
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Quinta-Feira e Sexta-Feira 19 e 20 de Março de 2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
Fundacc cancela encenação da Paixão de Cristo  
 
Caraguatatuba 
Coronavírus: empresas poderão cortar jornadas e salários pela metade 
 
Caraguatatuba 
Aguilar Júnior cobra de Doria o fechamento da Tamoios   
 
Caraguatatuba 
Ministério Público recomenda que prefeitura fiscalize preços de álcool gel e 
mascaras   
 
Caraguatatuba 
Aumenta para 63 o número de casos suspeitos de Covid-19 na região 
 
Caraguatatuba 
Prefeituras deverão, por decreto, determinar o fechamento do comércio a partir 
de segunda-feira (23)  
 
Caraguatatuba 
Caraguá determina o fechamento de todo comércio não essencial a partir de 
sábado (21)  
 
Radar Litoral 
Saúde  
Litoral Norte tem 64 casos suspeitos de coronavírus 
 
Geral 
Prefeitura de Caraguá fecha comércio, suspende atividades de ambulantes e 
proíbe estacionamento nas praias 
 
Portal R3 
Caraguatatuba 
Caraguá: Fundacc cancela 13ª Encenação da Paixão de Cristo para prevenção 
do Covid-19 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/fundacc-cancela-encenacao-da-paixao-de-cristo/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/coronavirus-empresas-poderao-cortar-jornadas-e-salarios-pela-metade/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/aguilar-junior-cobra-de-doria-o-fechamento-da-tamoios/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/ministerio-publico-recomenda-que-prefeitura-fiscalize-precos-de-alcool-gel-e-mascaras-o/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/ministerio-publico-recomenda-que-prefeitura-fiscalize-precos-de-alcool-gel-e-mascaras-o/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/aumenta-para-63-o-numero-de-casos-suspeitos-de-covid-19-na-regiao/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeituras-deverao-por-decreto-determinar-o-fechamento-do-comercio-a-partir-de-segunda-feira23/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeituras-deverao-por-decreto-determinar-o-fechamento-do-comercio-a-partir-de-segunda-feira23/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-determina-o-fechamento-de-todo-comercio-nao-essencial-a-partir-de-sabado21/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-determina-o-fechamento-de-todo-comercio-nao-essencial-a-partir-de-sabado21/
https://radarlitoral.com.br/noticias/14443/litoral-norte-tem-64-casos-suspeitos-de-coronavirus
https://radarlitoral.com.br/noticias/14446/prefeitura-de-caragua-fecha-comercio-suspende-atividades-de-ambulantes-e-proibe-estacionamento-nas-praias
https://radarlitoral.com.br/noticias/14446/prefeitura-de-caragua-fecha-comercio-suspende-atividades-de-ambulantes-e-proibe-estacionamento-nas-praias
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/


 

 
 

Portal Caiçara 
Cotidiano 
Com 11 casos suspeitos de Coronavírus, Caraguá mantém horário de 
funcionamento de unidades de saúde e define protocolos de atendimento 
 
Nova Imprensa 
Cidades 
Casal de Caraguá fica preso em quarentena no Peru 
 
G1 Vanguarda 
Vale do Paraíba e Região  
Coronavírus: lista dos casos confirmados e suspeitos no Vale do Paraíba e 
região bragantina 
 
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 
 
Contra e Verso 
Blogueando 
Falando sobre Política 39 
 
Repórter Litoral 
Polícia 
Crime da mala; Corpo é localizado carbonizado numa mala de viagem em 
Caraguatatuba 
 
Polícia 
Homem é preso traficando no bairro Massaguaçu em Caraguatatuba 
 
Geral 
Procon fiscaliza preço do álcool gel e máscaras em farmácias e comércios de 
Caraguatatuba 
 
Política 
Presidente da Câmara de Caraguatatuba solicita medidas à Sabesp e EDP 
Bandeirante em favor da população. 
 
Meon 
Coronavírus 
Litoral Norte tem 52 casos suspeitos de coronavírus 
 
 

http://www.portalcaicara.com.br/com-11-casos-suspeitos-de-coronavirus-caragua-mantem-horario-de-funcionamento-de-unidades-de-saude-e-define-protocolos-de-atendimento/
http://www.portalcaicara.com.br/com-11-casos-suspeitos-de-coronavirus-caragua-mantem-horario-de-funcionamento-de-unidades-de-saude-e-define-protocolos-de-atendimento/
https://novaimprensa.com/2020/03/funcionaria-da-sabesp-de-caragua-fica-presa-em-quarentena-no-peru.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/19/coronavirus-lista-dos-casos-confirmados-e-suspeitos-no-vale-do-paraiba-e-regiao-bragantina.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/19/coronavirus-lista-dos-casos-confirmados-e-suspeitos-no-vale-do-paraiba-e-regiao-bragantina.ghtml
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
https://contraeverso.com.br/falando-sobre-politica-39/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/19/crime-da-mala-corpo-e-localizado-carbonizado-numa-mala-de-viagem-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/19/crime-da-mala-corpo-e-localizado-carbonizado-numa-mala-de-viagem-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/19/homem-e-preso-traficando-no-bairro-massaguacu-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/19/procon-fiscaliza-preco-do-alcool-gel-e-mascaras-em-farmacias-e-comercios-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/19/procon-fiscaliza-preco-do-alcool-gel-e-mascaras-em-farmacias-e-comercios-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/20/presidente-da-camara-de-caraguatatuba-solicita-medidas-a-sabesp-e-edp-bandeirante-em-favor-da-populacao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/20/presidente-da-camara-de-caraguatatuba-solicita-medidas-a-sabesp-e-edp-bandeirante-em-favor-da-populacao/
http://www.meon.com.br/noticias/informacoes-coronavirus/litoral-norte-tem-52-casos-suspeitos-de-coronavirus


 

 
 

 
Ubatuba acontece 
Polícia 
Foi preso furtando a casa do vizinho em Caraguatatuba 
 
Coronavírus 
Cancelada encenação da Paixão de Cristo em Caraguatatuba 
 
Coronavírus 
Procon fiscaliza preço do álcool gel e máscaras em farmácias e comércios de 
Caraguatatuba 
 
Coronavírus 
Prefeito de Caraguatatuba pede que o governador se posicione à respeito do 
fluxo na Tamoios em tempo de restrições de mobilidade 
 
Coronavírus 
Prefeitura de Caraguatatuba usa carro de som para esvaziar praias 
 
Guia Taubaté 
Notícias 
RMVale tem três casos confirmados do novo coronavírus 
 
Jornal GGN 
Saúde 
Falta de respiradores preocupa mais que leitos de UTI, diz Uip 
 
Noroeste News 
Caraguatatuba, 18 de março de 2020 
ANO XXI Nº 1.138 
 
Litoral Vale 
Caraguatatuba 
Aguilar Junior solicita ao Estado antecipação do funcionamento do Hospital 
Regional e preparação de ala de isolamento para pacientes diagnosticados 
com a Covid-19 
 
Litoral em Pauta 
Caraguatatuba 
Carlinhos da Farmácia respeita vereadores de “oposição” e se diz apoio do 
atual prefeito Aguilar Jr 
 
Caraguatatuba 
Prefeito Aguilar Jr e Promotora Pública determinam comércio fechado a partir 

http://ubatubaacontece.com.br/foi-preso-furtando-a-casa-do-vizinho-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/cancelada-encenacao-da-paixao-de-cristo-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/procon-fiscaliza-preco-do-alcool-gel-e-mascaras-em-farmacias-e-comercios-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/procon-fiscaliza-preco-do-alcool-gel-e-mascaras-em-farmacias-e-comercios-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-quer-que-o-governador-se-posicione-a-respeito-do-fluxo-na-tamoios-em-tempo-de-restricoes-de-mobilidade/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-quer-que-o-governador-se-posicione-a-respeito-do-fluxo-na-tamoios-em-tempo-de-restricoes-de-mobilidade/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-usa-carro-de-som-para-esvaziar-praias/
https://guiataubate.com.br/noticias/2020/3/rmvale-tem-tres-casos-confirmados-do-novo-coronavirus
https://jornalggn.com.br/politica/falta-de-respiradores-preocupa-mais-que-leitos-de-uti-diz-uip/
https://www.noroestenews.com.br/1138/1138.pdf
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/19/aguilar-junior-solicita-ao-estado-antecipacao-do-funcionamento-do-hospital-regional-e-preparacao-de-ala-de-isolamento-para-pacientes-diagnosticados-com-a-covid-19/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/19/aguilar-junior-solicita-ao-estado-antecipacao-do-funcionamento-do-hospital-regional-e-preparacao-de-ala-de-isolamento-para-pacientes-diagnosticados-com-a-covid-19/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/19/aguilar-junior-solicita-ao-estado-antecipacao-do-funcionamento-do-hospital-regional-e-preparacao-de-ala-de-isolamento-para-pacientes-diagnosticados-com-a-covid-19/
https://www.litoralempauta.com.br/carlinhos-da-farmacia-respeita-vereadores-de-oposicao-e-se-diz-apoio-do-atual-prefeito-aguilar-jr/
https://www.litoralempauta.com.br/carlinhos-da-farmacia-respeita-vereadores-de-oposicao-e-se-diz-apoio-do-atual-prefeito-aguilar-jr/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeito-aguilar-jr-e-promotora-publica-determinam-comercio-fechado-a-partir-de-amanha-21-3-para-conter-proliferacao-do-coronavirus/


 

 
 

de amanhã, 21/3, para conter proliferação do coronavirus 
 
Diário do Litoral Norte 
Quinta-Feira e Sexta-Feira 19 e 20 de Março de 2020 – Ano XXII – nº 5631 e 
Nº 5632   
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Clipping de Notícias: 19/03/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Radar Litoral 

 
Litoral Norte tem 64 casos suspeitos de coronavírus 

 
O Litoral Norte está com 64 casos suspeitos de coronavírus e um descartado, 
de acordo com os números divulgados pelas prefeituras da região. 

Ubatuba tem 27 casos sob investigação, o maior número da região. De acordo 
com o boletim divulgado pela Prefeitura, a faixa etária mais atingida é de 40 a 
49 anos, com oito casos suspeitos. Perequê-Açu e Centro, com quatro 
pacientes cada aguardando resultado dos exames. 

Em Ilhabela, a Prefeitura informou que há 16 casos notificados, aguardando o 
resultado dos exames. Em Caraguatatuba, há 11 casos suspeitos e 10 em São 
Sebastião. 

Medidas 

As prefeituras da região, que já anunciaram a suspensão das aulas a partir de 
segunda-feira (23), continuam com novas medidas para evitar a propagação do 
coronavírus, além do trabalho de conscientização da população para que 
mantenham o isolamento social. 

Os prefeitos e vereadores solicitaram ao Governo do Estado a abertura do 
Hospital Regional o mais rápido possível para atender eventuais pacientes com 
coronavírus. 

Por outro lado, diversos estabelecimentos comerciais vêm anunciando medidas 
e até mesmo a suspensão temporária de suas atividades com o objetivo de 
evitar a propagação do coronavírus. 
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Prefeitura de Caraguá fecha comércio, suspende atividades de 

ambulantes e proíbe estacionamento nas praias 
 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, assinou, na noite desta quinta-
feira (19), o decreto de emergência que prevê o fechamento de parte do 
comércio. Essa e outras medidas foram anunciadas durante entrevista coletiva. 

Deverão estar fechados a partir de sábado bares, restaurantes, quiosques food 
trucks, academias, shoppings, marinas, estacionamentos particulares e todos 
os estabelecimentos que não sejam essenciais. Hotéis e pousadas serão 
fechados a partir de segunda-feira (23). 

O prefeito disse que segue orientação do Ministério Público, que queria 
inclusive pretendia o fechamento por 30 dias. “Mas assumimos o compromisso 
de renovar o fechamento quantas vezes for necessário”. 

Os ambulantes também terão suas atividades suspensas. 

Entre os serviços considerados essenciais, estão postos de combustíveis, 
assistência médica e hospitalar, farmácias, supermercados e mercados, entre 
outros. 

Nos estabelecimentos que permanecerem abertos terão de restringir a entrada 
a 50% do número de pessoas previsto no AVCB (Alvará de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros). 

Também estão suspensos cultos e missas, reuniões e excursões. A Prefeitura 
proibirá estacionamento nas vias de acesso ás praias e instalar uma barreira 
sanitária no pedágio de Paraibuna da Rodovia dos Tamoios. 



 

 
 

Com relação ao transporte coletivo, será permitido o acesso de 50% do número 
de passageiros previsto nos ônibus e uma redução de 25% na frota. Está 
suspensa também a gratuidade dos idosos nos ônibus, justamente por ser o 
público mais vulnerável à doença. 

Aguilar Júnior afirmou que a posição é bastante difícil, “mas nosso objetivo é 
salvar vidas. Já passamos por epidemia e catástrofe. Vamos superar mais 
essa”. 
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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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Com 11 casos suspeitos de Coronavírus, Caraguá mantém 
horário de funcionamento de unidades de saúde e define 

protocolos de atendimento 
Segundo informações divulgadas pelo boletim oficial da Prefeitura na data de 
ontem, dia 18, a cidade possui onze casos suspeitos de Coronavírus – todos 
ainda em investigação 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/03/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Casal de Caraguá fica preso em quarentena no Peru 

Eles viajaram para conhecer Machu Picchu e foram surpreendidos por decreto 
que fechou o país 

 
A funcionária da Sabesp de Caraguatatuba, Diná Moreira dos Santos, de 59 
anos, está presa em quarentena dentro de um hotel na cidade de Cusco, no 
Peru. Ela e o marido, o aposentado Antônio Serrano Rodrigues, de 69 anos, 
foram ao país para conhecer Machu Picchu e fora surpreendidos pelo 
fechamento do país, por conta da pandemia mundial de coronavírus (Covid-
19). Não há previsão para o casal poder regressar ao Brasil. 

Eles embarcaram para o Peru no aeroporto de Guarulhos (São Paulo) no dia 
13 de março, às 07h45 e chegaram na cidade de Cusco, após uma escala em 
Lima, por volta das 16h. O casal deveria retornar ao país na noite desta quinta-
feira (19), porém o vôo foi cancelado. 

O decreto do governo peruano de fechar as fronteiras por emergência sanitária 
aconteceu na noite do dia 15 de março e o fechamento iniciou-se às 23h59. O 
país possui 71 casos de Covid-19 confirmados. Adicionalmente, o presidente 
decretou toque de recolher das 20h às 05h e ninguém pode transitar pelas 
ruas. 

“A quarentena imposta pelo Governo do Peru é legítima e importante, assim 
como as que estão ocorrendo aí no Brasil, em nossas cidades; é preciso 



 

 
 

proteger a todos, impedir que circulem e, consequentemente, impedir que o 
vírus circule. Mas, queremos voltar para casa”, desabafa. 

Já existe quem acabe preso por desobediência civil no país, ou seja, por sair 
de casa à toa, sendo permitido deixar a quarentena apenas para comprar 
alimentos e remédios ou para ir ao médico. Há até uma hashtag usada no país: 
#YoMeQuedoEnCasa. 

Diná conta que conhecer Machu Picchu era um sonho de adolescência. “Aos 
14 fui ao museu de história da USP, conheci esse patrimônio histórico da 
humanidade e a partir daí sempre quis um dia conhecer de pertinho, mesmo 
sabendo ser essa vontade difícil de realizar. Estava para sair em férias e 
encontrei uma boa oferta para vir ao Peru”. 

 
O passeio do casal até Machu Picchu se realizou no domingo, porém os 
passeios agendados para outros dias foram cancelados. “Compramos numa 
agência local um City Tour, que fizemos no sábado mesmo à tarde, mas o 
passeio à Montanha Arco-Íris e ao Vale Sagrado, nos dias 17 e 18 de março, 
foram cancelados”. 
 
“Apesar do inconveniente da quarentena e consequentemente cancelamento 
dos outros passeios, só tenho a agradecer por Deus ter me dado a 
oportunidade de realizar o sonho de conhecer Machu Picchu e o berço da 
civilização andina”. 

Embaixada brasileira 

Perguntada se existe uma previsão para retorno, Diná é enfática. “Não existe 
prazo nenhum! Ninguém nos dá prazos para sairmos daqui, nem embaixada, 
nem companhias aéreas, nem operadoras de turismo”. 

“Preenchemos e enviamos os formulários que a embaixada solicitou, fui 
informada que nossos nomes já estão na lista deles e estamos aguardando o 
desenrolar das coisas. Eu estou em férias, mas deveria retornar ao trabalho na 



 

 
 

segunda-feira (2), se não puder sair daqui, não sei como será. O Serrano é 
aposentado, mas tem seus compromissos que também não poderá cumprir. 
Minha sorte é que tenho uma ajudante do lar que está em minha casa, 
cuidando de tudo, inclusive dela mesma e da filhinha que está com as aulas 
suspensas e não precisa ficar se deslocando para lá e para cá, evitando 
condução e contatos desnecessários”, explica. 

Segundo a turista, a embaixada teria entrado em contato com a organização 
dos hotéis para que eles façam um preço mais acessível para os brasileiros. 
“Mas ainda assim é caro. A despesa diária para nós, o casal, sai na faixa de 30 
a 35 dólares”. 

Para passar o tempo, ela conta que usam as redes sociais, sentados no lobby 
ou no restaurante. 

Em nota, a embaixada do Brasil afirmou que negocia com companhias aéreas 
um voo fretado para os brasileiros retidos no Peru. Já o Ministério das 
Relações Exteriores informou que está em contato com os cidadãos brasileiros 
que procuraram a embaixada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/03/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1Vanguarda 
Coronavírus: lista dos casos confirmados e suspeitos no Vale 

do Paraíba e região bragantina 
OMS decretou estado de pandemia da doença. 

 
Informações atualizadas às 20h40 de quinta-feira (19) 

O Vale do Paraíba e região bragantina têm três casos confirmados de 
coronavírus. 26 cidades da região investigam 354 casos suspeitos da doença. 
 
Casos confirmados por cidade 

 São José dos Campos - 2 casos 
 Taubaté - 1 caso 

 
Casos suspeitos por cidade 

 Taubaté 84 casos 

 São José dos campos 38 casos 

 Pindamonhangaba 29 casos 

 Atibaia 27 casos 

 Ubatuba 27 casos 

 Campos do Jordão 20 casos 

 Guaratinguetá 18 casos 

 Ilhabela 16 casos 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/18/sao-jose-tem-2o-paciente-que-testou-positivo-para-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/18/taubate-tem-1-caso-confirmado-de-coronavirus.ghtml


 

 
 

 Caçapava 15 casos 

 Jacareí 15 casos 

 Lorena 15 casos 

 Caraguatatuba 11 casos 

 São Sebastião 8 casos 

 Bragança paulista 5 casos 

 Bom jesus dos perdões 4 casos 

 Cruzeiro 4 casos 

 Tremembé 4 casos 

 Lagoinha 3 casos 

 Cunha 2 casos 

 Igaratá 2 casos 

 Aparecida 1 caso 

 Piquete 1 caso 

 Piracaia 1 caso 

 Potim 1 caso 

 Silveiras 1 caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/03/2020 
Editoria: Coronavírus 
Veículo: Folha de SP 

'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 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/03/2020 
Editoria: Blogueando 

Veículo: Contra e Verso 

 
Falando sobre Política 39 

 

E a coluna Blogueando, nesta série, intitulada Falando Sobre Política, continua 
esmiuçando os bastidores da Política local atrás das maiores informações e 
dos melhores comentários. 
  
Fake 
Lembram-se que na coluna anterior falamos dos Fake News que irão aparecer 
em ano eleitoral??? Pois é, nos chegou mais uma, que se não foi trágica é 
cômica. 
  
Sumiu 
A última diz respeito ao Vice-Prefeito Campos Júnior. Segundo correu pela 
Rádio Peão o também Secretário de Mobilidade Urbana teria arrumado suas 
traias, jogou a Secretária debaixo do braço e deixou o seu gabinete na 
Secretaria. 
  
Data 
O fato teria ocorrido entre a quinta e sexta-feira, dias 30 ou 31 de Janeiro e 
após isso ninguém sabia onde havia aportado após o êxodo do seu gabinete. 
   
Trampo 
Assim como ninguém sabia onde ele estava, também não foi visto na 
Secretaria e em lugar algum. Sumiço Eleitoral???. 
  
Secretária 
Que ele tenha ficado bravo, chateado com alguma coisa, que não quisesse ver 



 

 
 

ou ser visto eu entendo, mas o que a Secretária dele tem com isso??? Juro 
que não entendi!!! 
  
História 1 
A história conta que quando Campos foi Secretário na gestão anterior era tão 
ausente que chegaram a colocar um cartaz na porta da sua sala; “Aluga-se 
esta Sala!!!”. 
  
História 2 
Em outra ocasião o atual Vice foi exonerado assim que voltou de suas férias. 
Nota: A exoneração foi por telefone e sem direito a debate ou explicação. 
  
História 3 
Ainda como Militar, na época Polícia Florestal, chamou um certo Jornalista de 
“Jornalista de Oposição”, quando o mesmo fazia matéria sobre a chegada dos 
Coletes a Prova de Bala para a corporação. O Jornalista respondeu na mesma 
moeda e o Comandante de Campos observou tudo com uma cara de total 
descontentamento. 
  
É Fake 
Sim meus queridos Internautas, Seguidores, Leitores, Admiradores e Críticos, 
esta não passou de mais um Fake News Eleitoral distribuído em ampla e larga 
escala pelos bares, corredores e esquinas da cidade. O Blog checou e o 
guardião dos carros abandonados na cidade estava trabalhando na Secretaria. 
  
Notícia 
Toda informação recebida por você, Internauta, Seguidor ou Leitor, deve ser 
checada, apurada, para depois ser compartilhada, distribuída aos amigos nos 
diversos perfis ou Fan Pages. 
  
Pergunte 
Quando receber uma informação, pergunte aos amigos para apurar a sua 
veracidade. Distribuir informação falsa causa um quiproquó danado, com sérias 
sequelas, difíceis de reparar. 
  
True News 
Essa conversa de fuga do gabinete é uma Fake News, mas o fato do filho ter 
sido o vencedor do Concurso da Logo do Turismo é verdade, verdade 
verdadeira, checada e comprovada!!! 
  
Ditado 1 
Lembra do Ditado do garoto que brigava com todos e arrumava confusão a 
torto e direito??? Certo dia o pai dele pediu que para cada briga, batesse um 
prego na cerca de sua casa. 



 

 
 

  
Ditado 2 
Em seguida pediu que para cada briga feita viesse um pedido de desculpas e 
um prego fosse retirado da cerca. Ao final o garoto constatou que mesmo 
depois de tudo sanado, a situação não seria igual, assim como a cerca, toda 
esburacada. 
  
Última Forma 
Pelo sim e pelo não, até o fechamento desta coluna não surgiu mais nenhum 
Fake News Eleitoral, o que pode ser visto como favorável!!! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 19/03/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Repórter Online 
Crime da mala; Corpo é localizado carbonizado numa mala de 

viagem em Caraguatatuba 

 
O crime da mala, é assim que está sendo chamado os restos mortais 
carbonizados localizados no final da tarde desta quinta-feira (19/03), no bairro 
Rio Claro região Sul de Caraguatatuba. A ossada humana foi levada para IML 
da cidade e deve passar por exame de DNA para saber se a vítima é um 
homem ou mulher. 
Segundo informações, a mala foi encontrada num matagal quando estava 
sendo feito um trabalho de limpeza numa vala para o desassoreamento. O 
operário localizou a mala e logo percebeu algo estranho. Assim que abriu, ele 
percebeu ossos enrolados em roupas parcialmente queimados. 
A Polícia Militar esteve no local e acionou a Policia Civil que ao vistoriar a mala, 
percebeu se tratar de ossada humana.  A vítima teve partes do corpo cordadas 
para depois ser colocada na mala e queimado. Uma equipe do IML foi 
acionada e levou a ossada para realizar um exame DNA que deve ficar pronto 
em 30 dias, porém não descarta que a pessoa foi morta há menos de um ano.  
A Polícia Civil agora espera identificação da ossada humana para prosseguir 
com as investigações. 

 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/03/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Repórter Online 
Homem é preso traficando no bairro Massaguaçu em 

Caraguatatuba 

 
Durante a prisão além da droga o acusado estava com álcool gel e máscara 

cirúrgica 

 
A Polícia Militar de Caraguatatuba deteve na noite esta quarta-feira (18/03), um 
homem pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Massaguaçu região Norte da 
cidade. O homem além da droga estava portando álcool gel e máscara 
cirúrgica. 
A prisão foi na Rua, Itália Baffe, quando o acusado foi abordado logo que iria 
assumir turno no tráfico. Durante revista foi localizado 09 pinos de cocaína, 02 
porções de maconha, um frasco de álcool gel e uma máscara cirúrgica, além 
R$329,50 em dinheiro. O homem confessou que ganhou o kit coronavírus do 
tráfico do local, ele ainda contou que seu turno terminaria 04h30, e ganharia 
R$200,00 por turno. 
Na delegacia foi registrado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, 
ficando o acusado preso, à disposição da justiça. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 19/03/2020 
Editoria: Geral 

Veículo: Repórter Online 
Procon fiscaliza preço do álcool gel e máscaras em farmácias e 

comércios de Caraguatatuba 

 
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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Veículo: Repórter Online 
 

Presidente da Câmara de Caraguatatuba solicita medidas à 
Sabesp e EDP Bandeirante em favor da população. 

 
Nesta quinta-feira, o Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, 
Carlinhos da Farmácia, enviou um ofício para a Sabesp e para a EDP 
Bandeirante Energia, para que nos próximos meses não haja o corte do 
fornecimento dos serviços, bem como a não cobrança das contas, se possível. 
Segundo Carlinhos da Farmácia, a iniciativa foi tomada para tentar amenizar a 
crise econômica que poderá se agravar com a pandemia do coronavírus. “A 
previsão é que tenhamos tempos difíceis por conta dessa doença que assola o 
mundo. Minha obrigação como vereador e chefe do Legislativo Municipal é 
buscar meios para amenizar os problemas dos nossos munícipes”, disse. 
“Pedimos a Deus que nos liberte desse mal e essas previsões estejam 
erradas”, frisou. 
Para a Sabesp, foi encaminhado o ofício 018/2020. O ofício para a EDP é de nº 
019/2020. Em ambos, o Presidente da Câmara faz as mesmas solicitações, a 
não cobrança da conta, o corte do fornecimento ou que se estabeleça uma taxa 
mínima para todos, até que a situação se normalize em Caraguatatuba. 
Carlinhos da Farmácia também assinou o ofício 017/2020 que foi entregue ao 
Prefeito Aguilar Junior, cobrando uma fiscalização mais rígida nas vendas de 
produtos cujos os preços dispararam devido a grande procura. 



 

 
 

“É preciso ter muito cuidado neste momento e acima de tudo respeito com a 
população de nossa cidade. Espero ter a sensibilidade da Sabesp, da EDP 
Bandeirante e do Prefeito Aguilar Junior para que a população seja menos 
afetada possível”, finalizou. 
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Veículo: Meon 
 

Litoral Norte tem 52 casos suspeitos de coronavírus 
 

São Sebastião, que até ontem tinha cinco casos suspeitos, nesta quinta (19) 
contabiliza oito    

 
Litoral Norte tem 52 casos suspeitos de coronavírus 
 
Sobe o número de casos suspeitos de coronavírus em todo o Litoral Norte, 
segundo dados das secretarias de Saúde das prefeituras municipais. Com três 
novos casos em São Sebastião, agora a região tem 52 casos suspeitos de 
coronavírus, mas nenhum confirmado ainda. Uma nova atualização deve ser 
feita na tarde desta quinta (19).  
Em Ubatuba são 17 casos suspeitos. São Sebastião agora tem oito casos em 
investigação, enquanto o arquipélago de Ilhabela registra 15 casos. 
Caraguatatuba tem 12 casos suspeitos da doença. 
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 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 vírus. 
Já a prefeitura de Ubatuba informou que o estado de saúde dos casos 
suspeitos é estável e todos estão em isolamento domiciliar. 
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Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Foi preso furtando a casa do vizinho em Caraguatatuba 

 

 

Acaba de chegar na redação o link das informações sobre a prisão de um 
indivíduo pela prática de crime de furto no município de Caraguatatuba. Ação 
policial ocorreu na quarta-feira (18) quando foi acionada pela vítima,residente 
no bairro Perequê-Mirim. Já era de noite e os policiais ouviram ruídos nos 
fundos da casa e quando foram verificar, foi localizado um homem furtando 
objetos da residência. O indivíduo flagrado na ação é vizinho da vítima e 
confessou que após furtar o botijão de gás, retornou à casa para subtrair outros 
objetos. O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Polícia Civil, onde 
permaneceu preso à disposição da Justiça. 
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Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Cancelada encenação da Paixão de Cristo em Caraguatatuba 

 

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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Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Procon fiscaliza preço do álcool gel e máscaras em farmácias e 

comércios de Caraguatatuba 
 

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. 
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Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Prefeito de Caraguatatuba pede que o governador se posicione 

à respeito do fluxo na Tamoios em tempo de restrições de 
mobilidade 

 

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguillar Júnior, postou em sua página do 
Facebook um recado para seus munícipes e demais pessoas que se 
interessam em saber o que acontece no município, principalmente, num 
momento como este que todos atravessam, concentrando a preocupação com 
o coronavírus. Por enquanto a Rodovia dos Tamoios não sofre qualquer tipo de 
restrição, mas é a grande porta aberta de entrada para Caraguatatuba, e não 
foge das preocupações da administração municipal. Por ser uma rodovia de 
competência estadual, Aguillar, quer o governador João Doria adote algum tipo 
de posicionamento no sentido de reduzir o fluxo de visitantes no município que 
se utilizam da Tamoios. Nas próximas horas o governador deverá se 
pronunciar `respeito do assunto, mas o pleito de Aguillar, pelo menos em parte 
deverá ser atendido. O prefeito deixou o recado: 
Na noite de hoje (18/03) estive com os prefeitos Sato (Ubatuba) e Felipe 
Augusto (São Sebastião) para partilharmos um pouco das ações de cada 
município contra o coronavírus (COVID-19). 
Juntos estamos solicitando ao Governador do Estado de São Paulo, João 
Dória, a abertura imediata do Hospital Regional, bem como um posicionamento 
sobre as restrições nas rodovias de acesso aos municípios. 
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Prefeitura de Caraguatatuba usa carro de som para esvaziar 

praias 
A Prefeitura de Caraguatatuba adotou uma nova estratégia para prevenir a 
população do novo coronavírus (Covid-19). Na quinta-feira (19/03), a ação 
chegou às praias da cidade com carros de som informando os banhistas para 
voltarem às suas casas ou estabelecimentos hoteleiros. 
A medida ocorre porque a cidade tem recebido milhares de turistas após suas 
cidades suspenderam aulas, darem férias coletivas, o que tem gerado um fluxo 
muito grande pessoas. 
“Caraguatatuba também adotou medidas contra o vírus e não adianta termos 
fechado escolas, centros de atenção a idosos e ainda ter multidão por aqui”, 
explica a secretária de Comunicação Malu Baracat. 
Caraguatatuba aderiu à #quarentenanaoéférias para que as pessoas entendam 
que, neste momento, a recomendação é ficar dentro de casa, evitando o 
contato social o máximo possível. 
Conforme Malu Baracat, Caraguatatuba sempre recebeu e recebe seus 
visitantes de braços abertos, “mas esse é um momento que todos nós 
devemos estar unidos no combate ao vírus”. Ela complementa que, inclusive, 
após essa tormenta, a cidade terá ações especiais para seus moradores e 
visitantes. 
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RMVale tem três casos confirmados do novo coronavírus 

 
Número de casos suspeitos já passa de 200 na região; Taubaté confirmou 1º 
caso na noite de quarta-feira (18) 

CORONAVÍRUS JÁ SOMA MAIS DE 200 CASOS SUSPEITOS NO VALE DO 
PARAÍBA E REGIÃO BRAGANTINA (FOTO: AGÊNCIA BRASIL) 
 
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e a Região Bragantina iniciaram a 
quinta-feira (19), com três casos confirmados do novo coronavírus. Na quarta-
feira (18), os municípios de Taubaté e São José registraram, respectivamente, 
um e dois casos. 
Em Taubaté, o prefeito Ortiz Junior (PSDB) utilizou as redes sociais para 
confirmar o primeiro caso no município. Trata-se de uma mulher, de 35 anos, 
moradora do Centro, que esteve recentemente em viagem à Espanha. 
Segundo a Prefeitura, ela passa bem e está em isolamento social em sua 
residência. 
Já em São José dos Campos, a Prefeitura divulgou no período da manhã o 
primeiro caso positivo, envolvendo uma mulher de 21 anos. Ela encontra-se em 
isolamento domiciliar. O segundo caso foi confirmado no início da noite e trata-
se de um homem de 61 anos, com viagem recente à Inglaterra, que está 
internado no hospital Vivalle dede o dia 14 de março. Segundo o hospital, o 
estado de saúde dele é estável e não apresenta gravidade. 
Casos suspeitos 
Segundo os últimos balanços, Taubaté é a cidade com maior número de casos 
suspeitos: 46 no total. As outras cidades que apresentam mais de 10 casos 

https://guiataubate.com.br/noticias/2020/03/taubate-confirma-primeiro-caso-do-novo-coronavirus-no-municipio
https://guiataubate.com.br/noticias/2020/03/taubate-confirma-primeiro-caso-do-novo-coronavirus-no-municipio


 

 
 

suspeitos são: São José dos Campos (29), Guaratinguetá (21), Atibaia (19), 
Pindamonhangaba (18), Campos do Jordão (11) e Caraguatatuba (11). 
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Falta de respiradores preocupa mais que leitos de UTI, diz Uip 
 

"Estamos discutindo se dá para fazer algum acordo com a China. Hoje, para 
comprar aparelho, vamos ter que competir com a toda Europa" 

 
Enquanto Eduardo Bolsonaro abre uma crise diplomática com a China, 
acusando o País asiático de ter sido o responsável por criar e difundir pelo 
mundo o coronavírus, o Estado de São Paulo já tem ciência de que poderá ter 
problemas de falta de respiradores em UTI, e estuda importar os equipamentos 
justamente dos chineses. 
A informação foi repassada à Folha de S. Paulo pelo ex-secretário de Saúde e 
coordenador do grupo de enfrentamento ao coronavírus no Estado, David Uip. 
Na edição desta quinta (19), ele informou que o Estado dispõe no momento de 
aproximadamente 8,6 mil leitos, e fará gestão daqueles que já estão ocupados. 
Há hospitais recém inaugurados, em São Bernardo do Campo, Bauru, 
Caraguatatuba, por exemplo, que podem criar leitos rapidamente, se for 
necessário. 
O gargalo está na infraestrutura que uma UTI demanda no caso da COVID-19, 
sendo o respirador a principal questão. 
“O que mais me preocupa são aparelhos respiradores e tudo o que precisa 
compor uma UTI. Estamos discutindo se dá para fazer algum acordo com a 
China. Hoje, para comprar aparelho, vamos ter que competir com a toda 
Europa.” 
Ainda de acordo com Uip, o Ministério da Saúde também está ciente da 
situação. “Essa foi uma das missões que o ministro Mandetta me deu ontem, 

https://jornalggn.com.br/sites/default/files/2020/03/confirmado-audio-sobre-alerta-da-explosao-de-coronavirus-no-brasil-david-uip.jpg


 

 
 

ver o que temos aqui em São Paulo e se os fabricantes [nacionais] podem 
ajudar.” 
O médico afirmou também que os hospitais públicos já começaram a receber 
casos de coronavírus. “Já chegou. Ontem, o HC [Hospital das Clínicas da USP] 
tinha um doente internado. Vai começar por esses dois hospitais, o HC e o 
Emilio Ribas.” 
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Aguilar Junior solicita ao Estado antecipação do 

funcionamento do Hospital Regional e preparação de ala de 
isolamento para pacientes diagnosticados com a Covid-19 

 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, encaminhou na manhã da última 
segunda-feira (16/03) um ofício ao governador de São Paulo, João Dória, 
pedindo a antecipação da inauguração do Hospital Regional e a 
disponibilização de leitos, para pacientes com suspeita ou confirmados com o 
novo coronavírus (Covid-19). 
O documento faz parte das medidas preventivas adotadas pelo município após 
reunião com o Comitê de Acompanhamento criado pela Prefeitura e que conta 
com profissionais de diversas áreas, entre eles, os de saúde. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, é importante ter essa retaguarda para 
a Saúde. “Estamos acompanhando todo o processo. A Organização Social já 
contratou profissionais e realizou treinamento. Por isso queremos apoio do 
Estado, caso necessitemos de isolamento e acompanhamento mais especifico 
de pacientes suspeitos ou confirmados para o novo coronavírus”, disse. 
O prefeito fez questão de frisar que é um assunto que precisa ser tratado com 
atenção e serenidade, e que a cidade e a região precisam estar preparadas 
para eventuais problemas gerados pela doença. “Se temos a estrutura pronta, 
podemos fazer uma parceria com o Estado para acomodar pacientes, se 
necessário for. Importante nesse momento é estarmos organizados”. 

Informações oficiais 



 

 
 

A Prefeitura lançou na última semana, o Boletim Saúde, que é atualizado 
diariamente com informações da Vigilância Epidemiológica. Fique atento às 
informações oficiais: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/boletimsaude/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/boletimsaude/
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Carlinhos da Farmácia respeita vereadores de “oposição” e se 

diz apoio do atual prefeito Aguilar Jr 
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Prefeito Aguilar Jr e Promotora Pública determinam comércio 
fechado a partir de amanhã, 21/3, para conter proliferação do 

coronavirus 
CONFIRA O DECRETO NA ÍNTEGRA ABAIXO: 

DECRETO Nº 1.234, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

“Declara situação de emergência em todo território do município de 
caraguatatuba, para fins de prevenção e enfrentamento à covid-19 e 
estabelece outras providências”. 

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR, prefeito municipal da estância 
balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e, 

CONSIDERANDO o recomendado pela organização mundial de saúde (oms) e 
pelo ministério da saúde do brasil; 

CONSIDERANDO o disposto na lei federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, na portaria ms nº 356, de 11 de março de 2020, e no decreto estadual nº 
64.862, de 13 de março de 2020; 

CONSIDERANDO, por fim, a recomendação do ministério público do estado de 
São Paulo, 

D E C R E T A: 

1. Fica decretada situação de emergência em todo território do município de 
caraguatatuba, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia da covid-
19. 

2. Para atendimento ao disposto no artigo 1º, deste decreto, fica determinada a 
adoção das seguintes medidas, no âmbito do município de caraguatatuba, sem 
prejuízo do disposto no decreto municipal nº 1.230, de 16 de março de 2020: 

3. Promover barreira sanitária na praça de pedágio de antes do acesso à 
cidade de caraguatatuba, com a finalidade de informar e conscientizar 
transeuntes (por meio de abordagem, panfletagem e fala) acerca da 
necessidade de cumprir as recomendações de isolamento social e de 
recolhimento domiciliar, bem como acerca da escassez de leitos para 
internação e cuidados de pacientes no município, fazendo-o por meio de 
equipe destacada da secretaria de saúde e de outras secretarias municipais 



 

 
 

que possam dispor de seus funcionários e com auxílio da polícia rodoviária 
estadual; 

4. Realizar a suspensão da emissão de autorizações de acesso de veículos de 
fretamento turístico no município de caraguatatuba, bem como cancelar 
imediatamente as autorizações já emitidas; 

5. Suspender, por 15 dias, prorrogáveis, alvarás de funcionamento e decretar, 
por 15 dias, prorrogáveis, o fechamento de atividades e estabelecimentos de 
serviços privados não essenciais, tais como tais como: quiosques, food trucks, 
bares, restaurantes, casas noturnas, danceterias, shoppings centers, 
pousadas, hotéis, academias, estacionamentos particulares etc.; 

6. Suspender, por 30 dias, prorrogáveis, a atuação do comércio ambulante; 

7. Suspender, por 15 dias, prorrogáveis, as atividades e os serviços públicos 
não essenciais; 

8. Para fins do item 4 acima, consideram-se serviços privados essenciais, 
apenas: 

I – Tratamento e abastecimento de água; 

II – Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e 
combustíveis; 

III – Assistência médica e hospitalar; 

IV – Distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros alimentícios, 
tais como farmácias, supermercados e mercados; 

V – Funerários; 

VI – Captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII – Telecomunicações; 

VIII – Processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

IX – Segurança privada; e 

X – Imprensa. 

9. Para fins do item 6 acima, no âmbito do poder executivo municipal, 
consideram-se serviços públicos essenciais as atividades finalísticas da: 



 

 
 

a. Secretaria municipal de saúde; 
b. Defesa civil. 
c. Resolução do poder executivo municipal poderá considerar outros órgãos e 
outras entidades do poder executivo municipal como prestadores de serviços 
públicos essenciais; 
10. Restringir número de pessoas que podem ingressar nos estabelecimentos 
públicos e privados que prestam serviços essenciais ao número máximo de 
50% da capacidade constante no avb respectivo; 

11. Indeferir, pelo prazo de 60 dias, prorrogáveis, pedidos de afastamento e 
licença, a qualquer título, dos servidores públicos que prestam serviços 
públicos essenciais, exceto se houver apresentação de laudo médico 
atualizado que recomende expressamente o afastamento; 

12. Suspender, por 15 dias, prorrogáveis, eventos e reuniões de qualquer 
natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos 
presenciais, missas e cultos religiosos; 

13. Suspender, por 15 dias, prorrogáveis, a visitação pública nos centros de 
atração turística, como museus etc., permitindo-se o serviço interno para 
preservação do acervo cultural; 

14. Comunicar diretamente a promotoria de justiça do consumidor os casos de 
descumprimento das suspensões das atividades privadas, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas pela prefeitura municipal de 
caraguatatuba, no exercício do seu dever-poder de polícia administrativa; 

15. Proibir, pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis, o estacionamento de veículos 
de passeio nas vias públicas de acesso às praias e aquelas no seu entorno nas 
quais comumente há aglomeração de veículos de banhistas; 

16. Limitar o número de passageiros nos transportes públicos coletivos no 
percentual de 50% de sua capacidade, restringindo-se a gratuidade de 
passagens para pessoas idosas, bem como 25% da frota de veículos no 
transporte coletivo municipal, a partir de 23 de março de 2020, por tempo 
indeterminado, conforme quadro de horários que serão divulgados 
oportunamente; 

17. Requisitar das empresas privadas, com fundamento nos artigos 5º, inciso 
xxv, da constituição federal, artigo 15, inciso xiii, da lei federal nº 8.080/1990, 
artigo 3º, inciso vii, da lei federal nº 13.979/2020, os materiais de epis 
necessários à prestação dos serviços públicos de saúde; 



 

 
 

18. Dar ampla divulgação à população, pelos meios de comunicação, das 
restrições impostas pelo decreto municipal a ser expedido, disponibilizando 
número de telefone e endereços eletrônicos para comunicação de eventuais 
descumprimentos; 

19. Fiscalizar e coibir, com o auxílio da polícia militar, em especial, em 
atividade delegada, a atuação comercial dos serviços não essenciais, bem 
como as demais restrições impostas pelo decreto municipal; 

20. As barreiras sanitárias devem ser implementadas no prazo de 5 dias úteis, 
a contar da expedição do decreto municipal, sendo o referido prazo 
estabelecido para a articulação das equipes de funcionários públicos e 
produção do material informativo; 

21. A suspensão das atividades ligadas ao setor hoteleiro deve passar a viger a 
partir do dia 23/03/2020; 

22. A suspensão das demais atividades e outras medidas descritas no decreto 
municipal deve passar a viger a partir do dia 21/03/2020; 

23. a proibição do estacionamento de veículos nos locais indicados no item 14 
deve passar a viger no prazo de 5 dias úteis, a partir da publicação do decreto 
municipal, sendo o referido prazo estabelecido para a implementação da 
sinalização de trânsito necessária 

24 suspensão do atendimento presencial ao público em todas as repartições 
públicas municipais, fundacionais e autárquicas, exceto os serviços essenciais 
de saúde, segurança, defesa civil, limpeza urbana e transporte público, bem 
como outros serviços imprescindíveis para a continuidade da gestão pública 
em geral, a partir de 20 de março de 2020 e por prazo indeterminado; 

Para fins do disposto inciso no caput, deste artigo, deverão ser observadas as 
seguintes regras: 

I – competirá a cada secretário municipal, de acordo com a especificidade da 
respectiva pasta, estabelecer critérios para atendimento ao público e para 
funcionamento do órgão; 

II – ficam suspensos, por período indeterminado, os prazos dos processos 
administrativos, exceto aqueles que tratem de licitação, admissão de servidores 
e colaboradores e outros necessários para o regular funcionamento da 
administração municipal. 



 

 
 

25 o descumprimento do disposto neste decreto sujeitará o infrator às 
penalidades previstas na legislação municipal, tais como, multa, interdição total 
ou parcial da atividade e suspensão ou cassação do alvará de funcionamento, 
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 

Parágrafo único. Os órgãos da administração pública municipal e a polícia 
militar, inclusive no âmbito de atividade delegada, deverão realizar atividades 
de fiscalização com a finalidade de assegurar o efetivo cumprimento das 
medidas previstas no artigo 2º deste decreto. 

26 este decreto entra em vigor a partir do dia 20 de março de 2020, 
providenciando-se a sua publicação. 

Caraguatatuba, 19 de março de 2020. 

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR 
Prefeito Municipal 
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Aguilar Jr. decreta medidas e 
suspensão de atividades para 

prevenção contra o novo coronavírus

Espanha e Coreia do Sul, exemplos 
opostos que nos ensinam

De Cara Limpa

Caraguá suspende entrada 
de vans e ônibus de turismo
Câmara suspende sessões 

das próximas semanas

Para evitar aglomerações, Caraguá 
entregará medicamentos de alto custo 

em casa para 1,6 mil pacientes
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“Isto será duro, não será fácil, mas 
tem horizonte.” A China e a Coreia do Sul, 
dois países que conseguiram reverter a ten-
dência de infecções de Covid-19 a ponto 
de estarem perto de vencer a epidemia, são 
os dois exemplos que o ministro espanhol 
da Saúde, Salvador Illa, citava na semana 
passada para vislumbrar uma luz no fim do 
túnel.

Em termos de tamanho, nível so-
cioeconômico e regime político, é muito 
pouco útil que a Espanha olhe para a China 
como referência para superar a crise. Mas a 
Coreia do Sul é um país desenvolvido, com 
uma população semelhante à espanhola 
—51,4 e 47,1 milhões de habitantes, res-
pectivamente—, uma média etária parecida 
—42,2 anos na Coreia; 43,4 na Espanha— 
e uma expectativa de vida quase idêntica: 
82,6 e 83 anos. As medidas adotadas por 
ambos os países para fazer frente ao coro-
navírus, entretanto, foram bem diferentes.

A reação da Coreia foi muito mais 
rápida e decidida. Quando somava apenas 
meias centena de casos —segundo os dados 
consolidados pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS)—, o prefeito de Daegu, a ci-
dade do primeiro foco, falou de uma “crise 
sem precedentes” e pediu a todos os cida-
dãos que ficassem em suas casas e usassem 
máscaras a todo momento. No caso de Ma-
dri, o apelo a permanecer em casa chegou 
quando já havia mais de mil contágios. Em 
nenhum momento se recomendou que pes-
soas saudáveis usassem máscaras, porque 
isso não se mostrou eficaz.

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

direto com casos confirmados. Em lugar 
de esperar que os pacientes viessem, fomos 
até eles e procuramos possíveis infectados 
para evitar que contagiassem a comunida-
de”, disse o ministro sul-coreano da Saúde, 
Park Neunghoo, à CNN.

A Coreia do Sul realiza mais de 
15.000 exames diários desde então. Na 
Espanha, segundo disse Illa no domingo, 
foram feitos mais de 30.000 ao todo desde 
o começo da crise. A teoria de Fernando Si-
món, diretor do Centro de Coordenação de 
Alertas e Emergências Sanitárias, era jus-
tamente a contrária de Neunghoo: “Colher 
amostras de pessoas assintomáticas não 
faz muito sentido, porque um negativo de 
hoje não quer dizer que manhã não possa 
desenvolver sintomas. Não oferecem infor-
mação, e sim uma falsa sensação de segu-
rança: ‘Como eu dei negativo, não preciso 
mais me preocupar, posso ir a qualquer lu-
gar, não tenho que tirar a temperatura’”.

A Coreia, que tem a vantagem de ter 
em seu território algumas das empresas que 
fabricam os reagentes para detectar o vírus, 
estabeleceu uma rede de quase uma centena 
de laboratórios para ter os resultados, quan-
do na Espanha a princípio apenas cerca de 
20 hospitais tinham essa capacidade. Isso 
fez numerosos contágios serem descober-
tos no país asiático, o que também resultou 
em uma taxa de letalidade muito mais baixa 
que em outros lugares: 0,8%, segundo os 
dados mais recentes. Certamente isso tem 
a ver com o fato de seu sistema sanitário 
ser muito mais avançado que o da China, 
onde morreram quase 4% dos infectados. 
Mas, também, com o fato de que realizar 
exames em massa permite a detecção de 
muitos positivos que em outros lugares te-
riam passado despercebidos, e por isso a 
quantidade de mortes é baixa em relação ao 
total de diagnósticos. Na Espanha, a taxa 
de letalidade está em 3% dos casos diag-
nosticados, mas claramente há um número 
maior de casos reais: desde 11 de março, 
o critério oficial do ministério é não fazer 
exames nos pacientes com sintomas mais 
leves, que ficam arquivados na gaveta de 
“possíveis”, e se centrar nos graves.

Em Busan, a segunda maior cidade 
da Coreia, quando foi detectado o primei-
ro caso em 21 de fevereiro, foram fechadas 
bibliotecas públicas, corridas de cavalos e 

instalações para idosos como os lares de 
aposentados que foram um dos grandes fo-
cos em Valdemoro, de acordo com o jornal 
The New York Times. Isso com somente 
um caso. Na época, as estações de metrô, as 
lojas e os locais públicos já estavam cheios 
de recipientes para desinfetar as mãos. E 
eram realizados controles de temperatura 
em todos os viajantes que chegavam de 
áreas de risco, outra medida que não possui 
consenso científico que a avalize.

Ainda que a maioria dos especialis-
tas consultados pelo EL PAÍS apoie as ini-
ciativas do Governo espanhol à medida que 
são tomadas, há cada vez mais vozes con-
trárias. Na opinião de Miguel A. Hernán, 
professor de Epidemiologia da Universi-
dade Harvard, deveriam ter sido realizadas 
ações mais parecidas às da Coreia. Todos 
os países europeus não fizeram o suficien-
te. Em Wuhan vieram tarde e depois con-
seguiram reduzir a epidemia com medidas 
brutais, quase cruéis. Mas todas as outras 
cidades chinesas agiram antes e foram ca-
pazes de evitar surtos com o fechamento de 
escolas e medidas semelhantes muito antes 
do momento da epidemia na Europa agora. 
Para o especialista, os limites ao contato so-
cial chegaram tarde, ainda que “os Estados 
Unidos tenham agido ainda pior”.

Na Coreia adiaram o início do se-
mestre —quando o surto não havia começa-
do— também com os primeiros contágios e 
tomaram medidas tão polêmicas como ge-
olocalizar pessoas infectadas em um apli-
cativo de celular (sem identificá-las) para 
que outras pudessem ver onde estavam os 
maiores focos.

Mas a diferença entre a Coreia e a 
Espanha não está apenas na atitude do Go-
verno, mas na conduta da população. No 
dia seguinte ao pedido do prefeito para 
permanecer em casa, quando ainda havia 
meia centena de casos em todo o país, as 
ruas ficaram desertas. Em Madri, no pri-
meiro dia após o fechamento dos colégios 
e das recomendações de trabalho remoto, 
os parques e terraços estavam lotados. Era 
uma quarta-feira e o ambiente nas ruas era 
o de um feriado com tempo bom. Após o 
primeiro-ministro declarar o estado de alar-
me, na sexta-feira 13 de março, o prefeito 
de Madri precisou fechar os parques públi-
cos para que as pessoas não se amontoas-

sem neles.
Na Coreia, em nenhum momento foi 

preciso isolar as cidades. E é algo de que 
têm orgulho. “Sem quebrar o princípio de 
uma sociedade transparente e aberta, re-
comendamos um sistema de resposta que 
combine a participação pública voluntária 
com aplicativos criativos de tecnologia 
avançada”, disse Kim Gang-lip, vice-mi-
nistro da Saúde. Na Espanha 70.000 pes-
soas de quatro municípios da Catalunha já 
foram confinadas e desde segunda-feira, 
oficialmente, não se pode sair à rua a não 
ser que seja imprescindível, como comprar 
alimentos e trabalhar. Pouco antes dessas 
medidas, a explicação oficial era que os fo-
cos iam sendo detectados e as medidas ne-
cessárias eram tomadas nos locais em que 
surgiam.

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

A Espanha supera as duas semanas 
de escalada cada vez mais rápida e no do-
mingo já estava a poucas dezenas de contá-
gios de alcançar a Coreia, sem contar os le-
ves que já não são diagnosticados. Se tudo 
correr bem, com os cálculos do ministério, 
até 22 e 23 de março começará a ser nota-
da uma queda. Nesse prazo, se a evolução 
atual continuar, o número de infecções na 
Espanha será várias vezes maior do que 
na Coreia, que foi o segundo grande foco 
mundial depois da China e onde a epidemia 
começou aproximadamente uma semana 
antes.

Obs. O Texto básico dessa coluna foi 
extraído de uma publicação do Jornal 
El País que replico pela lição que dá 

a todos nós!

De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Espanha e Coreia do Sul, exemplos 
opostos que nos ensinam

Em Busan, a segunda maior 
cidade da Coreia, quando foi 

detectado o primeiro caso em 21 
de fevereiro, foram fechadas 

bibliotecas públicas, corridas de 
cavalos e instalações para 

idosos como os lares 
de aposentados

Mas a diferença entre a Coreia 
e a Espanha não é a atitude 
apenas do Governo, é a da 
população. Em Madri, no 

primeiro dia após o fechamento 
dos colégios e das recomendações 

de trabalho remoto, os parques 
e terraços continuavam 
lotados de aposentados
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Aguilar Jr. decreta medidas e 

suspensão de atividades para prevenção 
contra o novo coronavírus

O prefeito de Ca-
raguatatuba, Aguilar Ju-
nior, assinou um decreto 
que dispões sobre a ado-
ção de ações e medidas 
de prevenção estabele-
cidas pela Prefeitura de 
Caraguatatuba para a 
Covid-19, o novo coro-
navírus.

Segundo o docu-
mento, fica a administra-
ção responsável pela im-
plantação de novos leitos 
de isolamento nas UPA’s 
do Centro, Massaguaçu e 
Perequê. E que o Estado 
disponibilize leitos do 
Hospital Regional para 
suspeitos de coronavírus.

O decreto deter-
mina também que todas 
as instituições privadas 
de atendimento de saúde 
comuniquem imediata-
mente os casos suspeitos 
à Divisão de Vigilância 
Epidemiológica da Se-
cretaria de Saúde da ci-
dade.

O prefeito aponta 
ainda que serão abona-
das as faltas na rede de 
ensino a partir de hoje, 
mas suspendeu as aulas 
nas escolas municipais a 
partir de 23 de março.

O documento sus-
pende a partir desta terça-
-feira (17/03) as oficinas 
sociais, culturais e as ati-
vidades do CIAPI (Cen-
tro Integrado e Apoio a 
Pessoa com Deficiência 
e ao Idoso), bem como 
atividades esportivas 
para ACD e Idosos. E 
ainda sugeriu o cancela-
mento de visitas aos Asi-
los e Casas de Repouso;

A i n -
da de acordo 
com o decre-
to, o prefeito 
d e t e r m i n o u 
que a empresa 
concessioná-
ria do Termi-
nal Rodoviá-
rio Municipal 
disponibilize 
álcool gel para 
funcionários e 
passageiros. E 
determinou à empresa de 
transporte coletivo que 
disponibilize álcool gel 
para seus funcionários e 
passageiros, bem como 
realize a higienização 
dos veículos ao final de 
cada viagem.

A Prefeitura de 
Caraguatatuba adqui-
riu máscaras e álcool 
gel para distribuição nas 
Unidades de Saúde, vol-
tados aos profissionais 
e pacientes suspeitos do 
coronavírus.

Além disso, a ad-
ministração cancelou 
todos os eventos do ca-
lendário oficial e os que 
são apoiados pela Prefei-
tura, além de determinar 
o fechamento do MACC 
(Museu de Arte e Cul-
tura de Caraguatatuba), 
Biblioteca, Videoteca 
Lúcio Braun, Auditório 
Maristela de Oliveira e 

Teatro Mário Covas.

Por fim, o decreto 
solicita as empresas pri-
vadas que evite aglome-
rações e também pede a 
suspensão de qualquer 
tipo de evento particular 
até segunda ordem.

E determinou que 
todas as empresas pres-
tadoras de serviços do 
município sigam os pro-
tocolos de prevenção do 
Ministério da Saúde e 
disponibilizem álcool gel 
para seus funcionários.

Servidores

O decreto assinado 
pelo prefeito Aguilar Ju-
nior libera para o traba-
lho em casa os servidores 
públicos municipais com 
mais de 60 anos a partir 
desta terça-feira (17/03), 
assim como os funcioná-
rios com doenças crôni-
cas.

Aguilar Jr solicita ao Estado 
antecipação do funcionamento do HR 

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
encaminhou na manhã des-
ta segunda-feira (16/03) um 
ofício ao governador de São 
Paulo, João Dória, pedindo 
a antecipação da inaugura-
ção do Hospital Regional e 
a disponibilização de leitos, 
para pacientes com suspeita 
ou confirmados com o novo 
coronavírus (Covid-19).

O documento faz 
parte das medidas preventi-
vas adotadas pelo município 
após reunião com o Comitê 
de Acompanhamento criado 
pela Prefeitura e que conta 
com profissionais de diver-
sas áreas, entre eles, os de 
saúde.

De acordo com o 
prefeito Aguilar Junior, é 
importante ter essa retaguar-
da para a Saúde. “Estamos 
acompanhando todo o pro-
cesso. A Organização Social 
já contratou profissionais e 
realizou treinamento. Por 
isso queremos apoio do Es-
tado, caso necessitemos de 
isolamento e acompanha-
mento mais especifico de 
pacientes suspeitos ou con-
firmados para o novo coro-
navírus”, disse.

O prefeito fez ques-
tão de frisar que é um as-
sunto que precisa ser tratado 
com atenção e serenidade, e 
que a cidade e a região pre-
cisam estar preparadas para 
eventuais problemas gera-
dos pela doença. “Se temos 
a estrutura pronta, podemos 
fazer uma parceria com o 
Estado para acomodar pa-
cientes, se necessário for. 
Importante nesse momento 
é estarmos organizados”.

Informações oficiais

A Prefeitura lançou 
na última semana, o Boletim 
Saúde, que é atualizado dia-
riamente com informações 
da Vigilância Epidemiológi-
ca. Fique atento às informa-
ções oficiais: http://www.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/pmc/
boletimsaude/

Saiba o que mais a 
Prefeitura de Caraguá 

está fazendo
– Implantou novos leitos de 
isolamento nas UPA’s do 
Centro, Massaguaçu e Pe-
requê.
– Determinou que a empresa 
concessionária do Terminal 
Rodoviário disponibilize

álcool gel para funcionários 
e passageiros;
– Adquiriu máscaras e Álco-
ol Gel para distribuição nas 
unidades de saúde (profis-
sionais e pacientes suspei-
tos);
– Cancelou todos os even-
tos do calendário oficial e os 
que são apoiados pela pre-
feitura;
– Abonou faltas na rede mu-
nicipal de ensino a partir de 
16 de março
– Suspendeu aulas na rede 
municipal a partir de 23 de 
março
– Suspendeu oficinas sociais 
e culturais a partir de 17 de 
março;
– Suspendeu as escolinhas 
esportivas, campeonatos e 
torneios a partir de 21 de 
março;
– Suspendeu atividades do 
CIAPI, bem como ativida-
des esportivas para ACD 
e Idosos, a partir de 17 de 

março;
– Sugeriu o cancelamento 
de visitas aos Asilos e Casas 
de Repouso;
– Determinou à empresa de 
transporte coletivo que dis-
ponibilize álcool gel para 
seus funcionários e passa-
geiros, bem como realize a 
higienização dos veículos ao 
final de cada viagem;
– Liberou os servidores pú-
blicos municipais com mais 
de 60 anos para trabalho em 
casa a partir de 17 de março;
– Liberou os servidores pú-
blicos municipais com do-
enças crônicas graves para 
trabalho em casa a partir de 
17 de março;
– Determinou o fechamento 
do MACC (Museu de Arte e 
Cultura de Caraguatatuba), 
Biblioteca, videoteca e Tea-
tro Municipal.
– solicitou ao Estado que 
disponibilize leitos do Hos-
pital Regional;
– Solicita as empresas que 
evite aglomerações
– solicita a suspensão de 
qualquer tipo de evento par-
ticular
– Determina a todas as Ins-
tituições privadas de saúde 
a comunicação imediata de 
casos suspeitos à Divisão de 
Vigilância Epidemiológica
– Determinou que todas as 
empresas prestadoras de ser-
viços do município sigam os 
protocolos de prevenção do 
Ministério da Saúde e dis-
ponibilizem álcool gel para 
seus funcionários;
- Suspendeu as atividades 
dos grupos de Atenção Bá-
sica e de Atenção às Espe-
cialidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde por tempo 
indeterminado;
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PM apreende mais de 8,9 
mil porções de cocaína 

em Caraguatatuba 
 Mais de 8,9 mil por-
ções de cocaína foram apre-
endidas e um homem preso 
em flagrante por tráfico de 
drogas, no bairro Travessão.
 A ação foi realizada 
na quarta-feira (11/03), pelo 
20º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior (BPM/I) duran-
te patrulhamento pela região.
 Mediante a aproxi-
mação da equipe, o suspeito 
demonstrou nervosismo ex-
cessivo, resultando na abor-
dagem. Em revista pessoal fo-
ram encontrados 15 papelotes 
contendo a droga.
 Em um terreno pró-
ximo ao local dos fatos, os 
policiais localizaram 8.985 
porções de cocaína, totalizan-
do 8,5 quilos. Questionado o 
indiciado confirmou que eram 
de sua propriedade.
 Os entorpecentes fo-
ram apreendidos e o homem 
foi preso em flagrante, sendo 
conduzido a Delegacia, onde 
permanece à disposição da 
Justiça.

Mulher é presa 
transportando drogas 

em Caraguatatuba
 Na última quarta-
-feira (11/03), policiais mi-
litares do 20º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, 
durante patrulhamento pelo 

Bairro Rio do Ouro, foram 
informados sobre um veículo 
que iria entregar drogas no lo-
cal.
 Imediatamente a 
equipe elaborou um bloqueio, 
e conseguiu efetuar a aborda-
gem. O veículo que era con-
duzido por uma mulher, foi 
vistoriado e localizou-se uma 
sacola contendo 560 pedras 
de crack, embaladas para o 
comércio, 2 celulares e R$ 
136,00 em dinheiro.
 A criminosa foi con-
duzida ao Plantão Policial, 
juntamente com o material 
apreendido, onde permaneceu 
à disposição da Justiça.

PM prende traficante de 
drogas em S. Sebastião 

 No sábado (14/03), 
policiais militares do 20º Ba-
talhão de Polícia Militar do 
Interior, em patrulhamento 
pelo Bairro Olaria, visua-
lizaram três indivíduos co-
mercializando drogas, que ao 
perceberem a presença da via-
tura tentaram fuga a pé, sendo 
possível abordar um deles.
 Realizada a aborda-
gem, na busca pessoal foi en-
contrada uma sacola contendo 
308 porções de crack, 144 
porções de maconha, 91 por-
ções e 7 saquinhos de cocaí-
na, 7 porções de Skank e R$ 
536,00 em dinheiro. Indaga-
do, o indivíduo assumiu que 
comercializava drogas naque-

le ponto, e foi conduzido ao 
plantão policial, juntamente 
com o material apreendido, 
onde permaneceu à disposi-
ção da Justiça.

Polícia Ambiental e FF 
apreendem mais de 1,5 
tonelada de palmito em 

Caraguatatuba
 Na quinta-feira 
(12/03), Policiais Ambientais 
e agentes da Fundação Flo-
restal localizaram e desmon-
taram um acampamento utili-
zado para extrair ilegalmente 
palmito no Parque Estadual 
da Serra do Mar em Caragua-
tatuba.
 Ao todo, 2.121 uni-
dades de palmito juçara foram 
localizadas e apreendidas no 
local, cada uma delas repre-
senta uma palmeira juçara 
derrubada ilegalmente. Por 
ser unicaule a extração do 
palmito implica na morte da 
planta, que está ameaçada de 
extinção.
 No acampamento, 
ferramentas e palmitos esta-
vam espalhados no terreno 
sem a mínima condição de 
higiene. O local estava aban-
donado no momento da fisca-
lização.
 Um laudo permitiu 
a destinação de parte da carga 
apreendida para instituições 
de caridade do município, o 
restante foi descartado devido 
ao risco de contaminação.

Prefeitura reúne associações para criar 
protocolo de prevenção contra o coronavírus

Na tarde do dia 
(17/03), o prefeito Aguilar 
Junior se reuniu com o presi-
dente da Associação Comer-
cial de Caraguatatuba, Lucas 
Gallina, o diretor da Asso-
ciação de Hotéis e Pousadas, 
Andre Fida, além de Cida 
Caetano de Castro e Maurí-
cio Salvi, da Associação dos 
Quiosques de Caraguatatuba, 
para conversar sobre medi-
das de prevenção ao Corona-
vírus (COVID-19).

Durante a reunião, o 
prefeito explanou sobre as 
ações estabelecidas no de-
creto nº 1.230/2020 visando 
a redução da possibilidade de 
propagação do vírus. “Esta-
mos trabalhando com muita 
responsabilidade, transpa-
rência e orientando a popu-
lação. Esse momento é de 
prevenção.”, destacou Agui-
lar Junior.

Na reunião, todos 
disseram que estão abertos à 
questão das recomendações. 
“Nesse momento acredito 
que cada um precisa fazer a 

sua parte na prevenção”, des-
tacou Lucas Gallina.

Os representantes da 
Associação dos Quiosques 
de Caraguatatuba e da Asso-
ciação de Hotéis e Pousadas 
adiantaram que já estão se 
reunindo com os comercian-
tes, visando estabelecer con-
dutas a todos, como higieni-
zação 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.

Ao final do encontro, 
ficou definido que, no mo-
mento a Prefeitura de Cara-
guatatuba em parceria com 

as associações, irá produzir 
um material informativo 
com orientações específicas 
para o comércio, de modo a 
propagar os cuidados. “Pe-
dimos que os comerciantes 
sigam essas diretrizes para 
que possamos passar por isso 
sem grandes impactos”, des-
tacou o prefeito.

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

Na tarde do dia 
(16/03), o prefeito Aguilar 
Junior, também determinou 
a suspensão por tempo inde-
terminado das autorizações 
para entrada de vans e ônibus 
de turismo.

Na luta contra o Covid-19, Caraguá 
suspende entrada de vans e ônibus de turismo

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria 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 mu-
nicípio. 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 Agui-
lar Junior e publicado nesta 
segunda-feira (16) no Diário 
Oficial do Município, todas as 

medidas seguem o recomen-
dado pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) e pelo 
Ministério da Saúde do Bra-
sil; e o disposto na Lei Fede-
ral 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 so-
licitação com, no mínimo, 10 
dias de antecedência, com ob-
servância 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 autua-
dos pelas Secretarias de Mo-
bilidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão e pelo Urbanismo, 
caso sejam estacionados em 
locais não permitidos.

“Essa é mais uma me-
dida adotada pelo prefeito 
Aguilar Junior com o objeti-
vo de evitar a transmissão ou 
contágio pelo Covid-19”, diz 
o secretário de Turismo Ro-
drigo Tavano.
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Está declarada vitória à tecnologia, 
isso mesmo, perdemos!

Joga Pedra na Geni...
Nestes últimos tempos, “ela” que es-

tava sendo criticada, humilhada, rejeitada, 
massacrada em textos e vídeos, agora é pro-
curada freneticamente para auxiliar ou mini-
mizar as consequências de nossas escolhas, 
que transformou uma sociedade tradicional 
em moderna, progressista e intelectualizada.

Sim, é dela mesmo que estou falan-
do... da tecnologia!  

Uns mais assustados, diziam que per-
deriam seus empregos, pois seriam substituí-
dos por máquinas automatizadas ou robôs de 
produção em massa, outros em razão da efi-
ciência nos processos repetitivos, há também 
aqueles que acreditam que sempre haverá es-
paço para a mão-de-obra humana, ainda que 
seja para programar as tais máquinas, que até 
admito, mas podem ter certeza que a Inte-
ligência Artificial já está muito à frente de 
nossa capacidade de raciocinar e de produzir 
com eficácia as suas próprias soluções e ma-
nutenções.

Com a chegada deste novo visitante 
ao Brasil, o CORONA VÍRUS, tornou-se  
questão de sobrevivência, um cenário que re-
quer isolamentos, confinamentos por longos 
períodos, reservas e abastecimentos além 
dos costumeiros, cuidados adicionais com a 
higiene e que evitemos contatos físicos entre 
pessoas, no auxílio ao enfrentamento de uma 
pandemia que se multiplica exponencialmen-
te em uma velocidade jamais experimentada 
pela humanidade, que certamente causará  
uma crise financeira mundial, já anunciada, 
e amargamente sentida por muitos.

Esta crise afetará todos os setores da 
economia pois não estamos nós, preparados 
para possíveis fechamento de empresas, de-
missão de colaboradores ou negociações 
para a redução da jornada, e estes são alguns 
dos reflexos da situação econômica em que 
o país já se encontrava, gerada por uma ins-
tabilidade política de grande monta que não 
sinaliza trégua. Diante desse cenário, em-
presas e investidores estão sendo obrigados 
a pensar em novas estratégias para tentar 
driblar os reflexos desse período em seus 
negócios.

Porém, um exemplo fora da curva é a 
área da Tecnologia da Informação, que como 
poucas, tem penetração em todos os setores 
da economia. O comportamento favorável 
do setor de TI se explica pelo seu impacto 
nas organizações, o que fica muito mais cla-
ro exatamente em momentos de crise, apon-
tando métodos e inovações tecnológicas que 
podem otimizar os processos de trabalho, 
em substituição à condição presencial de co-

laboradores, em reuniões através de video-
conferências e em muitos segmentos que já 
podem ser manejados remotamente, seja na 
área da indústria ou de serviços.

Desta maneira, percebemos que mui-
tos esforços foram realizados para que os 
recursos tecnológicos fossem enfraquecidos, 
preocupados com a recolocação de pesso-
as em que suas funções foram substituídas 
por máquinas de autoatendimento e que sem 
qualificação, não conseguem se recolocar no 
mercado de trabalho. Outros, fazendo cam-
panhas de retirada de recursos tecnológico 
das mãos dos filhos, trazendo de volta seus 
próprios saudosismos, de uma infância sem 
tais recursos.

Neste momento delicado da eco-
nomia, essa é uma grande oportunidade de 
virada da tecnologia, que através do enorme 
consumo de novos recursos, apresenta dois 
ganhos fundamentais: Um para os negócios, 
com a redução dos investimentos iniciais e 
baixo custo operacional, o que permite o au-
mento de competitividade das empresas e o 
outro, que ao meu ver, neste momento, mais 
importante, a aproximação humana diante da 
crise de contágios que estamos vivenciando.

Hoje, soluções em Tempo Real, como 
comunicar-se com seus filhos ou pais através 
da mobilidade de um aparelho celular, em-
barcado com uma infinidade de recursos que 
nos permitem ver e ouvir simultaneamente, 
oferecem recursos de entretenimento e troca 
de conteúdo através de compartilhamentos, 
que os mantém seguros em tempos de crise 
em nossos lares, e quem tem filhos e netos, 
mas precisam sair de casa para trabalhar, se-
guramente devem estar se perguntando ago-
ra... Será que não vão inventar nada que me 
permita produzir daqui de casa?  

Apesar de todos os desafios que o 
Brasil deverá enfrentar para se recuperar, 
ainda assim, um setor terá seu crescimento 
comparável aos de primeiro mundo, com 
cada vez mais investimentos.  O forte setor 
de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção trará ao mundo as condições necessárias 
para que se ganhe produtividade, competi-
tividade e eficiência e acima de tudo, uma 
maior proximidade digital com nossas famí-
lias.

Enquanto a humanidade faz parte de 
um universo de complicações, a tecnologia 
se expande em um multiverso de soluções, 
trazendo facilitadores da convivência e da 
produção de conteúdo para nós, os ingratos 
seres humanos.

Câmara suspende sessões 
das próximas semanas

No início da 07ª ses-
são ordinária do ano, reali-
zada nesta terça-feira pela 
Câmara Municipal de Ca-
raguatatuba, 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 respectivamen-
te. Todos foram favoráveis. 

A medida foi toma-
da, tendo em vista as de-
terminações adotadas pela 
presidência para atender 
a recomendação da OMS 
(Organização Mundial de 
Saúde), que declarou emer-

gência de saúde glo-
bal por surto do Co-
ronavírus (Covid-19).  

Desde terça-
-feira (17 de março), a 
Câmara Municipal res-
tringiu o acesso as de-
pendências da sede do 
Poder Legislativo Mu-
nicipal por período de 
30 dias. A entrada está 
limitada a vereadores, 
funcionários e fornecedores.  
Outras atividades legislativas, 
como a sessão solene em come-
moração ao Dia Internacional da 
Mulher, que estava marcada para 
o próximo dia 25, está suspensa.

O Presidente da Câma-
ra, Carlinhos da Farmácia, dis-

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

Para evitar aglomerações, Caraguá 
entregará medicamentos de alto custo 

em casa para 1,6 mil pacientes
Para combater o novo 

coronavírus (Covid-19), a 
partir desta terça-feira (17), a 
Prefeitura de Caraguatatuba 
irá adotar um pacote de me-
didas preventivas e cuidados 
focados na proteção da popu-
lação, principalmente de ido-
sos 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 prolife-
ração 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 cadastra-
dos no “Programa Alto Cus-
to”. Esses pacientes recebem 
medicamentos de processo 
municipal, alto custo e con-
trolados.

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
equipe da farmácia do CEM/
CEO criou um plano de con-
tingência para evitar aglome-
rações na retirada desses me-
dicamentos, que é realizada 
na própria unidade.

“A Secretaria de Saú-
de irá ampliar o sistema de 
entrega de medicamentos a 
domicílio, que foi implan-
tado em 2018 pela atual ad-
ministração, para evitar que 
idosos e pacientes crônicos 
venham até a unidade e se 
exponham a grande quanti-
dade 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 par-
tir do dia 27 de março (sexta-
-feira). “Temos cerca de 1,6 
mil pacientes e todos eles re-
ceberão os remédios e a visi-
ta da nossa equipe em casa”, 
afirmou Arthur Reis.

O farmacêutico desta-
cou ainda a importância das 
pessoas manterem os seus 
cadastros com endereço e te-
lefone atualizados. “Nós co-
meçamos a ligar para todos 
os munícipes do programa 
para confirmar, principal-
mente, o endereço de entrega 
desses medicamentos; é ex-
tremamente primordial que 
esses dados estejam corre-
tos”, 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 dis-
posição de todos os muníci-
pes, principalmente dos que 
fazem uso de remédios con-
trolados que só podem ser 
entregues aos pacientes no 
local mediante a apresenta-
ção de receita médica
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-06- Sandra Azevedo 
comemorou a 
chegada dos 
seus 60 anos 
em uma festa 
maravilhosa, 
com direito a 

feijoada, onde 
compareceram 

seus familiares e 
amigos. 

Felicidades!
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:ATENÇÃO:
Diante de qualquer 

notícia divulgada pelo 
governo, aguarde 
24 horas antes de 

manifestar sua opinião 
ou você terá grandes 
chances de ser trollado!

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

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

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

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

 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

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

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

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

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

Peixes - 20/02 à 20/03
 Evite perder tempo com detalhes sem impor-
tâncias e não permita que o clima de tensão prejudique seu 
humor. Caso esteja em busca de um grande amor, esta é a 
hora. Nº da sorte 71.

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

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

 Algumas mudanças podem acontecer na sua 
vida e seus caminhos estarão abertos. Acredite na sua ca-
pacidade de se dar bem, e não perca o foco para conquistar 
o sucesso que tanto deseja. Nº da Sorte 20.

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

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

HORÓSCOPO
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São Sebastião suspende transporte 
universitário em São Sebastião por 

tempo indeterminado
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Se-
cretaria da Educação (SE-
DUC), informa que devido 
ao decreto municipal de n° 
7707/2020, que dispõe so-
bre as medidas de prevenção 
ao Coronavírus (Covid-19), 
estão suspensas as linhas do 
transporte universitário para 
Caraguatatuba, São José dos 

Campos, Taubaté, Mogi das 
Cruzes e Guarujá, por tempo 
indeterminado.

A medida segue reco-
mendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde e obe-
dece ao Artigo 1°, Incisos I, 
II e III do decreto municipal 
em vigor, que determina que 
todos os eventos públicos, 

incluindo a programação dos 
equipamentos culturais, so-
ciais e atividades, esportivas, 
como oficinas e cursos, es-
colas municipais de esporte, 
Teatro Municipal, e ativida-
des voltadas a Melhor Idade, 
bem como qualquer ativida-
de que possa gerar aglomera-
ção de pessoas.

São Sebastião adota medidas 
de prevenção para o COVID-19

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Saúde (SESAU), 
informa que desde a 0h, 
desta segunda-feira (16), vi-
gora o decreto municipal n° 
7707/2020, que dispõe sobre 
a adoção, no âmbito da Ad-
ministração Pública direta e 
indireta, de medidas tempo-
rárias e emergenciais de saú-
de pública no enfretamento e 
prevenção de contágio pelo 
COVID-19 (Novo Corona-
vírus), bem como sobre re-
comendações junto ao setor 
privado no Município de São 
Sebastião.

Considerando ter 
sido sancionada pelo Presi-
dente da República a Lei n° 
13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pú-
blica de importância inter-
nacional decorrente ao CO-
VID-19.

Com o decreto, foi 
criado o Comitê de Gestão 

de Crise (CGC), que será 
coordenado pelo Gabinete 
do Prefeito e contará com a 
participação de representan-
tes das Secretarias de Saúde; 
Governo; Fazenda; Seguran-
ça Pública; Desenvolvimen-
to Social; Administração; 
Educação; Assuntos Jurídi-
cos; Obras e Serviços Públi-
cos, além de representantes 
da Fundação de Saúde Públi-
ca de São Sebastião.

Atendimento ao Público
Ficam suspensos por 

prazo indeterminado o aten-
dimento ao público em todas 
as repartições públicas mu-
nicipais, fundacionais e au-
tárquicas, exceto os serviços 
essenciais de saúde, seguran-
ça, defesa civil municipal, 
limpeza urbana e transporte 
público, bem como os ser-
viços imprescindíveis para 
a continuidade da gestão pú-
blica em geral, a partir do dia 
23 de março de 2020.

Ficou decidido que 

a partir do dia 16 de março, 
todos os funcionários públi-
cos municipais com mais de 
60 anos, exceto os que traba-
lham nas Secretárias de Se-
gurança (GCM, Defesa Civil 
e Trânsito) e Saúde, deverão 
trabalhar em casa.

Outra medida adotada 
foi o fechamento, também a 
partir do dia 16 de março, de 
museus, bibliotecas, teatro e 
centros/pólos culturais, cen-
tros comunitários por pra-
zo indeterminado, além da 
suspensão e cancelamentos 
por tempo indeterminado de 
ônibus e vans de turismo no 
município.

O decreto faz a re-
comendação para as escolas 
particulares, empresas de 
cursos de formação e Facul-
dade que suspendam suas 
atividades, além do fecha-
mento dos Centros de Con-
vivência do Idoso, por prazo 
indeterminado a partir de 16 
de março. Tomando provi-
dências, a prefeitura cance-

lou por tempo indetermina-
do, as linhas do transporte 
universitário para Caraguata-
tuba, São José dos Campos, 
Taubaté e Mogi das Cruzes e 
Guarujá.

O objetivo das medi-
das é garantir a proteção dos 
cidadãos sebastianenses e a 
Secretaria de Saúde trabalha 
desde fevereiro no aperfeiço-
amento do Plano Municipal 
de Contingência, atualizando 
diariamente os protocolos de 
acordo com as recomenda-
ções do Ministério da Saúde.

Apesar de o momen-

to exigir atenção especial, a 
Prefeitura de São Sebastião 
salienta que desde o começo 
deste mês tem realizado di-
versos treinamentos com to-
dos os profissionais da saúde 
do município para lidar com 
o Coronavírus.

No último dia 12 de 
março, inclusive, a Secretaria 
de Saúde, juntamente com o 
Departamento de Vigilân-
cia em Saúde, participou na 
sede da Companhia Docas 
(CDSS), da construção do 
Plano de Contingência para 
Emergência de Saúde de 

Importância Internacional 
(ESPII) do Porto Organizado 
de São Sebastião, medida de 
extrema importância na atu-
alização dos protocolos do 
fluxograma.

Vale lembrar que a 
cidade registra até o mo-
mento dois casos suspeitos. 
Os pacientes, um homem e 
uma mulher, ambos de 49 
anos, casados, com histórico 
de viagem para Itália, foram 
atendidos no Hospital de Clí-
nicas que imediatamente ini-
ciou os protocolos de atendi-
mento.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E 
EXTRAODINÁRIA PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE 
DE PAUTA MENSAL E ALTERAÇÃO ESTATUTARIA.

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

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2020.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECI-
DOS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003435-14.2019.8.26.0126O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado 
de São Paulo, Dr.(a). André Quintela Alves Rodrigues, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) todos os terceiros interessados, ausentes, incertos, descon-
hecidos, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Ro-
berto Pedroso da Silva. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e  termos da ação 
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e 
após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir 
erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do in-
ventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro 
(art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que 
decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores 
termos, valendo a citação para todos os atos do processo. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 14 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE 
NOVA DIRETORIA

CARITAS DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 14.063.575/0001-68

 Convocação
 A Caritas da Paróquia de São Sebastião convida a todos 
a se reunirem em assembléia geral, na sede social, à rua São Gon-
çalo, nº 97, nesta cidade, às 19:00 horas do dia 05 de Maio de 2020, 
afim de constituírem nova diretoria: 
 a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, 
balanço geral, demonstração das contas relativas ao exercício encer-
rado em Dezembro de 2019;
 b) Eleição dos novos membros que comporão a diretoria 
para o triênio 2020 a 2023.
 c) Outros assuntos de interesse social.

José M. Lopes Neto
Presidente  

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

VENDO casa Praia das 
Palmeiras/ 2 dorms/ sala/ 
coz/ 1 banh/ garagem/ 
3882-1117/ 99180-1434
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Praia das Palmei-
ras lote 250m²/ escritu-
ra def. e impostos pagos/ 
rua aberta/ R$ 38 mil a 
vista (12) 98111-5520

ALUGA-SE Apto Mob. na 
Martim de Sá, prox. ao kiosk do 
Zequinha, a partir de R$900,00 

1 dorm, sala, coz., área de   ser-
viço. (água, IPTU e condomínio 

incluso), piscina e garagem. Tel.: 
(12) 3883-2665 / (12) 98127-1333/ 

99609-9595 whats

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

ALUGO Kit definitivo 
até 4 pessoas/ mob/ 1 
vaga auto/ Martin Sá (12) 
98842-0002/ 99672-0020

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

AYLA  TRANSEX - 29 anos  
alta, siliconada, gostosa. 

Atendo no meu local, discreto 
c/ garagem fechada. 

(12) 98239-5999

CAROLA – 23 anos, branca, 
cabelos negros compridos, 
corpão delicioso, bundão de 

parar o transito. Sem 
frescura. (12) 98146-5287 

VD sobrado em 
construção/ c/2 
quartos/ 2 banhs/ sala/ 
coz/ sacada/ gar/ área 
construída 95m²/ entrego 
pronto/ Entrada R$ 45 mil 
+ 45 parc. de R$ 2 mil/ 
B. Morro Algodão (12) 
98133-7683

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

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

VD lote no Golfinho 
600m da Escola Adven-
tista/ 330m²/ murado e 
aterrado/ escritura regis-
trada pode ser desmem-
brado/ R$ 110 mil (12) 
99622-9797

OLARIA: Terrenos de 
126 a 352m²/ com escr. 
def/ a partir de R$ 45 mil 
financiado (12) 99661-
8946

VD ótima casa no 
Indaiá próx. Escola 
Colônia dos Pescado-
res/ Bradesco/ Semar/ 
3 (três) dorms/ 2 vagas 
cob/ doc ok p/financ/ R$ 
260 mil (12) 99622-9797
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AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


	03_20 Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na mídia.pdf
	1138 Noroeste News.pdf

