
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Quinta-Feira e Sexta-Feira 26 e 27 de Março de 2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
Casos de dengue continuam aumentando 
 
Caraguatatuba 
Tribunal suspende licitação para revitalização de ciclovia em Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
MP recomenda ao prefeito de Caraguatatuba procedimentos para compras 
destinadas ao combate do COVID-19  
 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba irá receber do Estado R$ 8 por habitante para combate ao 
coronavírus 
 
Caraguatatuba 
Já são 95 casos suspeitos de COVID-19 no Litoral Norte  
 
Caraguatatuba 
Aguilar Júnior vai distribuir kits de alimentação para alunos da rede municipal  
 
Caraguatatuba 
Cabeleireiro de Caraguá improvisa máscara para se proteger do COVID-19   
 
Caraguatatuba 
MPF quer providências no litoral norte para barrar turistas em comunidades 
tradicionais   
 
Caraguatatuba 
Fundo Social implanta a “Rede do Bem” para ajudar famílias em 
vulnerabilidade social  
 
Radar Litoral 
Política 
Covid-19: Aguilar Júnior anuncia criação de leitos, compra de testes rápidos e 
kit alimentação escolar 
 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/casos-de-dengue-continuam-aumentando-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/tribunal-suspende-licitacao-para-revitalizacao-de-ciclovia-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/tribunal-suspende-licitacao-para-revitalizacao-de-ciclovia-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/mp-recomenda-a-prefeitura-de-caraguatatuba-procedimentos-para-compras-destinadas-ao-combate-do-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/mp-recomenda-a-prefeitura-de-caraguatatuba-procedimentos-para-compras-destinadas-ao-combate-do-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caraguatatuba-ira-receber-do-estado-r-8-por-habitante-para-combate-ao-coronavirus/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caraguatatuba-ira-receber-do-estado-r-8-por-habitante-para-combate-ao-coronavirus/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/ja-sao-95-casos-suspeitos-de-covid-19-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/aguilar-junior-vai-distribuir-kits-de-alimentacao-para-alunos-da-rede-municipal/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/cabeleireiro-de-caragua-improvisa-mascara-para-combater-o-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/mpf-quer-providencias-no-litoral-norte-de-sp-para-barrar-turistas-em-comunidades-tradicionais/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/mpf-quer-providencias-no-litoral-norte-de-sp-para-barrar-turistas-em-comunidades-tradicionais/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/fundo-social-implanta-a-rede-do-bem-para-ajudar-familias-em-vulnerabilidade-social/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/fundo-social-implanta-a-rede-do-bem-para-ajudar-familias-em-vulnerabilidade-social/
https://radarlitoral.com.br/noticias/14505/covid-19-aguilar-junior-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar
https://radarlitoral.com.br/noticias/14505/covid-19-aguilar-junior-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar


 

 
 

Nova Imprensa 
Cidades 
Bombeiros iniciam ações de conscientização sobre o coronavírus nas ruas 
 
O Vale  
Nossa Região 
Doria anuncia repasse de R$ 16,3 milhões contra coronavírus no Vale 
 
Nossa Região  
Contra coronavírus, Vale pode receber 61 profissionais do Mais Médicos 
 
Economia 
Mais Médicos: Vale deve receber 61 profissionais 
 
Repórter Litoral 
Política 
Presidente da Câmara pede transporte público exclusivo para profissionais da 
saúde 
 
Cidade 
Covid-19: Prefeito anuncia criação de leitos, compra de testes rápidos e kit 
alimentação escolar 
 
Cidade 
Fiscalização do Procon e Saúde de Caraguatatuba flagra produtos vencidos e 
estragados em atacatista 
 
Cidade 
Fluxo de Caminhões está liberado aos finais de semana e feriados na Rodovia 
dos Tamoios 
 
Meon 
RM Vale 
Acompanhe o levantamento de casos de coronavírus na região 
 
RM Vale 
RMVale registra oito mortes pela dengue e mais de 7 mil infectados em 2020 
 
RM Vale 
Detran ficará fechado até 30 de abril 
 
Agora Vale 
Saúde 
Dória anuncia quase R$ 17 milhões para seis cidades do Vale do Paraíba 

https://novaimprensa.com/2020/03/bombeiros-iniciam-acoes-de-conscientizacao-sobre-o-coronavirus-nas-ruas.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/03/100299-doria-anuncia-repasse-de-r--16-3-milhoes-contra-coronavirus-no-vale.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/03/100289-contra-coronavirus--vale-pode-receber-61-profissionais-do-mais-medicos.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/economia/2020/03/100354-mais-medicos--vale-deve-receber-61-profissionais.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/26/presidente-da-camara-pede-transporte-publico-exclusivo-para-profissionais-da-saude/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/26/presidente-da-camara-pede-transporte-publico-exclusivo-para-profissionais-da-saude/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/27/covid-19-prefeito-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/27/covid-19-prefeito-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/27/fiscalizacao-do-procon-e-saude-de-caraguatatuba-flagra-produtos-vencidos-e-estragados-em-atacatista/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/27/fiscalizacao-do-procon-e-saude-de-caraguatatuba-flagra-produtos-vencidos-e-estragados-em-atacatista/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/27/fluxo-de-caminhoes-esta-liberado-aos-finais-de-semana-e-feriados-na-rodovia-dos-tamoios/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/27/fluxo-de-caminhoes-esta-liberado-aos-finais-de-semana-e-feriados-na-rodovia-dos-tamoios/
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/acompanhe-o-levantamento-de-casos-suspeitos-de-coronavirus-na-regiao
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/rmvale-registra-oito-mortos-pela-dengue-e-7-056-infectados-em-2020
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/rmvale-registra-oito-mortos-pela-dengue-e-7-056-infectados-em-2020
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/detran-esta-fechado-ate-30-de-abril
https://www.agoravale.com.br/noticias/saude/doria-anuncia-r-quase-17-milhoes-para-seis-cidades-do-vale-do-paraiba


 

 
 

Gazeta de SP 
Estado 
Cresce 42% o número de casos graves por coronavírus em SP 
 
Massagua News 
Caraguatatuba 
Covid-19: Prefeito de Caraguá anuncia criação de leitos, compra de testes 
rápidos e kit alimentação escolar 
 
Caraguatatuba 
Casa Corinthians e Torcida Pavilhão 9 Litoral se unem em campanha a favor 
de famílias carentes 
 
Ubatuba acontece 
Polícia 
Com apreensão de 292 porções de drogas é preso homem envolvido com o 
tráfico em Caraguatatuba 
 
Coronavírus  
Vacinação contra a gripe para os idosos será de casa em casa, a partir desta 
quinta-feira em Caraguatatuba 
 
Polícia  
Cinco tiros tiram a vida de usuário de drogas no Jardim Tarumã em 
Caraguatatuba 
 
Coronavírus  
Doria anuncia R$ 218 milhões para 80 municípios paulistas 
 
Coronavírus  
Litoral Norte chega nesta quinta-feira a 95 casos suspeitos; governos 
preocupados com o social 
 
Coronavírus  
Prefeito de Caraguatatuba: “Vamos salvar vidas, mas não vamos nos esquecer 
da economia” 
 
Polícia  
Policiais Militares realizam treinamento contra roubo a banco no Litoral Norte 
 
Litoral Vale 
Caraguatatuba 
Covid-19: Aguilar Junior anuncia criação de leitos, compra de testes rápidos e 
kit alimentação escolar 

https://www.gazetasp.com.br/estado/2020/03/1065159-numero-de-casos-graves-da-covid-19-cresce-42--no-estado.html
http://massaguanews.com.br/2020/03/covid-19-prefeito-de-caragua-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/
http://massaguanews.com.br/2020/03/covid-19-prefeito-de-caragua-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/
http://massaguanews.com.br/2020/03/casa-corinthians-e-torcida-pavilhao-9-litoral-se-unem-em-campanha-a-favor-de-familias-carentes/
http://massaguanews.com.br/2020/03/casa-corinthians-e-torcida-pavilhao-9-litoral-se-unem-em-campanha-a-favor-de-familias-carentes/
http://massaguanews.com.br/2020/03/casa-corinthians-e-torcida-pavilhao-9-litoral-se-unem-em-campanha-a-favor-de-familias-carentes/
http://ubatubaacontece.com.br/com-apreensao-de-292-porcoes-de-drogas-e-preso-homem-envolvido-com-o-trafico-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/com-apreensao-de-292-porcoes-de-drogas-e-preso-homem-envolvido-com-o-trafico-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/vacinacao-contra-a-gripe-para-os-idosos-sera-de-casa-em-casa-a-partir-desta-quinta-feira-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/vacinacao-contra-a-gripe-para-os-idosos-sera-de-casa-em-casa-a-partir-desta-quinta-feira-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/cinco-tiros-tiram-a-vida-de-usuario-de-drogas-no-jardim-taruma-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/cinco-tiros-tiram-a-vida-de-usuario-de-drogas-no-jardim-taruma-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/doria-anuncia-r-218-milhoes-para-80-municipios-paulistas/
http://ubatubaacontece.com.br/litoral-norte-chega-nesta-quinta-feira-a-95-casos-suspeitos-governos-preocupados-com-o-social/
http://ubatubaacontece.com.br/litoral-norte-chega-nesta-quinta-feira-a-95-casos-suspeitos-governos-preocupados-com-o-social/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-vamos-salvar-vidas-mas-nao-vamos-nos-esquecer-da-economia/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-vamos-salvar-vidas-mas-nao-vamos-nos-esquecer-da-economia/
http://ubatubaacontece.com.br/policiais-militares-realizam-treinamento-contra-roubo-a-banco-no-litoral-norte/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/26/covid-19-prefeito-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/26/covid-19-prefeito-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/


 

 
 

Litoral em Pauta 
Caraguatatuba 
Ministério Público recomenda fechamento de acesso as comunidades 
tradicionais do Litoral Norte 
 
Caraguatatuba 
Prefeito Aguilar Jr anuncia novas medidas de combate ao Covid-19 
 
Rádio Oceânica 
Caraguatatuba 
Caraguá vacina idosos em casa 
 
Caraguatatuba 
Tamoios libera caminhões nos fins de semana e feriados 
 
Caraguatatuba 
Caraguá recebe quase R$ 1 milhão para combate ao coronavírus 
 
Jornal Gazeta Regional 
Caraguatatuba 
Fluxo de caminhões está liberado aos finais de semana e feriados na Rodovia 
dos Tamoios 
 
Caraguatatuba 
Caraguá anuncia criação de leitos e estuda separar UPA para atendimentos de 
Covid-19 
 
TV Vanguarda 
Bom Dia Vanguarda 
Justiça manda retirar posto sanitário 
 
Bom Dia Vanguarda 
Hospital Regional de Caraguatatuba abre na próxima segunda (30) 
 
UOL - Governo do Estado de São Paulo 
Caraguatatuba 
Caraguá irá receber verba do estado para combate ao coronavírus  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.litoralempauta.com.br/ministerio-publico-recomenda-fechamento-de-acesso-as-comunidades-tradicionais-do-litoral-norte/
https://www.litoralempauta.com.br/ministerio-publico-recomenda-fechamento-de-acesso-as-comunidades-tradicionais-do-litoral-norte/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeito-aguilar-jr-anuncia-novas-medidas-de-combate-ao-covid-19/
https://oceanicafm.com.br/noticia/671/caragua-vacina-idosos-em-casa
https://oceanicafm.com.br/noticia/673/tamoios-libera-caminhoes-nos-fins-de-semana-e-feriados
https://oceanicafm.com.br/noticia/674/caragua-recebe-quase-r-1-milhao-para-combate-ao-coronavirus
https://www.leiaogazeta.com.br/fluxo-de-caminhoes-esta-liberado-aos-finais-de-semana-e-feriados-na-rodovia-dos-tamoios/
https://www.leiaogazeta.com.br/fluxo-de-caminhoes-esta-liberado-aos-finais-de-semana-e-feriados-na-rodovia-dos-tamoios/
https://www.leiaogazeta.com.br/caragua-anuncia-criacao-de-leitos-e-estuda-separar-upa-para-atendimentos-de-covid-19/
https://www.leiaogazeta.com.br/caragua-anuncia-criacao-de-leitos-e-estuda-separar-upa-para-atendimentos-de-covid-19/
https://globoplay.globo.com/v/8433333/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8433333/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8433333/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8436764/programa/
https://www.dropbox.com/s/04qzn64wqlk7ghq/26%2003%202020%20-%20Caragu%C3%A1%20ir%C3%A1%20receber%20verba%20do%20estado%20para%20combate%20ao%20coronav%C3%ADrus%20-%20Facebook%20Governo%20SP.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04qzn64wqlk7ghq/26%2003%202020%20-%20Caragu%C3%A1%20ir%C3%A1%20receber%20verba%20do%20estado%20para%20combate%20ao%20coronav%C3%ADrus%20-%20Facebook%20Governo%20SP.mp4?dl=0


 

 
 

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

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

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

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

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

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

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

 

 

 

 
 
 

  



 

 
 

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

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

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

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

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

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/03/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News  

 

 

 

 
 
 
 
 

  



 

 
 

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

Veículo: Radar Litoral 

 
Covid-19: Aguilar Júnior anuncia criação de leitos, compra de 

testes rápidos e kit alimentação escolar 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, anunciou novas medidas de 
combate ao coronavírus (Covid-19), além de ações no âmbito social e 
econômico para minimizar o impacto da pandemia na cidade. 

Entre as estratégias para a saúde estão a criação de mais leitos de UTI e a 
locação de respiradores que serão instalados na Casa de Saúde Stella Maris 
para atendimento dos casos suspeitos e graves de Covid-19. 

Atualmente, a unidade hospitalar conta com sete leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo), sete leitos de Unidade Semi Intensiva e três de 
Emergência. 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai implantar mais sete leitos de UTI com equipe 
completa e equipamentos de isolamento respiratório.  

O prefeito Aguilar Junior anunciou também a compra de testes rápidos para 
coronavírus, que devem ser entregues ao município até o início da próxima 
semana. 

“Importante salientar que os testes rápidos terão critérios para uso, 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, voltado aos pacientes com sintomas 
graves de Covid-19”, ressaltou o prefeito. 

Atendimentos 

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que contam com espaço 
separado para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 e das Unidades de 



 

 
 

Pronto Atendimento (UPAs) do Centro, Massaguaçu e Perequê-Mirim, o 
prefeito anunciou ainda que, se for necessário, criará novos espaços. 

“Temos em mente deixar uma UPA exclusiva para atendimento de pacientes 
com suspeitas de coronavírus. Se necessário for, criaremos outros locais, 
como o CIAPI e leitos em hotéis e pousadas, assunto que já estamos tratando 
com a Associação de Hotéis e Pousadas”, disse o prefeito. 

Kit de Alimentação Escolar 

Preocupado com a questão das crianças que foram dispensadas das aulas na 
rede municipal de ensino, o prefeito de Caraguatatuba anunciou também 
medidas para ajudar as famílias em situação de maior vulnerabilidade. 

A partir da próxima semana, serão distribuídos kits de alimentação escolar 
contendo produtos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, leite em 
pó, macarrão, biscoito e molho de tomate. 

Os critérios de entrega serão estabelecidos entre as Secretarias de Educação 
e de Desenvolvimento Social, que definirão a forma de distribuição. 

Novo decreto 

O prefeito informou também, a necessidade de adequar o decreto municipal ao 
decreto estadual de quarenta que começou a valer na terça-feira (24/03). 

O ato do governador João Dória inclui alguns estabelecimentos comerciais 
como essenciais que não estavam contidos no decreto municipal, como 
oficinas mecânicas, lotéricas, transportadoras, bancas de jornal, além de 
estabelecimentos industriais, na medida em que não abranjam atendimento 
presencial ao público. 

Importante salientar que os prestadores de serviços privados essenciais 
deverão restringir em 50% o número de pessoas que podem ingressar nos 
respectivos estabelecimentos, que consta no AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros). 

Economia 

“Vamos salvar vidas, mas não vamos esquecer da economia”, disse o prefeito 
Aguilar Junior sobre medidas econômicas a serem adotadas na cidade. 

Segundo ele, esse assunto está no radar dos técnicos da Prefeitura e serão 
anunciados no tempo certo, inclusive com a participação de entidades de 
classe. 

“Recebemos um comunicado de diversas associações e quero receber as 
propostas e debatê-las uma a uma”, ressalta. 

  
 



 

 
 

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

Veículo: Nova Imprensa 
Bombeiros iniciam ações de conscientização sobre o 

coronavírus nas ruas 
Hoje o Litoral Norte tem 94 casos suspeitos e dois confirmados da nova doença 

 
Com objetivo de conter a pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), o 
Corpo de Bombeiros iniciou uma ação de conscientização junto a população do 
Litoral Norte. Viaturas circulam pelas quatro cidades com mensagens de áudio 
informando a população duas vezes ao dia, às 9h e às 20h. 

O áudio em questão cita os cuidados que a população deve tomar e pede que, 
de acordo com a possibilidade de cada, as pessoas permaneçam em casa. 

“Em tempos de coronavírus, a forma mais eficaz de diminuir a possibilidade de 
contágio é evitar o convívio social, além de lavar sempre as mãos. Só assim 
faremos descer a curva de contaminação pela doença e evitaremos a lotação 
dos hospitais”, enfatizam. 

Hoje o Litoral Norte tem 94 casos suspeitos e dois confirmados da nova doença 
e os números seguem crescendo a cada dia. São 36 pacientes em 
investigação em Ubatuba, 32 em Caraguatatuba, 15 em Ilhabela. Em São 
Sebastião existem 11 casos suspeitos e dois confirmados. 

 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/03/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
Doria anuncia repasse de R$ 16,3 milhões contra coronavírus 

no Vale 

 
Recurso deve ser destinado para o combate ao novo coronavírus e ao 

atendimento de pessoas com vulnerabilidade social; seis cidades foram 
contempladas na região 

O governador João Doria (PSDB) anunciou um repasse total de 
aproximadamente R$ 16,3 milhões para seis cidades que integram o Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. O recurso deve ser destinado para aplicação em 
medidas de combate ao novo coronavírus. 

O recurso deve contemplar as cidades de São José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Caraguatatuba -- que são as que 
possuem mais de 100 mil habitantes na região. No total, a verba é de R$ 218 
milhões e será destinada para as 80 cidades que se incluem nesta faixa 
populacional. 

"O dinheiro deverá ser utilizado integralmente pelas prefeituras para 
mecanismos de controle e acompanhamento por parte do governo do Estado 
de São Paulo para ajudar no combate ao coronavírus e também no 
atendimento à pessoas com vulnerabilidade social", afirmou o governador, 
João Doria. "Vamos respeitar as decisões dos prefeitos e prefeitas. Todos eles 
na nossa visão estão comprometidos com ações corretas", continuou. 

As cidades devem atuar como referência médico-hospitalar e terão verba 
disponibilizada pelo governo estadual a partir do dia 3 de abril. 
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Contra coronavírus, Vale pode receber 61 profissionais do Mais 

Médicos 

 

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte podem receber até 61 profissionais do 
programa Mais Médicos, do governo federal, para atuação no combate ao 
coronavírus na região. A previsão é a de que parte dos médicos comece a 
atuar no início de abril. 

As contratações tiveram edital emergencial, com investimento total de R$ 1,2 
bilhão, lançado em resposta à disseminação do vírus no país. Na região, até 
quarta-feira (25) eram 13 casos confirmados e três mortes suspeitas sendo 
investigadas. 

O edital contempla 15 cidades da região como elegíveis para receber o 
programa. São José dos Campos (22) e Jacareí (14), lideram o número de 
profissionais que podem ser recebidos. 

A lista segue com Taubaté (4), Ubatuba (4), São Sebastião (3), Potim (3), 
Paraibuna (2), Bananal (2), Caraguatatuba (1), Cruzeiro (1), Guaratinguetá (1), 
Lorena (1), Silveiras (1), Igaratá (1) e Lavrinhas (1). 
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Veículo: O Vale 
Mais Médicos: Vale deve receber 61 profissionais 

Contratações seguem edital de emergência do governo federal, cujo objetivo 
principal é o de reforçar as equipes de saúde dos municípios na atuação contra 

o novo coronavírus 

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte podem receber até 61 profissionais do 
programa Mais Médicos, do governo federal, para atuação no combate ao 
coronavírus. A previsão é a de que parte dos médicos comece a atuar já no 
início de abril. 

As contratações tiveram edital emergencial, com investimento total de R$ 1,2 
bilhão, lançado em resposta à disseminação do vírus no país. A remuneração 
bruta é de R$ 12.386,50. 

O edital do governo coloca 15 cidades da região como elegíveis para receber o 
programa. São José dos Campos, com 22, lidera o número de profissionais 
contratados. 

Segundo a prefeitura, a cidade já conta com 16 profissionais do 'Mais Médicos' 
e os novos devem reforçar as equipes de saúde. Os grupos ficam vinculados a 
13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), localizadas no Alto da Ponte, Altos de 
Santana, Bonsucesso, Buquirinha, Campos de São José, Eugênio de Melo, 
Jardim Limoeiro, Jardim São José 2, Parque Interlagos, Putim, São Francisco 
Xavier, Vila Paiva e Novo Horizonte. 

A lista segue com Jacareí (14), Taubaté (4), Ubatuba (4), São Sebastião (3), 
Potim (3), Paraibuna (2), Bananal (2), Caraguatatuba (1), Cruzeiro (1), 
Guaratinguetá (1), Lorena (1), Silveiras (1), Igaratá (1) e Lavrinhas (1). 

RETOMADA. 

A inclusão de cidades da região no programa acontece após um período em 
que somente municípios mais carentes estavam sendo contemplados. No ano 
passado, a cidade de Jacareí chegou a registrar a perda de quase 10 médicos 
que eram vinculados ao programa. 

Segundo o governo federal, a inclusão dos municípios é baseada no critério de 
que grandes centros urbanos têm maior concentração e movimentação de 
pessoas, o que as torna mais propensas à circulação do novo coronavírus. 

"A expectativa é de que parte dos médicos já comece a atuar nos municípios 
no início de abril. Importante frisar que o edital prevê até 5 chamadas de modo 



 

 
 

a viabilizar a ocupação de todas as vagas ofertadas. Cada chamada segue 
imediatamente após o término da anterior, visando garantir o objetivo de suprir 
o atendimento à população no menor intervalo temporal possível", informou o 
Ministério da Saúde. 

No total, os profissionais serão distribuídos em 1.901 municípios de todo o 
país. 
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Presidente da Câmara pede transporte público exclusivo para 

profissionais da saúde 

 
Nesta semana, o vereador e Presidente da Câmara Municipal de 
Caraguatatuba, Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos da Farmácia), enviou ao 
Poder Executivo o ofício nº 180/2020 para que seja disponibilizado um meio de 
transporte coletivo exclusivo para os profissionais da saúde. 
Carlinhos da Farmácia fez esse pedido para aqueles que estão trabalhando 
com pessoas suspeitas de terem contraídos o COVID-19. A preocupação do 
parlamentar vem de encontro com as reclamações de algumas pessoas que 
estão sofrendo preconceito ao entrar nos ônibus. 
“Temos que ser o mais humano possível em uma situação tão crítica como 
essa. São profissionais que estão na linha de frente dessa guerra, que 
merecem todo respeito e a nossa valorização”, disse o Presidente da Câmara, 
que também compreende a preocupação dos munícipes em geral. 
“É uma situação muito desagradável. É evidente que eu consigo entender o 
medo das pessoas com qualquer pessoa que possa estar com o coronavírus, 
mas o respeito ao ser humano precisa estar em primeiro lugar”. 
“Quero resguardar a saúde dos profissionais que bravamente vem enfrentando 
essa pandemia que assola o mundo. Creio que o Prefeito Aguilar Junior será 
sensível a esse nosso pedido, para o bem de todos”, finalizou. 
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Covid-19: Prefeito anuncia criação de leitos, compra de testes 

rápidos e kit alimentação escolar 

 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, anunciou na tarde desta quarta-
feira (25/03) novas medidas de combate ao coronavírus (Covid-19), além de 
ações no âmbito social e econômico para minimizar o impacto da pandemia na 
cidade. 
Entre as estratégias para a saúde estão a criação de mais leitos de UTI e a 
locação de respiradores que serão instalados na Casa de Saúde Stella Maris 
para atendimento dos casos suspeitos e graves de Covid-19. 
Atualmente, a unidade hospitalar conta com sete leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo), sete leitos de Unidade Semi Intensiva e três de 
Emergência. 
A Prefeitura de Caraguatatuba vai implantar mais sete leitos de UTI com equipe 
completa e equipamentos de isolamento respiratório. 
O prefeito Aguilar Junior anunciou também a compra de testes rápidos para 
coronavírus, que devem ser entregues ao município até o início da próxima 
semana. 
“Importante salientar que os testes rápidos terão critérios para uso, 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, voltado aos pacientes com sintomas 
graves de Covid-19”, ressaltou o prefeito. 
Atendimentos 
Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que contam com espaço 
separado para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 e das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) do Centro, Massaguaçu e Perequê-Mirim, o 



 

 
 

prefeito anunciou ainda que, se for necessário, criará novos espaços. 
“Temos em mente deixar uma UPA exclusiva para atendimento de pacientes 
com suspeitas de coronavírus. Se necessário for, criaremos outros locais, 
como o CIAPI e leitos em hotéis e pousadas, assunto que já estamos tratando 
com a Associação de Hotéis e Pousadas”, disse o prefeito. 
Kit de Alimentação Escolar 
Preocupado com a questão das crianças que foram dispensadas das aulas na 
rede municipal de ensino, o prefeito de Caraguatatuba anunciou também 
medidas para ajudar as famílias em situação de maior vulnerabilidade. 
A partir da próxima semana, serão distribuídos kits de alimentação escolar 
contendo produtos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, leite em 
pó, macarrão, biscoito e molho de tomate. 
Os critérios de entrega serão estabelecidos entre as Secretarias de Educação 
e de Desenvolvimento Social, que definirão a forma de distribuição. 
Novo decreto 
O prefeito informou também, a necessidade de adequar o decreto municipal ao 
decreto estadual de quarenta que começou a valer na terça-feira (24/03). 
O ato do governador João Dória inclui alguns estabelecimentos comerciais 
como essenciais que não estavam contidos no decreto municipal, como 
oficinas mecânicas, lotéricas, transportadoras, bancas de jornal, além de 
estabelecimentos industriais, na medida em que não abranjam atendimento 
presencial ao público. 
Importante salientar que os prestadores de serviços privados essenciais 
deverão restringir em 50% o número de pessoas que podem ingressar nos 
respectivos estabelecimentos, que consta no AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros). 
Economia 
“Vamos salvar vidas, mas não vamos esquecer da economia”, disse o prefeito 
Aguilar Junior sobre medidas econômicas a serem adotadas na cidade. 
Segundo ele, esse assunto está no radar dos técnicos da Prefeitura e serão 
anunciados no tempo certo, inclusive com a participação de entidades de 
classe. 
“Recebemos um comunicado de diversas associações e quero receber as 
propostas e debatê-las uma a uma”, ressalta. 
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Veículo: Repórter Litoral 
Fiscalização do Procon e Saúde de Caraguatatuba flagra 

produtos vencidos e estragados em atacatista 

 
Uma fiscalização do Procon de Caraguatatuba realizada na manhã desta 
quinta-feira (26), em um supermercado atacadista localizado na Região Sul, 
flagrou mais de 91 kg de hortifrutis vencidos e estragados. A Vigilância 
Sanitária foi acionada e o estabelecimento autuado. 
De acordo com o diretor do Procon, Aliex Moreira, a equipe foi ao local para 
atender uma denúncia enviada por consumidor sobre aumento abusivo no 
preço do feijão e se deparou com a situação no setor de hortifruti. “Agora, ele 
vai responder por duas infrações”. 
Conforme a Vigilância Sanitária, tomate, abóbora, inhame, goiaba, entre outros 
produtos foram encontrados fora dos requisitos de conservação e estocagem. 
“Havia mais de 91 kg de produto estragado misturado com outros bons e 
alguns até minando de tão apodrecido estavam”, aponta Moreira. 
Diante do flagrante, o estabelecimento tem 10 dias para apresentar sua defesa 
junto à Saúde e pode ser multado em até 1.000 VRMs (Valor de Referência do 
Município), equivalente a R$ 3.570. Toda mercadoria foi apreendida e 
descartada. 
Na parte de abuso no valor dos produtos, conforme o diretor do Procon, um 
consumidor contou que os preços estariam aumentando todos dias. 
Segundo ele, quando a fiscalização esteve no estabelecimento na segunda-
feira (23), o valor do feijão Camil era de R$ 7,50. A denúncia apontou que na 
terça já era R$ 8,30 e ontem chegou a R$ 9,20. 
“Uma diferença de 70 centavos em 24 horas e mais 90 no outro dia, por isso, o 



 

 
 

estabelecimento foi notificado e tem cinco dias para apresentar a sua defesa. 
Caso isso não ocorra o se justifique o aumento, pode ser autuado”. 
O Procon constatou, ainda, produtos vencidos, sem informação de prazo de 
validade e com prazo de validade ilegível. Diante disso, o estabelecimento foi 
autuado e a multa pode chegar a R$ 860 mil. 
Fiscalização 
Em uma semana, o Procon fiscalizou 80 estabelecimentos comerciais em 
menos de uma semana de trabalho. Os agentes estiveram em supermercados, 
mercados, atacadistas, laticínios e farmácias com 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). 
O Procon orienta que o consumidor que se sentir lesado pode fotografar o 
produto e nos encaminhar junto com comprovantes e nota fiscal para o 
email procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Denúncias também podem ser feitas 
pelo telefone (12) 3897-8282. 
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Fluxo de Caminhões está liberado aos finais de semana e 

feriados na Rodovia dos Tamoios 

 
Medida facilita abastecimento das cidades do Litoral Norte 
26/03 – Em função do contexto da crise Covid-19 e da urgente necessidade de 
manter as cidades abastecidas, o fluxo de caminhões na Rodovia dos Tamoios 
está liberado para finais de semana e feriado, medida já em vigor para esse fim 
de semana, dias 28 e 29 de março. 
Normalmente interditado para caminhões durante os fins de semana (Portarias 
SUP-DER 061/2015 e SUP-DER 126/2019) para não concorrer com o trânsito 
de turistas e veranistas que procuram o Litoral Norte, esse fluxo foi autorizado 
nesta quinta-feira (26) pelo DER e Agência Reguladora de Transportes – 
ARTESP. 
A autorização está válida por 30 dias ou até que seja emitida nova diretriz pelos 
órgãos de controle. Para outras informações, o usuário deve buscar os canais 
de informação da Concessionária Tamoios: site, twitter, rádio web, Aplicativo. 
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Acompanhe o levantamento de casos de coronavírus na região 

Até o momento, são quatorze casos confirmados, uma morte pela doença e 
outras cinco mortes suspeitas sendo investigadas 

 
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba monitora mais de 537 casos 
suspeitos de coronavírus. 

Até o momento, são quatorze casos confirmados, uma morte pela doença e 
outras cinco mortes suspeitas sendo investigadas.  
*Atualizado 13h30 de quinta-feira (26/03) 
Confira a situação por cidade: 

Mortes confirmadas 

Taubaté - 1  

Mortes suspeitas 

Cachoeira Paulista - 1  

Guaratinguetá - 1  

São Sebastião - 1  

São José dos Campos - 2 



 

 
 

Casos confirmados 

São José dos Campos - 11 

Taubaté - 2 

São Sebastião- 2 

Casos suspeitos 

Aparecida - 4 

Caçapava – 25 

Cachoeira Paulista – 2 

Campos do Jordão - 24 

Caraguatatuba – 19 

Cruzeiro - 8  

Canas - 2  

Cunha - 2  

Guaratinguetá - 34 

Igaratá - 2  

Ilhabela – 17 

Jacareí – 22 

Lagoinha – 3 

Lavrinhas - 2  



 

 
 

Lorena - 27 

Pindamonhangaba – 43 

Piquete - 1   

Potim - 1  

Roseira - 1  

São José do Barreiro - 1  

São José dos Campos – 120 

São Sebastião - 11 

São Bento do Sapucaí - 1   

Silveiras - 1  

Taubaté – 184 

Tremembé - 6 

Ubatuba – 34 
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RMVale registra oito mortes pela dengue e mais de 7 mil 

infectados em 2020 
Taubaté, Cruzeiro, Ilhabela e Cachoeira Paulista foram as cidades que 

registraram os óbitos 

 
A RMVale registou a 8° morte por dengue nesta quinta-feira (26). A região já 
soma 7.056 casos da doença apenas nos três primeiros meses de 2020. 
Taubaté, Cruzeiro, Ilhabela e Cachoeira Paulista foram as cidades que 
registraram os óbitos. 
 
De acordo com a Secretária de Saúde de São Paulo, o estado anotou uma 
diminuição de 34% nos casos de dengue em comparação aos três primeiros 
meses de 2019. Nesse período ano passado, o estado tinha 81.073 casos e 
agora possui 53.882. Quanto a mortes, a diminuição foi ainda maior, de 72%, 
com 19 mortes neste ano e 68 em 2019. 
 
O órgão não informou as estatísticas da doença na RMVale em 2019. 
Apesar disso, a Secretaria de Saúde do estado informou que a região do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte não tiveram mortes relacionadas a dengue em 2020. 
Em contrapartida, a Secretaria de Saúde de Taubaté, Cruzeiro, Cachoeira 
Paulista e Ilhabela, divulgaram informações sobre mortes pela doença. 
 
Taubaté e Cruzeiro possuem três mortes cada, Cachoeira Paulista e Ilhabela 
possuem uma morte cada. As cidades com mais pacientes infectados são 
Cruzeiro com 1350 e Guaratiguetá, que soma 1335. Sendo que a primeira já 
declarou estado de Epidemia no município. 

http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/gestante-morre-de-dengue-em-ilhabela


 

 
 

A Secretaria de Saúde do Estado informou também que “Conforme diretriz do 
SUS (Sistema Único de Saúde), o trabalho de campo para combate ao 
mosquito Aedes aegypti compete primordialmente aos municípios”. 
Ainda na mesma nota, o órgão afirmou que 80% dos focos de dengue estão 
nas casas. Vale ressaltar que o mosquito Aedes Aegypti, que transmite a 
dengue, zika vírus, febre amarela e chicungunha procriam na água parada. É 
importante cada um verificar os possíveis locais com água parada dentro da 
própria casa. 
 
Confira a nota na íntegra: 
Até o momento, verifica-se queda de 34% de casos confirmados de dengue em 
2020 em comparação ao mesmo período de 2019. Neste ano, foram 
confirmados 52.882 casos no Estado de São Paulo, contra 81.073 no mesmo 
período do ano passado. Quanto aos óbitos a queda foi ainda maior: 72%. 
Neste ano, até o momento, houve 19 óbitos. Foram 68 no mesmo período em 
2019. 
 
Na região do Vale do Paraíba foram 7.056 confirmados, sem nenhum óbito. 
Em 2020, ainda é esperada a circulação do tipo 2 do vírus dengue. Assim, 
mesmo quem já tive dengue tipo 1, por exemplo, estão suscetíveis a infecções, 
o que contribui para o aumento de casos e até mesmo para a ocorrência de 
quadros clínicos mais graves. 
Conforme diretriz do SUS (Sistema Único de Saúde), o trabalho de campo para 
combate ao mosquito Aedes aegypti compete primordialmente aos municípios. 
O Estado presta apoio técnico, coordena ações e capacitações e com 
diagnóstico, por meio do Instituto Adolfo Lutz. 
 
O enfrentamento ao Aedes é uma tarefa contínua e coletiva, fundamental para 
evitar focos do mosquito, uma vez que cerca de 80% dos criadouros estão em 
residências. 
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Detran ficará fechado até 30 de abril 

Confira como ficam os prazos relativos aos serviços oferecidos pelo órgão 
neste período 

 
O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP), em 
cumprimento a medida anunciada pelo governo estadual, suspendeu os 
atendimentos presenciais de 21 de março até 30 de abril. Neste período, é 
possível, porém, realizar serviços online. Contudo, ficam interrompidos por 
prazo indeterminado alguns prazos e procedimentos. Confira abaixo. 

O prazo para conclusão do processo de habilitação passou de 12 para 18 
meses. 

Ficam interrompidos por prazo indeterminado: 

- Os prazos para que o condutor possa dirigir com carteira nacional de 
habilitação (CNH) e permissão de dirigir (PPD) vencidas desde 19 de fevereiro; 

- Os prazos para expedição de Certificado de Registro de Veículo (CRV) em 
caso de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 19 de 
fevereiro e para o registro de licenciamento de veículos novos, desde que 
ainda não expirados; 



 

 
 

- Os prazos para apresentação de defesa de autuação, recursos de multa, 
defesa processual, recursos de suspensão de direito de dirigir e cassação do 
documento de habilitação e identificação de condutor infrator. 

Vale lembrar que através do site do Detran/SP ou aplicativos, os cidadãos 
podem realizar diversos serviços relacionados à carteira nacional de 
habilitação, veículos, infrações, entre outros. Confira aqui os serviços online 
disponibilizados pelo órgão.  
Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos 

O protocolo da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, que 
fica localizado dentro do Detran, também permanecerá fechado até 30 de abril. 
Nesse período, serviços como as vistorias do transporte escolar, alternativo e 
fretados, por exemplo, estão suspensos. 

Ficam suspensos também, por tempo indeterminado, os prazos para 
apresentação de defesa da autuação, recursos de multa, defesa processual e 
recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de 
habilitação. 

Desconto para multas de trânsito em São José 

Todas as multas de trânsito registradas em São José dos Campos podem ser 
pagas com 40% de desconto. Para isso, os motoristas devem aderir ao 
aplicativo SNE (Sistema de Notificação Eletrônica). Porém, para usufruírem do 
desconto, os motoristas devem abrir mão de recorrer das multas e respeitar os 
prazos de pagamento. No aplicativo, também é possível baixar o formulário 
para fazer a indicação do condutor. 

Prefbook 

Vale lembrar que a população de São José dos Campos pode realizar cerca de 
85% dos serviços da prefeitura pelo Prefbook, de forma online. 
Dentre os serviços estão: indicação de condutor em infração, apresentação de 
defesa da autuação de infração, recurso contra multas de trânsito, pedido para 
o cartão de isento para idoso em ônibus, carteirinha do transporte público para 
Portador de Necessidade Especial e credencial de estacionamento especial. 
 
 
 

  

https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/servicos/servicosOnline
https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/servicos/servicosOnline
https://webapp.sjc.sp.gov.br:8443/prefbook
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Dória anuncia quase R$ 17 milhões para seis cidades do Vale 

do Paraíba 
Recursos serão utilizados no enfrentamento da pandemia de CODIV-19 e para 

auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social 
 
O Governador de São Paulo João Doria anunciou na tarde desta quinta-feira 
(26) um repasse de R$ 218 milhões para o combate à pandemia de COVID-
19 e auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Primeiramente, 
serão contemplados 80 municípios com população acima dos 100 mil 
habitantes, exceto a capital. 
 
Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, seis municípios se 
enquadram no critério populacional do Governo de São Paulo: São Jose dos 
Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e 
Caraguatatuba. Juntas, as seis cidades receberão R$ 16.798,00. 

O recurso estará disponível para as prefeituras partir do dia 3 de abril . "O 
Governo do Estado está trabalhando em parceria com esses municípios para 
que alcancemos bons resultados, em especial para a população vulnerável. 
Não tenho dúvida que estes recursos irão impactar fortemente o interior de São 
Paulo", afirmou o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. 

Nesta sexta-feira (27), Dória estará no hospital de campanha contra o 
coronavírus que foi instalado do Estádio do Pacaembu, e anunciará em 
seguida os recursos destinados à capital paulista. Na próxima segunda-feira 
(30), serão anunciados os recursos destinados a municípios com menos de 
100 mil habitantes. 
 

Confira as cidades contempladas e população (Estimativa 2019 
São José dos Campos (721. 944) - R$ 8.567.316,00 
Taubaté (314. 924) - R$ 3.118.540,00 
Jacareí (233. 662)- R$ 1.854.904,00 
Pindamonhangaba (168. 328) - R$ 1.331.800,00 
Guaratinguetá (121. 798) - R$ 968.584,00 
Caraguatatuba (121. 532) - R$ 957.000,00 
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Cresce 42% o número de casos graves por coronavírus em SP 
SP tem 862 casos confirmados, com 84 pacientes em estado grave internados 

na UTI 
Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas em estado grave em 
São Paulo com infecção pelo novo coronavírus teve um aumento de 42%. 
Durante uma coletiva de imprensa na manhã de ontem (26), o governador João 
Doria divulgou que eram 61 pacientes no boletim divulgado na quarta-feira e 84 
no balanço divulgado nesta quinta-feira. O Estado tem 862 casos confirmados 
da Covid-19. Doria também anunciou que vai repassar R$ 218 milhões para 80 
municípios do Estado, que têm mais de 100 mil habitantes, para tratar e 
combater a pandemia. 
O secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann também participou da 
coletiva e disse que poderá haver um "fechamento total do Estado (lockdown)" 
como medida a ser adotada no futuro, caso o sistema de saúde se aproxime do 
colapso. 
O crescimento de casos ocorre em meio a uma avaliação dos técnicos de que 
o fechamento do comércio está retardando o avanço da doença, na 
comparação com a variação de casos no resto do País. "Se vocês se lembram 
bem, nós éramos praticamente 90% dos casos do Brasil e agora nós somos 
30%. O que significa que existe uma expansão da epidemia, e de forma 
acelerada", afirmou o secretário de Saúde. 
A gestão Doria cogita aumentar ainda mais as restrições de acordo com a 
evolução da epidemia 
REPASSE DE VERBA 



 

 
 

O governador João Doria também anunciou o repasse de R$ 218 milhões para 
80 municípios do Estado que têm mais de 100 mil habitantes, para tratar e 
combater o coronavírus. A exceção é a cidade de São Paulo, que receberá 
uma verba específica que será anunciada hoje. A verba deverá ser utilizada 
para ajudar no combate ao coronavírus e no atendimento a pessoas de 
vulnerabilidade social. 
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Covid-19: Prefeito de Caraguá anuncia criação de leitos, 

compra de testes rápidos e kit alimentação escolar 

 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, anunciou na tarde desta quarta-
feira (25/03) novas medidas de combate ao coronavírus (Covid-19), além de 
ações no âmbito social e econômico para minimizar o impacto da pandemia na 
cidade. 

Entre as estratégias para a saúde estão a criação de mais leitos de UTI e a 
locação de respiradores que serão instalados na Casa de Saúde Stella Maris 
para atendimento dos casos suspeitos e graves de Covid-19. 

Atualmente, a unidade hospitalar conta com sete leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo), sete leitos de Unidade Semi Intensiva e três de 
Emergência. 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai implantar mais sete leitos de UTI com equipe 
completa e equipamentos de isolamento respiratório.  

O prefeito Aguilar Junior anunciou também a compra de testes rápidos para 
coronavírus, que devem ser entregues ao município até o início da próxima 
semana. 

“Importante salientar que os testes rápidos terão critérios para uso, 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, voltado aos pacientes com sintomas 
graves de Covid-19”, ressaltou o prefeito. 

Atendimentos 



 

 
 

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que contam com espaço 
separado para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 e das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) do Centro, Massaguaçu e Perequê-Mirim, o 
prefeito anunciou ainda que, se for necessário, criará novos espaços. 

“Temos em mente deixar uma UPA exclusiva para atendimento de pacientes 
com suspeitas de coronavírus. Se necessário for, criaremos outros locais, 
como o CIAPI e leitos em hotéis e pousadas, assunto que já estamos tratando 
com a Associação de Hotéis e Pousadas”, disse o prefeito. 

Kit de Alimentação Escolar 

Preocupado com a questão das crianças que foram dispensadas das aulas na 
rede municipal de ensino, o prefeito de Caraguatatuba anunciou também 
medidas para ajudar as famílias em situação de maior vulnerabilidade. 

A partir da próxima semana, serão distribuídos kits de alimentação escolar 
contendo produtos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, leite em 
pó, macarrão, biscoito e molho de tomate. 

Os critérios de entrega serão estabelecidos entre as Secretarias de Educação 
e de Desenvolvimento Social, que definirão a forma de distribuição. 

Novo decreto 

O prefeito informou também, a necessidade de adequar o decreto municipal ao 
decreto estadual de quarenta que começou a valer na terça-feira (24/03). 

O ato do governador João Dória inclui alguns estabelecimentos comerciais 
como essenciais que não estavam contidos no decreto municipal, como 
oficinas mecânicas, lotéricas, transportadoras, bancas de jornal, além de 
estabelecimentos industriais, na medida em que não abranjam atendimento 
presencial ao público. 

Importante salientar que os prestadores de serviços privados essenciais 
deverão restringir em 50% o número de pessoas que podem ingressar nos 
respectivos estabelecimentos, que consta no AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros). 

Economia 

“Vamos salvar vidas, mas não vamos esquecer da economia”, disse o prefeito 
Aguilar Junior sobre medidas econômicas a serem adotadas na cidade. 

Segundo ele, esse assunto está no radar dos técnicos da Prefeitura e serão 
anunciados no tempo certo, inclusive com a participação de entidades de 
classe. 



 

 
 

“Recebemos um comunicado de diversas associações e quero receber as 
propostas e debatê-las uma a uma”, ressalta. 
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Casa Corinthians e Torcida Pavilhão 9 Litoral se unem em 

campanha a favor de famílias carentes 

 
Atualmente, com o Covid-19 espalhado pelo mundo; vivemos em tempos 
difíceis, mas que juntos iremos superar. Mais que um time e sua torcida, a 
Casa Corinthians e a Torcida Pavilhão 9 Litoral estão unidos em ajudar o 
próximo em uma bela campanha solidária. 

Segundo Matheus Friggi, da Torcida Pavilhão 9 Litoral, “estamos fazendo uma 
campanha solidária em  arrecadar doações para as famílias carentes. 
Sabemos que estamos passando por tempos difíceis e quem puder doar 
alimentos como leite, produtos de limpeza ou o que você tiverem sobrando em 
sua casa, será bem vindo. Nós NÃO ACEITAMOS DINHEIRO. SOMENTE 
DOAÇÕES. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Temos 13 famílias já 
cadastradas precisando de ajuda, sendo que a maioria são idosos”. 

Mais informações: Tel.: (12) 99753-6090 Matheus FRIGGI. 
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Com apreensão de 292 porções de drogas é preso homem 

envolvido com o tráfico em Caraguatatuba 
 
Ação conjunta de equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de 
Motocicletas) e Força Tática, segmentos da Polícia Militar, resultou na prisão 
em flagrante de indivíduo envolvido com o tráfico de entorpecentes durante 
patrulhamento pela Rua Augusto Leão, uma das vias do Morro do Algodão. O 
suspeito tentou a fuga mas acabou capturado e possibilitou a apreensão de 
certa quantidade de drogas localizadas em uma residência. Dentro de um 
balde os policiais encontraram 281 papelotes de cocaína, 11 pedras de crack e 
um aparelho celular. Diante dos fatos o traficante foi preso e conduzido para a 
Delegacia de Polícia Civil onde o Boletim de Ocorrência foi elaborado com 
autuação do criminoso por tráfico de drogas. Colocado à disposição da Justiça. 
Ocorrência registrada na terça-feira (24) na região sul de Caraguatatuba. 
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Vacinação contra a gripe para os idosos será de casa em casa, 

a partir desta quinta-feira em Caraguatatuba 
 
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. 

Confira aqui o telefone de todas as Unidades Básicas de Saúde: 

UBS Tinga: 3883-3277 
UBS Jaraguazinho: 3883-3500 
UBS Sumaré: 3883-9106 
UBS Morro do Algodão: 3897-9100 
UBS Massaguaçu: 3884-1999 
UBS Porto Novo: 3888-3001 
UBS Perequê-Mirim: 3885-1800 
UBS Jetuba: 3884-4090 
UBS Tabatinga: 3884-5700 
UBS Casa Branca: 3886-9930 
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Cinco tiros tiram a vida de usuário de drogas no Jardim 

Tarumã em Caraguatatuba 
 
Quarta-feira (25) em Caraguatatuba, no bairro Jardim Tarumã, foi assassinado 
um homem de 48 anos, segundo informações usuário de drogas, surpreendido 
quando se encontrava sentado na calçada, e ferido com cinco tiros que o 
atingiram no tórax. Devido ao histórico da vítima, presume-se que possa ter 
sido crime do tráfico por cobrança de dívida. O criminoso se aproximou e 
disparou sete vezes, sendo que se evadiu a seguir. Moradores do bairro 
acionaram o SAMU e o Corpo de Bombeiros, mas os ferimentos foram fatais. 
No bolsa das vestes da vitima a polícia encontrou um cachimbo de crack e uma 
porção de entorpecente. Ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil 
como homicídio, que será apurado pelo setor de investigações. 
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Doria anuncia R$ 218 milhões para 80 municípios paulistas 

 
No estado, 84 pacientes estão internados em UTIs.O governador de São 
Paulo, João Doria, anunciou hoje (26) o repasse de R$ 218 milhões para 80 
municípios do estado com mais de 100 mil habitantes para ações que 
minimizem efeitos da pandemia do novo coronavírus. O repasse terá início no 
dia 3 de abril e não inclui a capital. 

Para as cidades com menos de 100 mil habitantes, o governador disse que um 
novo valor de repasse deverá ser anunciado na próxima segunda-feira (30). 

“O dinheiro deverá ser utilizado integralmente pelas prefeituras para 
mecanismos de controle e acompanhamento para ajudar no combate ao 
coronavírus e no atendimento a pessoas com vulnerabilidade social”, disse o 
governador, acrescentando que essas 80 cidades foram escolhidas para serem 
referência médico-hospitalar. 

Outra medida anunciada hoje por Doria foi que a empresa GasBrasiliano, que 
distribui gás natural canalizado para a região noroeste do estado paulista, vai 
suspender o corte de gás por inadimplência de consumidores. A medida vale 
até 31 de maio. 

Carta 
O governador disse ainda que, após uma reunião por videonconferência 
realizada ontem (25) com a presença de 26 governadores do país, será 
encaminhada uma carta ao presidente da República Jair Bolsonaro. Na carta, 
disse Doria, os governadores solicitam recursos ao governo federal. “A 
totalidade dos governadores do Brasil assinaram carta que está sendo 
encaminhada neste momento ao presidente Jair Bolsonaro com a solicitação 
de recursos para os estados para priorizar os micro e pequenos 



 

 
 

empreendedores e os mais vulneráveis, aqueles que precisam de ajuda e de 
proteção social neste momento”, destacou Doria. 

Na carta, os governadores elencam oito itens prioritários e pedem, entre eles, a 
suspensão, por 12 meses, do pagamento da dívida dos estados com a União, a 
Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e também das contraídas junto 
a organismos internacionais como Banco Mundial e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Eles também solicitam que o BNDES amplie a 
disponibilidade e o alongamento dos prazos e carências das operações de 
crédito direto e indireto para médias, pequenas e microempresas. 

Os governadores pedem ainda a viabilização emergencial e substancial de 
recursos livres às unidades federadas e também a aprovação do Projeto de Lei 
Complementar 149/2019 (conhecido como Plano Mansueto) e mudança no 
Regime de Recuperação Fiscal. Outros pedidos são a redução da meta de 
superávit primário do governo federal e a adoção de políticas emergências para 
mitigar os efeitos da crise sobre a população mais pobre, como a possibilidade 
de destinar uma renda básica de cidadania. Eles também pedem o apoio do 
governo federal para adquirirem equipamentos e insumos para a preparação 
de leitos e de assistência aos profissionais de saúde e a resolução imediata de 
impasses políticos e jurídicos que travam a liberação de recursos decorrentes 
das compensações pelas perdas com a Lei Kandir, além do pagamento de 
valores em atraso por parte da União. 

Na carta, eles informam ao presidente que vão continuar seguindo as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de cientistas e 
profissionais de saúde sobre a melhor forma para lidar com a pandemia. 

Casos 
São Paulo tem hoje 862 casos confirmados para coronavírus, com 48 mortes e 
84 pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTIs). O Brasil tem 
2.433 casos confirmados. “Se vocês se lembram bem, éramos [estado de São 
Paulo] praticamente 90% dos casos do Brasil e agora somos 30% dos casos, o 
que significa que existe expansão da epidemia e de forma acelerada”, disse 
José Henrique Germann, secretário estadual da Saúde. 

“A epidemia tem dias de mais acréscimo e dias de menos acréscimo. Mas ela 
vem crescendo. O que mostra para nós, neste cenário que vemos hoje, é que 
as medidas de restrição de mobilidade vem sendo suficientes ou estão 
colaborando de forma bastante efetiva para que tenhamos 862 casos. Existe 
uma gradação. O que estamos fazendo não é isolamento. Estamos fazendo um 
distanciamento social. O próximo passo, se houver necessidade, será o 
isolamento domiciliar ou social. Se houver necessidade de apertar ainda mais 
esse cinto, será o lockdown, com uso da força policial para manter as pessoas 



 

 
 

em casa. Mas não estamos nessa situação ainda. Não sei se estaremos ou 
não. Mas, se mantivermos os idosos em casa, teremos um comportamento da 
crise que talvez nos favoreça para não colapsar o sistema de saúde. Por isso 
enfatizo: fique em casa”, acrescentou o secretário. 
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Litoral Norte chega nesta quinta-feira a 95 casos suspeitos; 

governos preocupados com o social 
 
Com os prefeitos dos municípios do Litoral Norte anunciando pacotes 
econômicos que possam minimizar o prejuízo social provocado pelo 
coronavírus, acentuam-se nesta quinta-feira os registros de mais casos 
suspeitos, conforme estes números que agora chegam a 95. 
Ubatuba 36 
Caraguatatuba 32 
Ilhabela 16 
São Sebastião 11 (02 casos positivos e uma morte em investigação) 
 
O governador de São Paulo, João Doria, pretende integrar uma comitiva de 
governadores, para conversar com o presidente a república Jair Bolsonaro, 
para que o governo federal socorra as micro e pequenas empresas. A 
dificuldade para a União, Estados e Municípios é que o coronavírus não está 
previsto no orçamento. Não existe recurso destinado para uma epidemia em 
larga escala. Além disso, a queda da atividade na economia reduz também a 
arrecadação por meio dos impostos. 
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Prefeito de Caraguatatuba: “Vamos salvar vidas, mas não 

vamos nos esquecer da economia” 
 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, anunciou na tarde desta quarta-
feira (25/03) novas medidas de combate ao coronavírus (Covid-19), além de 
ações no âmbito social e econômico para minimizar o impacto da pandemia na 
cidade. 

Entre as estratégias para a saúde estão a criação de mais leitos de UTI e a 
locação de respiradores que serão instalados na Casa de Saúde Stella Maris 
para atendimento dos casos suspeitos e graves de Covid-19. 

Atualmente, a unidade hospitalar conta com sete leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo), sete leitos de Unidade Semi Intensiva e três de 
Emergência. 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai implantar mais sete leitos de UTI com equipe 
completa e equipamentos de isolamento respiratório. 

O prefeito Aguilar Junior anunciou também a compra de testes rápidos para 
coronavírus, que devem ser entregues ao município até o início da próxima 
semana. 

“Importante salientar que os testes rápidos terão critérios para uso, 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, voltado aos pacientes com sintomas 
graves de Covid-19”, ressaltou o prefeito. 

Atendimentos 

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que contam com espaço 
separado para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 e das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) do Centro, Massaguaçu e Perequê-Mirim, o 
prefeito anunciou ainda que, se for necessário, criará novos espaços. 



 

 
 

“Temos em mente deixar uma UPA exclusiva para atendimento de pacientes 
com suspeitas de coronavírus. Se necessário for, criaremos outros locais, 
como o CIAPI e leitos em hotéis e pousadas, assunto que já estamos tratando 
com a Associação de Hotéis e Pousadas”, disse o prefeito. 

Kit de Alimentação Escolar 

Preocupado com a questão das crianças que foram dispensadas das aulas na 
rede municipal de ensino, o prefeito de Caraguatatuba anunciou também 
medidas para ajudar as famílias em situação de maior vulnerabilidade. 

A partir da próxima semana, serão distribuídos kits de alimentação escolar 
contendo produtos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, leite em 
pó, macarrão, biscoito e molho de tomate. 

Os critérios de entrega serão estabelecidos entre as Secretarias de Educação 
e de Desenvolvimento Social, que definirão a forma de distribuição. 

Novo decreto 

O prefeito informou também, a necessidade de adequar o decreto municipal ao 
decreto estadual de quarenta que começou a valer na terça-feira (24/03). 

O ato do governador João Dória inclui alguns estabelecimentos comerciais 
como essenciais que não estavam contidos no decreto municipal, como 
oficinas mecânicas, lotéricas, transportadoras, bancas de jornal, além de 
estabelecimentos industriais, na medida em que não abranjam atendimento 
presencial ao público. 

Importante salientar que os prestadores de serviços privados essenciais 
deverão restringir em 50% o número de pessoas que podem ingressar nos 
respectivos estabelecimentos, que consta no AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros). Confira o decreto completo no link: 
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/03/edital-ano-iii-no-254/ 

Economia 

“Vamos salvar vidas, mas não vamos esquecer da economia”, disse o prefeito 
Aguilar Junior sobre medidas econômicas a serem adotadas na cidade. 

Segundo ele, esse assunto está no radar dos técnicos da Prefeitura e serão 
anunciados no tempo certo, inclusive com a participação de entidades de 
classe. 

“Recebemos um comunicado de diversas associações e quero receber as 
propostas e debatê-las uma a uma”, ressalta. 
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Policiais Militares realizam treinamento contra roubo a banco 

no Litoral Norte 
A Comunicação Social da Polícia Militar nos traz a informação sobre atividade 
de treinamento para situações de furtos e roubos a agências bancárias e 
caixas eletrônicos na região do Litoral Norte. Vamos ao relato. 

Na noite dessa quinta feira (26) equipes da Policia Militar do 20ºBPM/I, a fim de 
coibir roubo a banco e furtos a caixas eletrônicos pela região, realizaram 
treinamento para poder agir com qualidade e preservar a segurança dos 
policiais militares e da sociedade neste tipo de ação criminosa. O treinamento 
tem como objetivo tornar mais eficiente a ação policial e dar uma pronta 
resposta nesse tipo de delito. 
Ressaltamos que esse tipo de ocorrência no litoral norte paulista está em 
queda sustentável. 
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Covid-19: Aguilar Junior anuncia criação de leitos, compra de 

testes rápidos e kit alimentação escolar 
 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, anunciou na tarde desta quarta-
feira (25/03) novas medidas de combate ao coronavírus (Covid-19), além de 
ações no âmbito social e econômico para minimizar o impacto da pandemia na 
cidade. 
Entre as estratégias para a saúde estão a criação de mais leitos de UTI e a 
locação de respiradores que serão instalados na Casa de Saúde Stella Maris 
para atendimento dos casos suspeitos e graves de Covid-19. 

Atualmente, a unidade hospitalar conta com sete leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo), sete leitos de Unidade Semi Intensiva e três de 
Emergência. 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai implantar mais sete leitos de UTI com equipe 
completa e equipamentos de isolamento respiratório. 

O prefeito Aguilar Junior anunciou também a compra de testes rápidos para 
coronavírus, que devem ser entregues ao município até o início da próxima 
semana. 

“Importante salientar que os testes rápidos terão critérios para uso, 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, voltado aos pacientes com sintomas 
graves de Covid-19”, ressaltou o prefeito. 
Atendimentos 
Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que contam com espaço 
separado para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 e das Unidades de 



 

 
 

Pronto Atendimento (UPAs) do Centro, Massaguaçu e Perequê-Mirim, o 
prefeito anunciou ainda que, se for necessário, criará novos espaços. 

“Temos em mente deixar uma UPA exclusiva para atendimento de pacientes 
com suspeitas de coronavírus. Se necessário for, criaremos outros locais, 
como o CIAPI e leitos em hotéis e pousadas, assunto que já estamos tratando 
com a Associação de Hotéis e Pousadas”, disse o prefeito. 
Kit de Alimentação Escolar 
Preocupado com a questão das crianças que foram dispensadas das aulas na 
rede municipal de ensino, o prefeito de Caraguatatuba anunciou também 
medidas para ajudar as famílias em situação de maior vulnerabilidade. 

A partir da próxima semana, serão distribuídos kits de alimentação escolar 
contendo produtos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, leite em 
pó, macarrão, biscoito e molho de tomate. 

Os critérios de entrega serão estabelecidos entre as Secretarias de Educação 
e de Desenvolvimento Social, que definirão a forma de distribuição. 

Novo decreto 
O prefeito informou também, a necessidade de adequar o decreto municipal ao 
decreto estadual de quarenta que começou a valer na terça-feira (24/03). 

O ato do governador João Dória inclui alguns estabelecimentos comerciais 
como essenciais que não estavam contidos no decreto municipal, como 
oficinas mecânicas, lotéricas, transportadoras, bancas de jornal, além de 
estabelecimentos industriais, na medida em que não abranjam atendimento 
presencial ao público. 

Importante salientar que os prestadores de serviços privados essenciais 
deverão restringir em 50% o número de pessoas que podem ingressar nos 
respectivos estabelecimentos, que consta no AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros). Confira o decreto completo no 
link: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/03/edital-ano-iii-no-254/ 
Economia 
“Vamos salvar vidas, mas não vamos esquecer da economia”, disse o prefeito 
Aguilar Junior sobre medidas econômicas a serem adotadas na cidade. 
Segundo ele, esse assunto está no radar dos técnicos da Prefeitura e serão 
anunciados no tempo certo, inclusive com a participação de entidades de 
classe. 

“Recebemos um comunicado de diversas associações e quero receber as 
propostas e debatê-las uma a uma”, ressalta. 
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Ministério Público recomenda fechamento de acesso as 

comunidades tradicionais do Litoral Norte 
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Prefeito Aguilar Jr anuncia novas medidas de combate ao 

Covid-19 
Entre as ações estão a criação de leitos, compra de testes rápidos e kit 

alimentação escolar 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, anunciou na tarde desta quarta-
feira (25/03) novas medidas de combate ao coronavírus (Covid-19), além de 
ações no âmbito social e econômico para minimizar o impacto da pandemia na 
cidade. 

Entre as estratégias para a saúde estão a criação de mais leitos de UTI e a 
locação de respiradores que serão instalados na Casa de Saúde Stella Maris 
para atendimento dos casos suspeitos e graves de Covid-19. 

Atualmente, a unidade hospitalar conta com sete leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo), sete leitos de Unidade Semi Intensiva e três de 
Emergência. 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai implantar mais sete leitos de UTI com equipe 
completa e equipamentos de isolamento respiratório. 

O prefeito Aguilar Junior anunciou também a compra de testes rápidos para 
coronavírus, que devem ser entregues ao município até o início da próxima 
semana. 



 

 
 

“Importante salientar que os testes rápidos terão critérios para uso, 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, voltado aos pacientes com sintomas 
graves de Covid-19”, ressaltou o prefeito. 

Atendimentos 

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que contam com espaço 
separado para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 e das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) do Centro, Massaguaçu e Perequê-Mirim, o 
prefeito anunciou ainda que, se for necessário, criará novos espaços. 

“Temos em mente deixar uma UPA exclusiva para atendimento de pacientes 
com suspeitas de coronavírus. Se necessário for, criaremos outros locais, 
como o CIAPI e leitos em hotéis e pousadas, assunto que já estamos tratando 
com a Associação de Hotéis e Pousadas”, disse o prefeito. 

Kit de Alimentação Escolar 

Preocupado com a questão das crianças que foram dispensadas das aulas na 
rede municipal de ensino, o prefeito de Caraguatatuba anunciou também 
medidas para ajudar as famílias em situação de maior vulnerabilidade. 

A partir da próxima semana, serão distribuídos kits de alimentação escolar 
contendo produtos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, leite em 
pó, macarrão, biscoito e molho de tomate. 

Os critérios de entrega serão estabelecidos entre as Secretarias de Educação 
e de Desenvolvimento Social, que definirão a forma de distribuição. 

Novo decreto 

O prefeito informou também, a necessidade de adequar o decreto municipal ao 
decreto estadual de quarenta que começou a valer na terça-feira (24/03). 

O ato do governador João Dória inclui alguns estabelecimentos comerciais 
como essenciais que não estavam contidos no decreto municipal, como 
oficinas mecânicas, lotéricas, transportadoras, bancas de jornal, além de 
estabelecimentos industriais, na medida em que não abranjam atendimento 
presencial ao público. 



 

 
 

Importante salientar que os prestadores de serviços privados essenciais 
deverão restringir em 50% o número de pessoas que podem ingressar nos 
respectivos estabelecimentos, que consta no AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros). 

Economia 

“Vamos salvar vidas, mas não vamos esquecer da economia”, disse o prefeito 
Aguilar Junior sobre medidas econômicas a serem adotadas na cidade. 

Segundo ele, esse assunto está no radar dos técnicos da Prefeitura e serão 
anunciados no tempo certo, inclusive com a participação de entidades de 
classe. 

“Recebemos um comunicado de diversas associações e quero receber as 
propostas e debatê-las uma a uma”, ressalta. 
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Caraguá vacina idosos em casa 

Profissionais das UBSs fazem imunização de porta em porta por toda a cidade 

 
Terminaram rapidamente na segunda-feira 23, as menos de 5 mil doses de 
vacina que Caraguatatuba recebeu para imunizar os idosos contra a Influenza. 
Mas a partir desta quinta 26 a vacinação prossegue e de porta em porta, para 
evitar o deslocamento e a aglomeração desse público-alvo. 
 
A vacinação é feita por profissionais das 11 Unidades Básicas de Saúde. 
Familiares de idosos que não têm cadastro em nenhuma UBS, devem ligar 
para a unidade do bairro onde moram e fazer a inscrição. 
 
Os profissionais de Saúde também serão imunizados nesta fase. 
A vacina protege as pessoas dos três vírus da gripe Influenza que mais 
circularam no hemisfério Sul no ano passado, mas não contra o coronavírus. 
 
A próxima fase da campanha terá início dia 16 de abril, quando serão 
vacinados os doentes crônicos, professores das redes pública e privada e 
profissionais das forças de segurança e salvamento. 
 
As demais pessoas que não se encaixam nestes casos, serão imunizadas a 
partir de 9 de maio. 
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Tamoios libera caminhões nos fins de semana e feriados 

A medida foi adotada para melhorar a logística de abastecimento do Litoral 
Norte 

 
Proibida para caminhões nos fins de semana e feriados para não disputar 
espaço com os veículos de turistas e veranistas, a partir do próximo fim de 
semana, dias 28 e 29 de março, a Rodovia dos Tamoios está liberada para 
esse tipo de transporte. 

A medida foi adotada por causa do baixo movimento causado pela pandemia 
do coronavírus. 

A medida facilitará o abastecimento das cidades do Litoral Norte. 

A autorização tem validade de 30 dias ou até que uma nova norma oficial seja 
anunciada. 

Outros detalhes você encontra nos canais de informação da Concessionária 
Tamoios. 
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Caraguá recebe quase R$ 1 milhão para combate ao 

coronavírus 
O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 26, pelo governador João Dória. Além de 

investimentos para atacar a pandemia, o dinheiro deverá ser utilizado para 
assistência de pessoas em vulnerabilidade social 

 
Caraguatatuba vai receber a partir do próximo dia 3 de abril uma verba do 
governo estadual para o combate da pandemia do coronavírus e assistência a 
pessoas com vulnerabilidade social. 

Trata-se de um pacote com R$ 19 milhões anunciado nesta quinta 26, pelo 
governo de São Paulo, João Dória, destinado ao Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. 

Ao todo, são R$ 218 milhões para 80 municípios paulistas com mais de 100 mil 
habitantes. 

A divisão dos repasses foi definida por critério demográfico. Quanto maior a 
população, maior a verba. Também foi baseada no piso de atenção básica do 
SUS, que é de R$ 4 por pessoa. 

No caso de Caraguatatuba, com 119 mil habitantes (segundo estimativa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE), a verba será de R$ 
957.000,00. 

O dinheiro deverá ser usado para instalar centros de triagem e atendimento a 
casos suspeitos de coronavírus, além da realização de testes. 



 

 
 

Na próxima segunda-feira, 30, o governo paulista pode anunciar medidas para 
municípios com menos de 100 mil moradores. 
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Fluxo de caminhões está liberado aos finais de semana e 

feriados na Rodovia dos Tamoios 
Em função do contexto da crise Covid-19 e da urgente necessidade de manter 
as cidades abastecidas, o fluxo de caminhões na Rodovia dos Tamoios está 
liberado para finais de semana e feriado, medida já em vigor para esse fim de 
semana, dias 28 e 29 de março. 
Normalmente interditado para caminhões durante os fins de semana (Portarias 
SUP-DER 061/2015 e SUP-DER 126/2019) para não concorrer com o trânsito 
de turistas e veranistas que procuram o Litoral Norte, esse fluxo foi autorizado 
nesta quinta-feira (26) pelo DER e Artesp (Agência Reguladora de 
Transportes). 
A autorização está válida por 30 dias ou até que seja emitida nova diretriz pelos 
órgãos de controle. Para outras informações, o usuário deve buscar os canais 
de informação da Concessionária Tamoios: site, twitter, rádio web, Aplicativo. 
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Caraguá anuncia criação de leitos e estuda separar UPA para 

atendimentos de Covid-19 
 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), anunciou ontem (25) 
novas medidas de combate ao coronavírus (Covid-19), além de ações no 
âmbito social e econômico para minimizar o impacto da pandemia na cidade. 

Entre as estratégias para a saúde estão a criação de mais leitos de UTI e a 
locação de respiradores que serão instalados na Casa de Saúde Stella Maris 
para atendimento dos casos suspeitos e graves de Covid-19. 

Atualmente, a unidade hospitalar conta com sete leitos de UTI, sete leitos de 
Unidade Semi Intensiva e três de Emergência. 

Aguilar anunciou também a compra de testes rápidos para coronavírus, que 
devem ser entregues ao município até o início da próxima semana. 

“Importante salientar que os testes rápidos terão critérios para uso, 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, voltado aos pacientes com 
sintomas graves de Covid-19”, ressaltou o prefeito. 

Atendimentos 

Além das UBSs, que contam com espaço separado para atendimento de 
casos suspeitos de Covid-19 e das UPAs do Centro, Massaguaçu e Perequê-
Mirim, o prefeito anunciou ainda que, se for necessário, criará novos espaços. 

“Temos em mente deixar uma UPA exclusiva para atendimento de 
pacientes com suspeitas de coronavírus. Se necessário for, criaremos 
outros locais, como o CIAPI e leitos em hotéis e pousadas, assunto que 



 

 
 

já estamos tratando com a Associação de Hotéis e Pousadas”, concluiu 
Aguilar. 
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