Caraguatatu-
ba, entre outros partidos, que estariam na mão do Paizão 
(Aguilar Pai). Segundo se comenta, no mínimo oito.

Fim do mistério?
Ao que tudo indica, até o próximo dia 20 o mistério de “quem 
será?” o candidato opositor pelo PSDB deverá acabar. Segundo 
se comenta, ACS deverá anunciar o nome de Gilson Mendes a 
prefeito, com Sérgio Brás de vice, ambos pelo PSDB, formando 
uma chapa pura. Ou seja: Gilson deverá deixar a presidência 
do Podemos e meu amigo Édipo, ou Fabinho, como é mais conhe-
cido, deverá assumir essa empreitada.

Duelo e Titãs
E já que estamos falando do PSDB, a coisa também deve 
pegar fogo nos candidatos a vereadores. Segundo uma 
fonte fidedigna, além dos nomes já conhecidos, como os 
de Celso Pereira, Ivy Malerba e AC Júnior, que deverão 
disputar as eleições pelo partido, também deverão se filiar ao ninho tucano os ve-
readores Ceará, Cuiú e Duda Silva. Literalmente, um duelo de Titãs.

Empura-empurra
Nesse mexe-mexe partidário, o MDB também não 
deve ficar para trás. Afinal, a vereadora Vilma já 
estaria filiada no partido. Baduquinha também seria 
candidato do mesmo, sem contar com Léo Macedo e 
os vereadores Butiá e De Paula, que já são filiados 
ao partido há tempos.
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SãoSebaCity

Pandemia
Preocupado com a pandemia do corona vírus, o prefeito sebastia-
nense cancelou a licença de entrada de ônibus e vãs no município. 
Afinal, muitos ainda não se deram conta da gravidade do assunto e 
estão confundindo a necessária quarentena com férias de verão. E 
para evitar maiores riscos, o alcaide acabou tendo de tomar essa 
decisão, mesmo que drástica.

Dança das cadeiras I
Confirmado. O vereador Reinaldinho será mesmo o vice do prefeito Felipe Augus-
to. Rumores dão conta de que através da indicação do edil, dr. Célio Moreira, que 
esbanja competência e hoje ocupa cargo de confiança de Teimoso, deve assumir a 
secretaria de Governo, e quem deve assumir o lugar do doutor na Casa ade Leis é 
uma mulher que possui grandes afinidades com o presidente.

Dança das cadeiras II
Já o atual secretário de Governo deverá ocupar o cargo que antes pertencia ao ex-
-vereador Coringa, que há pouco tempo atrás teria rachado com o alcaide e colocado 
seu cargo à disposição. E mais: Coringa ainda saiu todo prosa, dizendo que mesmo 
nunca tendo disputado o cargo, jamais perdeu uma eleição no majoritário.

Candidaturas puras
Com a nova legislação eleitoral, políticos e partidos ainda estão se 
readequando conforme seus interesses. Em São Sebastião, o MDB, 
partido opositor ao prefeito, fala em lançar uma candidatura pura. 
Ou seja: prefeito e vice, ambos do mesmo partidos. E mais: O dr. 
Neto Onofre, vereador Pixoxó, empresário Fábio Merlin já estariam 
filiados ao MDB. Em breve, Ernaninho também deverá se filiar ao 
partido, o qual terá todo o G4 como correligionáios.
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O prefeito de Caraguatatuba, Agui-
lar Junior, encaminhou na manhã des-
ta segunda-feira (16/03) um ofício ao 
governador de São Paulo, João Dória, 
pedindo a antecipação da inauguração 
do Hospital Regional e a disponibili-
zação 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 Acom-
panhamento criado pela Prefeitura e 
que conta com profissionais de diver-
sas áreas, entre eles, os de saúde.

De acordo com o prefeito Agui-
lar Junior, é importante ter essa 
retaguarda para a Saúde. “Estamos 

Prefeito solicita ao Estado antecipação do funcionamento 
do HR e preparação de ala de isolamento para pacientes 
diagnosticados com Covid-19 acompanhando todo o processo. A 

Organização Social já contratou pro-
fissionais e realizou treinamento. Por 
isso queremos apoio do Estado, caso 
necessitemos de isolamento e acompa-
nhamento 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 cida-
de 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 mo-
mento é estarmos organizados”.

Para combater o novo coronavírus 
(Covid-19), desde terça-feira (17), a 
Prefeitura de Caraguatatuba adotou 
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 suspen-
são de atividades que envolvam crian-
ças, idosos e pessoas com deficiência, 
a Prefeitura investiu em métodos que 
evitem o contágio e proliferação do 
vírus.

Uma dessas ações foi 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 

Para evitar aglomerações, Prefeitura entregará medi-
camentos de alto custo em casa para 1,6 mil pacientes

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 pa-
cientes 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 en-
dereço de entrega desses medicamen-
tos; 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 mu-
nícipes, 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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No último sábado, o Guará Burger, uma das principais hamburguerias de Ca-raguatatuba, celebrou seu 
aniversário de 5 anos. Para tal data, o proprietário da casa, Gustavo Ottoni, realizou um mega evento com 
muita música, bebidas e, claro, hambúrgueres. A receita escolhida para celebrar mais um ano foi o hambúr-
guer defumado na churrasqueira, com cheddar, molho especial e pão de brioche. Gustavo agradeceu todos 
que puderam prestigiar essa grande festa.

“Só gostaria de agradecer todos os meus clientes, que são verdadeiros ami-gos, por prestigiarem esse dia. 
Em nome da família do Guará Burger, muito obrigado!”

5 anos de Guará Burger
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O médico de Caraguatatuba, José Er-

nesto, terceiro candidado mais votado nas 

últimas eleições municipais, lançou sua pré 

campanha nessa semana. O evento, que con-

tou com dezenas de simpatizantes, também 

teve a presença do ex-prefeiro de Ilhabela, 

Toninho Colucci.
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A Prefeitura de São Sebastião, por 
meio da Secretaria de Serviços Públi-
cos (SESEP), inaugurou neste domin-
go (15), Dia do Caiçara, o novo Deck 
da Barra de Boiçucanga, Costa Sul do 
município.

 Com o apoio do Governo Munici-
pal, a Associação dos Pescadores de 
Boiuçucanga, por meio da Fundação 
Educacional e Cultural “Deodato 
Santana” (FUNDASS), realizaram a 
Festa do Dia do Caiçara. Com muitas 
homenagens aos caiçaras, cerca de 500 
pessoas participaram do evento.

 O objetivo da festa é a promoção 
de conscientização e respeito à cultu-
ra caiçara, divulgando seus saberes e 
fazeres, e destacar a importância do 
respeito ao modo de vida dos povos do 
mar. Além de homenagear caiçaras que 
tiveram destaque em suas atuações em 
comunidade.

 Para o presidente da Associação 
dos Pescadores de Boiçucanga, José 

Prefeitura de São Sebastião realiza 
inaugurações no Dia do Caiçara

O vereador Evandro do Nascimento 
(Vandinho) teve aprovado no último 
mês, na Câmara Municipal de Cara-
guatatuba, o requerimento 18/20, em 
que requer informações sobre a possi-
bilidade da construção de um velório 
na Zona Sul da cidade.

Em sua propositura, que foi apro-
vada por unanimidade, o parlamentar 
questiona o Poder Executivo, caso seja 
atendido, se ainda poderá acontecer em 
2020 o que está reivindicando.

“O município de Caraguatatuba 
vem ao longo dos últimos anos obtendo 
um crescimento populacional acima 
da média, por causa disso, alguns pro-
blemas estão acontecendo. A região 
Sul é muito populosa, é uma cidade 
afastada da região central. Temos que 
pensar nas famílias que lá residem”, 
comentou.

Vandinho ressalta que os munícipes 
que moram nesta localidade estão 
distantes dos cemitérios, por exemplo, 

Vereador Vandinho cobra construção 
de um velório municipal na região Sul

precisando se locomoverem ao Centro 
para fazerem os velórios de familiares.

“Acredito que o prefeito Aguilar 
Junior entenderá essa importante rei-
vindicação, é uma forma de mostrar 
respeito as famílias que sofrem com 
a dor da morte de alguém. A região 
Sul comporta hoje um espaço para 
velório e estamos nessa luta, em favor 
dos moradores dos bairros”, concluiu.

Carlos dos Santos, conhecido como 
Bode, a festa valoriza e resgata a cul-
tura caiçara.

 “Estou muito feliz neste dia, luta-
mos muito para ver essa obra concluí-
da. Quem quiser aproveitar, vai comer 
um delicioso prato caiçara, vamos 
servir carapau, arroz e pirão. Quero 
parabenizar todos os caiçaras e todos 
que lutam para manter essa cultura tão 
maravilhosa”, finalizou.
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Caraguatatuba, São Sebastião, 
Ilhabela e Ubatuba estão em alerta 
para uma possível proliferação do co-
ronavírus. Até o momento, as quatro 
cidades do Litoral Norte registraram 
ao menos 43 casos suspeitos (confira 
o infográfico a seguir). Nenhum caso 
ainda foi confirmado na região. Por 
conta disso, as prefeituras, seguindo 
protocolos estabelecidos pelos gover-
nos federal e estadual, suspenderam 
aulas, licenças de vans e ônibus de tu-
rismo, cancelaram eventos, atividades 
esportivas, etc. 

Caraguatatuba
O prefeito de Caraguatatuba, Agui-

lar 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 ad-
ministração responsável pela implan-
tação de novos leitos de isolamento 
nas UPA’s do Centro, Massaguaçu e 
Perequê. E que o Estado disponibilize 
leitos do Hospital Regional para sus-
peitos de coronavírus.

Entre outros itens, o decreto deter-
mina também que todas as instituições 
privadas de atendimento de saúde 
comuniquem imediatamente os casos 
suspeitos à Divisão de Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria de Saúde 
da cidade.

São Sebastião
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 reco-
mendações junto ao setor privado no 
Município de São Sebastião.

Com o decreto, foi criado o Co-
mitê de Gestão de Crise (CGC), que 
será coordenado pelo Gabinete do 
Prefeito e contará com a participação 

Litoral Norte registra mais de 40 
casos suspeitos de coronavírus

de representantes das Secretarias de 
Saúde; Governo; Fazenda; Seguran-
ça Pública; Desenvolvimento Social; 
Administração; Educação; Assuntos 
Jurídicos; Obras e Serviços Públicos, 
além de representantes da Fundação 
de Saúde Pública de São Sebastião.

Ficou decidido que a partir desde 
o dia 16 de março, todos os funcioná-
rios públicos municipais com mais de 
60 anos, exceto os que trabalham nas 
Secretárias de Segurança (GCM, De-
fesa Civil e Trânsito) e Saúde, deverão 
trabalhar em casa.

Outra medida adotada foi o fecha-
mento de museus, bibliotecas, teatro 
e centros/pólos culturais, centros co-
munitários 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 Convivên-
cia do Idoso. Tomando providências, 
a prefeitura cancelou por tempo in-
determinado, as linhas do transporte 
universitário para Caraguatatuba, São 
José dos Campos, Taubaté e Mogi das 
Cruzes e Guarujá

Ilhabela
A Prefeita de Ilhabela, Maria das 

Graças Ferreira, a Gracinha participou
na manhã de segunda-feira (16), na 

sede da Secretaria de Saúde de
mais uma reunião sobre o novo 

coronavírus.

Entre as novas medidas adotadas 
estão: 

- As aulas da rede municipal de en-
sino durante essa semana serão

facultativas, com orientação aos 
pais, professores, equipe escolar e

alunos. A suspenção das aulas acon-
tecerá do dia 23 ao dia 27;

- Suspensão das paradas de navios;
- Funcionários públicos que se 

enquadram no grupo de risco e tra-
balham

diretamente com o público serão 

remanejados;
- Os eventos estão suspensos: espor-

tivos, culturais e turísticos;
- Suspenção das oficinas culturais 

(Fundaci);
- Suspenção das aulas das Escoli-

nhas Esportivas;
Novas medidas poderão ser adota-

das conforme a situação epidemioló-
gica do

município, que tem sido acompa-
nhada diariamente pela equipe da

Secretaria de Saúde, por meio de 
um grupo Inter setorial.

Desde o final de janeiro, a Prefeitu-
ra tem se mobilizado na implantação

Ubatuba
Já está disponível a página oficial 

de atualizações sobre o coronavírus 
(Covid-19) em Ubatuba.  O endereço 
do portal é www.ubatuba.sp.gov.br/

covid-19/.
Ele reúne todas as notícias e me-

didas que estão sendo tomadas pelos 
Comitê de Gerenciamento de Crise 
Covid-19 no município e, dessa ma-
neira, ajuda a combater as “fakenews” 
(notícias falsas) que estão circulando.

Estão disponíveis também os bole-
tins da Vigilância em Saúde contendo 
os dados sobre casos de Covid-19 
suspeitos, confirmados ou descar-
tados. Esse boletim será divulgado 
diariamente, de segunda a sexta-feira, 
à tarde, sempre nessa página.

Caraguatatuba: 
11 casos em investigação

São Sebastião: 
5 casos em investigação

Ilhabela: 
10 casos em investigação

Ubatuba:  
17 casos em investigação

https://www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/
https://www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/
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A comemoração dos 384 anos de Emancipação 
Político-Administrativa e do Dia do Caiçara foi ce-
lebrada com uma especial programação na Rua da 
Praia, no Centro Histórico de São Sebastião, onde 
aconteceu 4ª edição do Festival Gastronômico Caiça-
ra, de 13 a 16 de março.  O evento aconteceu antes da 
assinatura do 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).

A festa, que tem curadoria do chef  caiçara Eu-
des Assis, contou com diversas atrações culturais 
e artísticas, além da Cozinha Show, com grandes 
chefs caiçaras e renomados chefs de reconhecimento 
internacional como Alex Atala e Olivier Anquier. 
Na praça de alimentação, 27 restaurantes e estabe-
lecimentos locais ofereceram o melhor da culinária 
caiçara, com diversas opções gastronômicas prepa-
radas com frutos do mar, como moquecas, risotos, 
porções, pastéis e muito mais.

Valorizando a cultural local, a Prefeitura também 
promoveu no local a Exposição Fotográfica “Ser 
Caiçara”, do sebastianense Edivaldo Nascimento; 

Festival Gastronômico Caiçara levou 
arte e culinária local à Rua da Praia no 
último fim de semana a contação de histórias com a caiçara Neide Palum-

bo; a Oficina de Artesanato Identitário; e Vivências 
na Casa Caiçara com Angélica Souza e Sebastião 
Salomão.

No domingo (15), comemorando o Dia do Caiçara 
em grande estilo, aconteceu a cerimônia de relança-
mento do livro de contos e causos “Mitos e Lendas 
de São Sebastião”, que em breve estará disponível 
na biblioteca do município. 

O Festival Gastronômico Caiçara é realizado pela 
Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação 
Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fun-
dass) e da Secretaria de Turismo (SETUR). 

O 1º Geek Games Caraguatatuba, organizado pela 
Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria 
de Turismo, reuniu na Praça da Cultura, no Centro, 
mais de 9 mil pessoas nos três dias de evento.

Na sexta-feira (16/03), os visitantes tiveram 
atrações como Workshop de Mangá, Bate-Papo 
com youtubers do canal Reviews de Games, Desfile 
Cosplays, Free-Play durante todo o evento e muita 
batalha medieval com a Companhia Espada de Prata, 
com aulas para o público e exibições.

Fábio “Encatado” Toniolo, lutador número um do 
Brasil em batalhas medievais, que já competiu em 
Roma, Sérvia e Letônia, explicou um pouco sobre 
o esporte. “Nós competimos com outros lutadores 
vestindo armaduras com mais de 30 kg. Este esporte 
visa buscar reviver as premissas da cavalaria como 

1º Geek Games Caraguatatuba reúne 
mais de 9 mil pessoas na Praça da Cultura

heroísmo e moralidade”, explica o lutador da Com-
panhia Espada de Prata”, disse.

Os momentos mais esperado do sábado foram a 
apresentação da banda Gaijin Sentai e do bate papo 
com o dublado Wendel Bezerra, responsável pelas 
vozes dos icônicos personagem Bob Esponja e Goku 
de Dragon Ball.

Em sua conversa com o público, Wendel Bezerra 
revelou fatos de sua carreira, desde seu primeiro 
trabalho, desafios de fazer a voz do Bob Esponja, 
dicas de como as pessoas podem virar dubladores e 
outros assuntos.

“Está é minha primeira vez em Caraguatatuba e a 
energia das pessoas me animou bastante. Não lembro 
quando um público me recebeu desta maneira como 
foi aqui no Geek Games”, revela o dublador.

O secretário de Turismo, Rodrigo Tavano come-
morou o sucesso do acontecimento. “Foi uma festa 
que reuniu famílias inteiras, que curtiram juntas a 
cultura geek, jogos novos e antigos, que transcorreu 
em clima de paz e alegria. Parabéns ao prefeito 
Aguilar Junior por mais esse evento que com certeza 
fará parte do calendário anual. Para o próximo ano, 
queremos que seja maior ainda, com novas atrações 
e atividades”, disse.
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Policiais Ambientais da 3ª Companhia de Polí-
cia Militar Ambiental Terrestre do 3° Batalhão de 
Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, 
durante patrulhamento preventivo e ostensivo na 
”operação interior mais seguro”, atenderam a so-
licitação para resgatar uma arara que apareceu em 
condomínio localizado no bairro Martin de Sá, nesta 
terça-feira (17/03), em Caraguatatuba.

A ave Canindé adulta, foi localizada no refeitório 
do condomínio, utilizando técnicas de manejo e 
captura de animais silvestres conseguiram resgatar 
o animal sem causar ferimentos.

O pássaro estava com bom estado de saúde e foi 
destinado à Fundação Animália, onde ficará em 
observação e será reintroduzido na natureza.

Polícia Ambiental resga-
ta arara em condomínio 

no bairro Martim de Sá em 
Caraguatatuba

A Polícia Civil de Caraguatatuba investiga um 
crime de homicídio registrado por volta 20h50, desta 
segunda-feira (16/03), na Rua Pavão de Ouro, no 
bairro Jardim Gaivotas, região Sul de Caraguatatuba.

Um jovem, de 20 anos, estava na esquina quando 
foi atingido pelos disparos. Ninguém foi preso. O 
jovem caiu na calçada e moradores que escutaram os 
disparos chamaram a polícia. A vítima não resistiu 
aos ferimentos e morreu ainda no local. 

Uma equipe do SIG (Setor de Investigações Ge-
rais) da Polícia Civil esteve no local acompanhado 
por peritos técnicos da Polícia Cientifica conversando 
com moradores e vistoriando o local para levantar 
informações para iniciarem as investigações. A Po-
lícia Civil segue investigando o caso.

Jovem é morto a tiros no 
bairro Gaivotas em 

Caraguatatuba
Uma equipe da Polícia Militar prendeu um ho-

mem com cerca de 8,5 kg de cocaína, no Bairro do 
Travessão, em Caraguatatuba.

Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais 
militares avistaram um indivíduo que demonstrou 
nervosismo ao visualizar a viatura, o que originou 
a abordagem.

Na busca pessoal, foram encontrados com o 
homem 15 papelotes de cocaína. Em um terreno 
próximo, foram encontrados mais 8.985 papelotes 
similares ao que estavam em posse do infrator, tota-
lizando 8,53 kg.

Indagado, o indivíduo confirmou armazenar a 
droga para traficantes da área sul de Caraguatatuba.

Foi dada voz de prisão e o homem foi conduzido 
ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição 
da justiça pelo crime de tráfico de drogas. O entor-
pecente foi apreendido e também levado ao DP.

Polícia Militar prende 
homem com 8 kg de cocaí-

na em Caraguatatuba
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