
 

 
 

 



 

 
 

 

Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta-Feira e Quinta-Feira 25 e 26 de Março de 2020. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Sabesp mantém suas obras em andamento na região  
 

Caraguatatuba 

Homem é assassinado com sete tiros no Travessão, em Caraguatatuba 
 

Caraguatatuba 

Tribunal de Justiça, proíbe “barreira sanitária” em Caraguatatuba 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá retoma vacinação contra a gripe nesta quinta-feira (26)  
 

Caraguatatuba 

Ciapi faz visita domiciliar aos idosos  
 

Radar Litoral 

Geral  

TJ derruba liminar e barreira sanitária é suspensa na chegada da Tamoios em 
Caraguatatuba 
 

Geral 

Caraguatatuba inicia nesta quinta vacinação contra gripe para os idosos de 
casa em casa 
 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Justiça suspende barreira sanitária na entrada de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Vacinação contra a gripe para os idosos será de casa em casa, a partir desta 
quinta-feira (26) em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Após pedido da Prefeitura de Caraguatatuba, governador confirma abertura do 
HR para dia 30 de março 
 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/sabesp-mantem-suas-obras-na-regiao/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/homem-e-assassinado-com-sete-tiros-no-travessao-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/tribunal-de-justica-proibe-barreira-sanitaria-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-de-caragua-retoma-vacinacao-contra-a-gripe-nesta-quinta-feira26/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/82294/
https://radarlitoral.com.br/noticias/14497/tj-derruba-liminar-e-barreira-sanitaria-e-suspensa-na-chegada-da-tamoios-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/14497/tj-derruba-liminar-e-barreira-sanitaria-e-suspensa-na-chegada-da-tamoios-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/14499/caraguatatuba-inicia-nesta-quinta-vacinacao-contra-gripe-para-os-idosos-de-casa-em-casa
https://radarlitoral.com.br/noticias/14499/caraguatatuba-inicia-nesta-quinta-vacinacao-contra-gripe-para-os-idosos-de-casa-em-casa
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/25/Justi%C3%A7a-suspende-barreira-sanit%C3%A1ria-na-entrada-de-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/25/Vacina%C3%A7%C3%A3o-contra-a-gripe-para-os-idosos-ser%C3%A1-de-casa-em-casa-a-partir-desta-quinta-feira-26-em-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/25/Vacina%C3%A7%C3%A3o-contra-a-gripe-para-os-idosos-ser%C3%A1-de-casa-em-casa-a-partir-desta-quinta-feira-26-em-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/25/Ap%C3%B3s-pedido-da-Prefeitura-de-Caraguatatuba-governador-confirma-abertura-do-HR-para-dia-30-de-mar%C3%A7o
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/25/Ap%C3%B3s-pedido-da-Prefeitura-de-Caraguatatuba-governador-confirma-abertura-do-HR-para-dia-30-de-mar%C3%A7o


 

 
 

Caraguatatuba 

Justiça determina paralisação da obra de duplicação da Tamoios em 
Caraguatatuba 

 

Portal Caiçara  

Cotidiano 

Prefeitura implanta barreira sanitária na entrada de Caraguá a pedido da 
Justiça 
 

Nova Imprensa 

Cidades 

Homem é morto à luz do dia com 7 tiros no Travessão 
 

Cidades 

Grupo se une e produz máscaras de tecido para policiais 
 

Cidades 

Estado confirma abertura do HR do Litoral Norte para dia 30 de março 
 

G1 Vanguarda 

Vale do Paraíba e Região  

Justiça determina paralisação da obra de duplicação da Tamoios em 
Caraguatatuba 
 

Vale do Paraíba e Região  

Justiça suspende barreira sanitária na entrada de Caraguatatuba, SP 
 

O Vale  

Nossa Região 

Vacina contra a gripe se esgota no primeiro dia na região 
 

Nossa Região  

Justiça suspende 'barreira sanitária' na entrada de Caraguatatuba 
 

Repórter Litoral 

Polícia  

Equipes da ROCAM e Força Tática apreende drogas no Morro do Algodão em 
Caraguatatuba 
 

Polícia  

Homem é baleado em plena luz do dia em Caraguatatuba 
 

Cidade 

Veibras faz força-tarefa para atender manutenções de carros da Polícia Militar 

https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/25/Justi%C3%A7a-determina-paralisa%C3%A7%C3%A3o-da-obra-de-duplica%C3%A7%C3%A3o-da-Tamoios-em-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/25/Justi%C3%A7a-determina-paralisa%C3%A7%C3%A3o-da-obra-de-duplica%C3%A7%C3%A3o-da-Tamoios-em-Caraguatatuba
http://www.portalcaicara.com.br/prefeitura-implanta-barreira-sanitaria-na-entrada-de-caraguatatuba-pedido-da-justica/
http://www.portalcaicara.com.br/prefeitura-implanta-barreira-sanitaria-na-entrada-de-caraguatatuba-pedido-da-justica/
https://novaimprensa.com/2020/03/homem-e-morto-a-luz-do-dia-com-7-tiros-no-travessao.html
https://novaimprensa.com/2020/03/grupo-se-une-e-produz-mascaras-de-tecido-para-policiais.html
https://novaimprensa.com/2020/03/estado-confirma-abertura-do-hr-para-dia-30-de-marco.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/24/justica-determina-paralisacao-da-obra-de-duplicacao-da-tamoios-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/24/justica-determina-paralisacao-da-obra-de-duplicacao-da-tamoios-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/25/justica-suspende-barreira-sanitaria-na-entrada-de-caraguatatuba-sp.ghtml
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/03/100084-vacina-contra-a-gripe-se-esgota-no-vale-no-1---dia.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/03/100216-justica-suspende--barreira-sanitaria--na-entrada-de-caraguatatuba.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/25/equipes-da-rocam-e-forca-tatica-apreende-drogas-no-morro-do-algodao-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/25/equipes-da-rocam-e-forca-tatica-apreende-drogas-no-morro-do-algodao-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/25/homem-e-baleado-em-plena-luz-do-dia-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/25/veibras-faz-forca-tarefa-para-atender-manutencoes-de-carros-da-policia-militar/


 

 
 

Cidade 

Vacinação contra a gripe para os idosos será de casa em casa, a partir desta 
quinta-feira (26) 
 

Cidade 

TJ derruba liminar e barreira sanitária é suspensa na chegada da Tamoios em 
Caraguatatuba 
 

Meon 

RM Vale  

Justiça determina paralisação das obras de duplicação da Tamoios 
 

Agora Vale 

Saúde 

Vacinação contra a gripe para os idosos será a domicílio, a partir desta quinta-
feira (26) em Caraguatatuba 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Vacinação contra a gripe para os idosos será de casa em casa, a partir desta 
quinta-feira (26) 
 

Ubatuba acontece 

Coronavírus  

Hospital Regional de Caraguá começa a funcionar dia 30 de março 
 

Coronavírus  

Tribunal de Justiça suspende barreira sanitária na chegada da Tamoios em 
Caraguatatuba 
 

Região 

Prefeitura de Caraguatatuba notifica Praiamar para colocar mais ônibus nos 
horários de pico 
 

Polícia 

Usuário de drogas é morto com tiros de 380 no Travessão em Caraguatatuba 
 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba implanta barreira sanitária na entrada da cidade 
 

Caraguatatuba 

TJ derruba liminar e prefeitura de Caraguá fica impedida de fazer barreira 
sanitária 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/26/vacinacao-contra-a-gripe-para-os-idosos-sera-de-casa-em-casa-a-partir-desta-quinta-feira-26/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/26/vacinacao-contra-a-gripe-para-os-idosos-sera-de-casa-em-casa-a-partir-desta-quinta-feira-26/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/26/tj-derruba-liminar-e-barreira-sanitaria-e-suspensa-na-chegada-da-tamoios-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/26/tj-derruba-liminar-e-barreira-sanitaria-e-suspensa-na-chegada-da-tamoios-em-caraguatatuba/
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/justica-determina-paralisacao-das-obras-de-duplicacao-da-tamoios
https://www.agoravale.com.br/noticias/saude/vacinacao-contra-a-gripe-para-os-idosos-sera-a-domicilio-a-partir-desta-quinta-feira-26-em-caraguatatuba
https://www.agoravale.com.br/noticias/saude/vacinacao-contra-a-gripe-para-os-idosos-sera-a-domicilio-a-partir-desta-quinta-feira-26-em-caraguatatuba
http://massaguanews.com.br/2020/03/vacinacao-contra-a-gripe-para-os-idosos-sera-de-casa-em-casa-a-partir-desta-quinta-feira-26/
http://massaguanews.com.br/2020/03/vacinacao-contra-a-gripe-para-os-idosos-sera-de-casa-em-casa-a-partir-desta-quinta-feira-26/
http://ubatubaacontece.com.br/hospital-regional-de-caragua-comeca-a-funcionar-dia-30-de-marco/
http://ubatubaacontece.com.br/tribunal-de-justica-suspende-barreira-sanitaria-na-chegada-da-tamoios-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/tribunal-de-justica-suspende-barreira-sanitaria-na-chegada-da-tamoios-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-notifica-praiamar-para-colocar-mais-onibus-nos-horarios-de-pico/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-notifica-praiamar-para-colocar-mais-onibus-nos-horarios-de-pico/
http://ubatubaacontece.com.br/usuario-de-drogas-e-morto-com-tiros-de-380-no-travessao-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/25/prefeitura-implanta-barreira-sanitaria-na-entrada-de-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/26/tj-derruba-liminar-e-prefeitura-de-caragua-fica-impedida-de-fazer-barreira-sanitaria/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/26/tj-derruba-liminar-e-prefeitura-de-caragua-fica-impedida-de-fazer-barreira-sanitaria/


 

 
 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Novo prédio do Legislativo será no Centro, na antiga sede esportiva do XV de 
Caraguá 
 

Rádio Oceânica 

Caraguatatuba 

Barreira sanitária na Tamoios 
 

Caraguatatuba 

Coronavírus no Litoral Norte 
 

Gazeta de SP  

Litoral 

Caraguatatuba faz barreira sanitária na descida da Rodovia dos Tamoios 
 

Jornal Gazeta Regional  

Caraguatatuba 

Após primeira morte suspeita pela Covid-19 fora da capital, Doria antecipa 
inauguração de hospital em Caraguá 
 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguá produz 80 notificações em uma semana 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá notifica Praiamar para colocar mais ônibus nos horários 
de pico 
 

Caraguatatuba 

TJ derruba liminar e barreira sanitária é suspensa na chegada da Tamoios em 
Caraguá 
 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Caraguatatuba monta posto sanitário na entrada da cidade 
 

Link Vanguarda 

Hospital Regional de Caraguatatuba será aberto na segunda 
 
Jornal Vanguarda 

Justiça determina retirada do posto sanitário na entrada de Caraguatatuba 
 
 

 

https://www.litoralempauta.com.br/novo-predio-do-legislativo-sera-no-centro-na-antiga-sede-esportiva-do-xv-de-caragua/
https://www.litoralempauta.com.br/novo-predio-do-legislativo-sera-no-centro-na-antiga-sede-esportiva-do-xv-de-caragua/
https://oceanicafm.com.br/noticia/663/barreira-sanitaria-na-tamoios
https://oceanicafm.com.br/noticia/666/coronavirus-no-litoral-norte
https://www.gazetasp.com.br/litoral/2020/03/1065071-caraguatatuba-faz-barreira-sanitaria-na-descida-da-rodovia-dos-tamoios.html
https://www.leiaogazeta.com.br/apos-primeira-morte-suspeita-pela-covid-19-fora-da-capital-doria-antecipa-inauguracao-de-hospital-em-caragua/
https://www.leiaogazeta.com.br/apos-primeira-morte-suspeita-pela-covid-19-fora-da-capital-doria-antecipa-inauguracao-de-hospital-em-caragua/
https://www.leiaogazeta.com.br/procon-de-caragua-produz-80-notificacoes-em-uma-semana/
https://www.leiaogazeta.com.br/prefeitura-de-caragua-notifica-praiamar-para-colocar-mais-onibus-nos-horarios-de-pico/
https://www.leiaogazeta.com.br/prefeitura-de-caragua-notifica-praiamar-para-colocar-mais-onibus-nos-horarios-de-pico/
https://www.leiaogazeta.com.br/tj-derruba-liminar-e-barreira-sanitaria-e-suspensa-na-chegada-da-tamoios-em-caragua/
https://www.leiaogazeta.com.br/tj-derruba-liminar-e-barreira-sanitaria-e-suspensa-na-chegada-da-tamoios-em-caragua/
https://globoplay.globo.com/v/8430796/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8430802/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8431713/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8431713/programa/


 

 
 

Band Cidade 1ª edição 

Caraguatatuba 

Prefeito Aguilar Junior fala sobre medidas contra Covid-19 
 

Expressão Caiçara 

Caraguatatuba 

Edição 1371 
 

Noroeste News 

Caraguatatuba 

Ano XXI Nº 1.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/d08xvw0ulggi1hh/25%2003%202020%20-%20Prefeito%20Aguilar%20Junior%20fala%20sobre%20medidas%20contra%20o%20Covid-19%20-%20Band%20Cidade%201%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
file:///C:/Users/00095/Downloads/1372.pdf.pdf
https://www.noroestenews.com.br/1139/1139.pdf


 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
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Clipping de Notícias: 26/03/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 
TJ derruba liminar e barreira sanitária é suspensa na chegada 

da Tamoios em Caraguatatuba 

 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou a liminar concedida 
pela Justiça de Caraguatatuba e determinou a suspensão da barreira sanitária 
instalada na chegada ao município na Rodovia dos Tamoios. 

A decisão foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, que afirmou "A providência tomada 
pelo Juízo mencionado acabou por invadir indevidamente matérias de 
atribuição exclusiva do Estado de São Paulo" 

A barreira durou cerca de 24 horas e neste período a Prefeitura de 
Caraguatatuba promoveu a vistoria de 1.107 veículos. 

O ponto de controle sanitário teve o objetivo de levantar quantos motoristas 
estavam adentrando na cidade de passagem ou se eram moradores. A 
temperatura corpórea de todos dentro dos veículos era medida, além de 
receberem orientações sobre quarentena e os cuidados sobre o coronavírus. 

Em casos de pessoas com sintomas leves, houve recomendação de 
quarentena e que fizessem o teste nas Unidades de Saúde do Litoral Norte. 

Duas famílias que chegaram dos Estados Unidos passaram pela barreira e 
estavam indo em direção à Ilhabela. Elas foram orientadas a ficar em 
quarentena e procurar atendimento médico na cidade. 

Veículos com motoristas que se recusavam a aferir a temperatura corpórea, as 
placas foram anotadas e encaminhadas para as autoridades policiais. 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que já entrou com recurso solicitando 
novamente a intervenção do bloqueio na entrada do município. 

“A justificativa foi de que essa ação é de competência exclusiva do Estado. 
Vamos continuar lutando para proteger a saúde da população”, afirmou o 
prefeito Aguilar Junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/03/2020 
Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 
Caraguatatuba inicia nesta quinta vacinação contra gripe para 

os idosos de casa em casa 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que retoma a vacinação contra a gripe, 
nesta quinta-feira (26). As doses serão aplicadas somente em domicílio, com o 
objetivo de evitar aglomeração e deslocamento do público-alvo, os idosos. 

Na 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe, que teve início na 
segunda-feira (23), Caraguatatuba recebeu apenas 4.900 doses que se 
esgotaram em menos de três horas. 

A secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, e a coordenadora da Atenção 
Básica, Amélia Maria Ferreira, explicaram que as equipes de saúde da 
família das 11 Unidades Básicas de Saúde estarão realizando, de casa em 
casa, a vacinação dos idosos. 

“Faremos um cronograma para atender a todos, nesta e na próxima semana. 
Fiquem tranquilos. Vocês receberão a visita de uma equipe em suas casas”, 
afirmou Amélia. 

Sobre os idosos que não têm cadastro em uma das UBS do município, a 
secretária adjunta esclareceu que essas pessoas ou responsáveis devem 
ligar para a unidade do bairro onde moram e efetuar a inscrição. 

Sobre os profissionais de Saúde que também devem ser vacinados nessa 1ª 
fase, a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, disse que cada um também 
receberá a vacina na unidade em que trabalha ou do bairro onde reside. 



 

 
 

Essa vacina é composta por vírus inativado, protege contra os três vírus que 
mais circularam no hemisfério sul no ano passado: Influenza A (H1N1), 
Influenza B e Influenza A (H3N2). 

Esta vacina não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá 
auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, 
já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por 
serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais graves de 
infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. 

Calendário 

A 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe começou segunda-feira 
(23) e se estende até o dia 15 de abril. É voltada, especificamente, para idosos 
e trabalhadores da saúde. Para evitar o contato de crianças e idosos neste 
período, o Ministério da Saúde pede que pais e responsáveis não levem as 
crianças aos postos de saúde para vacinação de rotina. 

A 2ª fase da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de 
vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais 
das forças de segurança e salvamento. 

A última fase, que começa no dia 9 de maio e priorizará crianças de seis meses 
a menores de seis anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas 
(mães até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas e população privada de liberdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Justiça suspende barreira sanitária na entrada de 

Caraguatatuba 

Decisão é desta quarta-feira (25) e foi assinada pelo presidente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP). Objetivo do bloqueio era evitar a propagação do 

coronavírus na cidade. 

 
A Justiça suspendeu a liminar (decisão temporária) que obrigava a Prefeitura 
de Caraguatatuba a fazer um bloqueio sanitário na entrada da cidade na 
Rodovia dos Tamoios (SP-99) para evitar a propagação do coronavírus. A 
decisão é desta quarta-feira (25) e foi assinada pelo presidente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP), desembargador Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco. A prefeitura informou que vai recorrer (leia abaixo). 
 
Na decisão que suspende o bloqueio iniciado nesta terça-feira (24), o 
magistrado conclui que o “Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos 
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica”. 
 
No bloqueio, todos os motoristas e passageiros tinham a temperatura medida 
com um termômetro que funciona à distância e preenchiam um formulário. Se 
alguma pessoa passasse pela via e apresentasse sintomas graves de 
coronavírus, a pessoa seria atendida por uma ambulância, assim evitaria que 
um possível infectado circulasse pela cidade. 
 
 
 
 



 

 
 

O magistrado ainda considera que a autorização da liminar que obrigou a 
cidade a fazer o bloqueio afrontou uma decisão anterior do presidente do TJ-
SP, que determinou a cassação de liminares que restringiam o acesso a 
cidades do litoral paulista. 
 
“Destaco que, especialmente no caso de Caraguatatuba, Ministério Público e a 
Municipalidade parecem ter utilizado artifício de regularidade questionável para 
superar a anterior decisão de suspensão de liminar”. 
 
O magistrado complementou a decisão citando que é uma medida que caberia 
ao governo do Estado e não ao município. “Ademais, a instituição de barreira 
sanitária constitui ato administrativo a ser informado pelas características da 
região como um todo e não de apenas uns ou outros municípios em 
contraposição a tantos mais”, diz trecho. 
 
O texto da decisão cita ainda que a criação de uma barreira sanitária na 
rodovia estadual é uma “invasão de atribuições administrativas do Estado, além 
de resultarem em ordem ilegalmente transmitida à Polícia Militar”. 
  
O que diz a Prefeitura de Caraguá 
A Prefeitura de Caraguatatuba informou em nota assinada pelo prefeito, Aguilar 
Júnior, que vai recorrer da decisão. Leia abaixo: 
 
"Nós já entramos com recurso junto ao Tribunal de Justiça solicitando 
novamente a intervenção do bloqueio na entrada do município. Conforme 
pedido do MP nós montamos a barreira sanitária com objetivo de orientar, 
medir a a temperatura e monitorar todas aqueles que estavam entrando na 
cidade, no entanto, o TJ entrou com uma medida solicitando a retirada da 
barreira e tivemos que respeitar. A justificativa foi de que essa ação é de 
competência exclusiva do Estado. Vamos continuar lutando para proteger a 
população". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Vacinação contra a gripe para os idosos será de casa em casa, 

a partir desta quinta-feira (26) em Caraguatatuba 

Na 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe, que teve início na 
segunda-feira (23), Caraguatatuba recebeu apenas 4.900 doses que se 

esgotaram em menos de três horas. 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que retomará a vacinação contra a 
gripe, nesta quinta-feira (26). As doses serão aplicadas somente em domicílio, 
com o objetivo de evitar aglomeração e deslocamento do público-alvo, os 
idosos. 
 
Na 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe, que teve início na 
segunda-feira (23), Caraguatatuba recebeu apenas 4.900 doses que se 
esgotaram em menos de três horas. 
 
A secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, e a coordenadora da Atenção 
Básica, Amélia Maria Ferreira, explicaram que as equipes de saúde da família 
das 11 Unidades Básicas de Saúde estarão realizando, de casa em casa, a 
vacinação dos idosos. 
 
“Faremos um cronograma para atender a todos, nesta e na próxima semana. 
Fiquem tranquilos. Vocês receberão a visita de uma equipe em suas casas”, 
afirmou Amélia. 
 
Sobre os idosos que não têm cadastro em uma das UBS do município, a 
secretária adjunta esclareceu que essas pessoas ou responsáveis devem ligar 
para a unidade do bairro onde moram e efetuar a inscrição. 
 
Sobre os profissionais de Saúde que também devem ser vacinados nessa 1ª 
fase, a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, disse que cada um também 
receberá a vacina na unidade em que trabalha ou do bairro onde reside. 



 

 
 

 
Essa vacina é composta por vírus inativado, protege contra os três vírus que 
mais circularam no hemisfério sul no ano passado: Influenza A (H1N1), 
Influenza B e Influenza A (H3N2). 
 
Esta vacina não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá 
auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, 
já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por 
serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais graves de 
infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. 
 
  
Calendário 

 
A 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe começou segunda-feira 
(23) e se estende até o dia 15 de abril. É voltada, especificamente, para idosos 
e trabalhadores da saúde. Para evitar o contato de crianças e idosos neste 
período, o Ministério da Saúde pede que pais e responsáveis não levem as 
crianças aos postos de saúde para vacinação de rotina. 
 
A 2ª fase da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das 
forças de segurança e salvamento. 
 
A última fase, que começa no dia 9 de maio e priorizará crianças de seis meses 
a menores de seis anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas 
(mães até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas e população privada de liberdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Após pedido da Prefeitura de Caraguatatuba, governador 

confirma abertura do HR para dia 30 de março 

A informação foi dada ontem em uma live pelo prefeito Aguilar Junior, 
confirmando também que a Prefeitura de Caraguatatuba já emitiu a licença 

sanitária de funcionamento do HR e, via Concessionária Tamoios, a instalação 
da iluminação pública de acesso à unidade. 

  
Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (24/03), o governador de São 
Paulo, João Dória, confirmou a antecipação de abertura do Hospital Regional 
do Litoral Norte para o próximo dia 30 de março. 
 
A informação foi dada ontem em uma live pelo prefeito Aguilar Junior, 
confirmando também que a Prefeitura de Caraguatatuba já emitiu a licença 
sanitária de funcionamento do HR e, via Concessionária Tamoios, a instalação 
da iluminação pública de acesso à unidade. 
 
O anúncio atende um pedido do prefeito Aguilar Junior, que encaminhou um 
ofício há duas semanas solicitando a liberação da unidade hospitalar para 
atender pacientes exclusivos da Covid-19 (Coronavírus). 
 
O Instituto Sócrates Guanaes, que vai administrar o Hospital Regional, está 
realizando os últimos ajustes para deixar a unidade pronta. 
 
O investimento, segundo o governador João Dória, será na ordem de R$ 188 
milhões e vai atender os pacientes do Litoral Norte. 
 
O Hospital Regional deve ser aberto com 10 leitos com respiradores e até dia 
15 de abril mais 10 leitos devem ser instalados. 



 

 
 

“Ficamos felizes com a sensibilidade do Estado em colocar o HR em 
funcionamento, que será referência para as cidades da região. É uma vitória do 
povo do Litoral Norte”, disse o prefeito Aguilar Junior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/03/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Justiça determina paralisação da obra de duplicação da 

Tamoios em Caraguatatuba 

Decisão considera que o ambiente de trabalho dos funcionários possui 
aglomerações e pode ampliar contaminação por coronavírus. 

 
A Justiça determinou que a construtora Queiroz Galvão e a Concessionária 
Tamoios paralisem a obra de duplicação da rodovia em Caraguatatuba (SP). 
Na decisão, o juiz considerou que o ambiente de trabalho dos funcionários é de 
risco diante da pandemia de coronavírus (Covid-19). A ação teve origem em 
um pedido da Prefeitura de Caraguá. 
 
O juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior determinou que a concessionária e a 
construtora devem suspender as atividades da obra de duplicação da rodovia 
dos Tamoios, enquanto durar o estado de emergência de Caraguatatuba. Em 
caso de descumprimento, as empresas serão multadas em R$ 100 mil e depois 
do prazo inicial será aplicada uma multa diária de R$ 50 mil. 
 
Na decisão, o juiz alega que a atividade realizada na obra do contorno da 
Tamoios não é um serviço essencial e que os funcionários da construtora 
Queiroz Galvão estão correndo risco de contágio pelo vírus, pois ficam em 
ambiente de aglomeração. 
 
“Como constatado pelo ministério público, os trabalhadores são transportados 
em grupos, de forma aglomerada dentro de ônibus e com baixo grau de 
salubridade. Nos canteiros de obras ocorre aglomeração de pessoas, inclusive 
desprovidas de equipamento mínimos de proteção, como máscaras e luvas.  
 



 

 
 

Existe, portanto, ambiente propício a contaminação pelo novo coronavírus”, 
afirmou o juiz em trecho da decisão. 
 
Além disso, o juiz afirmou que a obra está atrasada e que no momento o mais 
importante é preservar vidas, conscientizando a todos sobra o isolamento 
social e evitando aglomerações, diante da doença contagiosa. 
 
“A obra pública já se encontra em considerável atraso e quanto maior for a 
adesão as medidas de isolamento social e quarentena, menor será a 
disseminação do contágio por Covid-19. Quando passar a pandemia, obras de 
infraestrutura serão muito bem vindas, pois fomentam o desenvolvimento 
econômico”, disse o juiz. 
 
Na ação movida pela prefeitura contra as empresas, a administração informou 
que se a obra na rodovia continuar a ser executada, a saúde pública estará em 
risco e a cidade não terá estrutura suficiente para cuidar de todos infectados. 
 
“A manutenção das obras de duplicação da rodovia dos Tamoios sem qualquer 
critério é temerária e coloca em risco a vida de diversas pessoas, pois o 
contágio do vírus é de fácil realização. A cidade não dispõe de estrutura de 
saúde suficiente para fazer frente aos atendimentos das pessoas acometidas 
pelo vírus”, disse a prefeitura na ação. 
  
Outro lado 

Em nota, a Queiroz Galvão informou que apenas presta serviços para a 
Concessionária Tamoios e que somente a empresa poderá falar sobre a obra. 
A Concessionária Tamoios informou que paralisou as obras de duplicação do 
trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios em cumprimento à ordem judicial 
recebida. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Cotidiano 

Veículo: Portal Caiçara 

 
Prefeitura implanta barreira sanitária na entrada de Caraguá a 

pedido da Justiça 

Por determinação da Justiça de Caraguatatuba, uma equipe formada por 
profissionais da Secretaria de Saúde e Secretaria de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão estão desde as 13h desta terça-feira (24/03), no viaduto 
do Contorno próximo ao supermercado Shibatão realizando controle sanitário 
dos carros que estão chegando na cidade. 
 
O ponto de controle sanitário teve o objetivo de levantar quantos motoristas 
estavam adentrando na cidade de passagem ou se eram moradores. A 
temperatura corpórea de todos dentro dos veículos era medida, além de 
receberem orientações sobre quarentena e os cuidados sobre o coronavírus. 
 
Em uma das abordagens, motorista e passageiros chamaram a atenção das 
equipes de fiscalização. O grupo formado pelo casal Júlia e Vilma Varela, 50 e 
48 anos, Giulliano Varela, 17 anos, e Rosemeire de Almeida, 45 anos, 
contaram que chegaram hoje de uma viagem aos EUA. A temperatura de cada 
um foi medida e estava normal (temperatura corpórea considerada ideal varia 
entre 36º C e 36,7º C). Moradores de Ilhabela estavam voltando para casa 
depois de umas férias. 
 
“Chegamos no aeroporto e ninguém nos parou para medir temperatura ou dar 
orientações nem na estrada. Aqui, em Caraguatatuba, foi a primeira vez. 
Estamos todos bem. Mas assim que chegarmos em casa, faremos a 
quarentena conforme recomendação”, contou Júlio. 
 
O caminhoneiro Fernando Martins, 32 anos, também atestou temperatura 
dentro da normalidade. O profissional transportava um carregamento de areia, 



 

 
 

vindo de Campos do Jordão para entregar no município. “Primeira vez que sou 
parado para receber informações sobre o novo coronavírus. Quem puder, deve 
ficar em casa mesmo. É a melhor forma de se prevenir”, afirmou. 
 
A ação foi comandada pelo vice-prefeito e secretário de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão, Campos Júnior, o secretário adjunto Hugo Leonardo, e a 
secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo. 
 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, informa que a medida foi iniciada 
como medida de segurança após o desbloqueio da Tamoios. “Já que nós não 
conseguimos sustentar a liminar para impedir o bloqueio parcial da Rodovia 
dos Tamoios, nós começamos a partir de hoje uma barreira epidemiológica 
medindo a temperatura das pessoas e dando instruções sobre o novo 
coronavírus”, destaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Homem é morto à luz do dia com 7 tiros no Travessão 

Crime foi na Rua Alta Tensao, na região sul de Caraguatatuba 

 
Um homem, ainda não identificado, foi baleado nesta quarta-feira (25), por 
volta das 11h. O crime aconteceu na Rua Alta Tensão, bairro Travessão e o 
óbito foi constatado pela médica do SAMU. 

Segundo a Polícia Militar, a vítima tem sete perfurações por arma de fogo no 
corpo e algumas cápsulas de arma 380 foram localizadas no local. 

Ainda conforme a PM, a vítima é conhecido pelo uso e tráfico de drogas nas 
proximidades do ocorrido. 

A Polícia Civil está no local, aguardando a chegada da perícia. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Grupo se une e produz máscaras de tecido para policiais 

Mais de 50 pessoas já se uniram a causa e entregaram mais de 600 unidades 
para profissionais de áreas que não podem parar na quarentena 

 
Um grupo formado de pessoas anonimas uniu forças para confeccionar 
máscaras de tecido e doar para os policiais militares de Caraguatatuba. O 
produto está em falta em diversas regiões do Brasil devido a crescente 
demanda por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19). 
 
Hoje a ação já reúne mais de 50 profissionais direta e indiretamente e as 
doações se expandiram para trabalhadores de outros setores que também não 
podem parar na quarentena. Até o momento foram destinadas mais de 600 
máscaras para profissionais da segurança, da saúde, da limpeza e outras 
áreas que não podem parar. 
 
“Nossa maior dificuldade, no momento, é aquisição de material para 
fabricação das máscaras, já que as lojas estão fechadas devido ao protocolo 
de segurança”, conta Cíntia Mayumi Mizuno Kakuda, 40 anos, funcionária 
pública, que iniciou o projeto. 



 

 
 

 

“Em conversa com meu marido, que é policial, soube que as máscaras 
cirúrgicas estavam em falta. Ficamos preocupados e decidi procurar um vídeo 
na internet. Achei que conseguiria fazer a máscara”, conta. Ela tinha uma 
máquina de costura em casa e decidiu testar. 

O protótipo foi feito com tecido que ela possuía em casa e o elástico retirado de 
uma caixa de presentes. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Estado confirma abertura do HR do Litoral Norte para dia 30 de 

março 

O Hospital Regional deve ser aberto com 10 leitos com respiradores 

 
O governador de São Paulo, João Dória, confirmou a antecipação de abertura 
do Hospital Regional do Litoral Norte para o próximo dia 30 de março. 

A informação foi dada na segunda-feira em uma live feita pelo prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Junior, confirmando também que a Prefeitura já emitiu 
a licença sanitária de funcionamento do HR e, via Concessionária Tamoios, a 
instalação da iluminação pública de acesso à unidade. 

O anúncio atende um pedido do prefeito Aguilar Junior, que encaminhou um 
ofício há duas semanas solicitando a liberação da unidade hospitalar para 
atender pacientes exclusivos da Covid-19 (Coronavírus). 

O Instituto Sócrates Guanaes, que vai administrar o Hospital Regional, está 
realizando os últimos ajustes para deixar a unidade pronta. 



 

 
 

 

O investimento, segundo o governador João Dória, será na ordem de R$ 188 
milhões e vai atender os pacientes do Litoral Norte. 

O Hospital Regional deve ser aberto com 10 leitos com respiradores e até dia 
15 de abril mais 10 leitos devem ser instalados. 

“Ficamos felizes com a sensibilidade do Estado em colocar o HR em 
funcionamento, que será referência para as cidades da região. É uma vitória do 
povo do Litoral Norte”, disse o prefeito Aguilar Junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/03/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1 Vanguarda 
Justiça determina paralisação da obra de duplicação da 

Tamoios em Caraguatatuba 

Decisão considera que o ambiente de trabalho dos funcionários possui 
aglomerações e pode ampliar contaminação por coronavírus. 

 
A Justiça determinou que a construtora Queiroz Galvão e a Concessionária 
Tamoios paralisem a obra de duplicação da rodovia em Caraguatatuba (SP). 
Na decisão, o juiz considerou que o ambiente de trabalho dos funcionários é de 
risco diante da pandemia de coronavírus (Covid-19). A ação teve origem em 
um pedido da Prefeitura de Caraguá. 
 
O juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior determinou que a concessionária e a 
construtora devem suspender as atividades da obra de duplicação da rodovia 
dos Tamoios, enquanto durar o estado de emergência de Caraguatatuba. Em 
caso de descumprimento, as empresas serão multadas em R$ 100 mil e depois 
do prazo inicial será aplicada uma multa diária de R$ 50 mil. 
 
Na decisão, o juiz alega que a atividade realizada na obra do contorno da 
Tamoios não é um serviço essencial e que os funcionários da construtora 
Queiroz Galvão estão correndo risco de contágio pelo vírus, pois ficam em 
ambiente de aglomeração. 
 
“Como constatado pelo ministério público, os trabalhadores são transportados 
em grupos, de forma aglomerada dentro de ônibus e com baixo grau de 
salubridade. Nos canteiros de obras ocorre aglomeração de pessoas, inclusive 
desprovidas de equipamento mínimos de proteção, como máscaras e luvas.  
 



 

 
 

Existe, portanto, ambiente propício a contaminação pelo novo coronavírus”, 
afirmou o juiz em trecho da decisão. 
 
Além disso, o juiz afirmou que a obra está atrasada e que no momento o mais 
importante é preservar vidas, conscientizando a todos sobra o isolamento 
social e evitando aglomerações, diante da doença contagiosa. 
 
“A obra pública já se encontra em considerável atraso e quanto maior for a 
adesão as medidas de isolamento social e quarentena, menor será a 
disseminação do contágio por Covid-19. Quando passar a pandemia, obras de 
infraestrutura serão muito bem vindas, pois fomentam o desenvolvimento 
econômico”, disse o juiz. 
 
Na ação movida pela prefeitura contra as empresas, a administração informou 
que se a obra na rodovia continuar a ser executada, a saúde pública estará em 
risco e a cidade não terá estrutura suficiente para cuidar de todos infectados. 
 
“A manutenção das obras de duplicação da rodovia dos Tamoios sem qualquer 
critério é temerária e coloca em risco a vida de diversas pessoas, pois o 
contágio do vírus é de fácil realização. A cidade não dispõe de estrutura de 
saúde suficiente para fazer frente aos atendimentos das pessoas acometidas 
pelo vírus”, disse a prefeitura na ação. 
 

Outro lado 

Em nota, a Queiroz Galvão informou que apenas presta serviços para a 
Concessionária Tamoios e que somente a empresa poderá falar sobre a obra. 
A Concessionária Tamoios informou que paralisou as obras de duplicação do 
trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios em cumprimento à ordem judicial 
recebida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1 Vanguarda 
Justiça suspende barreira sanitária na entrada de 

Caraguatatuba, SP 

Decisão é desta quarta-feira (25) e foi assinada pelo presidente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP). Objetivo do bloqueio era evitar a propagação do 

coronavírus na cidade. 

 
A Justiça suspendeu a liminar (decisão temporária) que obrigava a Prefeitura 
de Caraguatatuba a fazer um bloqueio sanitário na entrada da cidade na 
Rodovia dos Tamoios (SP-99) para evitar a propagação do coronavírus. A 
decisão é desta quarta-feira (25) e foi assinada pelo presidente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP), desembargador Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco. A prefeitura informou que vai recorrer. 
 
Na decisão que suspende o bloqueio iniciado nesta terça-feira (24), o 
magistrado conclui que o “Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos 
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica”. 
 
No bloqueio, todos os motoristas e passageiros tinham a temperatura medida 
com um termômetro que funciona à distância e preenchiam um formulário. Se 
alguma pessoa passasse pela via e apresentasse sintomas graves de 
coronavírus, a pessoa seria atendida por uma ambulância, assim evitaria que 
um possível infectado circulasse pela cidade. 
 
O magistrado ainda considera que a autorização da liminar que obrigou a 
cidade a fazer o bloqueio afrontou uma decisão anterior do presidente do TJ-
SP, que determinou a cassação de liminares que restringiam o acesso a 
cidades do litoral paulista. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/24/caraguatatuba-tem-bloqueio-sanitario-contra-coronavirus-por-determinacao-da-justica.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/24/caraguatatuba-tem-bloqueio-sanitario-contra-coronavirus-por-determinacao-da-justica.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/24/caraguatatuba-tem-bloqueio-sanitario-contra-coronavirus-por-determinacao-da-justica.ghtml


 

 
 

“Destaco que, especialmente no caso de Caraguatatuba, Ministério Público e a 
Municipalidade parecem ter utilizado artifício de regularidade questionável para 
superar a anterior decisão de suspensão de liminar”. 
 
O magistrado complementou a decisão citando que é uma medida que caberia 
ao governo do Estado e não ao município. “Ademais, a instituição de barreira 
sanitária constitui ato administrativo a ser informado pelas características da 
região como um todo e não de apenas uns ou outros municípios em 
contraposição a tantos mais”, diz trecho. 
 
O texto da decisão cita ainda que a criação de uma barreira sanitária na 
rodovia estadual é uma “invasão de atribuições administrativas do Estado, além 
de resultarem em ordem ilegalmente transmitida à Polícia Militar”. 
 

O que diz a Prefeitura de Caraguá 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou em nota assinada pelo prefeito, Aguilar 
Júnior, que vai recorrer da decisão. Leia abaixo: 
"Nós já entramos com recurso junto ao Tribunal de Justiça solicitando 
novamente a intervenção do bloqueio na entrada do município. Conforme 
pedido do MP nós montamos a barreira sanitária com objetivo de orientar, 
medir a a temperatura e monitorar todas aqueles que estavam entrando na 
cidade, no entanto, o TJ entrou com uma medida solicitando a retirada da 
barreira e tivemos que respeitar. A justificativa foi de que essa ação é de 
competência exclusiva do Estado. Vamos continuar lutando para proteger a 
população". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/03/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
Vacina contra a gripe se esgota no primeiro dia na região 

 
As doses da vacina contra a Influenza terminaram ainda no primeiro dia 

de imunização; os municípios esperam receber nova remessa do governo 

estadual para retomar a ação 

No primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe, poucas foram as 
cidades que não tiveram o estoque esgotado na região. 

A alta procura foi constatada nas maiores cidades da região, com fim das 
doses em, ao menos, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. A primeira etapa da 
campanha de imunização tem como grupos prioritários os idosos e 
profissionais que atuam na área da saúde. 

De acordo com o Secretário de Saúde de São José, Danilo Stanzani, o rápido 
esgotamento das doses foi também sentido pelo CVE (Centro de Vigilância 
Epidemiológica) em todo o estado. "A quantidade estimada foi muito menor do 
que a necessidade", explicou, em reunião ocorrida na Câmara. 

Para São José, onde há cerca de 64 mil idosos, foram enviadas 26 mil doses 
da vacina, com a promessa de que mais 26 mil seriam enviadas na quarta-
feira. Agora, é aguardada a nova remessa. 

Em Taubaté, segunda maior da região, as doses da vacina acabaram ainda 
antes das 11 horas da manhã. Segundo a prefeitura, a previsão era de que 



 

 
 

elas durassem ao menos mais dois dias. Na vizinha Pindamonhangaba, a 
expectativa é receber mais doses na próxima semana. 

Em Guaratinguetá, o estoque vazio deve ser reposto pelo Estado até quinta-
feira. 

No Litoral Norte, somente Ubatuba ainda possui vacinas. Em Caraguatatuba, 
5.900 doses se esgotaram em apenas duas horas. 

"A quantidade de dose abaixo do esperado e a preocupação, principalmente 
dos idosos por conta do coronavírus, fez com que muita gente procurasse os 
postos de vacinação", justificou a prefeitura, de Caraguá, que espera novas 
doses até sexta-feira. 

Em São Sebastião, após o fim das 2.500 doses, também espera-se retomar a 
vacinação até essa sexta-feira. 

Ilhabela, que teve 1.000 doses recebidas, aplicou 950 no primeiro dia e 
destinou as outras 50 para um dos principais grupos prioritários. 

"As doses remanescentes serão aplicadas nos profissionais que estão na linha 
de frente do atendimento aos pacientes com síndrome gripal". 

O calendário estadual prevê iniciar a segunda fase da campanha no dia 16 de 
abril, com vacinas para professores, forças de segurança e pacientes com 
doenças crônicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
Justiça suspende 'barreira sanitária' na entrada de 

Caraguatatuba 

 

O Tribunal de Justiça suspendeu nesta quarta-feira (25) a realização de uma 
'barreira sanitária' na entrada de Caraguatatuba pela Rodovia dos Tamoios. Na 
terça-feira (24), o procedimento foi responsável por formar uma fila de veículos 
no acesso do município. 

Na decisão, assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco, ele alega que a decisão seria de responsabilidade 
do governo estadual, não sendo o judiciário embasado de critérios técnicos 
para a definição. 

"Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando 
todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, 
atendendo apenas parte da população, têm o potencial de promover a 
desorganização administrativa, obstaculizando a evolução e o pronto combate 
à pandemia", defendeu, Geraldo Francisco. 

A barreira sanitária fazia o levantamento de quantas pessoas estavam 
entrando na cidade, moradores ou não, além de verificar a temperatura dos 
passageiros dos veículos e dar instruções sobre o combate ao coronavírus. 
Segundo a prefeitura, a medida havia sido adotada após a decisão judicial que 
suspendeu o bloqueio na Rodovia dos Tamoios. 

 

 



 

 
 

OUTRO LADO. 

Em nota, a prefeitura de Caraguatatuba informou que já entrou com recurso 
contra a decisão. 

"Conforme pedido do Ministério Público, a Prefeitura montou a barreira 
sanitária com objetivo de orientar, medir a temperatura e monitorar todos 
aqueles que estavam entrando na cidade, no entanto, o TJ derrubou e a 
administração teve que respeitar a decisão. A Prefeitura de Caraguatatuba 
finaliza informando que vai continuar lutando para proteger a saúde da 
população". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Repórter Litoral 
Equipes da ROCAM e Força Tática apreende drogas no Morro 

do Algodão em Caraguatatuba 

 
A Polícia Militar de Caraguatatuba, através de equipes da ROCAM (Ronda 
Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e Força Tática da Polícia Militar 
apreenderam cocaína e crack na noite desta terça-feira (24/03), no bairro Morro 
do Algodão região Sul da cidade. 

Segundo informou a polícia, durante patrulhamento, eles localizaram um 
suspeito na Rua, Augusto Leão, que ao avistar a viatura tentou fuga por um 
terreno baldio, porém ele foi preso e numa residência foi localizado no interior 
de um balde, 281 papelotes de cocaína, 111 pedras de crack e um celular. O 
acusado foi levado para a delegacia onde foi autuado em flagrante pelo crime 
de tráfico de entorpecente, ficando preso à disposição da justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Repórter Litoral 
Homem é baleado em plena luz do dia em Caraguatatuba 

 
Vítima seria usuário de drogas e foi morta num local conhecido pela venda e 
uso de drogas na Rua da Alta Tensão. 

A Polícia Militar de Caraguatatuba foi acionada por volta 10h55, desta quarta-
feira (25/03), para comparecer no bairro Travessão afim de atender um crime 
de homicídio, corrido na Rua, da Alta Tensão. 

Segundo as primeiras informações, o homem seria usuário de drogas e foi 
atingido por sete tiros de calibre 380 e veio a óbito no local. Uma equipe do 
Samu foi acionada e constatou a morte da vítima, que não portava documento. 
O corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) onde vai passar por uma 
autópsia e posteriormente vai aguardar reconhecimento pela família. 

 



 

 
 

Uma equipe da Perícia Técnica, da Polícia Cientifica e investigadores da 
Polícia Civil estiveram no local. Ninguém foi preso. O caso foi registrado como 
sendo homicídio e será investigado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Cidade 

Veículo: Repórter Litoral 
Veibras faz força-tarefa para atender manutenções de carros da 

Polícia Militar 

 
Após decreto do governador do Estado, a oficina de Caraguatatuba antecipou 
manutenções e atendimentos especiais 

A oficina da concessionária Veibras de São José dos Campos está aberta 
excepcionalmente nesta terça e quarta (24 e 25) em uma força-tarefa para 
adiantar a manutenção já prevista de veículos da frota da Polícia Militar. 

A empresa acionou a Polícia Militar para um agendamento emergencial de 
veículos que estavam com a manutenção próxima do vencimento e também 
recebeu pedidos de manutenção de veículos que não estavam previstos para 
serem atendidos no momento, mas que podiam precisar de serviços essenciais 
como troca de óleo e revisão geral do funcionamento. 

Nesses dois dias, a Veibras atende carros de todo o Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. A ideia é que os veículos não fiquem sem a manutenção necessária em 
época de pandemia pelo Coronavírus (COVID-19) e que os funcionários 
possam se preservar do contágio durante o período estipulado como 
quarentena. “Foi um trabalho realizado pelos dois lados. Nosso setor de 
agendamento ligou para os veículos que estavam com a manutenção próxima 
do vencimento e também recebeu os pedidos de revisão para aqueles que 
eram necessários. Ficaremos durante esses dois dias fazendo essa força-
tarefa”, disse Valderson Ponte Viana, gerente de serviços da oficina da 
Veibras. 



 

 
 

A decisão da Veibras colabora para manter a segurança nas cidades do Vale 
do Paraíba e auxilia o governo do Estado no combate a pandemia do novo 
Coronavírus. 

Possante 

A Veibras também continua captando inscrições para o concurso Possante 
Novo, lançado há duas semanas em Caraguatatuba. Nessa primeira fase, os 
candidatos podem cadastrar a sua história por meio do 
site http://www.possantenovo.com.br/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.possantenovo.com.br/


 

 
 

Clipping de Notícias: 26/03/2020 
Editoria: Cidade 

Veículo: Repórter Litoral 
Vacinação contra a gripe para os idosos será de casa em casa, 

a partir desta quinta-feira (26) 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que retomará a vacinação contra a 
gripe, nesta quinta-feira (26). As doses serão aplicadas somente em domicílio, 
com o objetivo de evitar aglomeração e deslocamento do público-alvo, os 
idosos. 

Na 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe, que teve início na 
segunda-feira (23), Caraguatatuba recebeu apenas 4.900 doses que se 
esgotaram em menos de três horas. 

A secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, e a coordenadora da Atenção 
Básica, Amélia Maria Ferreira, explicaram que as equipes de saúde da 

família das 11 Unidades Básicas de Saúde estarão realizando, de casa em 

casa, a vacinação dos idosos. 

“Faremos um cronograma para atender a todos, nesta e na próxima semana. 
Fiquem tranquilos. Vocês receberão a visita de uma equipe em suas casas”, 
afirmou Amélia. 

Sobre os idosos que não têm cadastro em uma das UBS do município, a 
secretária adjunta esclareceu que essas pessoas ou responsáveis devem 

ligar para a unidade do bairro onde moram e efetuar a inscrição. 



 

 
 

Sobre os profissionais de Saúde que também devem ser vacinados nessa 1ª 
fase, a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, disse que cada um também 
receberá a vacina na unidade em que trabalha ou do bairro onde reside. 

Essa vacina é composta por vírus inativado, protege contra os três vírus que 
mais circularam no hemisfério sul no ano passado: Influenza A (H1N1), 
Influenza B e Influenza A (H3N2). 

Esta vacina não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, 
irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para 
coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a 
procura por serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais 
graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 
60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. 

Calendário 

A 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe começou segunda-feira 
(23) e se estende até o dia 15 de abril. É voltada, especificamente, para 
idosos e trabalhadores da saúde. Para evitar o contato de crianças e idosos 
neste período, o Ministério da Saúde pede que pais e responsáveis não levem 
as crianças aos postos de saúde para vacinação de rotina. 

A 2ª fase da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de 
vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e 

profissionais das forças de segurança e salvamento. 

A última fase, que começa no dia 9 de maio e priorizará crianças de seis 

meses a menores de seis anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, 
puérperas (mães até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos 
indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Cidade 

Veículo: Repórter Litoral 
TJ derruba liminar e barreira sanitária é suspensa na chegada 

da Tamoios em Caraguatatuba 

 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou a liminar concedida 
pela Justiça de Caraguatatuba e determinou a suspensão da barreira sanitária 
instalada na chegada ao município na Rodovia dos Tamoios. 

A decisão foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco. 

A barreira durou cerca de 24 horas e neste período a Prefeitura de 
Caraguatatuba promoveu a vistoria de 1.107 veículos. 

O ponto de controle sanitário teve o objetivo de levantar quantos motoristas 
estavam adentrando na cidade de passagem ou se eram moradores. A 
temperatura corpórea de todos dentro dos veículos era medida, além de 
receberem orientações sobre quarentena e os cuidados sobre o coronavírus. 

Em casos de pessoas com sintomas leves, houve recomendação de 
quarentena e que fizessem o teste nas Unidades de Saúde do Litoral Norte. 

Duas famílias que chegaram dos Estados Unidos passaram pela barreira e 
estavam indo em direção à Ilhabela. Elas foram orientadas a ficar em 
quarentena e procurar atendimento médico na cidade. 



 

 
 

Veículos com motoristas que se recusavam a aferir a temperatura corpórea, as 
placas foram anotadas e encaminhadas para as autoridades policiais. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que já entrou com recurso solicitando 
novamente a intervenção do bloqueio na entrada do município. 

“A justificativa foi de que essa ação é de competência exclusiva do Estado. 
Vamos continuar lutando para proteger a saúde da população”, destaca o 
prefeito Aguilar Junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: RM Vale 

Veículo: Meon 
Justiça determina paralisação das obras de duplicação da 

Tamoios 

Liminar acata pedido da Prefeitura de Caraguá e do MP para suspender os 
trabalhos, exceto emergenciais 

 
O Tribunal de Justiça concedeu uma liminar nesta terça-feira (24) 
determinando a suspensão das obras de duplicação da rodovia dos Tamoios. A 
medida, em caráter provisório, valerá enquanto durar o estado de emergência 
decretado pela Prefeitura de Caraguatatuba. 
A liminar atendeu a um pedido da Prefeitura de Caraguá e do Ministério 
Público, que ingressaram com uma ação civil pública para cessar as atividades 
de produção (exceto essenciais), como medidas de prevenção ao novo 
coronavírus (Covid-19). 

No documento, assinado pelo juiz Ayrton Vidolin Marques Júnio, da 2ª Vara 
Cível de Caraguatatuba, o magistrado determina que a construtora Queiroz 
Galvão e a Concessionária Tamoios paralisem os trabalhos enquanto perdurar 
o estado de emergência na cidade. Em caso de descumprimento as empresas 
serão multadas em R$ 100.000 no prazo inicial e, depois, o valor a multa 
passará a ser diária, no valor de R$ 50.000. 

“Quanto maior for a adesão às medidas de isolamento social e 
quarentena,menor será a disseminação do contágio por COVID-19. Por 
conseguinte, mais cedo será superado o estado de anormalidade, com 
retomada da economia. Se as medidas sanitárias de isolamento social e 
quarentena não forem observadas, maior será a disseminação da doença e, 
portanto, maior será o tempo necessário para superação do estado de 



 

 
 

pandemia, ocasionando a postergação da retomada da economia. Quando 
passar a pandemia, obras de infraestrutura serão muito bem-vindas, pois 
fomentam o desenvolvimento econômico social”, disse o juiz em um trecho. 

Do pedido 
A decisão da Justiça de aconteceu após a prefeitura ingressar com a ação civil 
contra as empresas por possível descumprimento de notificações da Vigilância 
Sanitária Municipal para cessar as atividades de produção, exceto essenciais, 
para tentar conter o avanço da Covid-19. 

Na ação a administração alega que por duas vezes a Vigilância Sanitária teria 
notificado a empresa, uma delas com recomendação do MP-SP 

No pedido, os agentes sanitários e os promotores pedem a suspensão imediata 
da obra, exceto aquelas que sejam comprovadas ser essenciais. 

Além disso, foi pedido que a empresa providenciasse equipamentos de 
proteção aos operários que continuaram a trabalhar, como máscara, álcool em 
gel e outros materiais necessários a preservação de suas saúdes. E ainda que 
seja realizada a adequação do transporte dos operários, afim de aglomeração 
de trabalhadores. 

Outro lado 
A Queiroz Galvão foi procurada, mas sua assessoria de imprensa informou por 
telefone que não iriam comentar o caso. Já a Concessionária Tamoios disse 
que “em cumprimento à ordem judicial recebida, paralisou as obras de 
duplicação do trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/03/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Agora Vale 
Vacinação contra a gripe para os idosos será a domicílio, a 

partir desta quinta-feira (26) em Caraguatatuba 

Primeira fase da vacinação é destinada a idosos e profissionais da saúde 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que retomará a vacinação contra a 
gripe, nesta quinta-feira (26). As doses serão aplicadas somente em domicílio, 
com o objetivo de evitar aglomeração e deslocamento do público-alvo, os 
idosos. 
 
Na 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe, que teve início na 
segunda-feira (23), Caraguatatuba recebeu apenas 4.900 doses que se 
esgotaram em menos de três horas. 

A secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, e a coordenadora da Atenção 
Básica, Amélia Maria Ferreira, explicaram que as equipes de saúde da 
família das 11 Unidades Básicas de Saúde estarão realizando, de casa em 
casa, a vacinação dos idosos. 

"Faremos um cronograma para atender a todos, nesta e na próxima semana. 
Fiquem tranquilos. Vocês receberão a visita de uma equipe em suas casas", 
afirmou Amélia. 

Sobre os idosos que não têm cadastro em uma das UBS do município, a 
secretária adjunta esclareceu que essas pessoas ou responsáveis devem 
ligar para a unidade do bairro onde moram e efetuar a inscrição. 

Sobre os profissionais de Saúde que também devem ser vacinados nessa 1ª 
fase, a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, disse que cada um também 
receberá a vacina na unidade em que trabalha ou do bairro onde reside. 

Essa vacina é composta por vírus inativado, protege contra os três vírus que 
mais circularam no hemisfério sul no ano passado: Influenza A (H1N1), 
Influenza B e Influenza A (H3N2). 

Esta vacina não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá 
auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, 
já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por 
serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais graves de 
infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. 



 

 
 

Calendário 
A 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe começou segunda-feira 
(23) e se estende até o dia 15 de abril. É voltada, especificamente, para idosos 
e trabalhadores da saúde. Para evitar o contato de crianças e idosos neste 
período, o Ministério da Saúde pede que pais e responsáveis não levem as 
crianças aos postos de saúde para vacinação de rotina. 

A 2ª fase da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de 
vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais 
das forças de segurança e salvamento. 

A última fase, que começa no dia 9 de maio e priorizará crianças de seis meses 
a menores de seis anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas 
(mães até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas e população privada de liberdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/03/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Massagua News 
Vacinação contra a gripe para os idosos será de casa em casa, 

a partir desta quinta-feira (26) 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que retomará a vacinação contra a 
gripe, nesta quinta-feira (26). As doses serão aplicadas somente em domicílio, 
com o objetivo de evitar aglomeração e deslocamento do público-alvo, os 
idosos. 

Na 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe, que teve início na 
segunda-feira (23), Caraguatatuba recebeu apenas 4.900 doses que se 
esgotaram em menos de três horas. 

A secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, e a coordenadora da Atenção 
Básica, Amélia Maria Ferreira, explicaram que as equipes de saúde da 

família das 11 Unidades Básicas de Saúde estarão realizando, de casa em 

casa, a vacinação dos idosos. 

“Faremos um cronograma para atender a todos, nesta e na próxima semana. 
Fiquem tranquilos. Vocês receberão a visita de uma equipe em suas casas”, 
afirmou Amélia. 

Sobre os idosos que não têm cadastro em uma das UBS do município, a 
secretária adjunta esclareceu que essas pessoas ou responsáveis devem 

ligar para a unidade do bairro onde moram e efetuar a inscrição. 

Sobre os profissionais de Saúde que também devem ser vacinados nessa 1ª 
fase, a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo, disse que cada um também 
receberá a vacina na unidade em que trabalha ou do bairro onde reside. 



 

 
 

Essa vacina é composta por vírus inativado, protege contra os três vírus que 
mais circularam no hemisfério sul no ano passado: Influenza A (H1N1), 
Influenza B e Influenza A (H3N2). 

Esta vacina não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, 
irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para 
coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a 
procura por serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais 
graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 
60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. 

Calendário 

A 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe começou segunda-feira 
(23) e se estende até o dia 15 de abril. É voltada, especificamente, para 
idosos e trabalhadores da saúde. Para evitar o contato de crianças e idosos 
neste período, o Ministério da Saúde pede que pais e responsáveis não levem 
as crianças aos postos de saúde para vacinação de rotina. 

A 2ª fase da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de 
vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e 

profissionais das forças de segurança e salvamento. 

A última fase, que começa no dia 9 de maio e priorizará crianças de seis 

meses a menores de seis anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, 
puérperas (mães até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos 
indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Coronavírus 

Veículo: Ubatuba acontece 

 
Hospital Regional de Caraguá começa a funcionar dia 30 de 

março 

 

A informação foi confirmada nesta terça-feira (24), pelo governador de São 
Paulo, João Dória, em entrevista coletiva diária sobre pandemia do 
Coronavírus (Covid-19). 

O funcionamento do Hospital Regional, em Caraguatatuba, era uma 
reivindicação dos prefeitos do Litoral Norte para o Plano de Contingência do 
Estado, por ser uma importante ação de enfrentamento à doença na região. 

Inicialmente estão previstos o funcionamento de dez leitos de UTI (Unidade 
Terapia Intensiva) e dez leitos de enfermagem, que vão estar em 
funcionamento a partir do dia 30 de março. Também está previsto, para o dia 
15 de abril, o funcionamento de mais 10 leitos de UTI para atendimento 
exclusivo ao coronavírus. 

Temos que unir esforços e apoiar todas as iniciativas voltadas ao grande 
desafio de impedir o crescimento da propagação da doença. 

 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/03/2020 
Editoria: Coronavírus 

Veículo: Ubatuba acontece 

 
Tribunal de Justiça suspende barreira sanitária na chegada da 

Tamoios em Caraguatatuba 

 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou a liminar concedida 
pela Justiça de Caraguatatuba e determinou a suspensão da barreira sanitária 
instalada na chegada ao município na Rodovia dos Tamoios. 
 
A decisão foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco. 

A barreira durou cerca de 24 horas e neste período a Prefeitura de 
Caraguatatuba promoveu a vistoria de 1.107 veículos. 

O ponto de controle sanitário teve o objetivo de levantar quantos motoristas 
estavam adentrando na cidade de passagem ou se eram moradores. A 
temperatura corpórea de todos dentro dos veículos era medida, além de 
receberem orientações sobre quarentena e os cuidados sobre o coronavírus. 

Em casos de pessoas com sintomas leves, houve recomendação de 
quarentena e que fizessem o teste nas Unidades de Saúde do Litoral Norte. 

Duas famílias que chegaram dos Estados Unidos passaram pela barreira e 
estavam indo em direção à Ilhabela. Elas foram orientadas a ficar em 
quarentena e procurar atendimento médico na cidade. 

Veículos com motoristas que se recusavam a aferir a temperatura corpórea, as 
placas foram anotadas e encaminhadas para as autoridades policiais. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que já entrou com recurso solicitando 
novamente a intervenção do bloqueio na entrada do município. 



 

 
 

“A justificativa foi de que essa ação é de competência exclusiva do Estado. 
Vamos continuar lutando para proteger a saúde da população”, destaca o 
prefeito Aguilar Junior. 
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Prefeitura de Caraguatatuba notifica Praiamar para colocar 

mais ônibus nos horários de pico 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão, notificou a empresa Praiamar Transportes, 
concessionária do transporte público, para que reforce o número de ônibus nos 
horários de picos pela manhã e no final da tarde. 

O objetivo é atender melhor a demanda de passageiros, principalmente, 
aqueles que trabalham nos chamados serviços essenciais, únicos permitidos a 
funcionarem nessa luta contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), 

Para garantir o cumprimento dos decretos municipais que reduzem em 25% a 
quantidade de veículos nas ruas, ao longo do dia haverá um espaçamento 
maior nos horários dos ônibus. 

Dessa forma, pessoas que não precisam ir trabalhar devem ficar em suas 
casas durante o isolamento social proposto pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 

Lembrando que os idosos são os principais grupos de risco, por isso, a 
passagem gratuita está suspensa neste período. 

O Setor de Transporte Público está acompanhando diariamente o andamento 
das viagens e comunicará caso sejam definidos novos horários. 

Em caso de dúvidas, sugestões e/ou reclamações, a Prefeitura disponibiliza o 
canal de comunicação 156. 
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Usuário de drogas é morto com tiros de 380 no Travessão em 

Caraguatatuba 

Registrado Boletim de Ocorrência o homicídio ocorrido nesta quarta-feira (25) 
na rua da Alta Tensão no bairro Travessão em Caraguatatuba, quando um 
usuário de drogas foi atingido por sete tiros em um crime que tem 
características de execução. Por enquanto ninguém foi preso. Por volta das 
10,55 hrs a Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Moradores 
chamaram o SAMU, mas a vítima não resistiu aos tiros de calibre 380 e faleceu 
no local. Sua identidade não foi fornecida por não portar documento. Seu corpo 
foi removido para o IML Instituto Médico Legal para autópsia e liberação para 
sepultamento, após reconhecimento pel família. Os trabalhos de investigação 
correm agora na competência da Polícia Judiciário, com perícia e investigação. 
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Prefeitura de Caraguatatuba implanta barreira sanitária na 

entrada da cidade 

Equipe da Prefeitura de Caraguatatuba formada por profissionais da Secretaria 
de Saúde e Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão estão 
desde as 13h da última terça-feira (24/03), no viaduto do Contorno próximo ao 
supermercado Shibatão realizando controle sanitário dos carros que estão 
chegando na cidade. 

O ponto de controle sanitário teve o objetivo de levantar quantos motoristas 
estavam adentrando na cidade de passagem ou se eram moradores. A 
temperatura corpórea de todos dentro dos veículos era medida, além de 
receberem orientações sobre quarentena e os cuidados sobre o coronavírus. 

 
Em uma das abordagens, motorista e passageiros chamaram a atenção das 
equipes de fiscalização. O grupo formado pelo casal Júlia e Vilma Varela, 50 e 
48 anos, Giulliano Varela, 17 anos, e Rosemeire de Almeida, 45 anos, 



 

 
 

contaram que chegaram hoje de uma viagem aos EUA. A temperatura de cada 
um foi medida e estava normal (temperatura corpórea considerada ideal varia 
entre 36º C e 36,7º C). Moradores de Ilhabela estavam voltando para casa 
depois de umas férias. 

“Chegamos no aeroporto e ninguém nos parou para medir temperatura ou dar 
orientações nem na estrada. Aqui, em Caraguatatuba, foi a primeira vez. 
Estamos todos bem. Mas assim que chegarmos em casa, faremos a 
quarentena conforme recomendação”, contou Júlio. 
 
O caminhoneiro Fernando Martins, 32 anos, também atestou temperatura 
dentro da normalidade. O profissional transportava um carregamento de areia, 
vindo de Campos do Jordão para entregar no município. “Primeira vez que sou 
parado para receber informações sobre o novo coronavírus. Quem puder, deve 
ficar em casa mesmo. É a melhor forma de se prevenir”, afirmou. 
 
A ação foi comandada pelo vice-prefeito e secretário de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão, Campos Júnior, o secretário adjunto Hugo Leonardo, e 
a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo. 
 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, informa que a medida foi iniciada 
como medida de segurança após o desbloqueio da Tamoios. “Já que nós não 
conseguimos sustentar a liminar para impedir o bloqueio parcial da Rodovia 
dos Tamoios, nós começamos a partir de hoje uma barreira epidemiológica 
medindo a temperatura das pessoas e dando instruções sobre o novo 
coronavírus”, destaca. 
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TJ derruba liminar e prefeitura de Caraguá fica impedida de 

fazer barreira sanitária 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou a liminar concedida 
pela Justiça de Caraguatatuba e determinou a suspensão da barreira sanitária 
instalada na chegada ao município na Rodovia dos Tamoios 
 
A decisão foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco. 

A barreira durou cerca de 24 horas e neste período a Prefeitura de 
Caraguatatuba promoveu a vistoria de 1.107 veículos. 

O ponto de controle sanitário teve o objetivo de levantar quantos motoristas 
estavam adentrando na cidade de passagem ou se eram moradores. A 
temperatura corpórea de todos dentro dos veículos era medida, além de 
receberem orientações sobre quarentena e os cuidados sobre o coronavírus. 

Em casos de pessoas com sintomas leves, houve recomendação de 
quarentena e que fizessem o teste nas Unidades de Saúde do Litoral Norte. 

Duas famílias que chegaram dos Estados Unidos passaram pela barreira e 
estavam indo em direção à Ilhabela. Elas foram orientadas a ficar em 
quarentena e procurar atendimento médico na cidade. 

Veículos com motoristas que se recusavam a aferir a temperatura corpórea, as 
placas foram anotadas e encaminhadas para as autoridades policiais. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que já entrou com recurso solicitando 
novamente a intervenção do bloqueio na entrada do município. 



 

 
 

“A justificativa foi de que essa ação é de competência exclusiva do Estado. 
Vamos continuar lutando para proteger a saúde da população”, destaca o 
prefeito Aguilar Junior. 
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Novo prédio do Legislativo será no Centro, na antiga sede 

esportiva do XV de Caraguá 
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Barreira sanitária na Tamoios 

Ela está montada no trecho urbano, onde motoristas e passageiros são 
submetidos a exame de saúde. O congestionamento é quilométrico, chegando 

ao trecho de serra 

 
A barreira sanitária na rodovia dos Tamoios, iniciada na tarde desta terça-feira, 
24, continua por tempo indeterminado e causa transtorno no trânsito. 

Ela está montada no trecho urbano, em Caraguatatuba, junto ao viaduto do 
Contorno. 

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Caraguá, até esta 
publicação cerca de mil veículos haviam sido vistoriados. 

A operação consiste em que motoristas e passageiros tenham a temperatura 
medida com um termômetro que funciona à distância e preencham um 
formulário. 

Segundo a Prefeitura de Caraguá, se alguma pessoa que passar pela rodovia 
apresentar sintomas graves de coronavírus, a pessoa será atendida por uma 
ambulância, que a levará direto para o hospital, sem que o paciente circule pela 
cidade antes. 

De acordo com a Polícia Rodoviária, em razão do bloqueio, o 
congestionamento de veículos na Rodovia dos Tamoios já chega no trecho de 
serra. 



 

 
 

Trata-se de uma decisão da Justiça, que determinou que a Concessionária 
Tamoios realize um bloqueio sanitário na rodovia em Caraguatatuba, diante da 
pandemia de coronavírus (Covid-19). 

A Concessionária Tamoios diz, em nota, que está orientando o trânsito no 
local. 
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Coronavírus no Litoral Norte 

Os casos suspeitos são 86 com 2 confirmados 

 
Segundo informações atualizadas fornecidas pelas prefeituras das quatro 
cidades, o Litoral Norte de São Paulo conta 86 casos suspeitos e dois 
confirmados. 

Ubatuba mantém 34 suspeitos; São Sebastião tem 11 casos suspeitos e dois 
confirmados; Ilhabela registra 16 suspeitos, e Caraguatatuba registra 25 casos 
todos suspeitos. 

Confirmando: São Sebastião é a única cidade do Litoral Norte com 2 casos 
confirmados de contaminação pelo coronavírus. 
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Caraguatatuba faz barreira sanitária na descida da Rodovia dos 

Tamoios 

Mais de 570 veículos foram fiscalizados; todos os passageiros são avaliados 
O motorista que chega em Caraguatatuba pela Rodovia dos Tamoios (SP-99) 
precisa passar por uma barreira sanitária que foi implementada pela prefeitura. 
O objetivo é checar o estado das pessoas que vêm de outras regiões. Caso 
seja identificado caso de febre, a pessoas é levada diretamente para a Casa de 
Saúde Sella Maris e em viatura do Samu. 
A barreira conta com profissionais da Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão e em meio período foram 
fiscalizados 572 veículos. Todos os passageiros são avaliados. Com isso, o 
tráfego na Tamoios está congestionado. 
Para quem passa no posto sanitário, a iniciativa é válida. O casal Júlia e Vilma 
Varela, 50 e 48 anos, Giulliano Varela, 17 anos, e Rosemeire de Almeida, 45 
anos, iam para Ilhabela após chegarem de viagem dos Estados Unidos. 
“Chegamos no aeroporto e ninguém nos parou para medir temperatura ou dar 
orientações. Aqui, em Caraguatatuba, foi a primeira vez. Estamos todos bem. 
Mas assim que chegarmos em casa, faremos a quarentena conforme 
recomendação”, contou Júlio. 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, informa que a ação foi iniciada 
como medida de segurança após o desbloqueio da Tamoios. “Já que nós não 
conseguimos sustentar a liminar para impedir o bloqueio parcial da Rodovia 



 

 
 

dos Tamoios, nós começamos uma barreira epidemiológica para também dar 
instruções sobre o novo coronavírus”, destaca. 
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Após primeira morte suspeita pela Covid-19 fora da capital, 

Doria antecipa inauguração de hospital em Caraguá 

Governador confirma que unidade será usada para tratamento de possíveis 
casos da Covid-19 em cidades do Litoral Norte 

O governador João Doria confirmou nesta terça-feira (24) que o Hospital 
Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, terá sua abertura antecipada 
para atendimento prioritário a pacientes infectados pelo coronavírus. A 
unidade será aberta ao público na próxima segunda (30). 

A medida, que já havia sido antecipada no domingo (22) pelo prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), foi anunciada no mesmo dia em que a 
Prefeitura de São Sebastião comunicou a morte de um homem de 60 anos. 

Ocorrido na noite de segunda-feira (23), o falecimento se deu por insuficiência 
respiratória grave com sintomas semelhantes à Covid-19, no Hospital de 
Clínicas de São Sebastião (HCSS). Essa é a primeira morte causada pelo 
novo coronavírus fora da cidade de São Paulo. 

Novo hospital 

A abertura do Hospital Regional de Caraguatatuba estava inicialmente 
prevista para o final deste semestre. Nos últimos dias, a Secretaria de Estado 
da Saúde e a Organização Social que irá gerir o hospital passaram a 
contratar profissionais para a abertura dos leitos. O Governo de São Paulo 
investiu R$ 188 milhões na construção da unidade. 

Inicialmente, serão disponibilizados 20 leitos, sendo dez de UTI e dez de 
enfermaria. Também está prevista a abertura de outros dez leitos de UTI na 
segunda quinzena de abril. 



 

 
 

“Esse hospital já estará operando, a partir do dia 30 de março, a sua primeira 
etapa de Unidades de Terapia Intensiva. A segunda etapa será no dia 15 de 
abril. Isso vai melhorar a assistência da população que vive no Litoral Norte”, 
afirmou Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. 

O prefeito de Caraguá, que encaminhou um ofício há duas semanas 
solicitando a liberação da unidade hospitalar para atender pacientes 
exclusivos da Covid-19, comemorou a notícia. 
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Procon de Caraguá produz 80 notificações em uma semana 

Agentes estiveram em supermercados, mercados, atacadistas, laticínios e 
farmácias 

A fiscalização realizada pelo Procon de Caraguatatuba teve 80 notificações a 
estabelecimentos comerciais em menos de uma semana de trabalho. Os 
agentes estiveram em supermercados, mercados, atacadistas, laticínios e 
farmácias. 

O objetivo foi orientar e verificar possível prática de aumento abusivo de 
preços relacionado com a corrida dos consumidores preocupados com 
desabastecimento devido ao novo coronavírus (Covid-19), como foi publicado 
pelo Jornal LEIA ontem (23). 

Os estabelecimentos visitados têm até 10 dias para apresentar ao Procon as 
notas fiscais dos produtos recebidos e os valores que estão sendo 
repassados para o consumidor. “Nosso objetivo é que a população não seja 
penalizada e com possíveis abusos”, alerta Aliex Moreira, diretor do Procon. 

Durante as fiscalizações, alguns estabelecimentos explicaram que os 
aumentos registrados teriam ocorrido em função dos novos produtos que 
receberam das empresas, em função até da corrida dos consumidores, 
principalmente aos supermercados, acabando com os produtos nas gôndolas 
e nos estoques. 

 
 

  
 
 

https://www.leiaogazeta.com.br/procon-de-caragua-notifica-supermercados-sobre-aumento-abusivo-nos-precos/
https://www.leiaogazeta.com.br/procon-de-caragua-notifica-supermercados-sobre-aumento-abusivo-nos-precos/
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Prefeitura de Caraguá notifica Praiamar para colocar mais 

ônibus nos horários de pico 

Objetivo é atender a demanda de passageiros que trabalham nos chamados 
serviços essenciais 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão, notificou a empresa Praiamar Transportes, 
concessionária do transporte público, para que reforce o número de ônibus 
nos horários de picos pela manhã e no final da tarde. 

O objetivo é atender melhor a demanda de passageiros, principalmente, 
aqueles que trabalham nos chamados serviços essenciais, únicos permitidos 
a funcionarem nessa luta contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-
19). 

Para garantir o cumprimento dos decretos municipais que reduzem em 25% a 
quantidade de veículos nas ruas, ao longo do dia haverá um espaçamento 
maior nos horários dos ônibus. 

Dessa forma, pessoas que não precisam ir trabalhar devem ficar em suas 
casas durante o isolamento social proposto pela OMS (Organização Mundial 
de Saúde). 

Lembrando que os idosos são os principais grupos de risco, por isso, a 
passagem gratuita está suspensa neste período. 

O Setor de Transporte Público está acompanhando diariamente o andamento 
das viagens e comunicará caso sejam definidos novos horários. 

Em caso de dúvidas, sugestões e/ou reclamações, a prefeitura disponibiliza o 
canal de comunicação 156. 
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TJ derruba liminar e barreira sanitária é suspensa na chegada 

da Tamoios em Caraguá 

A barreira durou cerca de 24 horas e promoveu a vistoria de mais de mil 
veículos 

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) derrubou a liminar 
concedida pela Justiça de Caraguatatuba e determinou a suspensão da 
barreira sanitária instalada na chegada ao município na Rodovia dos 
Tamoios. 

A decisão foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco. A barreira durou cerca de 24 
horas e neste período a Prefeitura de Caraguatatuba promoveu a vistoria de 
1.107 veículos. 

O ponto de controle sanitário teve o objetivo de levantar quantos motoristas 
estavam adentrando na cidade de passagem ou se eram moradores. A 
temperatura corpórea de todos dentro dos veículos era medida, além de 
receberem orientações sobre quarentena e os cuidados sobre o coronavírus. 

Em casos de pessoas com sintomas leves, houve recomendação de 
quarentena e que fizessem o teste nas Unidades de Saúde do Litoral Norte. 

Duas famílias que chegaram dos Estados Unidos passaram pela barreira e 
estavam indo em direção à Ilhabela. Elas foram orientadas a ficar em 
quarentena e procurar atendimento médico na cidade. 

Veículos com motoristas que se recusavam a aferir a temperatura corpórea, 
as placas foram anotadas e encaminhadas para as autoridades policiais. 

https://www.leiaogazeta.com.br/com-a-tamoios-liberada-prefeitura-de-caragua-implanta-barreira-sanitaria-na-entrada-da-cidade/
https://www.leiaogazeta.com.br/com-a-tamoios-liberada-prefeitura-de-caragua-implanta-barreira-sanitaria-na-entrada-da-cidade/


 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que já entrou com recurso solicitando 
novamente a intervenção do bloqueio na entrada do município. 
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Eleição já vista...

Com essa pandemia do Covid-19 muitas são as informações desencontradas. Acreditem ou 
não, têm político falando em adiar as eleições por três meses. Outros falam em dois anos 
para que se unifiquem as eleições a prefeito e vereador com a de presidente, governador 
e deputado. Oras, me poupe né minha gente, o momento é muito grave, vamos deixar para 

falar de política partidária em outro momento. Só Acho...

Culpa do Corona 
Devido a Pandemia do Covid-19, o candidato Tucano não foi anuncia-
do dia 20, de modo oficial, como havíamos falado, mas segundo se 
comenta extra-oficialmente, a Tucanada já estaria sendo chamada 
um a um para serem informados da chapa: Gilson Mendes e Serjão. 
A conversa com o engenheiro já estaria adiantada a ponto de es-
tarem montando uma foto de campanha com vereadores opositores, 
pré-candidatos e até um ex-secretário da atual administração. 

Dança das Cadeiras 2.334
O ex-secretário de turismo, empresário e amigo pessoal da 
família Aguilar, Rodrigo Tavano, deixou a pasta. O fato teria 
acontecido, pois Tavano seria contra as decisões tomadas pelo 
Alcaide através de decreto. Sendo do ramo hoteleiro, Rodrigão 
achou enérgica demais as decisões do Burgo-Chefe e colocou 
seu cargo à disposição. 

Sobrando Vagas
A pasta de turismo será apenas uma das muitas que deverão ficar 
vagas em breve. Eu explico, é que com a proximidade das eleições, 
pelo menos meia dúzia de cargos de confiança do Prefeito Aguilar Jr 
deverão se afastar para disputarem uma vaguinha no legislativo, afi-
nal, não é para qualquer um montar 8 partidos afinadinhos do jeito 
que o Paizão (Aguilar Pai) pretende. 

Mudança de Planos 
Segundo nossas fontes, Luizão não deverá mais ocupar o cargo de 
Assessor Parlamentar como havia sido especulado. Devido a sua 
grande experiência política, o atual secretário de governo deverá, 
nada mais nada menos, que coordenar toda a campanha a prefeito 
de Felipe Augusto e Reinaldinho. Com certeza uma preocupação a 
mais para o grupo opositor. 

Quem Será? 
Já que nossas fontes dão conta que Luizão não irá mais ocupar o car-
go de Assessor Parlamentar, a dúvida que paira no ar é quem será o 
nome a ser indicado pelo Burgo-Chefe para tal cargo. Seria alguém da 
oposição que estaria vindo para o time do Prefeito? Essa reposta só 
saberemos quando amenizar o caos dessa pandemia do coronavírus. 
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A Prefeitura de Caraguatatuba in-
gressou nesta segunda-feira (23/03) 
com uma ação civil pública contra 
a Construtora Queiroz Galvão e a 
Concessionária Tamoios por descum-
primento de notificações da Vigilância 
Sanitária Municipal para cessar as 
atividades de produção (exceto essen-
ciais), como medidas de segurança 
contra a Covid-19 (Coronavírus).

Na ação 1001489-70.2020.8.26.0126, 
a administração alega que por duas 
vezes a Vigilância Sanitária notificou 
a empresa, uma delas com recomenda-
ção do Ministério Público do Estado 

Covid-19: Prefeitura entra com ação civil pública contra a 
empresa Queiroz Galvão por exposição dos seus funcionários

de São Paulo.
No pedido, os agentes sanitários 

e os promotores pedem a suspensão 
imediata da obra, exceto aqueles que 
sejam comprovadamente essenciais 
e que a empresa providencie equipa-
mentos de proteção aos operários que 
continuarem a trabalhar nas atividades 
essenciais da obra, tais como máscara, 
álcool em gel e outros materiais neces-
sários a preservação de suas saúdes. E 
ainda que seja realizada a adequação 
do transporte dos operários, afim de 
aglomeração de trabalhadores.

Vale ressaltar que a Prefeitura de 

Caraguatatuba tem recebido denúncias 
diárias dos próprios trabalhadores aglo-
merados em espaços e sem os devidos 
cuidados com higiene.

Segundo o Ministério Público, “a 
continuidade das obras coloca em risco 
não apenas a saúde dos operários, além 
da saúde de toda a população de Cara-
guatatuba e do Litoral Norte, haja visto 
o risco evidente de contaminação”.

Na ação civil pública, a Prefeitura tam-
bém pede ao Ministério Público Estadual 
a verificação de delito criminal e ao Minis-
tério Público do Trabalho as condições e 
exposições dos trabalhadores.

Fiscais do Procon de Caragua-
tatuba estiveram na manhã desta 
segunda-feira (23/3) em vários su-
permercados e atacadistas da cidade.

O objetivo foi orientar e noti-
ficar os estabelecimentos sobre 
aumento abusivo de preços nesse 
momento de crise de saúde públi-
ca. A fiscalização deve prosseguir 
nos próximos dias.

“Nosso objetivo é verificar as notas 

Procon de Caraguatatuba notifica supermercados sobre 
aumento abusivo nos preços

fiscais dos produtos recebidos e os 
valores que estão sendo repassados 
para o consumidor”, explica Aliex 
Moreira, diretor do Procon.  Esses 
estabelecimentos são considerados 
serviços essenciais, por isso têm au-
torização para ficarem abertos.

Ainda conforme o diretor do 
órgão, foi sugerido aos gerentes 
para segurarem os preços, nem que 
tenham de limitar a quantidade a 

TJ derruba liminar e barreira sanitária é suspensa 
na chegada da Tamoios em Caraguatatuba

O Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo derrubou a liminar concedida pela 
Justiça de Caraguatatuba e determinou a 
suspensão da barreira sanitária instalada 
na chegada ao município na Rodovia dos 
Tamoios.

A decisão foi assinada pelo presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Geraldo Francisco Pinheiro Franco.

A barreira durou cerca de 24 horas e 
neste período a Prefeitura de Caraguatatu-
ba promoveu a vistoria de 1.107 veículos.

O ponto de controle sanitário teve o 
objetivo de levantar quantos motoristas 
estavam adentrando na cidade de passa-
gem ou se eram moradores. A temperatura 
corpórea de todos dentro dos veículos era 
medida, além de receberem orientações 
sobre quarentena e os cuidados sobre o 
coronavírus.

Em casos de pessoas com sintomas 

leves, houve recomendação de quarentena 
e que fizessem o teste nas Unidades de 
Saúde do Litoral Norte.

Duas famílias que chegaram dos Es-
tados Unidos passaram pela barreira e 
estavam indo em direção à Ilhabela. Elas 
foram orientadas a ficar em quarentena e 
procurar atendimento médico na cidade.

Veículos com motoristas que se recu-
savam a aferir a temperatura corpórea, as 
placas foram anotadas e encaminhadas 
para as autoridades policiais.

A Prefeitura de Caraguatatuba informa 
que já entrou com recurso solicitando 
novamente a intervenção do bloqueio na 
entrada do município.

“A justificativa foi de que essa ação é de 
competência exclusiva do Estado. Vamos 
continuar lutando para proteger a saúde 
da população”, destaca o prefeito Aguilar 
Junior.

ser comprada por pessoa. “Esse é 
um momento que todos temos de 
colaborar, evitar aglomerações e 
não querer ter vantagem”, alerta 
Moreira.

Aos consumidores que identifica-
rem algum preço discrepante com o 
que pagou recentemente, o Procon 
orienta para que faça registros foto-
gráficos e encaminhe, junto com a 
nota fiscal, caso tenha, para o email 
procon@caraguatatuba.sp.gov. De-
núncias também podem ser feitas 
pelo telefone (12) 39878282.
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O Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME), no Indaiá, em 
Caraguatatuba, informa que a partir 
desta segunda-feira (23), as consultas 
ambulatoriais, cirurgias eletivas e 
procedimentos diagnósticos serão re-
visados pela equipe médica, de acordo 
com os casos críticos.

Serão mantidos os serviços cujos 

AME de Caraguatatuba informa como será funcionamento
benefícios da imediata realização su-
perem os riscos associados ao cenário 
da epidemia de Covid -19. A direção 
do AME destaca que nenhum paciente 
será prejudicado, pois terá seu agenda-
mento realizado em momento oportu-
no. Os casos oncológicos e graves terão 
seus atendimentos garantidos.

A marcação de consultas e exames, 
não ocorrerá presencialmente. O pa-
ciente deixará sua guia na recepção 
correspondente e aguardará contato, 
posterior, da unidade ou pode utilizar 
os meios eletrônicos disponíveis para 
agendamento como aplicativo ou 
agendamento via site – Pós Consulta 
fechado.

tAs consultas de fisioterapia, nutri-
ção, psicologia, serviço social, entre 
outras, serão reagendados para mo-
mento futuro de atividades. Porém 
as urgências serão atendidas. Aten-
dimentos ou sessões em grupos estão 
suspensas.

Haverá interrupção temporária de 
exames e procedimentos que possuem 

risco de contaminação por manipula-
ção de vias aéreas tais como: prova 
de função pulmonar (espirometria), 
nasofibroscopia, exames endoscópicos 
e atendimento odontológico. Nos casos 
graves e oncológicos, serão realizados, 
após prévia avaliação.

Será permitido apenas um acompa-
nhante por paciente, restrito aos casos 
previstos em lei (abaixo de 18 e acima 
de 65 anos de idade e gestantes) ou 
por necessidade do procedimento a 
ser realizado.

A entrada de pacientes será realizada 
por triagem feita pela equipe de enfer-
magem, na entrada principal, visando 
identificar casos de pacientes e acom-
panhantes que apresentem sintomas 
gripais. Esses deverão ser orientados 
sobre o tratamento da doença e rea-
gendados em momento oportuno, salvo 
casos urgentes.

Estão cancelados os procedimentos 
que não causam prejuízo à saúde do 
paciente, como: Cirurgias Plásticas de 
Blefaroplastia, Ginecomastia, Orelha 

em Abano, Cirurgia Geral Adulto e In-
fantil, Estrabismo, Pterígios, Dermato-
logias (com exceções das biópsias), Ca-
taratas (com exceção dos pacientes sem 
visão em ambos os olhos), cirurgias 
de varizes, ortopédicas, espirometrias, 
nasofibroscopia, eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia, endoscopias 
(com exceção de casos com suspeita de 
tumores), colonoscopias (com exceção 
dos casos com suspeita de tumores), 
teste de tolerância a glicose e exame 
que avalia todo o sistema auditivo, o 
BERA.

Os atendimentos que não causam 
prejuízo à saúde do paciente serão 
cancelados, como: Programa Saúde do 
Homem; Cirurgias Plásticas Estéticas, 
Otorrinolaringologia, Cirurgia Vascu-
lar, Pneumologia Pediátrica, Gastroen-
terologia, Cirurgia Geral. As mudanças 
são válidas para os próximos 30 dias e 
prorrogáveis por prazo indeterminado. 
Em virtude do dinamismo dos fatos, 
tais medidas podem ser atualizadas a 
qualquer momento.

A Prefeitura de Caraguatatuba 
por meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Cidadania informa 
que os atendimentos nos Centros de 
Referência de Assistência Social (Cras) 
e demais equipamentos da pasta, serão 
realizados apenas por telefone.

Os casos emergenciais serão agen-
dados para atendimentos presenciais, 

CRAS e CREAS de Caraguatatuba realizam atendimentos 
por telefone; presenciais apenas em casos emergenciais

conforme orientações do Ministério 
da Saúde para evitar riscos de con-
taminação pelo novo coronavírus 
(COVID-19).

Os usuários que já estavam com 
agendamento para retirada da cesta 
básica neste mês, poderão ligar no Cras 
de referência e agendar o horário para 
retirada do benefício.

Importante ficar atento às medidas 
de prevenção do Ministério da Saúde 
e evitar aglomerações. Em caso de fila, 
manter distância mínima de dois metros.

Cras Centro: (12) 3886-2000
Cras Sul: (12) 3885-2350
Cras Norte: (12) 3883-6305
Cras Massaguaçu: (12) 3882-2668
Cras Jetuba: (12) 3889-3565

Prefeitura continua com higienização em 
abrigos de ônibus e praças

Com o medida de combate ao novo 
coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesep), continua com 
o reforço na higienização nos abrigos de 
ônibus e em praças públicas da cidade.

As equipes saem diariamente para 
fazer a lavagem desses locais que ainda 
têm uma grande circulação de pessoas.

As equipes, com uso equipamentos de 
proteção individual (EPI’s) adequados, 
lavam os assentos com hidrojatos de água 
e cloro, passeio público e até as imedia-
ções como locais com bancos onde os 
munícipes podem sentar.

O serviço será executado diariamen-
te em toda a cidade e nesta terça-feira 
(24/03) contou com o reforço e apoio 
da Sabesp com caminhões.
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Malu Baracat, 25 de Março

Anderson Carlos, 24 de Março

Marcos Bob, 25 de Março

Juan Lambert, 24 de Março

Eduardo Morganti Pina, 27 de Março

Silvana Giorgetti, 27 de Março

Emília Luciana, 30 de Março

Mariah Dias, 28 de Março

Sarah Louzada, 23 de Março

Márcia Paiva, 23 de Março
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Em entrevista coletiva na tarde desta 
terça-feira (24/03), o governador de São 
Paulo, João Dória, confirmou a anteci-
pação de abertura do Hospital Regional 
do Litoral Norte para o próximo dia 30 
de março. 

O funcionamento do Hospital Re-
gional, em Caraguatatuba, era uma 
reivindicação dos prefeitos do Litoral 
Norte para o Plano de Contingência do 
Estado, por ser uma importante ação de 
enfrentamento à doença na região.

Inicialmente estão previstos o 
funcionamento de dez leitos de UTI 
(Unidade Terapia Intensiva) e dez lei-
tos de enfermagem, que vão estar em 
funcionamento a partir do dia 30 de 
março. Também está previsto, para 

Após solicitação de prefeitos de Caraguá e São Sebastião, 
Hospital Regional será inaugurado na próxima segunda-feira

o dia 15 de abril, o funcionamento 
de mais 10 leitos de UTI para aten-
dimento exclusivo ao coronavírus.

Temos que unir esforços e apoiar 
todas as iniciativas voltadas ao grande 
desafio de impedir o crescimento da 

propagação da doença.
O Instituto Sócrates Guanaes, que 

vai administrar o Hospital Regional, 
está realizando os últimos ajustes para 
deixar a unidade pronta.

O investimento, segundo o governa-
dor João Dória, será na ordem de R$ 
188 milhões e vai atender os pacientes 
do Litoral Norte.

Casos
Até o fechamento desta edição do 

Jornal Expressão Caiçara, o Litoral 
Norte possuía 81 casos que ainda 
estão em investigação, sendo 34 em 
Ubatuba, 20 em Caraguatatuba, 16 
em Ilhabela e 11 em São Sebastião. 
Até o momento foram confirmados 
dois casos positivos em São Sebastião.

Foto: Claudio Gomes
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A Prefeitura de São Sebastião, por 
meio do Comitê de Gestão de Crise, 
está tomando todas as medidas ca-
bíveis para que a população tenha o 
máximo de conforto e comodidade 
durante o período de isolamento 
social, ocasionado pela pandemia de 
coronavírus.

Está sendo criada uma lista com 
todos os estabelecimentos que estão 
oferecendo o serviço de entrega para 
colocar à disposição dos moradores.

Prefeitura disponibiliza lista com 
serviços de delivery na cidade

Nesta lista, constará o nome e tele-
fone desses comércios, separados por 
bairro, com contatos de restaurantes, 
lanchonetes, padarias, mercados e de-
mais atendimentos por delivery.

O governo municipal pede aos pro-
prietários que entrem em contato com 
a Prefeitura para fazer o cadastro dos 
seus estabelecimentos. Basta acessar a 
página www.facebook.com/prefsaose-
ba, localizar o post do delivery e acres-
centar seus dados nos comentários.

Neste período de prevenção ao novo 
coronavírus (Covid-19), a Prefeitura 
de Caraguatatuba por meio da Secre-
taria de Meio Ambiente, Agricultura e 
Pesca (SMAAP) suspenderá a Coleta 
Seletiva e o recebimento de materiais 
nos três Ecopontos do município.

A medida foi necessária para evitar 
o contágio dentro das cooperativas, 

Prefeitura de Caraguatatuba suspende 
Coleta Seletiva e atendimento nos 

Ecopontos temporariamente
onde os resíduos são direcionados 
após recolhimento dos materiais. A 
SMAAP tem estudado a melhor forma 
de prevenir os cooperados e manter o 
serviço ativo.

Enquanto estiver suspenso, a orien-
tação é de que os materiais domésticos 
sejam entregues a coleta de lixo con-
vencional.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 436, DE 13 DE MARÇO DE 2020.

(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense 
ao Ilustríssimo Sr. JOSÉ GOMES DA SILVA, pelos relevantes serviços 

prestados ao Município de Caraguatatuba.)

Autor: Ver. Renato Leite Carrijo de Aguilar

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 
PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO 
CARAGUATATUBENSE ao Ilustríssimo Sr. JOSÉ GOMES DA SILVA, 
pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;

Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será 
outorgada em data a ser previamente designada pelo homenageado, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias;

Art. 3º. – As despesas decorrentes da confecção e entrega do 
presente título correrão à conta de verba própria do orçamento do 

Legislativo.

Art. 4º. – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 13 de março de 2020.

Francisco Carlos Marcelino 
Presidente

RESOLUÇÃO N. º. 235, DE 13 DE MARÇO DE 2020.

(Entroniza o Brasão de Armas do Estado de São Paulo e o Brasão de Armas do 
Município de Caraguatatuba na Sala “Benedito Zacarias Arouca” – Plenário.)

Autor: Ver Francisco Carlos Marcelino 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA 

APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - São entronizados o Brasão de Armas do Estado de São Paulo e o 
Brasão de Armas do Município de Caraguatatuba, na Sala ”Benedito Zacarias 

Arouca” - Plenário, consoante dispõe a Lei Federal nº 5700, de 1º de setembro de 
1971, no inciso VI do seu artigo 26, que estabelece a forma e a apresentação dos 

símbolos nacionais e dá outras providências.

Art. 2º - A entronização dar-se-á na primeira Sessão Ordinária a partir da vigência 
desta Resolução, de forma solene e precedida das execuções do Hino Nacional 

Brasileiro e do Hino do Município de Caraguatatuba.

Art. 3º - Fica a Mesa Diretora autorizada a adotar todas as providências para o 
fiel atendimento do disposto nesta Resolução.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta de verbas 
públicas do orçamento do Legislativo, suplementadas se necessário.

Art.5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 13 de março de 2020.
________________________________

Ver. Francisco Carlos Marcelino 
Presidente

Câmara Municipal de Caraguatatuba

http://www.facebook.com/prefsaoseba/
http://www.facebook.com/prefsaoseba/
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A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Saúde (SESAU), informa que na noite 
da última segunda-feira (23), um homem de 60 anos 
faleceu por insuficiência respiratória grave com 
sintomas semelhantes à COVID-19, no Hospital de 
Clínicas de São Sebastião (HCSS).

Após diagnóstico clínico, através da observação 
dos sintomas e também da realização de tomografia, 
as características indicam que o paciente foi vítima 
do Novo Coronavírus.

Exames foram colhidos na tarde da última segun-
da-feira (23), antes do falecimento, e remetidos ao 
Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que vai proces-
sar e devolver os resultados à Secretaria Municipal 
de Saúde.

Todas as informações colhidas em São Sebastião 
serão remetidas à Secretaria de Estado da Saúde. 

São Sebastião registra primeira morte 
suspeita pela COVID-19

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da 
Secretaria de Saúde (SESAU), informa que 
o município registrou dois casos positivos de 
coronavírus. Os pacientes passam bem, em 
isolamento domiciliar e são acompanhados 
pelas equipes de saúde do município.

Os pacientes foram atendidos na Unidade 
de Pronto-Atendimento (UPA), na região central, 

São Sebastião tem dois casos confirmados 
de coronavírus e no Pronto-Atendimento de Boiçucanga, uni-

dades de saúde voltadas exclusivamente para 
o tratamento de síndrome respiratória.

A Secretaria de Saúde está dando toda a 
assistência necessária a todos os pacientes e 
seguindo o Plano Municipal de Contingência 
para Infecção Humana pela COVID-19, ali-
nhado com os direcionamentos do Governo 
Federal e com as diretrizes da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Prefeitura de São Sebastião fecha rodoviária e fis-
caliza praiasConforme determina os decretos muni-
cipais em vigor desde o dia 16 de março, a Prefeitura, 

Prefeitura de São Sebastião fecha rodoviária
 e fiscaliza praias por meio do Departamento de Trânsito (DETRAF), 

Guarda Civil Municipal (GCM) e Defesa Civil, vem 
cumprido medidas que visam o enfrentamento e a 
prevenção da COVID-19 (novo coronavírus).

Uma dessas medidas está relacionada à suspensão 
por tempo indeterminado das atividades da rodovi-
ária municipal.

Segundo o decreto nº 7712/2020, ficam suspensas 
as licenças da loja de produtos alimentícios, da banca 
de jornal e do ponto de táxi da rodoviária, exceto o 
guichê da farmácia municipal e as paradas de ônibus 
municipais e intermunicipais.

Outra ação que está sendo realizada pelo governo 
atual é o monitoramento das praias. Os agentes de 
trânsito já colocaram placas de proibido estacionar 
e parar, de Boraceia ao Canto do Mar.

“Estamos multando todos os carros estacionados 
de forma irregular e limitando todos os acessos às 
praias, com o intuito de coibir a aglomeração de 
pessoas nesta fase de alto contágio da doença. Esta-
mos levando muito a sério a ameaça da pandemia”, 
disse Adriano Nogueira, chefe do DETRAF de São 
Sebastião.

O objetivo de todas essas medidas é alertar sobre 
a importância do isolamento social e dos perigos da 
transmissão do coronavírus entre os moradores.
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A Prefeitura de São Sebastião, por 
meio da Secretaria de Serviços Públi-
cos (SESEP), continua com as medidas 
intensivas no combate ao Novo Co-
ronavírus: higienização, manutenção 
e serviços de zeladoria que ocorrem 
frequentemente em toda a cidade, de 
Costa Norte a Costa Sul.

Equipes da SESEP, Regional Cen-
tro, nesta terça-feira (24) fizeram a lim-
peza em frente ao Hospital de Clínicas 
de São Sebastião (HCSS) e Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) – cal-
çadas, ruas e estacionamentos - loca-
lizados na Rua Capitão Luís Soares, 
Região Central do município.

Todos os trabalhadores utilizam 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), e a lavagem ocorre com jatos 
de água, cloro e hipoclorito de sódio 
(composto químico usado frequente-
mente como desinfetante e alvejante).  

A limpeza é feita pelas equipes 

Prefeitura higieniza ruas, calçadas e 
estacionamentos próximos ao HCSS e UPA

das regionais, todos os dias. Todas 
as medidas restritivas de circulação 
da Covid-19 correspondem aos 
critérios adotados pelos governos 
federal, estadual e municipal, em 
entendimento ao Decreto Municipal 
7.707/2020, que tem intensificado 
os treinamentos dos funcionários 
da rede de saúde, através do Comitê 
de Gestão de Crise (CGC), que tem 
acompanhado e atualizado diaria-
mente, os protocolos de combate ao 
Novo Coronavírus.

A recomendação é que todos fi-
quem em casa, em isolamento social 
e só saiam em casos de extrema ne-
cessidade, evitando aglomerações. Se 
realmente for necessária a saída para 
farmácias ou mercados, por exemplo, 
uma das orientações do Ministério 
da Saúde é manter a distância de no 
mínimo dois metros, em filas, entre 
um indivíduo e outro. 

Homenagem do Jornal Expressão 
Caiçara ao grande Hélio Gomes, 

ex-proprietário do Bar do Hélio, que 
nos deixou na semana passada.
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A Prefeitura de Caraguatatuba informa que já foi 
solicitada ao Governo do Estado de São Paulo, mais 
doses da vacina contra a gripe. A nova remessa deve 
chegar nos próximos dias.

A 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a 
Gripe começou nessa segunda-feira (23), para idosos 
e trabalhadores da Saúde. Caraguatatuba recebeu 
apenas 4.900 doses que se esgotaram em menos de 
três horas.

De acordo com o secretário de Saúde de Caragua-
tatuba, Amauri Toledo, o município necessita de 15 
mil doses da vacina, nessa 1ª fase.

“Ontem tivemos uma grande procura na vacinação 
nos 10 pontos: em oito escolas, uma Unidade Básica 
de Saúde e um Centro Comunitário e em três “drive-
-thru”, no Travessão, Centro e Massaguaçu. Como 
chegou apenas um terço do que necessitávamos, 
houve aglomeração e não queremos isso. O ideal não 
é aglomeração, nem confusão e nem a pessoa sair de 
casa sem necessidade. Estamos aguardando o Estado 
enviar mais doses até sexta (23), para reiniciarmos a 
campanha”, ressaltou Toledo.

O secretário acrescentou ainda que os idosos que 
vivem em instituição de longa permanência serão va-
cinados no local. Pacientes da nefrologia também to-
marão a vacina nos locais onde realizam tratamento.  

A vacina, composta por vírus inativado, protege 
contra os três vírus que mais circularam no hemisfério 
sul no ano passado: Influenza A (H1N1), Influenza 
B e Influenza A (H3N2).

Caraguatatuba aguarda nova 
remessa de vacinas contra a gripe

Esta vacina não tem eficácia contra o coronavírus, 
porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais 
de saúde na exclusão do diagnóstico para coronaví-
rus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda 
a reduzir a procura por serviços de saúde. Estudos e 
dados apontam que casos mais graves de infecção por 
coronavírus têm sido registrados em pessoas acima 
de 60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões 
de pessoas no Brasil.

Calendário
A 1ª fase da Campanha de Vacinação contra a Gri-

pe começou segunda-feira (23) e se estende até o dia 
15 de abril. É voltada, especificamente, para idosos 
e trabalhadores da saúde. Para evitar o contato de 
crianças e idosos neste período, o Ministério da Saú-
de pede que pais e responsáveis não levem as crianças 
aos postos de saúde para vacinação de rotina.

A 2ª fase da campanha terá início no dia 16 de abril 
com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores 
(rede pública e privada) e profissionais das forças de 
segurança e salvamento.

A última fase, que começa no dia 9 de maio e prio-
rizará crianças de seis meses a menores de seis anos, 
pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (mães 
até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, 
povos indígenas, funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas e população privada de liberdade.
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A Prefeitura de Ubatuba emitiu 
um novo documento sobre medidas 
referentes à pandemia do coronavírus 
(Covid-19), publicado na segunda-fei-
ra, 23 de março. O Decreto 7312/2020 
bloqueia o acesso de pessoas às praias 
da cidade, com o objetivo de garantir 
o isolamento social e, também, adequa 
o funcionamento de alguns estabele-
cimentos, que havia sido estipulado 
no decreto 7310/2020, às novas 

Prefeitura de Ubatuba bloqueia acesso a 
praias para garantir isolamento social

medidas publicadas pelos governos 
federal e estadual, como Decreto Fe-
deral 10282/2020 e Decreto Estadual 
64881/2020.

Após a instauração do estado de 
Calamidade Pública a nível nacional, 
estado e união emitiram tais decretos 
dispondo sobre definição de serviços 
públicos e atividades essenciais, funcio-
namento de estabelecimentos comer-
ciais e determinação de “quarentena” 

A Prefeitura de Ilhabela esclarece 
que o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo suspendeu a liminar 
prolatada nos autos do processo judi-
cial n.º 1000381-31.2020.8.26.0247, 
a qual determinava que a Polícia 
Militar, inclusive com o emprego de 
força, caso necessário, efetivasse e 
regulasse a fiscalização no sistema de 
travessia marítima (balsa), conforme 
Decreto Municipal n.º 8.031/2020, 
que dispõe, diante do enfrentamento 
da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente 
do CORONAVÍRUS (COVID-19), 
sobre a restrição de acesso ao Muni-
cípio de Ilhabela pelo sistema de tra-
vessia litorânea operada pelo Dersa 
– Desenvolvimento Rodoviário S/A.

Com isso, nos termos da decisão 
judicial, a Polícia Militar deixará de 
apoiar a Prefeitura na fiscalização 

Prefeitura de Ilhabela segue com restrições 
na travessia da balsa

no Estado de São Paulo, e, por isso, 
o município sentiu a necessidade de 
efetuar alguns ajustes.

“Tomamos essas medidas, princi-
palmente sobre a restrição às praias, 
visando minimizar a propagação do 
vírus e preservar a saúde pública. 
Contamos com o bom senso dos 
moradores e, também, de turistas 
que ainda insistem em vir para 
nossa cidade nesse momento. Esse 
é o momento de ficarmos em casa. 
Reforçamos que, quando tudo isso se 
normalizar, todos serão muito bem-
-vindos aqui”, enfatizou o prefeito 
Délcio José Sato.

da entrada de pedestres e veículos 
pelo sistema de travessia marítima 
(balsa). Contudo, ressaltamos que o 
Decreto Municipal n. º 8.031/2020 
está em plena vigência, impedindo o 
trânsito de pedestres e veículos não 
autorizados pelo Poder Executivo 
Municipal.

Lembramos, ainda, que a Polícia 
Militar continuará a prestar apoio ao 
Município nas outras atividades rela-
cionadas ao combate do COVID-19 
e previstas no Decreto Municipal n.º 
8.030/2020.

Por fim, solicitamos a todos, en-
carecidamente, que permaneçam em 
suas casas, somente as deixando nos 
casos de extrema urgência (compra 
de alimentos e medicamentos), para 
evitar a propagação do COVID-19, 
que está ceifando milhares de vidas 
no Mundo.
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Policiais Ambientais da 3ª Companhia de Polí-
cia Militar Ambiental Terrestre do 3° Batalhão de 
Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, 
durante patrulhamento preventivo e ostensivo, 
deslocaram-se até o bairro Casa Branca, nesta 
segunda-feira (23/03), na região Norte de Cara-
guatatuba, para atender uma denúncia anônima 
de aves em cativeiro.

No local os policiais constaram três (03) pás-
saros da fauna silvestres em cativeiro, sendo 02 
coleirinhos e 01 trinca-ferro, ambos sem anilha, 
feito contato com proprietário da residência, que 
informou não possuir autorização da autoridade 
competente para criação.

Foi elaborado o auto de infração ambiental por 
desrespeitar do o art. 25 da resolução da Secretaria 
do Meio Ambiente nº 048/14, com a penalidade de 
multa no valor de R$ 1.500,00 e responderá pelo 
crime ambiental tipificado pelo artigo 29 parágrafo 
1° inc. III da lei federal 9.605/1998.

Dado aos indícios claros de domesticação, os 
animais não estavam aptos para soltura imediata, 
sendo assim os animais foram destinados a Fun-
dação Animália no município de São Sebastião.

Polícia Ambiental flagra 
aves em cativeiro em 

Caraguatatuba

A Polícia Militar de Ubatuba deteve um adoles-
cente, na manhã deste domingo (22/03), no bairro 
Ipiranguinha, pelo crime de tráfico d drogas.

Segundo informou a polícia, durante patrulhamen-
to afim de coibir furtos, roubos, tráfico de drogas e 
aglomerações para evitar contaminação do corona-
vírus, avistou o indivíduo em atitude suspeita, fato 
que motivou sua abordagem.

Em busca pessoal foi encontrada uma sacola plás-
tica contendo 69 porções de maconha, 30 eppendorfs 
de cocaína, 24 pedras de crack e R$ 211,00 em dinhei-
ro. Indagado, o adolescente de 16 anos confessou a 
venda de drogas pelo local. Na casa do menor ainda 
foi localizado 02 rádios comunicadores e 04 celula-
res. Diante dos fatos o adolescente foi conduzido à 
Delegacia onde permaneceu à disposição da justiça.

Polícia Militar apreende 
adolescente por tráfico 
de drogas em Ubatuba

Operação da PM e 
Ministério Público 

prende procurado por 
homicídio

Uma operação do Ministério Público de Cara-
guatatuba e da Polícia Militar desencadeada na 
última sexta-feira (20/3) resultou na prisão de um 
procurado por homicídio que responde uma série 
de processos criminais e que, segundo a polícia, 
é apontado como “juiz do tribunal do crime”. O 
homem foi preso na cidade de Ubatuba.

A operação denominada “Osiris” foi realiza-
da devido a uma ocorrência no dia 5 de março, 
quando a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária 
de Caraguatatuba realizaram a prisão de três 
indivíduos que tinham sequestrado um homem 
na cidade de São José dos Campos. Este homem 
seria levado para a cidade de Ubatuba, onde seria 
julgado pelo indivíduo preso na operação desta 
sexta e que teria o poder de decisão sobre a vida 
ou morte do sequestrado, no chamado “tribunal 
do crime”. O procurado da justiça foi apresentado 
na delegacia de Caraguatatuba.
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A Prefeitura de Caraguatatuba, 
através da Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cidadão, noti-
fica a empresa Praiamar Transportes, 
concessionária do transporte público, 
para que reforce o número de ônibus 
nos horários de picos pela manhã e no 
final da tarde.

O objetivo é atender melhor a de-
manda de passageiros, principalmente, 
aqueles que trabalham nos chamados 
serviços essenciais, únicos permitidos a 
funcionarem nessa luta contra a dissemi-
nação do novo coronavírus (Covid-19),

Para garantir o cumprimento dos 
decretos municipais que reduzem em 
25% a quantidade de veículos nas ruas, 

Prefeitura notifica Praiamar para colocar 
mais ônibus nos horários de pico

ao longo do dia haverá um espaçamen-
to maior nos horários dos ônibus.

Dessa forma, pessoas que não 
precisam ir trabalhar devem ficar em 
suas casas durante o isolamento social 
proposto pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS).
Lembrando que os idosos são os 

principais grupos de risco, por isso, a 
passagem gratuita está suspensa neste 
período.

O Setor de Transporte Público está 

A Prefeitura de São Sebastião, 
por meio da Secretaria de Saúde 
(SESAU), informa que um novo 
lote de vacinas contra a influenza 
chegou ao município, nesta quarta-
-feira (25).

A previsão era que as vacinas 
chegassem na próxima sexta-feira 
(27), mas atendendo o pedido do 
Governo Municipal, a Secretaria 
da Saúde do Estado antecipou a 
entrega no município.

A campanha, de caráter nacio-
nal, que começou no dia 23 de 
março, foi iniciada com um mês de 
antecedência, em comparação com 
anos anteriores, e termina no dia 22 
de maio. O objetivo é proteger a po-
pulação de mais uma ameaça além 
da atual pandemia do coronavírus 
e reduzir a sobrecarga nos serviços 
de saúde, para que possam dar prio-
ridade a eventuais atendimentos 
relacionados à Covid-19.

Com o propósito de evitar aglo-
meração de pessoas nas Unidades 
Básicas de Saúde  (UBS) e não so-
brecarregar o atendimento nesses 
locais, o Ministério da Saúde ado-
tou a medida de vacinar os idosos 
com 60 anos ou mais, por serem 
vulneráveis, e os trabalhadores da 
área de saúde, em 15 escolas nos 
bairros do município.

Prefeitura de São Sebastião recebe novo lote de vacinas contra a 
Influenza e retoma Campanha

Próximas datas do calendário de 
vacinação

A segunda etapa da campanha 
ocorrerá a partir de 16 de abril, vol-
tada para os professores, portadores 
de doenças crônicas e o pessoal das 
forças de segurança e salvamento.

A fase final da vacinação terá iní-
cio no dia 09 de maio e atenderá as 
crianças menores de 6 anos, adultos 
de 55 a 59 anos, gestantes, mulheres 
em puerpério de até 45 dias, povos 
indígenas, pessoas privadas de li-
berdade e funcionários do sistema 
prisional.

Todos os grupos, assim que 
iniciadas suas etapas, poderão 
ser vacinados até o término da 
campanha.

Escolas que servirão como postos 
de vacinação:

- EMEI Elefante Colorido (Ja-
raguá)

- EMEI Pônei Azul (Enseada)
- EMEI Mundo Encantado (Can-

to do Mar)
- EMEI Pingo de Gente (Morro 

do Abrigo)
- EM Maria Francisca (Pontal 

da Cruz)
- EMEI Peteleco (Centro)
- EM Patrícia Viviane (Topolândia)
- EM Profª. Luiza Helena de 

acompanhando diariamente o anda-
mento das viagens e comunicará caso 
sejam definidos novos horários.

Em caso de dúvidas, sugestões e/ou 
reclamações, a Prefeitura disponibiliza 
o canal de comunicação 156.

Barros (Barequeçaba)
- EM Edileusa Brasil (Maresias)
- EM Guiomar Aparecida Con-

ceição Souza (Boiçucanga)
- EMEI Cambury (Cambury)
- Instituto Verde Escola (Barra 

do Sahy)
- EM Branca de Neve (Juquehy)
- EM Maria Virginia (Barra do 

Una)
- EM Vilma Aparecida de Al-

meida Ribas (Boraceia)

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/03/prefeitura-notifica-mais-onibus-nos-horarios-de-pico-para-atender-trabalhadores-de-servicos-essenciais/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/03/prefeitura-notifica-mais-onibus-nos-horarios-de-pico-para-atender-trabalhadores-de-servicos-essenciais/


16O  Jornal  do  Litoral  Norte



Caraguatatuba, 25 de março de 2020  E-mail  editor2017@noroestenews.com.br   Site - http://www.noroestenews.com.br      ANO XXI Nº 1.139

Noroeste
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS CIDADES DE CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO SEBASTIÃO E ILHA BELA

Noroeste A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Centro (Av. da Praia) 

3883-1921 / 3883-9871

c  a  r  a  g  u  á  -  s  ã  o  p  a  u  l  o  -  b  r  a  s  i  l

New
s

Juntos 
vamos
derrotar
o vírus
Nós informando com responsabilidade, 
Você não permitindo que o vírus entre em sua casa!
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto
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Juntos vamos derrotar o vírus
Neste momento de crise epi-

demiológica internacional, provo-
cada pela pandemia do novo Covid 
19 (Corona vírus) temos que ter a 
responsabilidade de nos unir contra 
o inimigo comum que com certeza 
afeta a vida de todos nós.

Deixando de lado nossas preo-
cupações individuais que são justas, 
temos que nos ater ao coletivo, pois 
apenas a soma de nossas forças pode-
rá nos levar a vitória e assim garantir-
mos  dias melhores.

O Brasil por ser um dos últi-
mos países a sofrer com esse mau, 
leva uma incrível vantagem que de-
vemos aproveitar, a experiência e os 
exemplos dos que foram primeiro 
afetados.

Na edição passada citava eu o 
exemplo que nos dava a Espanha e a 
Coréia do Sul. Seus acertos e erros, o 
que nos ensina como devemos agir. 

Os países asiáticos por uma 
questão cultural são muito mais edu-
cados para com a responsabilidade 
social e isso foi um forte aliado para 
que começassem apresentar uma for-
te queda dos casos de infeção. A Chi-
na já zerou os casos de contaminação 
comunitária sendo agora vítima de 
casos importados. Pessoas que esta-
vam fora do país e que retornaram. 

E é esse o exemplo que deve-
mos seguir. Afetados todos seremos, 
seja em nossa liberdade ou economi-
camente falando. 

E é aqui que chamo sua aten-
ção. A destruição econômica que es-
tamos vendo na Europa que se asse-

melha aos danos causados por uma 
guerra, fará com que estes países 
demorem muito tempo a se recupe-
rar. Muitos perderão seus empregos. 
Fábricas serão fechadas e com toda 
a certeza o mundo entrará em uma 
forte recessão. Se nós estivermos 
unidos, cada um com responsabilida-
de fazendo sua parte, em que pese já 
termos uma frágil economia, podere-
mos nos recuperar primeiro e ainda 
tirarmos proveito econômico e finan-
ceiro da crise internacional.

Somos um grande exportador 
de comódites, bens naturais que hoje 
são industrializados por grandes paí-
ses. Poderemos amanhã ser um gran-
de exportador de bens de consumo já 
industrializados. Como todo brasilei-
ro gosta de levar vantagem, essa será 
a grande oportunidade de levarmos 
vantagem não em cima de nós mes-
mos, mas em cima do mundo.

A propósito não concordo com 
algumas decisões, algumas me pare-
cem inapropriadas, como as do Go-
vernador de São Paulo que permite 
que obras como a Tamoios continuem 
a funcionar expondo milhares de tra-
balhadores ao risco de vida. Pior que 
isso, fazendo dos mesmos vetores 
da transmissão do vírus entre nós. 
E é por isso que chamo a atenção de 
todos para se informar sobre tudo o 
que está acontecendo, pois no futuro 
poderemos melhor escolher nossos 
representantes.

Pensem nisso.
Não poderia aqui deixar de 

cumprimentar os prefeitos e gover-
nadores de todo o Brasil que com 

grande sensibilidade 
tomaram a iniciativa e 
tomaram prontamente 
medidas duras e impo-
pulares mas necessárias 
para enfrentarmos a cri-
se. Na pessoa do prefeito 
de Caraguatatuba, Agui-
lar Junior cumprimento a 
todos eles. Parabéns!

Covid-19: Prefeitura entra com ação civil 
pública contra a empresa Queiroz Galvão 

por exposição dos seus funcionários
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba ingressou nesta 
segunda-feira (23/03) com 
uma ação civil pública con-
tra a Construtora Queiroz 
Galvão e a Concessionária 
Tamoios por descumprimen-
to de notificações da Vigilân-
cia Sanitária Municipal para 
cessar as atividades de pro-
dução (exceto essenciais), 
como medidas de segurança 
contra a Covid-19 (Corona-
vírus).

Na ação 1001489-
70.2020.8.26.0126, a admi-
nistração alega que por duas 
vezes a Vigilância Sanitária 
notificou a empresa, uma 
delas com recomendação do 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo.

No pedido, os agentes 
sanitários e os promotores 
pedem a suspensão imediata 
da obra, exceto aqueles que 
sejam comprovadamente 

essenciais e que a 
empresa providen-
cie equipamentos de 
proteção aos operá-
rios que continua-
rem a trabalhar nas 
atividades essenciais 
da obra, tais como 
máscara, álcool em 
gel e outros mate-
riais necessários a 
preservação de sua 
saúde. E ainda que 
seja realizada a ade-
quação do transporte 
dos operários, a fim de evitar 
aglomeração de trabalhado-
res.

Vale ressaltar que a 
Prefeitura de Caraguatatuba 
tem recebido denúncias diá-
rias dos próprios trabalhado-
res aglomerados em espaços e 
sem os devidos cuidados com 
higiene.

Segundo o Ministério 
Público, “a continuidade das 

obras coloca em risco não 
apenas a saúde dos operários, 
além da saúde de toda a po-
pulação de Caraguatatuba e 
do Litoral Norte, haja visto o 
risco evidente de contamina-
ção”.

Na ação civil pública, 
a Prefeitura também pede ao 
Ministério Público Estadual 
a verificação de delito crimi-
nal e ao Ministério Público do 
Trabalho as condições e expo-
sições dos trabalhadores.

Sabesp poderá suspender cobrança 
de água para 506 mil famílias carentes

A diretoria colegiada 
da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) aprovou 
a proposta de isenção do 
pagamento das contas dos 
consumidores das categorias 
de uso Residencial Social e 
Residencial Favela, cadas-
trados. 

A isenção valerá por 
90 dias para as contas emi-
tidas a partir de 1º de abril 
em todos os municípios ope-

rados pela companhia. Na 
tarde desta quinta-feira, 19, 
o governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), já havia 
anunciado que a Sabesp sus-
penderia a cobrança da tari-
fa social para todo o Estado 
em função da crise causada 
pelo novo coronavírus (co-
vid-19). A medida deve atin-
gir 506 mil famílias. 

Segundo fato rele-
vante enviado pela empre-
sa à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), para 
preservar a sustentabilida-
de econômico-financeira da 
empresa, “o impacto sobre a 
receita deverá ser compensa-
do com redução de despesas 
e ajustes orçamentários”. A 
decisão ainda será submetida 
à ratificação do Conselho de 
Administração da Sabesp, e, 
posteriormente comunicada 
à Agência Reguladora de Sa-
neamento e Energia do Esta-
do de São Paulo (Arsesp).

Caraguatatuba suspende Coleta Seletiva 
e atendimento nos Ecopontos 

Neste período de pre-
venção ao novo coronaví-
rus (Covid-19), a Prefeitura 
de Caraguatatuba por meio 
da Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
(SMAAP) suspenderá a Co-
leta Seletiva e o recebimento 
de materiais nos três Eco-
pontos do município.

A medida foi neces-
sária para evitar o contágio 
dentro das cooperativas, 

onde os resíduos são dire-
cionados após recolhimento 
dos materiais. A SMAAP 
tem estudado a melhor forma 
de prevenir os cooperados e 
manter o serviço ativo.

Enquanto estiver 
suspenso, a orientação é de 
que os materiais domésticos 
sejam entregues a coleta de 
lixo convencional.
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Equipes de limpeza de Caraguatatuba adotam 

esquema especial por conta da Covid-19
As equipes de lim-

peza da Prefeitura de Cara-
guatatuba que trabalham nas 
ruas, praias, valas e roçadas 
estão com um esquema espe-
cial de entrada nas frentes de 
trabalho.

O motivo é evitar as 
aglomerações e levar mais 
segurança a todos. O trans-
porte dos servidores também 
passa por sistema de higieni-
zação e teve redução de 50% 
em sua capacidade.

As alterações tiveram 
início nesta segunda-feira 
(23/03) com os horários di-
ferenciados. A Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesp), 
juntamente com a empresa 
terceirizada Pioneira, defi-
niram que entram às 5h as 
equipes de limpeza, praia, 
varrição manual e valas. Já 

uma turma de roçada entra às 
6h e outra às 7h.

“Em virtude do coro-
navírus e seguindo protoco-
lo do decreto lei municipal 
tomamos essas medidas em 
segurança aos funcionários”, 
diz a Pioneira em comuni-
cado, acrescentando que até 
mesmo no ponto eletrônico 
foi feito sistema higiênico 
onde os funcionários usam 
sabão líquido antes e depois 
fazer o registro no equipa-
mento.

Para evitar as aglo-

merações nos horários de 
entrada e saída, a Sesep des-
taca que a higienização do 
transporte de passageiros é 
feita com uso de álcool gel 
e papel toalha, com limpeza 
dos assentos e com redução 
50% da capacidade.

“Fizemos interca-
lação entre os assentos e 
orientamos os funcionários 
a permanecerem sentados e 
evitar conversar”, explica o 
secretário da pasta, Marcel 
Giorgetti.

AME de Caraguatatuba informa 
como será funcionamento

O Ambulatório Mé-
dico de Especialidades 
(AME), no Indaiá, em Ca-
raguatatuba, informa que a 
partir desta segunda-feira 
(23), as consultas ambula-
toriais, cirurgias eletivas e 
procedimentos diagnósticos 
serão revisados pela equipe 
médica, de acordo com os 
casos críticos.

Serão mantidos os 
serviços cujos benefícios da 
imediata realização superem 
os riscos associados ao ce-
nário da epidemia de Covid 
-19. A direção do AME des-
taca que nenhum paciente 
será prejudicado, pois terá 
seu agendamento realizado 
em momento oportuno. Os 
casos oncológicos e graves 
terão seus atendimentos ga-
rantidos.

A marcação de con-
sultas e exames, não ocor-
rerá presencialmente. O pa-
ciente deixará sua guia na 
recepção correspondente e 
aguardará contato, posterior, 
da unidade ou pode utilizar 
os meios eletrônicos dispo-
níveis para agendamento 
como aplicativo ou agenda-
mento via site – Pós Consul-
ta fechado.

As consultas de fisio-
terapia, nutrição, psicologia, 
serviço social, entre outras, 
serão reagendados para mo-
mento futuro de atividades. 
Porém as urgências serão 
atendidas. Atendimentos 
ou sessões em grupos estão 
suspensas.

Haverá interrupção 
temporária de exames e pro-
cedimentos que possuem 

risco de contaminação por 
manipulação de vias aéreas 
tais como: prova de função 
pulmonar (espirometria), 
nasofibroscopia, exames 
endoscópicos e atendimen-
to odontológico. Nos casos 
graves e oncológicos, serão 
realizados, após prévia ava-
liação.

Será permitido ape-
nas um acompanhante por 
paciente, restrito aos casos 
previstos em lei (abaixo de 
18 e acima de 65 anos de 
idade e gestantes) ou por ne-
cessidade do procedimento 
a ser realizado.

A entrada de pa-
cientes será realizada por 
triagem feita pela equipe 
de enfermagem, na entrada 
principal, visando identi-
ficar casos de pacientes e 
acompanhantes que apre-
sentem sintomas gripais. Es-
ses deverão ser orientados 
sobre o tratamento da do-
ença e reagendados em mo-
mento oportuno, salvo casos 
urgentes.

Estão cancelados 
os procedimentos que não 
causam prejuízo à saúde do 
paciente, como: Cirurgias 
Plásticas de Blefaroplas-
tia, Ginecomastia, Orelha 

em Abano, Cirurgia Geral 
Adulto e Infantil, Estrabis-
mo, Pterígios, Dermato-
logias (com exceções das 
biópsias), Cataratas (com 
exceção dos pacientes sem 
visão em ambos os olhos), 
cirurgias de varizes, or-
topédicas, espirometrias, 
nasofibroscopia, eletroen-
cefalograma, eletroneu-
romiografia, endoscopias 
(com exceção de casos com 
suspeita de tumores), co-
lonoscopias (com exceção 
dos casos com suspeita de 
tumores), teste de tolerância 
a glicose e exame que ava-
lia todo o sistema auditivo, 
o BERA.

Os atendimentos que 
não causam prejuízo à saúde 
do paciente serão cancela-
dos, como: Programa Saúde 
do Homem; Cirurgias Plás-
ticas Estéticas, Otorrinola-
ringologia, Cirurgia Vascu-
lar, Pneumologia Pediátrica, 
Gastroenterologia, Cirurgia 
Geral.

As mudanças são vá-
lidas para os próximos 30 
dias e prorrogáveis por pra-
zo indeterminado.

Em virtude do dina-
mismo dos fatos, tais medi-
das podem ser atualizadas a 
qualquer momento.

Caraguatatuba pede ao Estado mais 
remessa da vacina contra gripe

A quantidade de do-
ses abaixo do esperado e 
a preocupação, principal-
mente dos idosos por con-
ta do coronavírus, fez com 
que muita gente procuras-
se os postos de vacinação 
de Caraguatatuba nesta 
segunda-feira (23/03) para 
imunização contra a H1N1 
(Influenza).

Apenas duas horas 
foram suficientes para as 
4.900 doses da vacina, en-
viadas pelo Governo do 
Estado, acabarem em Ca-
raguatatuba. Nos bairros a 
vacinação que seria de 8h às 
16h, terminou às 11h. Nos 
“drive-thru” seria de 13h 
às 16h, e também terminou 
bem antes do previsto.

O aposentado Donato 
Ferreira Filho, 72 anos, foi 
levar a mãe, Élide Pinardi 
Ferreira, 93 anos, de carro, 
no drive-thru do Centro para 
tomar a vacina. “Fomos os 
primeiros da fila. Chegamos 
às 11h40, mesmo sabendo 
que só iria começar às 13h”, 
contou Donato.

Dona Élide disse que 

nunca viu algo parecido 
em quase um centenário de 
vida. “Não estou com medo, 
mas estou obedecendo di-
reitinho à quarentena e aos 
procedimentos de higiene”, 
garantiu.

Cláudio Caju, 63 
anos, e Dulce Aparecida 
Chaves, 60 anos, estavam 
no carro que conseguiu as 
duas últimas senhas no “dri-
ve-thru” do Centro. “Fiquei 
apreensiva e ao mesmo tem-
po aliviada por conseguir 
as senhas finais. Chegamos 
aqui por volta das 12h40. Só 
saí de casa por causa disso”, 
ressaltou Dulce.

A Prefeitura Munici-
pal já solicitou à Secretaria 
de Saúde do Estado, nova 
remessa para a cidade. A in-
formação é que deve chegar 
até a próxima sexta-feira, 
dia 27. O ideal para vacinar 

100% do público alvo nesta 
primeira etapa – idosos e 
profissionais de saúde – era 
15.082 doses.

A Vigilância Epide-
miológica do município tra-
balha para vacinar 90% des-
se público que é de 11.676 
idosos e 3.406 profissionais 
da saúde.

A vacinação ocorreu 
em 10 pontos da cidade, 
sendo oito escolas, uma Uni-
dade de Saúde e um Centro 
Comunitário, nos bair-
ros: Perequê-Mirim, Porto 
Novo, Morro do Algodão, 
Tinga, Jaraguazinho, Su-
maré, Casa Branca, Jetuba 
e Massaguaçu. Também em 
três pontos de “drive-thru”: 
na Praça Nossa Senhora da 
Glória (Travessão), Praça da 
Cultura (Centro) e Praça do 
Skate (Massaguaçu).
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Ubatuba bloqueia acesso a praias 
para garantir isolamento social

A Prefeitura de Uba-
tuba emitiu um novo do-
cumento sobre medidas 
referentes à pandemia do co-
ronavírus (Covid-19), publi-
cado na segunda-feira, 23 de 
março. O Decreto 7312/2020 
bloqueia o acesso de pesso-
as às praias da cidade, com 
o objetivo de garantir o iso-
lamento social e, também, 
adequa o funcionamento de 
alguns estabelecimentos, que 
havia sido estipulado no de-
creto 7310/2020, às novas 
medidas publicadas pelos 
governos federal e estadu-
al, como Decreto Federal 
10282/2020 e Decreto Esta-
dual 64881/2020.

Após a instauração do 
estado de Calamidade Públi-
ca a nível nacional, estado e 
união emitiram tais decretos 
dispondo sobre definição de 
serviços públicos e ativida-
des essenciais, funcionamen-
to de estabelecimentos co-
merciais e determinação de 
“quarentena” no Estado de 
São Paulo, e, por isso, o mu-
nicípio sentiu a necessidade 
de efetuar alguns ajustes.

“Tomamos essas me-
didas, principalmente sobre 
a restrição às praias, visan-
do minimizar a propagação 
do vírus e preservar a saúde 
pública. Contamos com o 
bom senso dos moradores e, 

também, de turistas que ain-
da insistem em vir para nossa 
cidade nesse momento. Esse 
é o momento de ficarmos em 
casa. Reforçamos que, quan-
do tudo isso se normalizar, 
todos serão muito bem-vin-
dos aqui”, enfatizou o prefei-
to Délcio José Sato.

Para falar sobre os 
detalhes das alterações e ou-
tras medidas que estão sen-
do tomadas pelo Comitê de 
Gerenciamento de Crise do 
Coronavírus da Prefeitura, 
o prefeito realizou uma live 
pelos canais oficiais da Pre-
feitura, instagram (@ubatu-
bapref) e Facebook https://
www.facebook.com/watch/

Após decisão de Bolsonaro de liberar 
estradas, Prefeitura de Ubatuba se 

reorganiza para enfrentamento do corona
No final da tarde de 

sábado, 21, a Justiça Fede-
ral expediu decisão que re-
vogou o pedido liminar do 
Ministério Público de São 
Paulo (MPSP) que restrin-
giu o acesso de turistas ao 
município de Ubatuba, por 
meio das rodovias federal e 
estadual, e que entrou em 
vigor na última sexta-feira, 
20. Com a decisão, as bar-
reiras que tinham o objeti-
vo de impedir a entrada de 
turistas e deter a propaga-
ção da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19) na 
cidade foram retiradas das 
rodovias Oswaldo Cruz e 
Rio-Santos, agora libera-
das para o tráfego de qual-
quer veículo. Já no âmbito 
estadual, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) re-
comendou a liberação das 
estradas estaduais e a re-
tirada imediata da Polícia 
Rodoviária Estadual que 
prestava apoio à ação mu-
nicipal.

Na noite de sábado 
o prefeito de Ubatuba, Dél-
cio Sato (PSD), se reuniu 
com o Comitê de Crise do 
Coronavírus para discutir 
o impacto da decisão e me-
didas que serão adotadas, 
tais como ajuste do Decre-
to Municipal ao Estadual, 

ações no âmbito munici-
pal de blitz sanitária, além 
de reposicionamento das 
ações com a possibilidade 
do fechamento das praias 
para turistas e moradores. 

Ontem foram mon-
tadas barreiras sanitárias 
com apoios das equipes 
das secretarias de Saúde e 
Segurança Pública, Guarda 
Municipal, Comtur e Polí-
cias Rodoviárias nas três 
entradas que dão acesso ao 
município: na base da Polí-
cia Rodoviária Estadual no 
bairro do Horto, na base da 
Polícia Rodoviária Federal 
na praia do Félix e no por-
tal de entrada da cidade na 
divisa com Caraguatatu-
ba. Esta ação impediu que 
muitos turistas tivessem 
acesso ao município, evi-
tando assim aglomerações 
em praias e regiões centrais 
da cidade. Em virtude do 
novo Coronavírus, a orien-
tação foi de voltarem para 
suas cidades e casas, pois o 
momento não é de turismo, 
muito menos de férias. 

As medidas de bar-
reira nas estradas adotadas 
pela Prefeitura de Ubatu-
ba, por meio do Decreto 
Municipal 7310/20, foram 
acatadas e aprovadas pela 
população. Diversas entra-

das de praias do município, 
tais como Picinguaba, Al-
mada, Fortaleza, Quilombo 
da Caçandoca, entre mui-
tas outras, contaram com 
o apoio da própria comu-
nidade, que realizou o fe-
chamento e assim impediu 
a entrada de turistas ainda 
resistentes em permanecer 
na cidade, já que o Decreto 
recomenda o retorno ime-
diato após a sua publicação 
no dia 20.

O prefeito Délcio 
Sato respeita e acata a de-
cisão do Judiciário, mas 
lamenta e anuncia que ou-
tras medidas serão tomadas 
para evitar a proliferação 
do Coronavírus. “Lamen-
to muito esta decisão, pois 
com o Decreto que edita-
mos, a ação do Ministério 
Público Estadual, a liminar 
do judiciário local, as equi-
pes das polícias federal e 
estadual, a guarda munici-
pal, as secretarias de Saúde 
e Segurança Pública, a fis-
calização da Comtur, en-
fim, um conjunto atuando 
obteve resultados positivos 
evitando a entrada de veí-
culos na cidade e diminuin-
do drasticamente a aglome-
ração de pessoas em nosso 
município que está de qua-
rentena!”, disse Sato.

São Sebastião registra primeira 
morte suspeita pela COVID-19

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Saúde (SESAU), 
informa que na noite da úl-
tima segunda-feira (23), um 
homem de 60 anos faleceu 
por insuficiência respirató-
ria grave com sintomas se-
melhantes à COVID-19, no 
Hospital de Clínicas de São 
Sebastião (HCSS).

Após diagnóstico 
clínico, através da observa-
ção dos sintomas e também 
da realização de tomogra-
fia, as características indi-
cam que o paciente foi ví-
tima do Novo Coronavírus.

Exames foram co-
lhidos na tarde da última 
segunda-feira (23), antes 
do falecimento, e reme-

tidos ao Instituto Adolfo 
Lutz, em São Paulo, que 
vai processar e devolver 
os resultados à Secretaria 
Municipal de Saúde.

Todas as informa-
ções colhidas em São Se-
bastião serão remetidas à 
Secretaria de Estado da 
Saúde.

São Sebastião disponibiliza lista com 
serviços de delivery na cidade

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio do Co-
mitê de Gestão de Crise, 
está tomando todas as me-
didas cabíveis para que a 
população tenha o máximo 
de conforto e comodidade 
durante o período de iso-
lamento social, ocasionado 
pela pandemia de corona-
vírus.

Está sendo criada 

uma lista com todos os es-
tabelecimentos que estão 
oferecendo o serviço de en-
trega para colocar à dispo-
sição dos moradores.

Nesta lista, constará 
o nome e telefone desses 
comércios, separados por 
bairro, com contatos de res-
taurantes, lanchonetes, pa-
darias, mercados e demais 
atendimentos por delivery.

O governo munici-
pal pede aos proprietários 
que entrem em contato com 
a Prefeitura para fazer o ca-
dastro dos seus estabeleci-
mentos.

Basta acessar a pá-
gina www.facebook.com/
prefsaoseba, localizar o 
post do delivery e acres-
centar seus dados nos co-
mentários.
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Ilhabela cria Balsa Digital, solução inédita para 
controlafluxo de pessoas e deter o coronavírus

Situações de emergência sem prece-
dentes, exigem medidas rápidas e eficazes. 
Ilhabela luta contra a pandemia do novo co-
ronavírus para proteger a saúde de sua po-
pulação e evitar que a COVID-19 se espa-
lhe. Com criatividade, união, solidariedade 
e tecnologia, o munícipio do Litoral Norte 
paulista desenvolveu uma arma potente nes-
sa guerra. Trata-se da Balsa Virtual, ferra-
menta na qual os usuários podem fazer seus 
pedidos de autorização para a travessia pelo 
computador ou celular e com antecedência. 
Cada pedido é analisado e respondido por 
uma equipe de gestores e fiscais da Prefeitu-
ra, liberando ou não o acesso à ilha.

A análise dos pedidos é feita na bus-
ca por evidências de que a pessoa realmente 
é moradora e não veranista, alugou algo ou 
está vindo para casa de parentes. O tempo 
médio para resposta é de 30 minutos. “Além 
de cumprir o decreto municipal de calami-
dade, cumprimos também a determinação 
do Governo Estadual de quarentena, inicial-
mente até o dia sete de abril. A ordem é que 
a pessoa não transite e cumpra a quarentena 
onde está”, atesta a prefeita Maria das Gra-
ças Ferreira, a Gracinha.

A Balsa Virtual entrou em funciona-
mento na sexta-feira (20), apenas 48 horas 
após o início do seu desenvolvimento. Me-
nos de 24 horas depois de entrar no ar, mais 
de 1.300 solicitações foram atendidas. Ini-
ciativa da Prefeitura de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômi-

co e do Turismo e do “Fórum de Economia 
Criativa” da cidade, o projeto pode auxiliar 
outras cidades com necessidade de limitar o 
fluxo de entrada e saída de pessoas. O Có-
digo fonte do programa será disponibilizado 
gratuitamente para prefeituras com popula-
ção com até 50 mil habitantes.

“Quase dois meses depois da primei-
ra reunião do comitê para combater o coro-
navírus, dia 18 de março, a Prefeita Gracinha 
Ferreira se reuniu com seus secretários para 
tratar de ações mais efetivas para conter a 
doença. A cidade já não recebia navios de 
cruzeiro e a Secretaria de Saúde seguia com 
barreiras de orientação na entrada da cidade, 
a balsa, mas o clamor de todos era de que 
não deixassem mais pessoas entrar na cidade 
para evitar um possível colapso no sistema 
de saúde. Era preciso ter um controle na en-
trada da balsa. E, dois dias depois, em 20 de 
março, o controle estava implantado: a balsa 
digital”, explica Bianca Colepicolo, secre-
tária do Desenvolvimento Econômico e do 
Turismo.

Para criar uma solução tecnológica 
que protege tanto a saúde da população de 
Ilhabela, como das pessoas que se arrisca-
riam a sair de casa sem a certeza de entrar ou 
não na barca, a administração do arquipélago 
contou com o “Fórum de Economia Criati-
va”, que desde 2019 trabalha com objetivo 
de inspirar e incentivar o uso da criatividade 
como um poderoso recurso nos negócios e 
trabalho. Desta forma, visa incentivar uma 

segunda matriz econômica na cidade.
Diante da urgência em limitar o aces-

so de visitantes em Ilhabela, os participan-
tes do fórum foram convocados para ajudar 
nessa missão. Inicialmente, cinco empresá-
rios aceitaram o desafio: Marcelo Carlos, 
da Bindebê, como facilitador e integrador 
de equipes; Márcio Franco, da agência fluir, 
com o conteúdo de Marketing; Fábio Kafka, 
do ilhabela.com.br, com SEO e Layouts do 
sistema; e Vinícius de Moraes e Marcelo 
Torres, do Ilhabela Digital, com a gestão e 
desenvolvimento do sistema. Em 48 horas o 
programa estava criado e on-line.

Além da análise, liberação ou blo-
queio de acesso à Ilhabela, todos os registros 
e controles são devidamente armazenados 
em banco de dados para, se necessário, loca-
lizar os solicitantes. Além disso, dados rele-
vantes para mapeamento das cidades e esta-
dos de origem de cada visitante também são 
catalogados. “O maior desafio em desenvol-
ver algo dessa complexidade em tão pouco 
tempo é a falta de uma rotina de testes para 
aferir se tudo está funcionando como pla-
nejado. Além disso, o sistema precisava ser 
fácil e intuitivo, uma vez que os solicitantes, 
gestores e fiscais tinham pouco tempo para 
se adaptar, não só ao uso do sistema, mas 
também com as regras para que se autorizas-
se ou não a entrada do solicitante. Por fim, as 
regras foram sendo alteradas pela Prefeitura 
conforme os alertas foram se intensificando, 
inicialmente a restrição era apenas para os 
turistas, mas se estendeu inclusive para os 

moradores”, explica Vinícius de Moraes.

Evolução constante - O sistema está 
evoluindo rapidamente para atender novas 
demandas. Prova disso é que, a partir das 
16h desta segunda-feira (23), permitirá que 
o usuário que tenha seu pedido negado, re-
corra da decisão. Para isso, poderá enviar 
documentos comprobatórios de evidências 
de que a pessoa é moradora (comprovantes 
de estudos ou de trabalho, anexos de cartão 
do SUS, contratos, contas, título de eleitor 
ou CITI).

Todo o desenvolvimento do sistema 
Balsa Digital foi feito em parceria com a Se-
cretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvi-
mento e Econômico e do Turismo, Departa-
mento de T.I. e Comunicação da Prefeitura 
de Ilhabela, utilizando os critérios para a 
gestão do acesso. O “Fórum de Economia 
Criativa” informa que prefeituras que não 
tenham condições de customizar e implantar 
o sistema por conta própria, ou que tenham 
mais de 50 mil habitantes, podem fazer a 
contratação dos serviços emergenciais por 
meio do e-mail contato@ilhabeladigital.
com.br.

A Prefeitura de Ilhabela, pede para 
que moradores fiquem em suas casas evitan-
do sair da cidade. Além disso informa aos 
turistas a importância de ficarem em suas ca-
sas, neste momento, para conter o contágio 
acelerado do novo coronavírus. A utilização 
do sistema é apenas para casos de urgência, 
onde é inevitável a travessia.

São Sebastião continua com ações contra a pandemia
A Prefeitura de São Sebastião, por 

meio do Comitê de Gestão de Crise, vem 
estabelecendo medidas e realizando comu-
nicados para enfrentar e prevenir o contágio 
do COVID-19 (novo coronavírus) no muni-
cípio.

Até esta segunda-feira (23), a cida-
de apresenta 15 casos notificados de CO-
VID-19: 11 suspeitos, 2 confirmados e 2 
negativados. O número de síndrome gripal 
já passa de 800 casos.

Quanto aos casos confirmados, os 
pacientes estão bem, em isolamento e sendo 
acompanhados pelos profissionais de saúde 
do município.

Unidades de saúde exclusivas 
para casos de coronavírus
Além da Unidade de Pronto-Atendi-

mento (UPA) da região central, do Pronto-
-Socorro de Boiçucanga e do setor de UTI 
do Hospital de Clínicas, voltados exclusiva-
mente para o tratamento de síndrome respi-
ratória, a Prefeitura está procurando novos 
locais que possam receber leitos e macas, e 

servir como suporte para o atendimento de 
baixa e média complexidade do coronavírus.

Neste domingo, foi anunciada a par-
ceria com o Tebar Praia Clube, para a insta-
lação de um hospital de campanha com 90 
leitos, no ginásio do clube, já antevendo a 
necessidade diante da pandemia.

A Prefeitura também está contando 
com a tenda da Rua da Praia como mais um 
lugar para colocar macas e leitos.

Atualmente, há 15 leitos de UTI na 
cidade prontos, mas a previsão é ter 50 lei-
tos, assim que os equipamentos comprados 
forem entregues.

Para os casos não relacionados à pan-
demia, as pessoas devem se encaminhar ao 
hospital central e, na Costa Sul, para a uni-
dade de Saúde do Cascalho.

Funcionamento das farmácias 
municipais

A farmácia de alto custo de São Se-
bastião vai atuar como delivery para entregar 
os medicamentos para as pessoas cadastra-
das e, assim, evitar que fiquem expostas à 

contaminação da COVID-19. Não vai haver 
atendimento presencial.

Quem recebe esse tipo de benefício 
pode entrar em contato pelo telefone (12) 
3892-3553.

O horário de fechamento das farmá-
cias municipais mudou:

Na Topolândia, a farmácia ficará 
aberta até 21h;

Na Enseada, também atenderá até 
21h;

Na farmácia central, o horário é até 
19h;

Em Boiçucanga, irá funcionar 24h. 
Porém atenção: essa farmácia foi mudada 
para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Cascalho.

A farmácia de Camburi permanece 
com o atendimento das 8h às 17h.

Gestantes e parturientes
O Comitê de Gestão de Crise está ela-

borando um plano de contingência para aten-
der as gestantes que darão à luz até o mês de 
outubro.

Foi feita uma conta e chegou a um 
número de 560 mulheres gestantes. O gover-
no municipal entende que esse grupo neces-
sita de um atendimento diferenciado neste 
momento de pandemia.

Outras medidas
Com todas as aulas suspensas, a ali-

mentação escolar do município foi encer-
rada. Os alimentos perecíveis foram distri-
buídos na comunidade, por meio do Fundo 
Social de São Sebastião. Já os produtos que 
podem ficar estocados foram transferidos 
para as unidades hospitalares para reforça-
rem suas cozinhas.

A Prefeitura não irá cobrar taxas de 
ambulantes e artesãos neste ano, pois com-
preende que esses profissionais precisam 
desse apoio, no que cabe às competências 
municipais. Lembrando que toda ajuda fi-
nanceira virá da parte do Governo Federal.

Será estabelecido um cronograma de 
pagamento a fornecedores, de maneira que 
possa atender o mais dentro do prazo possí-
vel, diante deste cenário de pandemia.
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Festa maravilhosa 
de 2 aninhos da 

pequena Maria 
Helena de 

Almeida Trombini. 
Parabéns e muitas 

Felicidades!!! 

Caraguatatuba realiza abordagem 
diferenciada e oferece abrigo aos 

moradores de rua

Preocupada com a 
situação da população adul-
ta de rua, a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
está com uma abordagem 
diferenciada na cidade por 
conta do novo coronavírus.

As equipes estão 

circulando diariamente e 
oferecendo aos abordados 
um abrigo com alimenta-
ção completa, higienização 
e acompanhamento médi-
co, além é claro de todas as 
orientações para se prevenir 
sobre o novo coronavírus.

Pelo fato de muitos 
comércios estarem fecha-

dos por con-
ta do decreto 
de situação de 
e m e r g ê n c i a , 
a alimentação 
e higiene dos 
abordados é 
importante e a 

Casa do Caminho, entidade 
conveniada com a Prefeitura 
localizada no bairro do Por-
to Novo, oferece esse tipo 
de ajuda.

Ao deparar-se com 
pessoas em situação de rua, 
o cidadão ou entidade que 
deseja ajudar deve entrar 
em contato com as equipes 
da Casa Transitória Casa 
do Caminho ou do CRE-
AS (Centro de Referência 
de Assistência Social) que 
tomarão com as devidas 
providências. Os telefones 
são: (12) 3887-6287 ou (12) 
3882-5236.

Funcionários da limpeza pública recebem 
orientações sobre o novo coronavírus

Funcionários da Se-
cretaria de Serviços Públicos 
de Caraguatatuba (Sesep) 
recebem orientações relacio-
nadas ao novo coronavírus. 
A equipe de Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria 
de Saúde (Sesau) esteve em 
cada uma das Regionais da 
Sesep ainda na sexta (20/03).

Na oportunidade, os 
funcionários receberam in-
formações sobre a preven-
ção, o que é eficaz e o que 
não é no combate ao vírus 

além de poder tirar 
dúvidas sobre o as-
sunto.

Todos os fun-
cionários da rede 
pública, efetivos e 
PEAD (Programa 
Emergencial de Auxí-
lio Desemprego) fo-
ram convocados para 
receber as orientações da 
equipe epidemiológica.

As orientações come-
çaram cedo, às 7h a equipe 
da Regional Centro já rece-

bia a equipe da Sesau, ainda 
pela manhã, às 11h foi a vez 
da equipe Regional Norte, a 
equipe da Sesau finalizou as 
orientações às 14h na Regio-
nal Sul.

A prefeitura de Caraguatatuba está disponibilizando 
diariamento em seu site as últimas informações sobre a 

evolução do Covid 19 em nossa cidade, 
http://www. http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:O Presidente da 
República está sendo 
chamado de Presidente 

Marcha a ré.
Só volta atraz!

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

 Terá facilidade de concentração e receberá 
recompensas pela sua sinceridade. Não faça cenas de 
ciúmes e surpreenda o seu amor. Cuidado com fofoca no 
ambiente profissional. Nº da Sorte 11.

 Não arrisque toda sua grana num projeto 
profissional. Aguarde mudanças na sua vida, mas alguns 
segredos deverão vir à tona. Aos poucos, você terá cons-
ciência do seu potencial. Nº da Sorte 09.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Cuidado com seu jeito rebelde e agressivo no 
emprego. A relação a dois contará com muita compreensão 
e cumplicidade. Curta as carícias da pessoa amada na 
intimidade. Nº da Sorte 10.

 Nesta fase, seu forte poder de sedução e sua 
imaginação no sexo estarão em destaque. No emprego, 
evite brigas com os chefes ou superiores. Mantenha o bom 
humor em qualquer situação. Nº da Sorte 72.

 Não é uma boa semana para desabafar com os 
amigos. Não desperdice seus talentos e use a sua simpatia 
no trabalho. Ouça mais a sua intuição. Parentes podem fazer 
cobranças. Nº da Sorte 19.

 Vai valer a pena se arriscar num relacionamento 
com alguém que você conhece há tempos, mas vá com 
calma com a sua timidez. Na profissão, novas ideias estarão 
fervilhando na sua cabeça. Nº da Sorte 21.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Sua saúde estará em harmonia. É hora de usar 
toda a sua confiança para conquistar uma vitória. Conseguirá 
fazer escolhas que achava serem difíceis. Controle, porém, 
a ansiedade. Nº da Sorte 08.

 Tente valorizar as suas qualidades e busque se 
entrosar melhor com os familiares. Nas suas relações em 
geral, fique longe de brigas ou discussões para não acabar 
levando a pior. Nº da Sorte 02.

 Conseguirá resolver os problemas familiares. 
Com quem ama, os momentos íntimos serão intensos 
e prazerosos. Terá com quem contar na hora de tomar 
decisões importantes. Nº da Sorte 16.

 Aproveite para se aproximar de quem deseja 
conquistar e lute pela sua felicidade. Com paciência, tudo 
será resolvido, desde que você aja com sinceridade com o 
par. Não fale mais do que deve. Nº da Sorte 03.

 A dois, cenas de ciúme podem ser desastrosas. 
Use todo seu jogo de cintura no emprego e cuidado com 
escândalos. Evite se envolver em brigas ou discussões que 
nada têm a ver com você. Nº da Sorte 1 2.

 Contagiará os parentes com seu jeito descon-
traído. Caso esteja só, não tenha receio para ariscar-se 
em um novo amor. Controle os gastos para não passar por 
apuros com dinheiro. Nº da Sorte 06.
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Empresa de transporte coletivo divulga horários reduzidos de linhas
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba, através da Se-
cretaria de Mobilidade Ur-
bana e Proteção ao Cidadão, 
COMUNICA, que em razão 
do inciso XII, do artigo 2º, 
do Decreto Municipal nº 
1234/2020, que estabeleceu 
diretrizes para prevenção e 
enfrentamento à COVID-19, 
a Concessionária do Trans-
porte Coletivo de Passagei-
ros, Praiamar Transportes, 
operará conforme quadro de 
horários abaixo, a partir do 
dia 24/03/2020.

O Setor de Transporte 
Público está acompanhando 
diariamente o andamento 
das viagens e comunicará 
caso sejam definidos novos 
horários.

Em caso de dúvidas, 
sugestões e/ou reclamações, 
a Prefeitura disponibiliza o 
canal de comunicação 156.

REGIÃO SUL 
TERMINAL SUMARÉ
CENTRO   /  BAIRRO

106-JARAGUÁ NOTUR-
NO 
02:00 – 02:30

106-JARAGUÁ NOTUR-
NO 
03:35 – 04:05

106-JARAGUÁ NOTUR-
NO 
04:35 – 05:05

104 – PEGORELY 
05:20 – BAIRRO

108 – JARAGUÁ 
05:30 – 06:10

1015 – TRAVESSÃO/B. 
ALTO 
05:50 – BAIRRO

102 – GOLFINHO/PON-
TAL 
06:00 – BAIRRO

201 – COLONIA DE FÉ-
RIAS 
06:00 – 06:40

401 – RIO DO OURO 

06:00 – 06:30
104 – PEGORELY 
06:20 – 07:10

100 – TINGA 
06:30- BAIRRO

103 – MORRO DO AL-
GODÃO 
06:30 – BAIRRO

108 – JARAGUA 
06:30 BAIRRO

108 – JARAGUÁ 
06:30 – 07:10

102 – GOLFINHO/PON-
TAL 
06:30 – 07:00

1015 – TRAVESSÃO/B. 
ALTO 
06:30 – 07:10

401 – RIO DO OURO 
07:00 – 07:30

103 – MORRO DO AL-
GODÃO 
07:00 – 07:40

100 – TINGA 
07:05 – 07:35

201 – COLONIA DE FÉ-
RIAS 
07:10 – 07:50

108 – JARAGUÁ 
07:30 – 08:10

1015 – TRAVESSÃO/B. 
ALTO 
07:40 – 08:20

102 – GOLFINHO/PON-
TAL 
07:40 – 08:20

103 – MORRO DO AL-
GODÃO 
08:20 – 09:00

108 – JARAGUÁ 
08:30 – 09:10

401 – RIO DO OURO 
09:00 – 09:30

100 – TINGA 
09:05 – 09:35

104 – PEGORELY 
09:18 – 09:58

108 – JARAGUÁ 
09:30 – 10:10

201 – COLONIA DE FÉ-
RIAS 
10:10 – 10:50

108 – JARAGUÁ 
10:30 – 11:10

108 – JARAGUÁ 
11:30 – 12:10

108 – JARAGUÁ 
12:30 – 13:10

108 – JARAGUÁ 
13:30 – 14:10

108 – JARAGUÁ 
14:30 – 15:10

108 – JARAGUÁ 
15:30 – 16:10

401 – RIO DO OURO 
16:00 – 16:30

100 – TINGA 
16:05 – 16:35

108 – JARAGUÁ 
16:30 – 17:10

102 – GOLFINHO/PON-
TAL 
17:00 – 17:40

1015 – TRAVESSÃO/B. 
ALTO 
17:05 – 17:45

201 – COLONIA DE FÉ-
RIAS 
17:10 – 17:50

104 – PEGORELY 
17:20 – 18:00

108 – JARAGUÁ 
17:30 – 18:10

103 – MORRO DO AL-

GODÃO 
17:40- 18:20

401 – RIO DO OURO 
18:00 – 18:35

100 – TINGA 
18:05 – 18:35

102 – GOLFINHO/PON-
TAL 
18:20 – 19:00

201 – COLONIA DE FÉ-
RIAS 
18:30 – 19:10

108 – JARAGUÁ 
18:30 – 19:10

1015 – TRAVESSÃO/B. 
ALTO 
18:40 – 19:30

104 – PEGORELY 
18:45 – 19:30

103 – MORRO DO AL-
GODÃO 
19:00 – 19:40

108 – JARAGUÁ 
19:30 – 20:10

401 – RIO DO OURO 
20:00 – 20:35

104 – PEGORELY 
20:00 – 20:45

100 – TINGA 
20:05 – 20:35

103 – MORRO DO AL-
GODÃO 
20:20 – 21:00

1015 – TRAVESSÃO/B. 
ALTO 
20:20 – 21:00

108 – JARAGUÁ 
20:30 – 21:10

102 – GOLFINHO/PON-
TAL 
21:00 – 21:40

108 – JARAGUÁ 

21:30 – 22:10

108 – JARAGUÁ 
22:30 – 23:10

108 – JARAGUÁ 
23:30 – 00:10

REGIÃO NORTE 
TERMINAL 

RODOVIÁRIA
CENTRO    /  BAIRRO

302 – TABATINGA
04:30 – 05:10

302 – TABATINGA 
05:30 – 06:10

407 – MASSAGUAÇU 
06:00 – 06:40

101 - OLARIA/GAIVO-
TAS 
06:10 – 07:00

302 – TABATINGA 
06:30 – 07:10

303 – CANTAGALO 
              06:30

407 – MASSAGUAÇU 
07:20 – 08:00

101 - OLARIA/GAIVO-
TAS 
07:30 – 08:30

302 – TABATINGA 
07:30 – 08:10

302 – TABATINGA 
08:30 – 09:10

302 – TABATINGA 
09:30 – 10:10

407 – MASSAGUAÇU 
10:00 – 10:40

302 – TABATINGA
10:30 – 11:10

302 – TABATINGA
11:30 – 12:10

301 – MARTIN DE SÁ/
OLARIA 

11:40 – 12:20

302 – TABATINGA 
12:30 – 13:10

302 – TABATINGA 
13:30 – 14:10

302 – TABATINGA
14:30 – 15:10

302 – TABATINGA 
15:30 – 16:10

101 - OLARIA/GAIVO-
TAS 
16:10 – 17:00

302 – TABATINGA
16:30 – 17:10

407 – MASSAGUAÇU 
16:40 – 17:20

302 – TABATINGA 
17:30 – 18:10

101 - OLARIA/GAIVO-
TAS 
18:00 – 18:50

407 – MASSAGUAÇU 
18:20 – 19:00

302 – TABATINGA
18:30 – 19:10

302 – Tabatinga 
19:30 – 20:10

407 – MASSAGUAÇU 
20:00 – 20:40

302 – TABATINGA 
20:30 – 21:10

302 – TABATINGA
21:30 – 22:10

301 – MARTIN DE SÁ/
OLARIA
21:40 – 22:20

302 – TABATINGA 
22:30 – 23:10

302 – TABATINGA 
23:30 – 00:10

302 – TABATINGA 
00:50 – 01:30
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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 01 de junho 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

PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628

AYLA  TRANSEX - 29 anos  
alta, siliconada, gostosa. 

Atendo no meu local, discreto 
c/ garagem fechada. 

(12) 98239-5999

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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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo
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