
 

 
 

 



 

 
 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sexta-Feira, Sábado, Domingo e Segunda-Feira 27, 28, 29 e 30 de Março 

de 2020. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Justiça libera obras de duplicação da Tamoios 

 

Caraguatatuba 

Projeto social de Caraguatatuba confecciona máscaras de tecido 

 

Cidades 

Prefeituras correm contra o tempo para aumentar números de leitos para 

pacientes do COVID-19 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba já tem 40 casos suspeitos de COVID-19 

 

Cidades 

Psicólogos oferecem suporte emocional aos moradores e profissionais de 

saúde 

 

Cidades 

Confira os números do COVID-19 

 

Caraguatatuba 

Vídeo: Prefeitura relembra tragédia e pede que morador permaneça em casa 

 

Caraguatatuba 

Aumenta número de casos suspeitos de Covid-19 em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

A arte não para em tempos de coronavírus 

 

Caraguatatuba 

Hospital Regional de Caraguatatuba abre nesta segunda-feira(30) 

 

Caraguatatuba 

Confira os números da Covid-19 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/justica-libera-obras-de-duplicacao-da-tamoios/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/projeto-social-de-caraguatatuba-confecciona-mascaras-de-tecido/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeituras-correm-contra-o-tempo-para-aumentar-numeros-de-leitos-para-pacientes-do-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeituras-correm-contra-o-tempo-para-aumentar-numeros-de-leitos-para-pacientes-do-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caraguatatuba-ja-tem-40-casos-suspeitos-de-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeituras-colocam-psicologos-para-dar-assistencia-aos-moradores-e-profissionais-da-saude/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeituras-colocam-psicologos-para-dar-assistencia-aos-moradores-e-profissionais-da-saude/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/confira-os-numeros-do-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/assista-prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-video-pedindo-aos-moradores-que-permanecam-em-casa/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/aumenta-numero-de-casos-suspeitos-de-covid-19-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/a-arte-nao-para-em-tempos-de-coronavirus/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/hospital-regional-de-caraguatatuba-abre-nesta-segunda-feira30/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/confira-os-numeros-da-covid-19/


 

 
 

Caraguatatuba 

Economista recomenda ao comerciante “planejamento” para superar a crise 

 

Caraguatatuba 

Fotos mostram detalhes do novo Hospital Regional de Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Geral 

Tribunal de Justiça derruba liminar e autoriza retomada da obra da Tamoios 

com 1,5 mil trabalhadores; operários denunciaram aglomerações em 

reportagens do Radar Litoral 

 

Política 

Presidente da Câmara pede transporte público exclusivo para profissionais da 

saúde em Caraguá 

 

Geral 

Em reunião com representantes de entidades, Aguilar Júnior afirma que 

seguirá decreto estadual da quarentena 

 

Polícia 

Dupla é presa com drogas e arma durante operação da PM no Rio do Ouro em 

Caraguá 

 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Tribunal de Justiça determina retomada de obras da duplicação da Tamoios 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba disponibiliza serviço de apoio emocional aos profissionais de 

saúde 

 

Caraguatatuba 

Vacinação contra gripe para idosos será sempre de segunda a sexta-feira casa 

a casa até 15 de abril, em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba seguirá decreto estadual em relação aos serviços essenciais e 

estabelecimentos comerciais 
 

Portal Caiçara  

Cotidiano 

Covid-19: Caraguá anuncia criação de leitos, compra de testes rápidos e kit 

alimentação escolar 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/economista-recomenda-ao-comerciante-planejamento-para-superar-a-crise/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/fotos-mostram-detalhes-do-novo-hospital-regional-de-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/14509/tribunal-de-justica-derruba-liminar-e-autoriza-retomada-da-obra-da-tamoios-com-15-mil-trabalhadores;-operarios-denunciaram-aglomeracoes-em-reportagens-do-radar-litoral
https://radarlitoral.com.br/noticias/14509/tribunal-de-justica-derruba-liminar-e-autoriza-retomada-da-obra-da-tamoios-com-15-mil-trabalhadores;-operarios-denunciaram-aglomeracoes-em-reportagens-do-radar-litoral
https://radarlitoral.com.br/noticias/14509/tribunal-de-justica-derruba-liminar-e-autoriza-retomada-da-obra-da-tamoios-com-15-mil-trabalhadores;-operarios-denunciaram-aglomeracoes-em-reportagens-do-radar-litoral
https://radarlitoral.com.br/noticias/14510/presidente-da-camara-pede-transporte-publico-exclusivo-para-profissionais-da-saude-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/14510/presidente-da-camara-pede-transporte-publico-exclusivo-para-profissionais-da-saude-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/14516/em-reuniao-com-representantes-de-entidades-aguilar-junior-afirma-que-seguira-decreto-estadual-da-quarentena
https://radarlitoral.com.br/noticias/14516/em-reuniao-com-representantes-de-entidades-aguilar-junior-afirma-que-seguira-decreto-estadual-da-quarentena
https://radarlitoral.com.br/noticias/14523/dupla-e-presa-com-drogas-e-arma-durante-operacao-da-pm-no-rio-do-ouro-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/14523/dupla-e-presa-com-drogas-e-arma-durante-operacao-da-pm-no-rio-do-ouro-em-caragua
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/27/Tribunal-de-Justi%C3%A7a-determina-retomada-de-obras-da-duplica%C3%A7%C3%A3o-da-Tamoios
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/27/Caraguatatuba-disponibiliza-servi%C3%A7o-de-apoio-emocional-aos-profissionais-de-sa%C3%BAde
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/27/Caraguatatuba-disponibiliza-servi%C3%A7o-de-apoio-emocional-aos-profissionais-de-sa%C3%BAde
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/27/Vacina%C3%A7%C3%A3o-contra-gripe-para-idosos-ser%C3%A1-sempre-de-segunda-a-sexta-feira-casa-a-casa-at%C3%A9-15-de-abril-em-Caragu%C3%A1
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/27/Vacina%C3%A7%C3%A3o-contra-gripe-para-idosos-ser%C3%A1-sempre-de-segunda-a-sexta-feira-casa-a-casa-at%C3%A9-15-de-abril-em-Caragu%C3%A1
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/27/Caraguatatuba-seguir%C3%A1-decreto-estadual-em-rela%C3%A7%C3%A3o-aos-servi%C3%A7os-essenciais-e-estabelecimentos-comerciais
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/03/27/Caraguatatuba-seguir%C3%A1-decreto-estadual-em-rela%C3%A7%C3%A3o-aos-servi%C3%A7os-essenciais-e-estabelecimentos-comerciais
http://www.portalcaicara.com.br/covid-19-caragua-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/
http://www.portalcaicara.com.br/covid-19-caragua-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/


 

 
 

Cotidiano 

Caraguatatuba seguirá decreto estadual em relação aos serviços essenciais e 

estabelecimentos comerciais 

 

Cotidiano 

Covid-19: Vigilância Sanitária autua e notifica supermercados de Caraguá 

 

Nova Imprensa 

Saúde 

Vereador pede transporte exclusivo para profissionais da saúde 

 

Cotidiano 

Tribunal de Justiça libera obras da nova serra na rodovia dos Tamoios 

 

Saúde 

Covid-19: MPF quer barrar turistas em comunidades tradicionais 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Fundacc oferece videoaulas com artistas orientadores das Oficinas Culturais 

durante isolamento social 

 

Contra e Verso 

Blogueando 

Falando sobre Política 41 

 

O Vale 

Nossa Região 

Estado irá repassar R$ 3,45 milhões para 33 municípios da região 

 

Sistema Costa Norte 

Nacional 

MPF quer impedir acesso de turistas a comunidades tradicionais em SP 

 

Geral 

Hospital Regional do Litoral Norte recebe licença de funcionamento pela 

Cetesb 

 

Repórter Litoral 

Geral 

Coronavírus já mata 1 a cada 2h20 no Estado de SP 

 

Geral 

Caraguatatuba seguirá decreto estadual em relação aos serviços essenciais e 

http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-seguira-decreto-estadual-em-relacao-aos-servicos-essenciais-e-estabelecimentos-comerciais/
http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-seguira-decreto-estadual-em-relacao-aos-servicos-essenciais-e-estabelecimentos-comerciais/
http://www.portalcaicara.com.br/covid-19-vigilancia-sanitaria-autua-e-notifica-supermercados-de-caraguatatuba/
https://novaimprensa.com/2020/03/tribunal-de-justica-libera-obras-da-nova-serra-da-tamoios.html
https://novaimprensa.com/2020/03/tribunal-de-justica-libera-obras-da-nova-serra-da-tamoios.html
https://novaimprensa.com/covid-19-mpf-quer-barrar-turistas-em-comunidades-tradicionais
https://www.portalr3.com.br/2020/03/fundacc-oferece-videoaulas-com-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-durante-isolamento-social/
https://www.portalr3.com.br/2020/03/fundacc-oferece-videoaulas-com-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-durante-isolamento-social/
https://contraeverso.com.br/falando-sobre-politica-41/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/politica/2020/03/100402-estado-ira-repassar-r--3-45-mi-para-33-municipios-da-regiao.html
https://d.costanorte.com.br/nacional/46327/mpf-quer-impedir-acesso-de-turistas-a-comunidades-tradicionais-em-sp
https://d.costanorte.com.br/geral/46431/hospital-regional-do-litoral-norte-recebe-licenca-de-funcionamento-pela-cetesb
https://d.costanorte.com.br/geral/46431/hospital-regional-do-litoral-norte-recebe-licenca-de-funcionamento-pela-cetesb
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/27/coronavirus-ja-mata-1-a-cada-2h20-no-estado-de-sp/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/27/caraguatatuba-seguira-decreto-estadual-em-relacao-aos-servicos-essenciais-e-estabelecimentos-comerciais/


 

 
 

estabelecimentos comerciais 

 

 

Polícia 

Polícia Militar realiza esterilização das viaturas e equipamentos antes de sair 

para as ruas 

 

Polícia 

Ladrão é preso após tentar furta a Nice Calçados e Ponto Frio em 

Caraguatatuba 

 

Geral 

Estado vai abrir Hospital Regional do Litoral Norte nesta segunda-feira (30/03) 

 

Polícia 

Jovens com várias passagens pela Fundação Casa são presos com drogas no 

Rio do Ouro 

 

Saúde 

Caraguatatuba disponibiliza serviço de apoio emocional aos profissionais de 

saúde 

 

Meon 

RM Vale 

Cidades da região suspendem a cobrança da ‘zona azul’ 

 

RM Vale 

Tribunal de Justiça determina retomada das obras da Tamoios 

 

RM Vale 

Caraguatatuba seguirá decreto estadual em relação aos serviços essenciais e 

estabelecimentos comerciais 

 

Agora Vale 

Estradas 

Obras na Rodovia dos Tamoios são retomadas após decisão judicial 

 

Ubatuba acontece 

Coronavírus 

Covid-19: Prefeito de Caraguatatuba anuncia criação de leitos, compra de 

testes rápidos e kit alimentação escolar 

 

Coronavírus 

Caraguatatuba tem 47 notificados de coronavírus; nenhum positivo 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/28/policia-militar-realiza-esterilizacao-das-viaturas-e-equipamentos-antes-de-sair-para-as-ruas/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/28/policia-militar-realiza-esterilizacao-das-viaturas-e-equipamentos-antes-de-sair-para-as-ruas/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/28/ladrao-e-preso-apos-tentar-furta-a-nice-calcados-e-ponto-frio-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/28/ladrao-e-preso-apos-tentar-furta-a-nice-calcados-e-ponto-frio-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/29/estado-vai-abrir-hospital-regional-do-litoral-norte-nesta-segunda-feira-3003/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/29/jovens-com-varias-passagens-pela-fundacao-casa-sao-presos-com-drogas-no-rio-do-ouro/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/29/jovens-com-varias-passagens-pela-fundacao-casa-sao-presos-com-drogas-no-rio-do-ouro/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/30/caraguatatuba-disponibiliza-servico-de-apoio-emocional-aos-profissionais-de-saude/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/03/30/caraguatatuba-disponibiliza-servico-de-apoio-emocional-aos-profissionais-de-saude/
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/cidades-da-regiao-suspendem-a-cobranca-da-zona-azul
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/tribunal-de-justica-determina-retomada-das-obras-da-tamoios
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/caraguatatuba-seguira-decreto-estadual-em-relacao-aos-servicos-essenciais-e-estabelecimentos-comerciais
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/caraguatatuba-seguira-decreto-estadual-em-relacao-aos-servicos-essenciais-e-estabelecimentos-comerciais
https://www.agoravale.com.br/noticias/Estradas/obras-na-rodovia-dos-tamoios-sao-retomadas-apos-decisao-judicial
http://ubatubaacontece.com.br/covid-19-prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/
http://ubatubaacontece.com.br/covid-19-prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-criacao-de-leitos-compra-de-testes-rapidos-e-kit-alimentacao-escolar/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-tem-47-notificados-de-coronavirus-nenhum-positivo/


 

 
 

 

Coronavírus 

Prefeito de Caraguatatuba promove reunião e reafirma propósito de cumprir 

quarentena 

 

Polícia 

Dupla é presa armada e com 228 porções de drogas no Bairro Rio de Ouro em 

Caraguatatuba 

 

Polícia 

Tentou por duas vezes roubar lojas do Centro de Caraguatatuba na noite de 

sexta-feira (27) 

 

Saúde 

Governo do Estado antecipa para segunda-feira (30) abertura do Hospital 

Regional de Caraguatatuba 

 

Saúde 

Vacinação contra gripe para idosos será sempre de segunda a sexta-feira casa 

a casa até 15 de abril 

 

Saúde 

Cetesb emite licença de operação para o Hospital Regional do Litoral Norte 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Covid-19: Prefeitura de Caraguatatuba mantém serviços essenciais de limpeza 

nas ruas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba disponibiliza serviço de apoio emocional aos profissionais de 

saúde 

 

Caraguatatuba 

Caraguá: Vacinação contra gripe para idosos será sempre de segunda a sexta-

feira casa a casa até 15 de abril 

 

Caraguatatuba 

Estado deve abrir Hospital Regional do Litoral Norte na próxima segunda-feira 

(30/03) 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba doa 100 kits de máscaras à Polícia Militar 

 

http://ubatubaacontece.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-promove-reuniao-e-reafirma-proposito-de-cumprir-quarentena/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-promove-reuniao-e-reafirma-proposito-de-cumprir-quarentena/
http://ubatubaacontece.com.br/dupla-e-presa-armada-e-com-228-porcoes-de-drogas-no-bairro-rio-de-ouro-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/dupla-e-presa-armada-e-com-228-porcoes-de-drogas-no-bairro-rio-de-ouro-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/tentou-por-duas-vezes-roubar-lojas-do-centro-de-caraguatatuba-na-noite-de-sexta-feira-27/
http://ubatubaacontece.com.br/tentou-por-duas-vezes-roubar-lojas-do-centro-de-caraguatatuba-na-noite-de-sexta-feira-27/
http://ubatubaacontece.com.br/governo-do-estado-antecipa-para-segunda-feira-30-abertura-do-hospital-regional-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/governo-do-estado-antecipa-para-segunda-feira-30-abertura-do-hospital-regional-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/43175-2/
http://ubatubaacontece.com.br/43175-2/
http://ubatubaacontece.com.br/cetesb-emite-licenca-de-operacao-para-o-hospital-regional-do-litoral-norte/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/28/covid-19-prefeitura-de-caraguatatuba-mantem-servicos-essenciais-de-limpeza-nas-ruas/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/28/covid-19-prefeitura-de-caraguatatuba-mantem-servicos-essenciais-de-limpeza-nas-ruas/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/28/caraguatatuba-disponibiliza-servico-de-apoio-emocional-aos-profissionais-de-saude/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/28/caraguatatuba-disponibiliza-servico-de-apoio-emocional-aos-profissionais-de-saude/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/28/caragua-vacinacao-contra-gripe-para-idosos-sera-sempre-de-segunda-a-sexta-feira-casa-a-casa-ate-15-de-abril/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/28/caragua-vacinacao-contra-gripe-para-idosos-sera-sempre-de-segunda-a-sexta-feira-casa-a-casa-ate-15-de-abril/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/28/estado-deve-abrir-hospital-regional-do-litoral-norte-na-proxima-segunda-feira-30-03/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/28/estado-deve-abrir-hospital-regional-do-litoral-norte-na-proxima-segunda-feira-30-03/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/03/28/fundo-social-de-caraguatatuba-doa-100-kits-de-mascaras-a-policia-militar/


 

 
 

 

Rádio Oceânica 

Notícia 

Mais 39 leitos na Santa Casa 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

TJ libera obra na rodovia dos Tamoios 

 

Link Vanguarda 

Governo de SP libera R$ 19 milhões para combate ao coronavírus no Vale e 

região 

 

Jornal Vanguarda 

Justiça determina retomada nas obras de duplicação da Tamoios 

 

Bom Dia Vanguarda 

Hospital Regional de Caraguatatuba abre nesta segunda-feira 

 

TV Band 

Band Cidade 

TJ libera obra na rodovia dos Tamoios 

 

Programa Especial 

Prefeito Aguilar Junior fala sobre ações de combate a Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oceanicafm.com.br/noticia/691/mais-39-leitos-na-santa-casa
https://globoplay.globo.com/v/8437446/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8437423/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8437423/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8438853/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8441919/programa/
https://www.dropbox.com/s/f1j9lwiksx5npvw/27%2003%202020%20-%20%20TJ%20libera%20obra%20na%20rodovia%20dos%20Tamoios%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ibx089pe9qmta4l/28%2003%202020%20-%20Prefeito%20Aguilar%20Junior%20fala%20sobre%20a%C3%A7%C3%B5es%20de%20combate%20-%20Programa%20especial%20coronav%C3%ADrus%20na%20regi%C3%A3o%20.mp4?dl=0


 

 
 

 

Clipping de Notícias: 27/03/2020 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News  

Justiça libera obras de duplicação da Tamoios 

 
As obras de duplicação do trecho de serra foram liberadas pela justiça e 

retomadas pela Queiros Galvão. A prefeitura e o MP(Ministério Público) 

cobravam a paralisação dos serviços devido a pandemia do coronavírus. Cerca 

de 1.500 pessoas trabalham no local. A prefeitura informou que irá recorrer da 

decisão. 

A Justiça de Caraguatatuba havia concedido na terça-feira (24) uma liminar 

impondo à Construtora Queiroz Galvão e à Concessionária Tamoios a 

suspensão das atividades das obras de duplicação da Serra, enquanto durar o 

estado de emergência municipal. O documento foi assinado pelo juiz Ayrton 

Vidolin Marques Junior. 

 

Caminhões 



 

 
 

 
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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Projeto social de Caraguatatuba confecciona máscaras de 

tecido 

 
 

A empresária Maria Célia de Oliveira, mais conhecida como Celinha, tornou-se 

artesã devido a seu desejo de ajudar ao próximo. Ela faz parte do projeto Eu 

faço pra você, que confecciona máscaras no estilo cirúrgicas, mas de tecidos, 

para pacientes com câncer, transplantados e com baixa imunidade. 

“Desde que me entendo por gente sempre estive ligada às artes e ao 

voluntariado”, conta Celinha. Segundo ela, o projeto teve início em Presidente 

Prudente por conta de um pedido de máscaras iguais da atriz Ana Furtado (que 

passou pelo câncer há dois anos) colocado na internet. 

“A artesã Andréia Mesti imediatamente ligou para a amiga e falou: Eu faço pra 

você. Assim surgiu o projeto, pois utilizando os tecidos dela decidiu fazer 

máscaras para outras pessoas que estavam passando pelo câncer, mas 

chegou uma hora que os materiais acabaram e muitas pessoas estavam 

pedindo, então ela abriu uma página no Facebook em agosto de 2018 pedindo 



 

 
 

tecidos e voluntárias para este novo modo de ajudar o próximo. Assim que vi o 

pedido meu coração ardeu e me inscrevi. O projeto foi crescendo e atualmente 

são mais de 6 mil membros em todo o Brasil”, informa a artesã. 

 
 

Em Caraguatatuba o Eu Faço pra você existe desde 05 de setembro de 2018. 

Com uma média de 25 voluntárias ativas e já entregaram mais de 4 mil 

máscaras para paciente com câncer, transplantados, etc. Elas produzem cerca 

de 200 máscaras por semana. Além das máscaras de imunidade de tecido, as 

voluntárias também produzem gorros e turbantes. 

“Nosso objetivo é fazer desta fase delicada um pouco mais alegre com as 

máscaras coloridas e descontraídas”, emociona-se Celinha. Os gorros e os 

turbantes elas entregam em São Paulo nos hospitais AC Camargo e no Pérola 

Byington. As máscaras são esterilizáveis, confeccionadas em tecido 100% 

algodão tricoline e vem com as instruções de lavagem e esterilização.” Todos 

os pedidos para pacientes oncológicos ou transplantados são recebidos 

exclusivamente via e-mail (projeto.eufacopravoce@gmail.com) o qual enviamos 

sem qualquer custo. “Com a chegada do Coronavírus temos uma carga extra 

de pedidos, mas não podemos perder o foco que são os pacientes oncológicos. 

Para servir a população neste momento de crise, estamos disponibilizando 

máscaras onde a pessoa doa 10 reais por cada máscara, assim um ajuda o 

outro! ”, informa Celinha. 

Para essas pessoas o projeto disponibiliza outro e-mail 

(eufacopravocecaragua@gmail.com) no qual passam as orientações de como 

proceder. Antes da pandemia o grupo se reunia toda segunda-feira, das 14h30 

até às 17h no Espaço Eu faço pra você Caraguá. Agora, as voluntárias estão 



 

 
 

de quarentena. Os pedidos atuais estão sendo supridos pelo estoque. 

Celinha reforça que o projeto vive das doações. “Recebemos todos os tipos de 

doações, desde serviços gráficos, entrega pelos Correios, transporte, linhas, 

tecidos e demais acessórios”, relata. Quem quiser contribuir com a doação de 

tecidos tem uma comodidade. “Temos parceria com o Malhadão Tecidos e com 

a Singer de Caraguá. Se falar que o tecido é para o projeto, eles dão desconto 

e a pessoa pode deixar lá que eles encaminham para a gente”, informa 

Celinha. 

Vale lembrar que no caso do Coronavírus o uso da máscara só é justificado se 

a pessoa estiver com algum sintoma respiratório, pois aí evita que as gotículas 

que venham de tosse ou do espirro sejam espalhadas no ambiente. O uso fora 

disso pode até facilitar a contaminação, já que muitas pessoas colocam mais a 

mão no rosto na tentativa de ajustar o acessório. 

 

Serviço 

Instagram @eu faço pra você Caraguá 

Facebook/Eu faço pra você Caraguá 

Email: eufacopravocecaragua@gmail.com 

projeto.eufacopravoce@gmail.com 
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Prefeituras correm contra o tempo para aumentar números de 

leitos para pacientes do COVID-19 

 
Coronavírus já mata 1 a cada 2h20 no Estado de SP 

 

As prefeituras do Litoral Norte correm contra o tempo para aumentar o número 

de leitos em seus hospitais públicos para poder abrigar pacientes que 

contraírem o coronavírus. 

O Brasil tem 3.049 infectados em todos os estados e 87 mortos, 68 deles em 

São Paulo, estado que tem ainda 1.052 casos confirmados da doença. O pico 

do novo coronavírus deve ocorrer nos próximos dias. 

O Coronavírus já mata 1 a cada 2h20 no Estado de SP, segundo a Secretaria 

Estadual de Saúde. Já são 68 óbitos no Estado. 

O Litoral Norte conta com 102 casos suspeitos e dois confirmados da doença, 

mas nenhuma morte oficial pelo COVID-19 até agora. Existe uma morte 

suspeita em São Sebastião, de um homem de 60 anos, que ainda aguarda a 

confirmação pelo Instituto Adolfo Lutz. 

As iniciativas dos prefeitos variam desde compra de equipamentos e 

respiradores, para ampliar os números de leitos de UTI; implantação de 

hospital de campanha, para atender casos menos grave; e, até ajuda do 

Exército. 

Na segunda-feira, dia 30, inaugura o Hospital Regional de Caraguatatuba, com 

20 leitos para atender casos específicos do novo coronavírus. 

Em São Sebastião, cidade que registra dois casos confirmados de coronavírus, 

onze casos suspeitos e investiga uma morte pelo vírus, o prefeito Felipe 

Augusto, procura ampliar o número de leitos UTI no hospital de clínicas que já 



 

 
 

conta com 10 leitos UTI e outros 10 leitos de enfermaria. O prefeito investe na 

compra de equipamentos, como respiradores. 

 
Com mais de 900 moradores com síndrome gripal, o prefeito prepara o ginásio 

do Tebar Praia Clube, que terá 90 leitos e também, um hospital de campanha 

na Rua da Praia, também com 90 leitos, para atender a população. 

Em Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Júnior, também amplia o número de leitos 

na Santa Casa, que a conta com sete leitos de UTI (Unidade de Tratamento 

Intensivo), sete leitos de Unidade Semi Intensiva e três de Emergência. 

 

 
 

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. 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai implantar mais sete leitos de UTI com equipe 

completa e equipamentos de isolamento respiratório. Caraguatatuba conta com 

40 casos suspeitos de coronavírus. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa ainda que, se houver necessidade de 



 

 
 

instalação a primeira opção de hospital de campanha será o CIAPI (Centro 

Integrado de Apoio a Pessoa com Deficiência e Idoso). E ainda podem ser 

requisitados hotéis e pousadas da cidade. 

Como medidas de combate ao Covid-19 (Coronavírus), a Prefeitura de 

Caraguatatuba vai montar mais uma área para tratar de pacientes com 

suspeitas ou diagnosticados com o vírus. Serão mais sete leitos de UTI com 

respiradores e aparelhos de EPI, além de 20 leitos de clínica médica e 12 leitos 

de pediatria, todos voltados para isolamento de pacientes. Esses espaços não 

serão construídos, apenas adaptados da atual estrutura existente, uma vez que 

as cirurgias eletivas foram suspensas. 

Dos 40 casos suspeitos na cidade, 33 estão em isolamento domiciliar e sete 

em UTI (quatro pacientes estáveis e três entubados). 

Ilhabela, com 15 casos suspeitos do vírus, conta com oito leitos de UTI. Eram 

quatro, mas a prefeita Gracinha conseguiu recursos e equipamentos para 

instalar mais quatro leitos. 

Em Ilhabela, não existe nenhuma pessoa internada com suspeita de 

coronavírus no hospital Mário Covas. A única pessoa que está internada, 

segundo a prefeitura, não tem nenhuma relação com o vírus. 

A prefeitura informou ainda que já estão reservados mais 30 leitos no hospital 

para atender pacientes com sintomas avançados da doença. E se for 

necessário abrirá um hospital de campanha. 

 

 
 

A cidade tem 35 casos de síndromes gripais. A prefeitura está instalando uma 

“Gripário”, uma espécie hospital de campanha no estacionamento do hospital 

Mário Covas para atender os casos de gripe. 

Ubatuba, com 36 casos suspeitos de coronavírus, não conta com leitos de UTI 

na Santa Casa do município. O hospital tem 84 leitos, mas nenhum de UTI, 



 

 
 

segundo informou a prefeitura. 

 
 

Bastante preocupado, o prefeito Délcio Sato está elaborando um ofício, a ser 

encaminhado para o Exército, solicitando instalações de hospital de campanha 

no Centro de Convenções e algumas escolas das regiões Oeste, Sul e Norte 

de Ubatuba para atender os possíveis casos de coronavírus. Na Santa Casa, 

uma pessoa permanece internada por suspeita de Covid-19. 

 

Hospital Regional 

 
 

Atendendo a pressão feita pelos prefeitos da região, o Governo do Estado de 

São Paulo, por meio do Instituto Sócrates Guanaes, decidiu antecipar a 

abertura do Hospital Regional, em Caraguatatuba. O hospital seria inaugurado 

no dia 7 de abril, m as abrirá suas portas a partir de segunda-feira(30), para 

atender os casos de coronavírus na região. 

Neste momento, para atendimentos de Covid-19 (Coronavírus), serão 

colocados à disposição 20 leitos, sendo 10 leitos de UTI (Unidade de 



 

 
 

Tratamento Intensivo) e 10 leitos de emergência. E até o dia 15 de abril mais 

10 leitos de UTI. 

O Estado investiu R$ 188 milhões na construção do hospital que tem nove 

salas de cirurgia e 220 leitos – 186 leitos operacionais distribuídos em 48 de 

clínica médica, 48 de clínica cirúrgica, 25 de ortopedia e traumatologia, 25 de 

neurocirurgia e 40 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), além de 16 

leitos de Day Clinic e 20 leitos de Pronto-Socorro. 
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Caraguatatuba já tem 40 casos suspeitos de COVID-19 

 
 

O número de casos suspeitos do novo coronavírus continua crescendo no 

Litoral Norte. Já são 102 casos suspeitos em toda a região. Em Caraguatatuba, 

já são 40 casos suspeitos de COVID-19 monitorados pela prefeitura. 

Caraguá é a cidade com maior número de casos suspeitos da doença, 

ultrapassando Ubatuba, que registra 36 notificações suspeitas e que vinha 

liderando o ranking de casos suspeitos até está sexta-feira(27). 

Segundo a prefeitura de Caraguatatuba, são 33 pacientes em isolamento 

domiciliar e sete em UTI (quatro pacientes estáveis e três entubados). A 

assessoria de imprensa da prefeitura não forneceu informações sobre a idade 

das pessoas internadas e nem sobre os casos suspeitos notificados por 

bairros. 

Nesta sexta-feira(27), comerciantes e autônomos da cidade promoveram uma 

carreata pela região central cobrando a abertura do comércio. O grupo se 

concentrou na avenida da praia, passou pelo centro e na frente da prefeitura e 

se dispersou em seguida. A grande maioria dos comércios permanece fechado 

na cidade. 



 

 
 

 
 

Em reunião ocorrida nesta sexta-feira, entre Aguilar Júnior, representantes da 

Associação Comercial e de Hotéis, PM e OAB, o prefeito reafirmou que 

continuará acatando as determinações do decreto estadual, que mantém a 

quarentena e libera o funcionamento de alguns comércios os através de 

delivery, bem como, oficinas mecânicas, lotéricas, transportadoras, bancas de 

jornal, além de estabelecimentos industriais, na medida em que não abranjam 

atendimento presencial ao público. 

Em Ubatuba, dos 36 casos suspeitos, apenas uma pessoa está internada na 

UTI da Santa Casa. Confira os bairros com maior número de casos suspeitos: 

Itaguá 04, Perequê-Açú 05, Estufa 1 02, Taquaral 03, Toninhas 01, 

Marafunda 02, Centro 05, Pedreira Alta 02, Bela Vista 01, Horto 02, 

Itamambuca 01, Sertão da Quina 01, 

Sumidouro 01, Sesmaria 01, Praia Grande 01, Enseada 01 e Ipiranguinha 02. 

*Outros municípios 01 

Confira os casos suspeitos por faixa etária em Ubatuba: de 6 a 11 anos, dois 

casos; de 12 a 19 anos, dois casos; de 20 a 29 anos, quatro casos; de 30 a 39 

anos, sete casos; de 40 a 49 anos, nove casos; de 50 a 59 anos, seis casos; e 

maiores de 60 anos, seis casos. 

Em Ilhabela, que tem 15 casos suspeitos, não tem nenhum deles internado no 

Hospital Mário Covas, segundo informou a prefeitura. Em São Sebastião, única 

cidade a registrar casos positivos da doença, dois, que segundo a prefeitura 

estão em isolamento domiciliar, existem ainda 11 casos suspeitos de COVID-

19 sendo investigados. O Instituto Adolfo Lutz ainda não confirmou se a morte 

de um homem de 60 anos, ocorrida na segunda-feira, foi devido ao 

coronavírus. 
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Psicólogos oferecem suporte emocional aos moradores e 

profissionais de saúde 

 
As prefeituras de São Sebastião e Caraguatatuba estão providenciando 

assistência de psicólogos aos moradores e profissionais de saúde o Litoral 

Norte para dar apoio emocional às pessoas que vivem sob o estresse da 

pandemia do coronavírus. 

Em São Sebastião, a prefeitura colocou psicólogos à disposição dos moradores 

desde a última terça-feira, dia 24. As consultas estão sendo feitas online e 

podem, também, serem realizadas através do telefone 98125-6068. 

O objetivo é tranquilizar a população bastante apreensiva com os casos de 

COVId-19 registrados no município. Médicos também foram colocados à 

disposição dos moradores para que eles possam tirar suas dúvidas com 

relação ao COVID-19, através do telefone 981254372 e também, pelo SAMU, 

no 192. São Sebastião tem dois casos positivos da doença, uma morte em 

investigação e 18 casos suspeitos da doença. 

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibiliza a partir de segunda-feira (30/03) 

um serviço de apoio emocional gratuito aos profissionais de saúde, que 

trabalham na linha de frente do atendimento de casos suspeitos de Covid-19 

(Coronavírus). Caraguá tem 40 casos suspeitos da doença. 



 

 
 

 
O atendimento será conduzido por psicólogos, apenas para assuntos relativos 

nos casos da pandemia. A equipe não atenderá outro tipo de demanda. A 

intenção é auxiliá-los a superar este momento. 

O grupo “Psicólogos por Caraguá” é formado por 13 profissionais que 

sensibilizados com o assunto, se colocaram a disposição de oferecer um 

auxílio aos profissionais de saúde que atendem ao enfrentamento deste 

problema, principalmente que atuam na Casa de Saúde Stella Maris, Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Os atendimentos serão feitos pela internet, via Skype, Whatsapp ou Hangout. 

Todas as informações serão mantidas em sigilo absoluto, sem assumir 

compromisso financeiro. Será um momento de acolhimento, escuta e empatia. 

A central de atendimento funcionará nos telefones: 3897-2169, -3897-2119/ 

2116/ 21012101169/2119/2116/2101/2118/2114/2129/2123/2125/2171/2191, 

todos os dias, em período integral, em sistema de revezamento. 

“Nós precisamos dar um suporte emocional aos profissionais, pois eles estão 

na linha de frente e precisam atender as pessoas em meio a essa pandemia”, 

disse o secretário de Saúde, Amauri Toledo. 
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Confira os números do COVID-19 

 
 

No Litoral Norte são 101 casos suspeitos, dois confirmados e uma morte em 

investigação em São Sebastião 

Caraguatatuba– 40 casos suspeitos 

Ubatuba– 36 casos em investigação 

Ilhabela– 14 casos suspeitos 

São Sebastião– dois casos confirmados, 11 casos suspeitos e uma morte em 

investigação 

No Brasil são 3.477 infectados e 93 mortes 

No estado de São Paulo são 1.223 casos confirmados e 68 mortes 

No Vale do Paraíba existem 18 casos positivos: São José dos Campos- 14 ; 

Taubaté- 2; Jacareí – 1; e, Lorena-1 

Existem nove mortes suspeitas em investigação: 3 em São José, 3 em 

Guaratinguetá; duas em Cachoeira Paulista; e, uma em Pindamonhangaba 

Na Baixada Santista são 824 casos suspeitos e 16 confirmados. Estão sendo 

investigadas 11 mortes suspeitas na região. 

Santos tem 293 casos suspeitos; Guarujá, 202; Praia Grande, 129; São 

Vicente, 67; e Bertioga, 39 casos suspeitos. 
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Vídeo: Prefeitura relembra tragédia e pede que morador 

permaneça em casa 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba está divulgando um vídeo através das redes 

sociais estimulando seus moradores a permanecerem em casa para que a 

pandemia de coronavírus não se dissemine no município. No vídeo, que tem 

um minuto de duração, a prefeitura lembrou situações trágicas pelas quais 

passou o município, como a catástrofe de 1967, que matou mais de 200 

pessoas. O vídeo não citou, no entanto, a epidemia de varíola em 1693, que 

vitimou parte da sua população e obrigou o restante a se alojar em Ubatuba e 

São Sebastião. O vídeo “Caraguá na Luta” pede a colaboração da população 

no combate ao COVID-19. Caraguatatuba tem 40 casos suspeitos da doença e 

nenhuma morte confirmada até o momento. O prefeito Aguilar Júnior mantém 

as determinações do decreto estadual, que determina quarentena até o dia 7 

de abril e equipa as unidades de saúde para atender um possível caso de 

disseminação do novo coronavírus no município. 

 

Confira o vídeo: 
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Aumenta número de casos suspeitos de Covid-19 em 

Caraguatatuba 

 
Caraguá tem ainda cinco casos suspeitos de gripe Influenza em investigação 

O Boletim Saúde divulgado pela Prefeitura de Caraguatatuba, neste 

sábado(28), confirma que os casos de coronavírus continuam aumentando na 

cidade. Segundo dados do boletim divulgado às 14 horas, são 51 casos 

suspeitos notificados, oito deram negativo e 43 estão em investigação. 

Em live, deste sábado, o prefeito Aguilar Júnior, informou que 33 pacientes 

estão isoladas em casa e sete na Santa Casa. Dos sete pacientes internados 

na UTI da santa casa, quatro estão entubados. 

 
 

Os pacientes na UTI são quatro homens com idades de 43, 62, 64 e 70 anos e 

três mulheres, com idade de 64, 66 e 79 anos. O prefeito informou ainda que 

na tarde deste sábado deram entrada na santa casa três crianças, do sexo 



 

 
 

masculino com idade de 1 ano e 7 meses, 8 e 9 anos, com suspeita de H1N1 

ou coronavírus. Novas informações sobre as crianças devem ser divulgadas 

ainda hoje. 

 

 
 

Em Caraguá, segundo dados repassados pelo prefeito, os casos suspeitos 

começaram a a parecer a partir do dia 2 de março e que, hoje, sábado(28), já 

são mais de 50 notificações. A cidade lidera o número de casos suspeitos do 

vírus na região. Ubatuba tem 36 suspeitos, Ilhabela, 14 e São Sebastião, onze. 

Os dois casos positivos registrados na região foram notificados em São 

Sebastião que, também, investiga uma morte pelo coronavírus. 

Aguilar Júnior disse ainda que já liberou o kit alimentação para as escolas 

municipais e que também vai fdistribuir kit alimentos para a população que está 

passando dificuldades devido a pandemia de coronavírus e que se encontra 

em situação de vulnerabilidade. 

O prefeito disse que teve uma reunião importante ontem com representantes 

do comércio, hotelaria, PM e OAB onde mostrou sua preocupação com a 

questão comercial e de empregos e informou que está buscando apoio do 

governo estadual e federal para ajudar os trabalhadores e comerciantes da 

cidade. 

O documento, boletim saúde, também detalhas outras doenças: Já são 1.771 

casos notificados de dengue, sendo 1.386 negativos e 385 positivos. 

Caraguatatuba também tem quatro casos de chikungunya, dois descartados e 

dois em investigação, um caso de Sarampo e cinco casos de gripe Influenza 

suspeitos, aguardando exames. 

 

Influenza 

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. 



 

 
 

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. 

Agentes de Saúde das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba vão vacinar os idosos, em domicílio, sempre de segunda a 

sexta-feira. As doses serão aplicadas até o dia 15 de abril. As equipes 

percorrerão as ruas dos bairros, entre 8h e 17h,e não é necessário 

agendamento. 

Mesmo os idosos que nunca utilizaram os serviços da UBS do bairro também 

serão atendidos, mas para isso é necessário ligar na Unidade de Saúde mais 

próxima para cadastro. A Prefeitura de Caraguatatuba adotou essa medida 

com o objetivo de evitar aglomeração e deslocamento dos idosos. 

 

Estado 

Entre os dias 23 e 26 de março, foram aplicadas doses em 350,3 mil 

trabalhadores de saúde (25,8%) e 2 milhões de idosos (42%). Coberturas 

vacinais similares só foram alcançadas entre esses dois grupos duas semanas 

depois da etapa destinada a eles, no ano passado. 

Em 2019, a campanha foi disponibilizada para esses grupos no dia 22 de abril. 

Quatro dias depois, as coberturas vacinais eram de 8,5% entre profissionais de 

saúde (117,3 mil vacinados) e 14,3% dos idosos (692,5 mil). 

Neste ano, idosos e trabalhadores entraram na primeira etapa de imunização 

para intensificar a prevenção de doenças respiratórias, no contexto de 

enfrentamento ao novo Coronavírus. Além disso, a partir de 30 de março serão 

imunizados profissionais das forças de segurança e salvamento, com 

antecipação em duas semanas para esse público. 

“É fundamental garantir a prevenção dos profissionais de saúde que estão na 

linha de frente da assistência, assim como os que trabalham na área de 

segurança e salvamento e estão em contato direto com a população; além 

disso, precisamos proteger os idosos, mais vulneráveis a complicações pela 

gripe e também à COVID-19”, explica a diretora do Centro de Vigilância 

Epidemiológica, Helena Sato, que ocupa também a posição de coordenadora 

substituta do Centro de Contingência de Coronavírus. 

O início da campanha em 2020 foi antecipado em três semanas, graças à 

agilidade do Instituto Butantan, que entrega ao Brasil 75 milhões de doses da 

vacina. São 10 milhões de doses a mais do que as fornecidas ao país, no ano 

passado. 

“A vacina irá prevenir a população alvo contra o vírus Influenza de três tipos e é 



 

 
 

fundamental para evitar complicações decorrentes da gripe, otites e sinusites. 

É indispensável que as pessoas respeitem as etapas para que não haja 

aglomerações nos postos, evitando a transmissão de doenças respiratórias, 

como a COVID-19 e a própria gripe”, reforça a diretora de Imunização da 

Secretaria, Nubia Araujo. 

“A vacina não provoca gripe em quem tomar a dose, já que é composta apenas 

de fragmentos do vírus que causam a devida proteção, mas são incapazes de 

causar a doença”, explica. 

As doses produzidas pelo Butantan nesse ano são constituídas por três cepas 

de Influenza: A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09; A/South Austrália/34/2019 

(H3N2); e B/Washington/02/2019 (linhagem B/Victoria). 

A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas a 

campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas 

respiratórios nos próximos meses. “Além de proteger a população contra a 

Influenza, queremos minimizar o impacto sobre os serviços de saúde em meio 

a pandemia de COVID-19, já que os sintomas destas doenças são 

semelhantes”, diz o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann. 

A orientação aos profissionais que trabalharão na campanha é para que haja 

organização da fila e do ambiente. Deverá ser feita uma triagem com 

identificação de sintomático respiratório – presença de febre, tosse, coriza e 

falta de ar. Se a pessoa tiver febre ou mau estado geral, deverá ser colocada 

máscara no paciente e adiada a vacina, com orientação para ida a um serviço 

de saúde. Máscaras também deverão ser colocadas naqueles que tiverem 

tosse ou coriza, mas nesses casos a dose poderá ser aplicada, e ainda assim a 

pessoa será orientada para procurar um serviço de saúde. 

As equipes deverão anotar as doses aplicadas, com mesas e distanciamento 

de pelo menos 1 metro entre o anotador e paciente. Cada profissional deverá 

usar caneta própria e álcool deverá ficar disponível para uso. O vacinador não 

precisa utilizar luvas nem máscara cirúrgica, apenas seguir as normas de 

higienização. 

 

Etapas da campanha de 2020 

Etapa 1: a partir de 23 de março, para idosos acima de 60 anos e 

trabalhadores da saúde; 

*Antecipação de forças de segurança e salvamento, a partir de 30 de março. 

Etapa 2: a partir de 16 de abril para professores, portadores de doenças 

crônicas, comorbidades e outras condições clínicas especiais; 

Etapa 3: a partir de 9 de maio, para crianças com idade maior que 6 meses e 

menor que 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), e outros; 

Dia de D: 9 de maio, para todos os grupos do público-alvo, incluindo pessoas 

acima de 55 anos. 
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A arte não para em tempos de coronavírus 

 
 

O trabalho do artista plástico Edson Macedo, de Caraguatatuba, transforma o 

concreto em pinturas expressivas e representativas da vida caiçara. 

Em tempos de coronavírus, Macedo, através de suas pinturas, dá um colorido 

no que parece cinza, esperança de dias melhores. 

Ele já é bem conhecido em Caraguá e em toda a região pela qualidade de suas 

obras, que já foram expostas em várias cidades. 

O trabalho atual desenvolvido em unidades da Sabesp chama a atenção de 

todos, principalmente, por quem trafega pela região do bairro do Porto Novo, 

em Caraguá. moradores, veranistas e turistas. 



 

 
 

 
 

Muros e até torres da empresa ganharam pinturas coloridas e bastante 

significativas, valorizando o caiçara e a cultural local e regional. 

Macedo faz questão de agradecer o apoio e a estrutura fornecida pela Sabesp 

para poder desenvolver seu trabalho, sem esquecer do “mano” José Cláudio. 

O artista plástico também agradece o incentivo de todos, que através das redes 

sociais, comentam da beleza de suas pinturas. As fotos são de Taís 

Albuquerque. 



 

 
 

 
Macedo 

 
Macedo, um artista caiçara, valorizando a comunidade tradicional 

Edson Macedo da Costa, caiçara nascido e criado em Caraguatatuba, se 

interessou pela pintura desde de criança. Conta que quando morava em um 

sítio, usava o carvão, para pintar as paredes de taipa e as embalagens de pão 

que o pai trazia para casa. 

Mais tarde, foi se especializando. Fez curso com o renomado artista plástico 

Antônio Carelli , em Caraguatatuba e passou a expor suas obras pela região. 

Sobre o trabalho que desenvolve para a Sabesp, explicou que inicialmente a 

ideia era pintar pata impedir as pichações, mas a população gostou tanto do 

trabalho que passou a preservar suas pinturas. 



 

 
 

“Quando o Ronaldo Serra Fernandes, da Sabesp, me ligou para fazer o 

trabalho gostei porque foi decidido que deveria retratar o caiçara tradicional, 

aquele que vive e depende da pesca para o seu sustento. Conversei com os 

moradores do Porto Novo e repassei o que eles me contaram na Torre da caixa 

d’água do bairro”, detalhou. 

Macedo contou que para pintar o muro e a torre da caixa d’água levou três 

semanas. O painel da torre tem 18 metros, Macedo precisou de uma suporte 

para trabalhar no local. O irmão Zé Cláudio ajudou a operar o guindaste para 

que pudesse pintar a parte de cima da torre. 
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Hospital Regional de Caraguatatuba abre nesta segunda-

feira(30) 

 
O Governador João Doria confirmou 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). 

“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. 

A abertura dos leitos de UTI estava inicialmente prevista para o final deste 

semestre. 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. O HR será referência para atendimento de 

casos de Covid-19 no Litoral Norte, que tem dois casos confirmados, investiga 

uma morte suspeita pela doença e registra mais de 100 caso suspeitos do novo 

coronavírus. 

Coordenadora interina do Centro de Contingência do Coronavírus, a médica 

Helena Sato, ressaltou a importância de que moradores de todas as regiões de 

São Paulo cumpram as medidas de isolamento para evitar a disseminação do 

vírus. “Ficar em casa é a vacina que nós temos. Essa é a grande 

responsabilidade de todos nós enquanto cidadãos”, disse. 

A antecipação da inauguração do hospital ocorreu graças a pressão feita pelos 

prefeitos da região. Oficialmente, o estabelecimento seria aberto a partir de 7 

de abril. “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. 
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Confira os números da Covid-19 

 
 

No Litoral Norte são 119 casos em investigação, sendo 47 em Caraguatatuba, 

37 em Ubatuba, 24 em São Sebastião e 11 em Ilhabela. 

Em São Sebastião foram registrados os dois únicos casos positivos do vírus 

na região. A cidade também investiga uma morte suspeita de Covid-19. 

No Vale do Paraíba são 21 casos confirmados, 18 em São José dos Campos, 

dois em Taubaté e um em Jacareí. O Vale investiga nove mortes suspeitas, 

três em São José, duas em Cachoeira Paulista, duas em Pindamonhangaba e 

duas na cidade de Guaratinguetá. 

Em São Paulo já são 84 mortes e mais de 1.200 casos de Covid-19. 

No Brasil são 4.136 pessoas infectadas e 136 mortes pela doença. 
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Economista recomenda ao comerciante “planejamento” para 

superar a crise 

 
 

A pandemia do coronavírus vai levar o país e todo o mundo inteiro para uma 

recessão este ano. Não tem como. 

A ciência se vira para tentar esclarecer e resolver a questão sanitária, mas e a 

financeira? Como vai ficar? A gente percebe que comerciantes e empresários 

de nossa região estão totalmente perdidos com essa crise econômica gerada 

pela Covid-19. 

O Tamoios News “bateu um papo” no sábado a noite com o economista Miguel 

Daoud, um dos mais renomados do país sobre esta questão. O que devem 

esperar comerciantes e empresários a partir desta pandemia? 

Formado pela PUC de São Paulo,, tendo mais de 10 anos de experiência em 

eventos e nos meios de comunicação, passando por programas de rádio e 

televisão em emissoras como Globo News, Band News, Record News, Jovem 

Pan e CBN, atualmente, Miguel Daoud é comentarista do Canal Rural. 

O economista morou muitos anos em Caraguatatuba, durante a infância e sua 

juventude, época em que seu pai mantinha um comércio na Rua Santa Cruz, 

região central da cidade. 

Palestrante e consultor, Miguel Daoud lembra, inicialmente, que vivemos uma 

grave crise sanitária que afeta a economia. Não é uma crise econômica, mas 

sim, sanitária que afeta a economia global. 

Segundo ele, o mundo nunca tinha enfrentado uma situação parecida, nem 

mesmo em 1908 durante a gripe espanhola e nem em 2008, precipitada pela 



 

 
 

falência do tradicional banco de investimento estadunidense Lehman Brothers, 

fundado em 1850, que gerou uma crise financeira internacional. 

“Nessa realidade sanitária e financeira que vivemos diante da pandemia do 

novo coronavírus temos duas incertezas: a primeira, é se vírus chegou para 

ficar ou vai sumir; a segunda, é sobre como vai ficar a economia”, comentou. 

O período de quarentena e isolamento social tem afetado a todos, mas são 

medidas corretas para se evitar a disseminação do vírus. 

Questionado se o comerciante ou empresário deve fechar as portas ou 

esperar, Miguel Daoud recomenda que aguardem entre 60 e 90 dias, quando 

então se terá uma avaliação mais clara da situação sanitária e, a partir dai, 

buscar alternativas para a retomada dos negócios. 

“Nunca se poderia imaginar uma situação como essa, do Coronavírus, que 

pudesse causar tanto impacto financeiro. Poderia ocorrer algo, em função de 

uma guerra, mas nunca de algo que pudesse afetar todo o planeta”, contou. 

Segundo ele, a primeira coisa é procurar entender o que está ocorrendo; a 

segunda, é saber como será o apoio do governo para as pequenas e médias 

empresas. É preciso saber como será feito isso. O pequeno e médio 

empresário tem que buscar informações e ser informado sobre isso para ter 

acesso a ajuda que virá do governo federal. 

Segundo ele, o pequeno e médio empresário tem que estar preparado para o 

caso de ocorrer uma recessão acelerada, caso contrário, não conseguirá 

sobreviver a crise econômica. O recado é simples, o comerciante deve se 

planejar e se preparar para sobreviver financeiramente após o coronavírus. 
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Fotos mostram detalhes do novo Hospital Regional de 

Caraguatatuba 

 
 

O Hospital Regional de Caraguatatuba deverá ser inaugurado nesta segunda-

feira, dia 30, após pressão feita pelos prefeitos da região, preocupados com a 

disseminação do coronavírus em seus município. 

O hospital que está sendo administrado pelo Instituto Sócrates Guanaes vai 

abir com poucos leitos, cerca de 20 e aos poucos implantando outros. A 

inauguração é emergencial para atender os casos do covid-19. 

A abertura demorou para ocorrer. As obras começaram em 2016. A 

inauguração deveria ocorrer em 2018, depois em 2019 e finalmente, acontece 

nesta segunda-feira. 

O hospital conta com nove salas de cirurgia e 220 leitos – 186 leitos 

operacionais distribuídos em 48 de clínica médica, 48 de clínica cirúrgica, 25 de 

ortopedia e traumatologia, 25 de neurocirurgia e 40 leitos de Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI), além de 16 leitos de Day Clinic e 20 leitos de 

Pronto-Socorro. 

A sua construção foi financiada pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com investimentos de R$188 milhões utilizados na 

construção e aquisição de equipamentos para o hospital, que será referência 

na região no atendimento de casos de média e alta complexidades. Uma ala de 

Oncologia está sendo construída atendendo pedido do prefeito Aguilar Júnior, 

de Caraguatatuba. 



 

 
 

Confira fotos com detalhes do novo Hospital Regional: 
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Tribunal de Justiça derruba liminar e autoriza retomada da obra 

da Tamoios com 1,5 mil trabalhadores; operários denunciaram 

aglomerações em reportagens do Radar Litoral 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu, na última quinta-
feira (26/3), os efeitos da medida liminar proferida pelo juiz Ayrton Vidolin 
Marques Junior, da Comarca de Caraguatatuba, que havia determinado à 
Construtora Queiroz Galvão e à Concessionária Tamoios a paralisação 
total da obra de duplicação da Rodovia dos Tamoios por expor trabalhadores a 
risco de contaminação diante da pandemia do Coronavírus (Covid-19), o que 
atendia ação civil pública movida pela prefeitura. Com esta decisão do TJ, a 
obra que conta com 1,5 mil trabalhadores já foi retomada. A situação das 
aglomerações em refeitórios, áreas de convívio, vestiários e nos próprios 
ônibus vinha sendo denunciada pelos próprios operários, conforme reportagens 
do Radar Litoral. A Prefeitura de Caraguá informou que irá recorrer da 
decisão. 

Nesta manhã de sexta-feira (27/3), o Radar Litoral já recebeu imagens de 
ônibus com trabalhadores em sua capacidade máxima, bem como o 
comunicado da empresa encaminhado aos operários. Eles relatam a falta de 
álcool gel e de ações para evitar as aglomerações.  

Em nota, a Concessionária Tamoios informou que todos os procedimentos 
estão sendo adotados. "Após decisão judicial, a Concessionária Tamoios 
retomou as obras de duplicação do trecho de serra mantendo as precauções 
definidas pelas autoridades. Apesar da crise covid-19, a Concessionária 



 

 
 

mantém os serviços da rodovia, garantindo abastecimento de insumos para a 
população", diz a nota.  

Na decisão do Tribunal de Justiça, a relatora Heloísa Martins Mimessi diz o 
seguinte: "defiro o colimado efeito suspensivo, com determinação de adoção 
pelas agravantes de medidas eficazes voltadas ao impedimento de 
aglomerações no ambiente de trabalho". 

Ela ressalta ainda a necessidade de "evitar as aglomerações dos funcionários 
nos canteiros de obra, nos refeitórios e no transporte, respeitando as distâncias 
preconizadas pelas autoridades de saúde, se necessário impondo horários 
diferenciados de transporte e intervalos para refeições, e implementando 
medidas de orientação e fiscalização nesse sentido, devendo ainda fornecer 
marmitas e talheres descartáveis".  



 

 
 

 

Comunicado enviado aos trabalhadores, que termina a retomada da obra 

 

Entenda o caso 

Enquanto o comércio e pequenas empresas cumprem a quarentena, conforme 

determinação do Estado até o dia 7 de abril, a obra da Construtora Queiroz 



 

 
 

Galvão/Concessionária Tamoios, que reúne 1,5 mil trabalhadores, é retomada. 

A tentativa de paralisação para evitar o contágio pelo Covid-19 vem ocorrendo 

desde a semana passada após as denúncias feitas pelos trabalhadores nas 

reportagens do Radar Litoral.  

A ação da Prefeitura de Caraguatatuba que culminou com a liminar, 

foi ingressada na segunda-feira (23/3), relatando descumprimento de 

notificações da Vigilância Sanitária Municipal para cessar as atividades de 

produção (exceto essenciais), como medidas de segurança contra a Covid-19. 

A liminar proferida pelo juiz da cidade e que agora foi derrubada pelo TJSP 

previa multa de R$ 100 mil.  

Em reportagem anterior do Radar Litoral, a Queiroz Galvão enviou a seguinte 

nota.  "A Construtora Queiroz Galvão, responsável pela duplicação da rodovia 

dos Tamoios, informa que está cumprindo rigorosamente com todas as 

orientações do Ministério da Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus e, 

para isso, já adotou diversas medidas para proteger seus colaboradores, sem, 

no entanto, suspender as operações da empresa". Agora, com a liminar 

expedida nesta terça, a obra deve ser imediatamente paralisada sob pena de 

multas. 
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Presidente da Câmara pede transporte público exclusivo para 

profissionais da saúde em Caraguá 

 

 

Nesta semana, o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, 

vereasoeFrancisco Carlos Marcelino (Carlinhos da Farmácia), enviou à 

Prefeitura 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 ao 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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Divulgação/PMC 

Em reunião com representantes de entidades, Aguilar Júnior 

afirma que seguirá decreto estadual da quarentena 
 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta sexta-feira (27) 
com representantes da Associação Comercial de Caraguatatuba, Associação 
de Hotéis e Pousadas, Associação de Quiosques, de supermercados, do 
Conselho Municipal de Turismo, Fundo Social de Solidariedade, Câmara 
Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil - 65ª Subseção, Corpo de 
Bombeiros, além da Polícia Militar. 

O encontro ocorreu na Secretaria de Educação e teve o objetivo de reafirmar 
que a Prefeitura seguirá o decreto estadual, assinado pelo governador, João 
Dória, esta semana, para restrição de serviços e comércios, bem como 
estabelecer quais são as atividades consideradas essenciais, neste momento. 

O Decreto 64.881, de 22 de março, do governador João Dória inclui alguns 
estabelecimentos comerciais como essenciais que não estavam contidos no 
decreto municipal 1.230, de 16 de março, 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 5)% o número de pessoas que podem ingressar nos 
respectivos estabelecimentos, que consta no Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) 



 

 
 

Medidas de contenção - O prefeito também repassou as últimas informações 
sobre as medidas tomadas pela Administração Municipal em relação epidemia 
do novo coronavírus (Covid-19). 

“Seguiremos, à risca, o que estabelece o decreto estadual para todos os 
municípios do Estado de São Paulo. Sabemos que depois dessa crise na 
saúde, virá a crise econômica. Mas, agora, minha preocupação é minimizar, ao 
máximo, os impactos do novo coronavírus no município”, ressaltou Aguilar 
Junior. 

A Prefeitura de Caraguatatuba criou sete leitos de UTI, especificamente, para 
atender casos do novo coronavírus. Também remanejou 20 leitos de clínica 
médica para isolamento dos pacientes suspeitos do Covid-19 e mais 12 leitos 
de pediatria de isolamento para pacientes suspeitos. Todos esses 39 leitos 
estão na Casa de Saúde Stella Maris, no Centro.  

A partir do dia 30 de março, mais 10 leitos estarão disponíveis para atender 
casos do novo coronavírus, no Hospital Regional, no bairro Pontal de Santa 
Marina. 

O prefeito falou de investimentos na criação dos espaços de isolamento nas 
Unidades de Saúde, Casa de Saúde Stella Maris, compra da medicação, 
aquisição de 400 kits de teste rápido para detecção do vírus nos casos de 
pacientes graves, além de equipamentos de proteção individual, entre outras 
ações. 

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. 

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. 

Os empresários Lucas Gallina e Thiago Fabretti, presentes à reunião, apesar 
de apontarem os prejuízos econômicos em vários setores, demonstraram 
estarem em concordância com o decreto estadual e em relação às medidas 
adotadas pela administração. 

O presidente da OAB-65ª Subseção, Carlos Felipe Tobias, disse esse período 
é de exceção e que a hora exige que todos os segmentos sociais dividam 
responsabilidades. “A OAB está à disposição”, afirmou. 

O comandante da Polícia Militar na cidade, major André Luiz Paes, explicou 
que o efetivo do Litoral Norte está nas ruas para garantir a segurança social, 
principalmente durante as madrugadas. 



 

 
 

O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Newton Kruger, ressaltou que 
a corporação está preparada para atender casos de pessoas infectadas com o 
Covid-19 com os equipamentos de proteção individual necessários. 

O presidente da Câmara dos Vereadores, Francisco Carlos Marcelino, do 
mesmo modo declarou que o Legislativo está a postos para agilizar os atos do 
Executivo contra o Covid-19. 
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Dupla é presa com drogas e arma durante operação da PM no 

Rio do Ouro em Caraguá 
 

 

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de dois 

indivíduos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, na noite de sábado 

(28/3), no Rio do Ouro, em Caraguatatuba. Ao perceber a chegada das 

viaturas, a dupla tentou fugir e foi capturada no quintal de uma casa.  

Eles abandonaram uma mountain bike branca e deixaram o portão da 

residência aberto. Um deles estava com uma sacola na mão, contendo boa 

parte das drogas. 

Foram apreendidos 98 porções de cocaína, 103 pedras de crack e 12 porções 

de maconha, além de um revólver calibre 22 com numeração suprimida e com 

seis munições intactas e uma deflagrada. O outro carregava 15 porções de 

cocaína na cueca.  

 Posteriormente, os policiais identificaram os indivíduos que, quando menores, 

tiveram passagens pela Fundação Casa. Ambos foram levados para a 

delegacia da cidade e permaneceram à disposição da justiça. 
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Tribunal de Justiça determina retomada de obras da duplicação 

da Tamoios 

 

Obra havia sido suspensa na terça (24) depois determinação da Justiça. 

 

  

 O Tribunal de Justiça determinou a retomada da obra de duplicação da rodovia 

dos Tamoios em Caraguatatuba (SP). A obra havia sido paralisada em caráter 

liminar pela Justiça após alegação da prefeitura de que o ambiente de trabalho 

dos funcionários era de risco diante da pandemia de coronavírus (Covid-19). 

A decisão emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) foi em 

resposta a um recurso da Queiroz Galvão e da Concessionária Tamoios, que 

alegaram que a paralisação das obras causaria prejuízos ao estado, tendo em 

vista que cumprem contrato. A obra estava suspensa desde a terça-feira (24). 

A relatora, Heloísa Mimessi, decidiu pela liberação das obras nesta quinta-feira 

(26). "Neste cenário de enfrentamento de crise sanitária mundial, sem 

precedentes na história recente, é necessária a adoção de soluções 

harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos 

administrativo", diz em trecho da decisão desta quinta-feira (26). 

Apesar da liberação, a Justiça determinou condições para a volta dos 

trabalhadores às obras como reformulação do transporte de funcionários para 

evitar aglomerações; implantação, se necessário, de horários diferentes de 

jornada para respeitar a distância segura entre pessoas; fornecimento de 

marmitas e talheres descartáveis e medidas de orientação aos trabalhadores. 

A reportagem do G1 acionou a Concessionária Tamoios e a Queiroz Galvão, 

mas aguardava o retorno até a publicação. A prefeitura de Caraguatatuba 



 

 
 

informou que vai recorrer da decisão. 

  

Suspensão 

As obras foram suspensas na terça (24) depois de um pedido da Prefeitura de 

Caraguatatuba à Justiça. No pedido, a administração alegou que a 

continuidade das obras na rodovia seria um risco para a saúde pública e que 

não haveria infraestrutura para atendimento na cidade. 

A gestão pediu à justiça a suspensão até o fim do período de emergência, com 

aplicação de multa de até R$ 100 mil em caso de descumprimento. O pedido 

foi acatado pela justiça da cidade, mas derrubada com a nova decisão em 

segunda instância. 
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Caraguatatuba disponibiliza serviço de apoio emocional aos 

profissionais de saúde 
 

O atendimento será conduzido por psicólogos, apenas para assuntos relativos 

nos casos da pandemia. A equipe não atenderá outro tipo de demanda. A 

intenção é auxiliá-los a superar este momento. 

  

 
 

 A Prefeitura de Caraguatatuba disponibiliza a partir de segunda-feira (30/03) 

um serviço de apoio emocional gratuito aos profissionais de saúde, que 

trabalham na linha de frente do atendimento de casos suspeitos de Covid-19 

(Coronavírus). 

O atendimento será conduzido por psicólogos, apenas para assuntos relativos 

nos casos da pandemia. A equipe não atenderá outro tipo de demanda. A 

intenção é auxiliá-los a superar este momento. 

O grupo “Psicólogos por Caraguá” é formado por 13 profissionais que 

sensibilizados com o assunto, se colocaram a disposição de oferecer um 

auxílio aos profissionais de saúde que atendem ao enfrentamento deste 

problema, principalmente que atuam na Casa de Saúde Stella Maris, Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Os atendimentos serão feitos pela internet, via Skype, Whatsapp ou Hangout. 

Todas as informações serão mantidas em sigilo absoluto, sem assumir 

compromisso financeiro. Será um momento de acolhimento, escuta e empatia. 

A central de atendimento funcionará nos telefones (12) 3897-

2169/2119/2116/2101/2118/2114/2129/2123/2125/2171/2191, todos os dias, 

em período integral, em sistema de revezamento. 

“Nós precisamos dar um suporte emocional aos profissionais, pois eles estão 

na linha de frente e precisam atender as pessoas em meio a essa pandemia”, 

disse o secretário de Saúde, Amauri Toledo. 
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Vacinação contra gripe para idosos será sempre de segunda a 

sexta-feira casa a casa até 15 de abril, em Caraguá 

 

As equipes percorrerão as ruas dos bairros, entre 8h e 17h, e não é necessário 

agendamento. 

  

 

  
Agentes de Saúde das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba vão vacinar os idosos, em domicílio, sempre de segunda a 

sexta-feira. As doses serão aplicadas até o dia 15 de abril. 

As equipes percorrerão as ruas dos bairros, entre 8h e 17h, e não é necessário 

agendamento. 

Mesmo os idosos que nunca utilizaram os serviços da UBS do bairro também 

serão atendidos, mas para isso é necessário ligar na Unidade de Saúde mais 

próxima para cadastro. 

A Prefeitura de Caraguatatuba adotou essa medida com o objetivo de evitar 

aglomeração e deslocamento dos idosos. 

Profissionais de saúde 

Nesta primeira fase da campanha também serão vacinados trabalhadores de 

saúde que estão na ativa e atuam na linha de frente do atendimento à 

população. 

Para este público, a vacinação será feita nas Unidades de Saúde de referência 

ou de trabalho do profissional. 
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Caraguatatuba seguirá decreto estadual em relação aos 

serviços essenciais e estabelecimentos comerciais 
 

O Decreto 64.881, de 22 de março, do governador João Dória inclui alguns 

estabelecimentos comerciais como essenciais que não estavam contidos no 

decreto municipal 1.230, de 16 de março, como oficinas mecânicas, lotéricas, 

transportadoras, bancas de jornal, além de estabelecimentos industriais, na 

medida em que não abranjam atendimento presencial ao público. 

 

 

  
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta sexta-feira (27) 

com representantes da Associação Comercial de Caraguatatuba, Associação 

de Hotéis e Pousadas, Associação de Quiosques, de supermercados, do 

Conselho Municipal de Turismo, Fundo Social de Solidariedade, Câmara 

Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil – 65ª Subseção, Corpo de 

Bombeiros, além da Polícia Militar. 

O encontro ocorreu na Secretaria de Educação e teve o objetivo de reafirmar 

que a Prefeitura seguirá o decreto estadual, assinado pelo governador, João 

Dória, esta semana, para restrição de serviços e comércios, bem como 

estabelecer quais são as atividades consideradas essenciais, neste momento. 

O Decreto 64.881, de 22 de março, do governador João Dória inclui alguns 

estabelecimentos comerciais como essenciais que não estavam contidos no 

decreto municipal 1.230, de 16 de março, 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 5)% o número de pessoas que podem ingressar nos 

respectivos estabelecimentos, que consta no Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros (AVCB) 

Medidas de contenção – O prefeito também repassou as últimas informações 



 

 
 

sobre as medidas tomadas pela Administração Municipal em relação epidemia 

do novo coronavírus (Covid-19). 

“Seguiremos, à risca, o que estabelece o decreto estadual para todos os 

municípios do Estado de São Paulo. Sabemos que depois dessa crise na 

saúde, virá a crise econômica. Mas, agora, minha preocupação é minimizar, ao 

máximo, os impactos do novo coronavírus no município”, ressaltou Aguilar 

Junior. 

A Prefeitura de Caraguatatuba criou sete leitos de UTI, especificamente, para 

atender casos do novo coronavírus. Também remanejou 20 leitos de clínica 

médica para isolamento dos pacientes suspeitos do Covid-19 e mais 12 leitos 

de pediatria de isolamento para pacientes suspeitos. Todos esses 39 leitos 

estão na Casa de Saúde Stella Maris, no Centro. 

A partir do dia 30 de março, mais 10 leitos estarão disponíveis para atender 

casos do novo coronavírus, no Hospital Regional, no bairro Pontal de Santa 

Marina. 

O prefeito falou de investimentos na criação dos espaços de isolamento nas 

Unidades de Saúde, Casa de Saúde Stella Maris, compra da medicação, 

aquisição de 400 kits de teste rápido para detecção do vírus nos casos de 

pacientes graves, além de equipamentos de proteção individual, entre outras 

ações. 

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. 

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. 

Os empresários Lucas Gallina e Thiago Fabretti, presentes à reunião, apesar 

de apontarem os prejuízos econômicos em vários setores, demonstraram 

estarem em concordância com o decreto estadual e em relação às medidas 

adotadas pela administração. 

O presidente da OAB-65ª Subseção, Carlos Felipe Tobias, disse esse período 

é de exceção e que a hora exige que todos os segmentos sociais dividam 

responsabilidades. “A OAB está à disposição”, afirmou. 

O comandante da Polícia Militar na cidade, major André Luiz Paes, explicou 

que o efetivo do Litoral Norte está nas ruas para garantir a segurança social, 

principalmente durante as madrugadas. 

O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Newton Kruger, ressaltou que 



 

 
 

a corporação está preparada para atender casos de pessoas infectadas com o 

Covid-19 com os equipamentos de proteção individual necessários. 

O presidente da Câmara dos Vereadores, Francisco Carlos Marcelino, do 

mesmo modo declarou que o Legislativo está a postos para agilizar os atos do 

Executivo contra o Covid-19. 
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Covid-19: 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, 
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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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Caraguatatuba seguirá decreto estadual em relação aos 

serviços essenciais e estabelecimentos comerciais 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, comunicou em reunião 

com representantes de entidades do comércio que a Prefeitura seguirá o 

decreto estadual, assinado pelo governador João Dória, para restrição de 

serviços e comércios, bem como estabelecer quais são as atividades 

consideradas essenciais, neste momento. O encontro ocorreu na Secretaria de 

Educação. 

O Decreto 64.881, de 22 de março, do governado de SP inclui alguns 

estabelecimentos comerciais como essenciais que não estavam contidos no 

decreto municipal 1.230, de 16 de março, como oficinas mecânicas, lotéricas, 

transportadoras, bancas de jornal, além de estabelecimentos industriais, na 

medida em que não abranjam atendimento presencial ao 

público. Os prestadores de serviços privados essenciais deverão restringir em 

50% o número de pessoas que podem ingressar nos respectivos 

estabelecimentos, que consta no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

(AVCB). 

Medidas de contenção – O prefeito também repassou as últimas informações 

sobre as medidas tomadas pela Administração Municipal em relação epidemia 

do novo coronavírus (Covid-19). A prefeitura de Caraguatatuba criou sete leitos 

de UTI, especificamente, para atender casos do novo coronavírus. Também 

remanejou 20 leitos de clínica médica para isolamento dos pacientes suspeitos 

do Covid-19 e mais 12 leitos de pediatria de isolamento para pacientes 
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suspeitos. Todos esses 39 leitos estão na Casa de Saúde Stella Maris, no 

Centro. 

A partir do dia 30 de março, mais 10 leitos estarão disponíveis para atender 

casos do novo coronavírus, no Hospital Regional, no bairro Pontal de Santa 

Marina. Ainda a partir desta 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. 

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. 
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Covid-19: Vigilância Sanitária autua e notifica supermercados 

de Caraguá 

 

A Vigilância Sanitária de Caraguatatuba autuou dois supermercados e notificou 

mais um para seguir as regras sanitárias de atendimento ao público e de 

proteção aos seus funcionários no combate ao Covid-19 (Coronavírus). 

Foram autuados os supermercados por descumprimento do Decreto Municipal 

e pela venda de produtos deteriorados. Menos de 24 horas depois, um dos 

supermercados já cumpria as medidas de segurança para clientes e 

profissionais. 

Outra fiscalização da Vigilância Sanitária, em conjunto com o Procon, realizada 

na quinta-feira (26/03) no supermercado encontrou tomate, abóbora, inhame, 

goiaba, entre outros produtos, todos fora dos requisitos de conservação e 

estocagem. 

Na oportunidade, havia mais de 91 kg de produtos estragados misturados com 

outros bons e alguns até minando de tão apodrecido que estavam. 

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. 

Caso se recusem a cumprir as normas, os estabelecimentos podem ser 

fechados. Entre as medidas estão distância mínima entre os clientes, número 

reduzido de pessoas dentro do estabelecimento, higienização dos carrinhos de 

compra, além de álcool em gel e máscaras para os funcionários do 

estabelecimento. 
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Vereador pede transporte exclusivo para profissionais da 

saúde 

 

Ele aponta preconceito a essas pessoas ao entrarem nos ônibus 

 

 
O vereador e presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Francisco 

Carlos Marcelino, o 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 novo coronoravírus (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 
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sensível a esse nosso pedido, para o bem de todos”, finalizou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/03/2020 

Editoria: Cotidiano 
Veículo: Nova Imprensa 

Tribunal de Justiça libera obras da nova serra na rodovia dos 

Tamoios 

 

Prefeitura de Caraguatatuba vai recorrer da decisão e aponta risco para o 

Covid-19 

 

Trabalhadores da obra de duplicação da Rodovia dos Tamoios (Foto: 

DivlgaçãoPMC) 
 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou a liminar que 

suspendia os serviços considerados não essenciais nas obras de duplicação 

da Rodovia dos Tamoios, no trecho de serra, em Caraguatatuba A decisão foi 

da desembarcadora Heloisa Martins Mimessi. No entanto, ela aponta que as 

empresas Queiroz Galvão/Concessionária Tamoios devem adotar medidas 

voltadas a impedir aglomerações, tanto no transporte dos funcionários em 

ônibus como nos refeitórios, o que pode propiciar novas transmissões e 

propagação da circulação do novo coronavírus (Codiv-19). 
 

Em sua decisão, a desembargadora atendeu parte da reivindicação da 

Concessionária Tamoios que aponta que a decisão da justiça local contraria a 

ordem determinada pelo governo do Estado de São Paulo, uma vez que está 

cumprindo o contrato de concessão voltado à manutenção e obras de 

duplicação de rodovias e que as atividades que desempenham são sim 

essenciais e não podem ser paralisadas. 

Na sentença, a magistrada cita a Deliberação nº 2, de 23/03/2020, do Comitê 

Administrativo Extraordinário Covid-19, que considera como atividades 

essenciais a construção civil e estabelecimentos industriais, na medida em que 

não abranjam atendimento presencial ao público. 

Ela destacou o apontamento da Prefeitura de Caraguatatuba que aponta que 

tem 14% da sua população idosa e que existe um único hospital de retaguarda 

para três unidades de pronto atendimento com apenas sete leitos de UTI e 10 
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leitos de UTI neo natal. Observou que a taxa atual de ocupação da UTI é de 

100%, e que em 04 de março passado a Vigilância Epidemiológica Estadual 

reconheceu epidemia de dengue no município, hoje com 326 casos 

confirmados. 

“Tenho que não se trata, aqui, de predominância de interesse local. Neste 

cenário de enfrentamento de crise sanitária mundial, sem precedentes na 

história recente, é necessária a adoção de soluções harmônicas e organizadas, 

sob pena de se instaurar verdadeiro caos administrativo”, escreveu no 

despacho. 

Assim, ela liberou as obras da nova serra da Rodovia dos Tamoios, lembrando 

que as empresas não cuidaram de adotar medidas voltadas a impedir 

aglomerações, tanto no transporte dos funcionários em ônibus como nos 

refeitórios, o que pode propiciar novas transmissões e propagação da 

circulação do coronavírus, considerada a constatação de transmissão 

comunitária no País. 

“Assim, mostra-se de rigor que a continuidade das obras seja acompanhada da 

urgente adoção, pelas agravantes, de medidas eficazes voltadas ao 

impedimento de aglomeração nos ônibus que transportam seus obreiros; nos 

canteiros de obra; e nos refeitórios”. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou que vai recorrer da decisão, pois 

entende que a medida visa proteger a vida dos trabalhadores contra o novo 

coronavírus. A Vigilância Sanitária do município também vai continuar 

acompanhando o cumprimento das medidas de segurança por parte da 

empresa. 

A Concessionária Tamoios e a Queiroz Galvão informaram que tem sido feitas 

escalas para a refeição, entrada e saída e dos ônibus que levam os mais de 

1,5 mil trabalhadores da obra. Também implantou a limpeza diários nos 

veículos de transporte, aumentou a periodicidade da limpeza nas áreas 

comuns, aplicação de hipoclorito nas áreas necessárias, disposição de álcool 

em gel nas frentes de trabalho e canteiro administrativo, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 27/03/2020 

Editoria: Saúde 
Veículo: Nova Imprensa 

Covid-19: MPF quer barrar turistas em comunidades 

tradicionais 

 

Apesar de proibições de acesso, visitantes continuam se dirigindo aos 

territórios ocupados por indígenas, caiçaras e quilombolas 

 

Moradores nao querem entrada de turistas devido aos riscos (Foto: Divulgação) 
 

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que as prefeituras de 

municípios do Litoral Norte intensifiquem medidas para impedir o acesso de 

turistas às áreas ocupadas por comunidades indígenas, caiçaras e 

quilombolas. Apesar de a restrição já estar abrangida pelos atos normativos 

municipais, do governo estadual e da Funai para evitar a disseminação do novo 

coronavírus (Covid-19), o fluxo de pessoas a essas áreas continua ocorrendo, 

o que põe em risco a saúde, já vulnerável, de integrantes dos povos 

tradicionais da região. 
 

O MPF quer que as prefeituras de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e 

Ubatuba notifiquem qualquer pessoa que descumprir a restrição de acesso, 

alertando que a conduta constitui, em tese, crime previsto no artigo 268 do 

Código Penal. Os infratores ficam sujeitos a penas de um mês a um ano de 
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prisão, além de multas e sanções administrativas. A recomendação destina-se 

também à Funai, para que a fundação faça valer na região as normas que 

expediu visando à contenção da Covid-19 em comunidades indígenas. 

A limitação à circulação de pessoas nos quatro municípios foi definida em 

decretos municipais que declararam situação de emergência (Caraguatatuba e 

Ubatuba) e estado de calamidade pública (São Sebastião) e limitaram o serviço 

de balsa até Ilhabela. As determinações se somaram ao Decreto nº 64.879 do 

governo paulista, que fechou para visitação os parques estaduais, entre eles, 

os Parques da Serra do Mar e de Ilhabela, onde vivem várias comunidades 

tradicionais. A proibição de entrada é prevista ainda na Portaria nº 419/2020 da 

Funai, que suspendeu a concessão de novas autorizações de acesso às 

comunidades indígenas, exceto para a prestação de serviços essenciais. 

População indígena é considerada de alto risco apra o vírus (Foto: Divulgação) 

Receosos dos impactos da Covid-19, vários dos próprios grupos tradicionais 

tomaram a iniciativa de suspender a recepção de visitantes. Mas mesmo diante 

das precauções de indígenas, caiçaras e quilombolas e das proibições 

impostas pelo Poder Público, turistas continuam se dirigindo às terras das 

comunidades. Na vila de Picinguaba, em Ubatuba, por exemplo, caiçaras estão 

preocupados com a chegada de turistas franceses, que se hospedaram em 

uma casa de veraneio que se encontra sem água por falta de pagamento. Em 

outros locais, o temor é quanto ao fluxo de pessoas de outras regiões do 

estado de São Paulo, o mais atingido pela doença no Brasil até agora. 

De acordo com a procuradora da República Walquiria Imamura Picoli, autora 

da recomendação, “além das dificuldades inerentes ao tratamento de saúde 

dos povos e comunidades tradicionais, principalmente indígenas, devido às 

peculiaridades socioculturais, a maioria desses grupos vive em áreas distantes 



 

 
 

das unidades de saúde, algumas com acesso terrestre apenas através de 

trilhas, o que justifica a adoção de medidas especiais visando à restrição de 

turistas em seus territórios nesse período de pandemia do novo coronavírus”. 

“A suspensão de atividades e a adoção de teletrabalho por empresas e órgãos 

públicos na capital e cidades do interior do estado, visando à redução do 

contágio da Covid-19, aumentou consideravelmente o fluxo de turistas que se 

locomovem para o litoral, o que tende a agravar o já insuficiente sistema de 

saúde local, que conta com poucas vagas em Unidade de Tratamento Intensivo 

(Ubatuba sequer possui UTI), não dispondo de máscaras, respiradores e outros 

equipamentos médicos suficientes, necessários para atender à altíssima 

demanda prevista para os próximos meses”, alerta a procuradora da República 

Maria Rezende Capucci, que também assina a recomendação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/03/2020 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal R3 

Fundacc oferece videoaulas com artistas orientadores das 

Oficinas Culturais durante isolamento social 

 
Professor e alunos sentados em roda com seus violões e estantes de partitura 

durante aula. (Foto: JC Curtis/Fundacc) 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, em parceria 

com os artistas orientadores, prepara videoaulas e conteúdos online para os 

alunos das Oficinas Culturais continuarem seus estudos durante o isolamento 

social recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). 

Segundo a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, “apesar de este ser um 

momento para nos guardarmos, nós, da Fundacc, não queremos que nossos 

alunos ou professores sejam prejudicados e, por isso, decidimos continuar de 

forma online os atendimentos das Oficinas Culturais”. 

O objetivo da ação é manter os estudantes com acesso à informação e dar 

continuidade às oficinas, mesmo que à distância, para que assim nem os 

alunos ou professores sejam prejudicados durante este momento tão 

importante e delicado, onde todos devem permanecer em suas casas para 

cuidados com a saúde. 

As videoaulas serão realizadas por professores nas áreas da dança, música, 

artes plásticas e artesanato, teatro e circo, folclore e tradições populares, 



 

 
 

capoeira, literatura, cine, foto e vídeo. 

Além do conteúdo aplicado nas videoaulas, que serão publicadas 

semanalmente, os professores também manterão canal de comunicação, via 

WhatsApp, com os alunos, dando dicas e tirando dúvidas. 

Aqueles que não forem matriculados nas Oficinas Culturais também podem 

acessar o conteúdo das videoaulas pelo canal oficial da Fundação no Youtube, 

pelo link: 

https://www.youtube.com/channel/UC1ADON3SoqKYQeR_e8G9XWg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/03/2020 

Editoria: Blogueando 
Veículo: Contra e Verso 

 

Falando sobre Política 41 

 

As Traições e Rasteiras fazem parte da Política, não só da Brasileira, mas 

acredito que de forma Mundial e não adianta dizer que isso fazia parte da 

Velha Política, pois isso vai continuar na Nova Política. Infelizmente depois que 

o Bom Senso morreu, coisas como esta tornam-se corriqueiras. 

  

Traição 1 

E o prato principal nas rodas políticas, nos botecos, esquinas, corredores do 

poder e adjacências foi a última traição contra o ex-Prefeito Antonio Carlos da 

Silva. Trata-se da mudança de lado do seu ex-Coordenador de Campanha, 

Nivaldo Alves. 

  

Traição 2 

Segundo nota distribuída pelas Redes Sociais, a mudança de lado teve por 

objetivo se manter no poder para traçar os destinos da cidade e tendo em vista 

a impossibilidade de candidatura do ex-Prefeito Antonio Carlos da Silva. 

  

Traição 3 

Na Eleição de 2016 Nivaldo concorreu a Prefeitura e conseguiu cerca de 2 mil 

votos. A carreira solo se deu após se desvencilhar de 16 anos de convívio 

político. 

  

Traição 4 

A bem da verdade Nivaldo não é o sonho de consumo em Coordenadoria de 



 

 
 

Campanha que todos imaginam, pois se realmente fosse o que alguns pintam, 

teria uma melhor estrutura e captaria muito mais votos do que o conseguido. 

  

Traição 5 

Segundo fontes e informações privilegiadas a troca de camisa teria por objetivo 

transformar Nivaldo em Secretário de Esportes a partir de abril, a contratação 

da filha advogada na Secretaria de Assuntos Jurídicos e um certo Precatório a 

ser pago a seu filho, por uma vitória nos Tribunais. 

  

Traição 6 

De quebra o filho de Nivaldo deverá concorrer a uma vaga para Vereador, 

mostrando o “engajamento” nos problemas da cidade. 

  

Traição 7 

Assim como ocorreu com Wilber Cardoso, a ida de Nivaldo para o clã 

Bagreano deixou as hostes Tucanas para lá de iradas. 

  

Traição 8 

O que fica sem entendimento é o fato de após o rompimento em 2016, o 

pseudo Coordenador ter sido chamado para a campanha de Michelli Veneziani 

e antes da traição, para as Eleições Municipais deste ano. 

  

Traição 9 

Esta não será a primeira e muito menos a última rasteira ou traição, a ocorrer 

nos partidos em Caraguatatuba, pois nesta hora o Bom Senso não tem 

qualquer validade e a pessoa acaba pensando no próprio umbigo. 

  

Traição 10 

Perceba que toda vez que alguém passa a rasteira em outro, são colocados os 

valores de interesse público e comunitário, a cidade como principal item, o que 

na verdade é pura balela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/03/2020 

Editoria: Nossa Região 
Veículo: O Vale 

 

Estado irá repassar R$ 3,45 milhões para 33 municípios da 

região 

 
Pacote. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) - Foto: Divulgação 

 

Verba para enfrentamento do novo coronavírus será repassada a municípios 

com menos de 100 mil habitantes 

 

Os 33 municípios da região que têm menos de 100 mil habitantes irão receber 

R$ 3,45 milhões do governo estadual para o enfrentamento do novo 

coronavírus. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo governador João Doria 

(PSDB). O montante que cada município irá receber é proporcional ao número 

de habitantes (são R$ 4 por habitante) - juntas, as 33 cidades somam 863 mil 

moradores. 

A lista tem Caçapava (R$ 373 mil), Ubatuba (R$ 358 mil), Lorena (R$ 353 mil), 

São Sebastião (R$ 350 mil), Cruzeiro (R$ 327 mil), Campos do Jordão (R$ 207 

mil), Tremembé (R$ 186 mil), Aparecida (R$ 144 mil), Ilhabela (R$ 137 mil), 

Cachoeira Paulista (R$ 132 mil), Potim (R$ 96 mil), Cunha (R$ 86 mil), 

Paraibuna (R$ 72 mil), Santa Branca (R$ 58 mil), Piquete (R$ 54 mil), Queluz 

(R$ 52 mil), Bananal (R$ 43,5 mil), São Bento do Sapucaí (R$ 43,4 mil), São 

Luiz do Paraitinga (R$ 42,7 mil), Roseira (R$ 42,4 mil), Igaratá (R$ 37 mil), 

Lavrinhas (R$ 28 mil), Santo Antônio do Pinhal (R$ 27 mil), Natividade da Serra 

(R$ 26 mil), Jambeiro (R$ 25,9 mil), Silveiras (R$ 25 mil), Canas (R$ 20 mil), 

Lagoinha (R$ 19 mil), Monteiro Lobato (R$ 18 mil), São José do Barreiro (R$ 

16 mil), Areias (R$ 15,5 mil), Redenção da Serra (R$ 15,4 mil) e Arapeí (R$ 9,9 



 

 
 

mil). 

Em todo o estado, os 565 municípios com menos de 100 mil habitantes 

receberão R$ 40 milhões. Na quinta-feira, o governo Doria já havia anunciado 

R$ 218 milhões para cidades com mais de 100 mil habitantes - nesse pacote 

estavam São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, 

Guaratinguetá e Caraguatatuba, que juntas receberão R$ 16,3 milhões. Ao 

todo serão distribuídos R$ 309 milhões às prefeituras paulistas a partir da 

próxima semana. "Todos os valores deverão ser investidos para o custeio, a 

compra de insumos, e montagem e operação de hospitais de campanha", disse 

Doria.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 27/03/2020 

Editoria: Nacional 
Veículo: Sistema Costa Norte 

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

MPF quer impedir acesso de turistas a comunidades 

tradicionais em SP 

 

Indígenas, quilombolas e caiçaras são público que medida quer proteger 

 

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que as prefeituras dos 

municípios do litoral norte de São Paulo intensifiquem as medidas para impedir 

o acesso de turistas às comunidades tradicionais – indígenas, quilombolas e 

caiçaras – e evitar a disseminação do coronavírus. Existem, segundo o texto, 

50 dessas comunidades no estado. 

A procuradoria ressalta que, apesar de já terem sido feitas restrições por 

diversos órgãos municipais, estaduais e federais, ainda há fluxo de pessoas 

chegando a esses locais. “O que põe em risco a saúde, já vulnerável, de 

integrantes dos povos tradicionais da região”, enfatiza a nota do MPF. 

Em portaria publicada no último dia 17 de março, a Fundação Nacional do Índio 

(Funai) suspendeu a concessão de autorizações para a entrada em terras 

indígenas devido à pandemia de coronavírus. Só podem acessar as 

comunidades pessoas que prestam serviços de saúde ou essenciais. 

Na recomendação, a procuradoria lembra que o governo de São Paulo também 

fechou os parques estaduais da Serra do Mar e de Ilhabela, onde estão 

algumas das aldeias indígenas e vilas caiçaras. 

No entanto, o MPF ressalta que o fechamento de várias empresas e a adoção 

do sistema de teletrabalho aumentou a quantidade de pessoas que se desloca 



 

 
 

em direção ao litoral paulistano. “Tal fato tende a agravar o já insuficiente 

sistema de saúde local, que conta com poucas vagas em Unidade de 

Tratamento Intensivo – UTI (Ubatuba sequer possui UTI), não dispondo de 

máscaras, respiradores e outros equipamentos médicos suficientes, 

necessários para atendar à altíssima demanda prevista para os próximos 

meses”, alerta a procuradoria. 

Nesse contexto, algumas comunidades tradicionais têm tentado se proteger, 

por conta própria, contra a disseminação da doença. “Mas mesmo diante das 

precauções de indígenas, caiçaras e quilombolas e das proibições impostas 

pelo Poder Público, turistas continuam se dirigindo às terras das comunidades”, 

acrescenta a nota do MPF. 

Caso a recomendação não traga resultados, o Ministério Público afirma que 

pode recorrer a medidas administrativas ou judiciais. O texto foi enviado às 

prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. 

A prefeitura de Caraguatatuba disse, por nota, que havia bloqueado a Rodovia 

dos Tamoios, que dá acesso ao município para turistas da Grande São Paulo, 

e instalado uma barreira sanitária na entrada da cidade. “Porém, as medidas 

foram proibidas por força de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo”, ressalta o comunicado. 

As prefeituras de Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela ainda não responderam 

ao contato da Agência Brasil. 
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Editoria: Geral 
Veículo: Sistema Costa Norte 

Foto: Divulgação/Cetesb 

GERAL 

Hospital Regional do Litoral Norte recebe licença de 

funcionamento pela Cetesb 

 

Unidade tem abertura antecipada para o atendimento à população da região 

durante a pandemia de Covid-19 

 

O Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), instalado em Caraguatatuba, já 

possui licença de operação. O documento foi emitido pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) na terça-feira, 24. O governo do 

estado destaca que a iniciativa é de fundamental para prover atendimento 

clínico à população dos municípios da região e atenuar  os danos causados 

pela pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. 

 

“Como agência essencial neste momento tão difícil para o país, procuramos 

agir de uma maneira proporcional ao desafio que enfrentamos. A concessão 

dessa licença permitirá o rápido funcionamento da unidade de saúde, levando 

atendimento a uma população de mais de 323 mil pessoas”, salienta Patrícia 

Iglecias, diretora-presidente da Cetesb. 

 

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a nova unidade contará com 

https://d.costanorte.com.br/geral


 

 
 

mais de 200 leitos, sendo 146 de enfermaria e 40 destinados para Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI), com capacidade de atendimento de 12 mil 

pacientes por mês. O HRLN atenderá a população de Caraguatatuba, São 

Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. 

 

Na última semana, o governo do estado anunciou a abertura antecipada da 

unidade para atendimento prioritário a pacientes infectados pelo vírus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/03/2020 

Editoria: Geral 
Veículo: Repórter Litoral 

Coronavírus já mata 1 a cada 2h20 no Estado de SP 

 

De acordo com balanço da Secretaria de Estado da Saúde, já são 68 óbitos no 

Estado; registrada segunda morte em Guarulhos 

O número de óbitos relacionados ao novo coronavírus no Estado de São Paulo 

cresceu 209 % em apenas cinco dias, conforme balanço da Secretaria de 

Estado da Saúde. 

No último domingo (22), o Estado registrava 22 mortes, contra 68 nesta sexta-

feira (27). Municípios da Grande São Paulo e do Interior também registram 

óbitos. 

Em apenas 24 horas foram registrados mais 10 mortes, o que significa que a 

doença mata, em média, uma pessoa a cada duas horas e vinte minutos. 

No domingo, apenas a capital paulista registrava óbitos relacionados à doença. 

Já nesta quinta-feira (26), os municípios de Vargem Grande Paulista, 

Guarulhos, Taboão da Serra e Ribeirão Preto também contabilizam pelo menos 

um óbito. 

Dos 10 novos óbitos contabilizados hoje, 4 são homens (66, 67, 91 e 93) e 6 

mulheres (63, 63, 65, 77, 85 e 89). Nove são da Capital e um do município de 

Guarulhos. O Estado também registra 1.223 casos confirmados da doença. 

Na cidade de Caraguatatuba, segundo último boletim divulgado na tarde desta 

sexta-feira (27/03), já foram notificados 47, sendo 40 suspeitos  e 07 negativos. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/03/2020 

Editoria: Geral 
Veículo: Repórter Litoral 

 

Caraguatatuba seguirá decreto estadual em relação aos 

serviços essenciais e estabelecimentos comerciais 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta sexta-feira (27) 

com representantes da Associação Comercial de Caraguatatuba, Associação 

de Hotéis e Pousadas, Associação de Quiosques, de supermercados, do 

Conselho Municipal de Turismo, Fundo Social de Solidariedade, Câmara 

Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil – 65ª Subseção, Corpo de 

Bombeiros, além da Polícia Militar. 

O encontro ocorreu na Secretaria de Educação e teve o objetivo de reafirmar 

que a Prefeitura seguirá o decreto estadual, assinado pelo governador, João 

Dória, esta semana, para restrição de serviços e comércios, bem como 

estabelecer quais são as atividades consideradas essenciais, neste momento. 

O Decreto 64.881, de 22 de março, do governador João Dória inclui alguns 

estabelecimentos comerciais como essenciais que não estavam contidos no 

decreto municipal 1.230, de 16 de março, 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 5)% o número de pessoas que podem ingressar nos 

respectivos estabelecimentos, que consta no Auto de Vistoria do Corpo de 



 

 
 

Bombeiros (AVCB) 

Medidas de contenção – O prefeito também repassou as últimas informações 

sobre as medidas tomadas pela Administração Municipal em relação epidemia 

do novo coronavírus (Covid-19). 

“Seguiremos, à risca, o que estabelece o decreto estadual para todos os 

municípios do Estado de São Paulo. Sabemos que depois dessa crise na 

saúde, virá a crise econômica. Mas, agora, minha preocupação é minimizar, ao 

máximo, os impactos do novo coronavírus no município”, ressaltou Aguilar 

Junior. 

A Prefeitura de Caraguatatuba criou sete leitos de UTI, especificamente, para 

atender casos do novo coronavírus. Também remanejou 20 leitos de clínica 

médica para isolamento dos pacientes suspeitos do Covid-19 e mais 12 leitos 

de pediatria de isolamento para pacientes suspeitos. Todos esses 39 leitos 

estão na Casa de Saúde Stella Maris, no Centro. 

A partir do dia 30 de março, mais 10 leitos estarão disponíveis para atender 

casos do novo coronavírus, no Hospital Regional, no bairro Pontal de Santa 

Marina. 

O prefeito falou de investimentos na criação dos espaços de isolamento nas 

Unidades de Saúde, Casa de Saúde Stella Maris, compra da medicação, 

aquisição de 400 kits de teste rápido para detecção do vírus nos casos de 

pacientes graves, além de equipamentos de proteção individual, entre outras 

ações. 

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. 

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. 

Os empresários Lucas Gallina e Thiago Fabretti, presentes à reunião, apesar 

de apontarem os prejuízos econômicos em vários setores, demonstraram 

estarem em concordância com o decreto estadual e em relação às medidas 

adotadas pela administração. 

O presidente da OAB-65ª Subseção, Carlos Felipe Tobias, disse esse período 

é de exceção e que a hora exige que todos os segmentos sociais dividam 

responsabilidades. “A OAB está à disposição”, afirmou. 

O comandante da Polícia Militar na cidade, major André Luiz Paes, explicou 

que o efetivo do Litoral Norte está nas ruas para garantir a segurança social, 



 

 
 

principalmente durante as madrugadas. 

O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Newton Kruger, ressaltou que 

a corporação está preparada para atender casos de pessoas infectadas com o 

Covid-19 com os equipamentos de proteção individual necessários. 

O presidente da Câmara dos Vereadores, Francisco Carlos Marcelino, do 

mesmo modo declarou que o Legislativo está a postos para agilizar os atos do 

Executivo contra o Covid-19. 

Carreata  

Na tarde desta sexta-feira, um grupo de comerciantes e profissionais liberais, 

realizaram um buzinaço na região central de Caraguatatuba, afim de chamar 

atenção das autoridades e mostrar que eles não vão conseguir ficar muito 

tempo com as portas fechadas. Durante carreata eles pediam a abertura do 

comércio para que problema não fique pior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/03/2020 

Editoria: Polícia 

Veículo: Repórter Litoral 

 

Polícia Militar realiza esterilização das viaturas e equipamentos 

antes de sair para as ruas 

 

Na luta incessante contra o inimigo invisível COVID-19 policiais militares do 

Vigésimo Batalhão de Polícia Militar do Interior, antes de assumir o serviço 

policial nas ruas,a fim de realizar a manutenção da ordem em todo Litoral 

Norte, realizam um processo de limpeza e esterilização que envolve não 

apenas a remoção de sujeira, mas também a eliminação de todos os micro-

organismos presentes no interior das viaturas e equipamentos de uso 

individual, além de usarem as máscaras e luvas doados para esta Unidade. 

Faça sua parte também, uma vez que estamos todos unidos contra o 

coronavírus. 



 

 
 

 
Fotos: Polícia Militar 
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Ladrão é preso após tentar furta a Nice Calçados e Ponto Frio 

em Caraguatatuba 

 
A Polícia Militar de Caraguatatuba atendeu um chamado via COPOM que um 

indivíduo estava furtando a loja do Ponto Frio após arrombar a porta do 

comércio na noite desta sexta-feira (27/03). 

Com a chegada da Polícia Militar, o acusado tentou investir contra os policiais 

que precisou usar de força moderada para conter o criminoso. Ele antes de 

arrombar a loja do Ponto Frio ele já tinha tentado arrombar a loja de Calçados 

Nice, porém ele fugir assim que acionou o alarme. 

Os gerentes das lojas foram chamados para realizar o boletim de ocorrência e 

o homem ficou preso por furto qualificado resistência. 
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Estado vai abrir Hospital Regional do Litoral Norte nesta 

segunda-feira (30/03) 

 
O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Instituto Sócrates Guanaes, 

deve abrir oficialmente o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, 

na próxima segunda-feira (30/03). 

Funcionários que já foram contratados e treinados pela Organização Social já 

vão começar a trabalhar. 

O Hospital Regional de Caraguatatuba será a unidade hospitalar de retaguarda 

para os hospitais da região, entre eles, a Casa de Saúde Stella Maris. Será de 

portas fechadas e, neste momento, para atendimentos de Covid-19 

(Coronavírus). 

A unidade hospitalar vai funcionar inicialmente com 20 leitos, sendo 10 leitos 

de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 10 leitos de emergência. E até o 

dia 15 de abril mais 10 leitos de UTI. 

O Instituto Sócrates Guanaes, que vai administrar o Hospital Regional, está 

realizando os últimos ajustes para deixar a unidade pronta. 

O investimento, segundo o Governo do Estado de São Paulo, será na ordem 

de R$ 188 milhões e vai atender os pacientes do Litoral Norte. 

“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. 



 

 
 

Tocador de vídeo 
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Jovens com várias passagens pela Fundação Casa são presos 

com drogas no Rio do Ouro 

 
A Polícia Militar de Caraguatatuba através de equipes da Força Tática 

detiveram dois indivíduos na noite deste sábado (28/03), pelo crime de tráfico 

de drogas no Bairro Rio do Ouro. Os acusados já tinham várias passagens pela 

Fundação Casa quando menores. 

Segundo informou a Polícia, os acusados foram presos logo após tentarem 

fugir e entrar numa residência na Rua, Francisco Edson Guedes Saraiva, no 

local foi apreendido uma bicicleta, além da droga que estava numa sacola 

escondido embaixo de um veículo na garagem. 



 

 
 

Foto: Força Tática da Polícia Militar 

 

Foram aprendidos um revólver, Calibre 22 com numeração suprimida 

municiado com 06 munições intactas e uma deflagrada, mais 06 munições 

intactas no coldre e uma sacola plástica de cor amarela contendo em seu 

interior 98 porções de cocaína, 103 pedras de crack e 12 porções de maconha. 

Durante revista ainda foi localizado mais 15 porções de cocaína escondido na 

cueca de um dos acusados. 

Na delegacia foi elaborado o boletim de ocorrência de tráfico de entorpecente, 

ficando os acusados preso à disposição da justiça. 
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Caraguatatuba disponibiliza serviço de apoio emocional aos 

profissionais de saúde 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba disponibiliza a partir de segunda-feira (30/03) 

um serviço de apoio emocional gratuito aos profissionais de saúde, que 

trabalham na linha de frente do atendimento de casos suspeitos de Covid-19 

(Coronavírus). 

O atendimento será conduzido por psicólogos, apenas para assuntos relativos 

nos casos da pandemia. A equipe não atenderá outro tipo de demanda. A 

intenção é auxiliá-los a superar este momento. 

O grupo “Psicólogos por Caraguá” é formado por 13 profissionais que 

sensibilizados com o assunto, se colocaram a disposição de oferecer um 

auxílio aos profissionais de saúde que atendem ao enfrentamento deste 

problema, principalmente que atuam na Casa de Saúde Stella Maris, Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Os atendimentos serão feitos pela internet, via Skype, Whatsapp ou Hangout. 

Todas as informações serão mantidas em sigilo absoluto, sem assumir 

compromisso financeiro. Será um momento de acolhimento, escuta e empatia. 

A central de atendimento funcionará nos telefones (12) 3897-

2169/2119/2116/2101/2118/2114/2129/2123/2125/2171/2191, todos os dias, 

em período integral, em sistema de revezamento. 

“Nós precisamos dar um suporte emocional aos profissionais, pois eles estão 



 

 
 

na linha de frente e precisam atender as pessoas em meio a essa pandemia”, 

disse o secretário de Saúde, Amauri Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/03/2020 

Editoria: RM Vale 
Veículo: Meon 

Cidades da região suspendem a cobrança da ‘zona azul’ 

 

Taubaté, Caraguatatuba, Caçapava e Jacareí suspenderam em virtude do 

coronavírus, São José mantém as cobranças 

    

 

 

São José dos Campos ainda mantém a cobrança 

 

Taubaté, Caraguatatuba, Caçapava e Jacareí anunciaram a suspensão da 

cobrança do estacionamento rotativo, conhecido como zona azul. A medida foi 

tomada nas cidades dentro de outras ações contra o coronavírus, uma vez que 

o número de agentes de trânsito nas ruas está reduzido. São José dos Campos 

ainda mantém a cobrança da taxa. 

Em Taubaté, a medida entrou em vigor na última sexta-feira (20), em conjunto 

com diversas outras ações preventivas ao novo coronavírus. A cobrança deve 

ficar suspensa por, no mínimo, 30 dias, mas o período pode ser aumentado 

pela administração municipal. 

Caraguatatuba, Caçapava e Jacareí estão com a cobrança suspensa desde a 

segunda-feira (23). Nas três cidades citadas, a taxa não será cobrada por 

tempo indeterminado.  

São José dos Campos anunciou que mantém a cobrança da zona azul 

normalmente. Na cidade, a hora para o carro ficar estacionado custa R$1,20 e 

o valor pode ser pago em empresas credenciadas, agentes de trânsito, postos 

eletrônicos e também pelo aplicativo de celular. 
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Tribunal de Justiça determina retomada das obras da Tamoios 

 

A Concessionária Tamoios e a Construtora Queiroz Galvão recorreram da 

liminar que determinou a suspensão das obras na última terça-feira (24) 

    

Divulgação 

 

O recurso apresentado pela concessionária e construtora provocaram a 

suspensão da decisão liminar anteriormente proferida quanto a paralisação das 

obras 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou nesta quinta-feira 

(26), a retomada das obras na Rodovia dos Tamoios. A justiça tinha 

determinado na última terça-feira (24), a suspensão das obras devido ao 

estado de emergência decretado pela Prefeitura de Caraguatatuba. A 

decisão desta sexta-feira determinou, porém, a adoção de medidas voltadas a 

evitar a aglomeração dos funcionários no ambiente de trabalho. 

A Concessionária Tamoios e a Construtora Queiroz Galvão recorreram da 

liminar que determinou a suspensão das obras da Tamoios. Entre outras 

coisas, as partes alegaram que a decisão afrontava decreto do estado de São 

Paulo, que exclui da quarentena atividade de construção civil que não abranja 

atendimento presencial ao público. 

“Assim, considerando a necessidade de adoção de soluções harmônicas e 

organizadas, pensadas em um todo coerente, coordenado e sistêmico, há de 

http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/justica-determina-paralisacao-das-obras-de-duplicacao-da-tamoios
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/justica-determina-paralisacao-das-obras-de-duplicacao-da-tamoios
http://www.meon.com.br/noticias/rmvale/justica-determina-paralisacao-das-obras-de-duplicacao-da-tamoios


 

 
 

prevalecer, por ora, a citada normativa estadual, que excetua da medida de 

quarentena a atividade de construção civil que não abranja atendimento 

presencial ao público, como é o caso dos autos”, concluiu o relator na decisão. 

Dessa forma, o recurso apresentado pela concessionária e construtora 

provocaram a suspensão da decisão liminar anteriormente proferida quanto a 

paralisação das obras da Tamoios. Assim, as obras podem ser retomadas. A 

concessionária e construtora, devem, entretanto, evitar aglomerações dos 

funcionários, se necessário, adotando horários diferenciados de transporte e 

intervalos para refeições. Bem como, o fornecimento de marmitas e talheres 

descartáveis. O processo ainda não terminou, podendo a decisão ser revertida. 

Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que vai recorrer da decisão, 

pois entende que a medida visa proteger a vida dos trabalhadores contra o 

coronavírus. A prefeitura informou ainda que a Vigilância Sanitária do município 

vai continuar acompanhando o cumprimento das medidas de segurança por 

parte da empresa. 

A Concessionária Tamoios informou que retomou as obras de duplicação do 

trecho de serra mantendo as precauções definidas pelas autoridades. Sendo 

que, “Apesar da crise covid-19, a Concessionária mantém os serviços da 

rodovia, garantindo abastecimento de insumos para a população”. 

Entenda o caso 
O Tribunal de Justiça concedeu uma liminar na última terça-feira (24) 

determinando a suspensão das obras de duplicação da rodovia dos Tamoios. A 

medida, em caráter provisório, valeria enquanto durasse 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). 
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Caraguatatuba seguirá decreto estadual em relação aos 

serviços essenciais e estabelecimentos comerciais 

 

As comemoração do aniversário da cidade em abril e a encenação da Paixão 

de Cristo seguem suspensas 

    

 

Prefeito Aguilar Júnior se reuniu com associações a autoridades na manhã de 

sexta (27) 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta sexta-feira (27) 

com representantes da Associação Comercial de Caraguatatuba, Associação 

de Hotéis e Pousadas, Associação de Quiosques, de supermercados, do 

Conselho Municipal de Turismo, Fundo Social de Solidariedade, Câmara 

Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil - 65ª Subseção, Corpo de 

Bombeiros, além da Polícia Militar. 

O encontro ocorreu na Secretaria de Educação e teve o objetivo de reafirmar 

que a prefeitura seguirá o decreto estadual, assinado pelo governador, João 

Doria, esta semana, para restrição de serviços e comércios, bem como 

estabelecer quais são as atividades consideradas essenciais, neste momento. 

Importante ressaltar que eventos em comemoração ao aniversário da cidade, 

que é dia 20 de abril e a  encenação da Paixão de Cristo, além de 

inaugurações, seguem suspensos. 



 

 
 

O decreto 64.881, de 22 de março, do governador João Doria, inclui alguns 

estabelecimentos comerciais como essenciais que não estavam contidos no 

decreto municipal 1.230 de 16 de março, como oficinas mecânicas, lotéricas, 

transportadoras, bancas de jornal, além de estabelecimentos industriais, na 

medida em que não abranjam atendimento presencial ao público. 

Vale salientar que os prestadores de serviços privados essenciais deverão 

restringir em 5% o número de pessoas que podem ingressar nos respectivos 

estabelecimentos, que constam no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

(AVCB) 

 

Medidas de contenção 

O prefeito também repassou as últimas informações sobre as medidas 

tomadas pela Administração Municipal em relação epidemia do novo 

coronavírus (Covid-19). 

“Seguiremos, à risca, o que estabelece o decreto estadual para todos os 

municípios do Estado de São Paulo. Sabemos que depois dessa crise na 

saúde, virá a crise econômica. Mas, agora, minha preocupação é minimizar, ao 

máximo, os impactos do novo coronavírus no município”, ressaltou Aguilar 

Junior. 

A prefeitura de Caraguatatuba criou sete leitos de UTI, especificamente, para 

atender casos do novo coronavírus. Também remanejou 20 leitos de clínica 

médica para isolamento dos pacientes suspeitos do Covid-19 e mais 12 leitos 

de pediatria de isolamento para pacientes suspeitos. Todos esses 39 leitos 

estão na Casa de Saúde Stella Maris, no Centro. 

A partir do dia 30 de março, mais 10 leitos estarão disponíveis para atender 

casos do novo coronavírus, no Hospital Regional, no bairro Pontal de Santa 

Marina. 

O prefeito falou de investimentos na criação dos espaços de isolamento nas 

Unidades de Saúde, Casa de Saúde Stella Maris, compra da medicação, 

aquisição de 400 kits de teste rápido para detecção do vírus nos casos de 

pacientes graves, além de equipamentos de proteção individual, entre outras 

ações. 

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. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) contam com espaço separado para 

atendimento de casos suspeitos de Covid-19 e as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) do Centro, Massaguaçu e Perequê-Mirim também. 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. 

Os empresários Lucas Gallina e Thiago Fabretti, presentes à reunião, apesar 

de apontarem os prejuízos econômicos em vários setores, demonstraram 

estarem em concordância com o decreto estadual e em relação às medidas 

adotadas pela administração. 

O presidente da OAB-65ª Subseção, Carlos Felipe Tobias, disse esse período 

é de exceção e que a hora exige que todos os segmentos sociais dividam 

responsabilidades. “A OAB está à disposição”, afirmou. 

O comandante da Polícia Militar na cidade, major André Luiz Paes, explicou 

que o efetivo do Litoral Norte está nas ruas para garantir a segurança social, 

principalmente durante as madrugadas. 

O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Newton Kruger, ressaltou que 

a corporação está preparada para atender casos de pessoas infectadas com o 

Covid-19 com os equipamentos de proteção individual necessários. 

O presidente da Câmara dos Vereadores, Francisco Carlos Marcelino, do 

mesmo modo declarou que o Legislativo está a postos para agilizar os atos do 

Executivo contra o Covid-19. 
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Obras na Rodovia dos Tamoios são retomadas após decisão 

judicial 

 

As obras estavam paralisadas desde a terça-feira (24) após decisão da justiça 

 

A obra de duplicação da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, será 

retomada após decisão da justiça. A prefeitura de Caraguatatuba havia entrado 

na justiça pedindo a paralisação das obras, alegando que o ambiente de 

trabalho era de risco aos funcionários diante da crise do coronavírus. 

 

A decisão desta sexta-feira (27) é uma resposta ao recurso da Queiroz Galvão 

e da Concessionária Tamoios, que contestaram a decisão da paralisação 

alegando que seria um prejuízo ao estado, visto que cumprem contrato. 

 

A retomada das obras, que estavam paralisadas desde a terça-feira (24), 

segue determinações da Justiça para evitar a disseminação do coronavírus. As 

condições envolvem evitar aglomerações, distanciamento entre pessoa e 

orientações aos funcionários. 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba disse que vai recorrer da decisão. 
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Covid-19: Prefeito de Caraguatatuba 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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Caraguatatuba tem 47 notificados de coronavírus; nenhum 

positivo 
 

Boletim Saúde – Atualização diária às 14h 

 

Covid-19¹ 

Notificados 47 

Positivos 0 

Negativos 7 

Em Investigação 40 

Dengue² 

Notificados 1.771 

Positivos 385 

Negativos 1.386 

Em Investigação 0 

Zika 

Notificados 1 

Positivos 0 

Negativos 1 

Em Investigação 0 

Chikungunya 

Notificados 4 

Positivos 0 

Negativos 2 

Em Investigação 2 

Sarampo 

Notificados 1 

Positivos 1 

Negativos 0 

Em Investigação 0 

Influenza 

Notificados 5 

Positivos 0 

Negativos 0 

Em Investigação 5 

Fonte: Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Caraguatatuba 

Atualizado em 27/03/2020 às 14h00 
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Prefeito de Caraguatatuba promove reunião e reafirma 

propósito de cumprir quarentena 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta sexta-feira (27) 

com representantes da Associação Comercial de Caraguatatuba, Associação 

de Hotéis e Pousadas, Associação de Quiosques, de supermercados, do 

Conselho Municipal de Turismo, Fundo Social de Solidariedade, Câmara 

Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil – 65ª Subseção, Corpo de 

Bombeiros, além da Polícia Militar. 

 

O encontro ocorreu na Secretaria de Educação e teve o objetivo de reafirmar 

que a Prefeitura seguirá o decreto estadual, assinado pelo governador, João 

Dória, esta semana, para restrição de serviços e comércios, bem como 

estabelecer quais são as atividades consideradas essenciais, neste momento. 

O Decreto 64.881, de 22 de março, do governador João Dória inclui alguns 

estabelecimentos comerciais como essenciais que não estavam contidos no 

decreto municipal 1.230, de 16 de março, 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 5)% o número de pessoas que podem ingressar nos 

respectivos estabelecimentos, que consta no Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros (AVCB) 

Medidas de contenção – O prefeito também repassou as últimas informações 

sobre as medidas tomadas pela Administração Municipal em relação epidemia 

do novo coronavírus (Covid-19). 

“Seguiremos, à risca, o que estabelece o decreto estadual para todos os 

municípios do Estado de São Paulo. Sabemos que depois dessa crise na 

saúde, virá a crise econômica. Mas, agora, minha preocupação é minimizar, ao 

máximo, os impactos do novo coronavírus no município”, ressaltou Aguilar 



 

 
 

Junior. 

A Prefeitura de Caraguatatuba criou sete leitos de UTI, especificamente, para 

atender casos do novo coronavírus. Também remanejou 20 leitos de clínica 

médica para isolamento dos pacientes suspeitos do Covid-19 e mais 12 leitos 

de pediatria de isolamento para pacientes suspeitos. Todos esses 39 leitos 

estão na Casa de Saúde Stella Maris, no Centro. 

A partir do dia 30 de março, mais 10 leitos estarão disponíveis para atender 

casos do novo coronavírus, no Hospital Regional, no bairro Pontal de Santa 

Marina. 

O prefeito falou de investimentos na criação dos espaços de isolamento nas 

Unidades de Saúde, Casa de Saúde Stella Maris, compra da medicação, 

aquisição de 400 kits de teste rápido para detecção do vírus nos casos de 

pacientes graves, além de equipamentos de proteção individual, entre outras 

ações. 

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. 

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. 

Os empresários Lucas Gallina e Thiago Fabretti, presentes à reunião, apesar 

de apontarem os prejuízos econômicos em vários setores, demonstraram 

estarem em concordância com o decreto estadual e em relação às medidas 

adotadas pela administração. 

O presidente da OAB-65ª Subseção, Carlos Felipe Tobias, disse esse período 

é de exceção e que a hora exige que todos os segmentos sociais dividam 

responsabilidades. “A OAB está à disposição”, afirmou. 

O comandante da Polícia Militar na cidade, major André Luiz Paes, explicou 

que o efetivo do Litoral Norte está nas ruas para garantir a segurança social, 

principalmente durante as madrugadas. 

O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Newton Kruger, ressaltou que 

a corporação está preparada para atender casos de pessoas infectadas com o 

Covid-19 com os equipamentos de proteção individual necessários. 

O presidente da Câmara dos Vereadores, Francisco Carlos Marcelino, do 

mesmo modo declarou que o Legislativo está a postos para agilizar os atos do 

Executivo contra o Covid-19. 
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Dupla é presa armada e com 228 porções de drogas no Bairro 

Rio de Ouro em Caraguatatuba 
 

Em Caraguatatuba na noite de sábado (28) dois criminosos foram presos em 

flagrante no Bairro Rio de Ouro, não sem antes tentarem fugir se escondendo 

em uma residência. A Polícia Militar por meio da Força Tática prendeu a dupla 

quando entraram em um casa da rua Francisco Guedes Edson Saraiva, onde 

foi apreendida uma bicicleta, além de um revolver calibre 22, com numeração 

suprimida com 06 munições intactas e uma deflagrada, mais 06 munições 

intactas, sendo apreendidas também 98 porções de cocaína, 103 pedras de 

crack, 12 porções de maconha, sendo que 15 porções de cocaína foram 

localizadas ocultas na cueca do criminoso. Presos em flagrante ambos foram 

conduzidos juntamente com a apreensão para a Delegacia de Polícia Civil, 

onde foi registrado o Boletim de Ocorrência,permanecendo os acusados à 

disposição da Justiça. 
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Tentou por duas vezes roubar lojas do Centro de 

Caraguatatuba na noite de sexta-feira (27) 

 

 

Chegou na redação a informação de que um indivíduo tentara furtar duas lojas 

no Centro de Caraguatatuba, sendo frustrado pela rápida ação da Polícia 

Militar. Vamos ao relato dos fatos. 

Um assaltante tentou furtar duas lojas na sexta-feira à noite no centro 

comercial de Caraguatatuba, mas acabou preso em flagrante pela Polícia 

Militar. Tudo começou quando o COPOM transmitiu um chamado acionando a 

PM para averiguar situação de furto no comércio. A primeira tentativa do 

criminoso teve como alvo a loja Calçados Nice, porém desistiu quando soou o 

alarme. Em seguida arrombou a loja do Ponto Frio, quando então foi 

denunciado e flagrado pela Polícia Militar. O indivíduo reagiu com violência à 

voz de prisão e investiu contra os policiais, sendo contido e encaminhado para 

a Delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba. No Boletim de Ocorrência 

constou o histórico criminoso do individuo na noite e sua resistência violenta. 

Permaneceu à disposição da Justiça. 
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Governo do Estado antecipa para segunda-feira (30) abertura 

do Hospital Regional de Caraguatatuba 
 

Governador João Doria confirmou que unidade será usada para tratamento de 

possíveis casos da COVID-19 em cidades do litoral norte 

O Governador João Doria confirmou que o Hospital Regional do Litoral Norte, 

em Caraguatatuba, terá a abertura antecipada para atendimento prioritário a 

pacientes infectados pelo novo coronavírus, causador da doença COVID-19. A 

unidade será aberta ao público na próxima segunda-feira (30). 

“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. 

A abertura estava inicialmente prevista para o fim 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. 

Coordenadora interina do Centro de Contingência do Coronavírus, a médica 

Helena Sato ressaltou a importância de que moradores de todas as regiões de 

São Paulo cumpram as medidas de isolamento para evitar a disseminação do 

vírus. “Ficar em casa é a vacina que nós temos. Essa é a grande 

responsabilidade de todos nós enquanto cidadãos”, explicou. 
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Vacinação contra gripe para idosos será sempre de segunda a 

sexta-feira casa a casa até 15 de abril 
 

Agentes de Saúde das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba vão vacinar os idosos, em domicílio, sempre de segunda a 

sexta-feira. As doses serão aplicadas até o dia 15 de abril. 

As equipes percorrerão as ruas dos bairros, entre 8h e 17h, e não é necessário 

agendamento. 

Mesmo os idosos que nunca utilizaram os serviços da UBS do bairro também 

serão atendidos, mas para isso é necessário ligar na Unidade de Saúde mais 

próxima para cadastro. 

A Prefeitura de Caraguatatuba adotou essa medida com o objetivo de evitar 

aglomeração e deslocamento dos idosos. 

Profissionais de saúde 

Nesta primeira fase da campanha também serão vacinados trabalhadores de 

saúde que estão na ativa e atuam na linha de frente do atendimento à 

população. 
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Cetesb emite licença de operação para o Hospital Regional do 

Litoral Norte 
 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) emitiu, na última 

terça-feira (24), a Licença de Operação para o Hospital Regional do Litoral 

Norte (HRLN), instalado no município de Caraguatatuba. A iniciativa é de 

fundamental importância para prover atendimento clínico à população dos 

municípios da região, atenuando assim os danos causados pela pandemia do 

novo coronavírus, causador da doença COVID-19. 

“Como agência essencial neste momento tão difícil para o País, procuramos 

agir de uma maneira proporcional ao desafio que enfrentamos. A concessão 

dessa licença permitirá o rápido funcionamento da unidade de saúde, levando 

atendimento a uma população de mais de 323 mil pessoas”, salienta Patrícia 

Iglecias, diretora-presidente da Cetesb. 

De acordo com informações da Secretaria Estadual da Saúde, a nova unidade 

contará com mais de 200 leitos, sendo 146 de enfermaria e 40 destinados para 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com capacidade de atendimento de 12 

mil pacientes por mês. O HRLN atenderá a população de Caraguatatuba, São 

Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. 

Na última semana, o Governo do Estado anunciou a abertura antecipada da 

unidade para atendimento prioritário a pacientes infectados pelo vírus. 
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Covid-19: Prefeitura de Caraguatatuba mantém serviços 

essenciais de limpeza nas ruas 
 

Os serviços de roçada, tapa buracos, nivelamento mecânico de via com 

aplicação de material de fácil compactação são considerados essenciais, por 

isso, nesses tempos do novo coronavírus (Covid-19) os trabalhos andam a 

todo vapor pelas ruas de Caraguatatuba. 

Diariamente, as equipes da Secretaria de Serviços Públicos percorrem os 

bairros, conforme cronograma, para garantir a limpeza e consertos onde há 

necessidade. 

Nesta sexta-feira (27/03), algumas ações foram realizadas em bairros como 

Jardim das Palmeiras, teve limpeza de rodovia e calçadas, construção de caixa 

de passagem no Jardim Santa Rosa, tapa buraco no Rio do Ouro, limpeza de 

vias no Alto do Jetuba, entre outros. 
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Caraguatatuba disponibiliza serviço de apoio emocional aos 

profissionais de saúde 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibiliza a partir de segunda-feira (30/03) 

um serviço de apoio emocional gratuito aos profissionais de saúde, que 

trabalham na linha de frente do atendimento de casos suspeitos de Covid-19 

(Coronavírus). 

O atendimento será conduzido por psicólogos, apenas para assuntos relativos 

nos casos da pandemia. A equipe não atenderá outro tipo de demanda. A 

intenção é auxiliá-los a superar este momento. 

O grupo “Psicólogos por Caraguá” é formado por 13 profissionais que 

sensibilizados com o assunto, se colocaram a disposição de oferecer um 

auxílio aos profissionais de saúde que atendem ao enfrentamento deste 

problema, principalmente que atuam na Casa de Saúde Stella Maris, Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Os atendimentos serão feitos pela internet, via Skype, Whatsapp ou Hangout. 

Todas as informações serão mantidas em sigilo absoluto, sem assumir 

compromisso financeiro. Será um momento de acolhimento, escuta e empatia. 

A central de atendimento funcionará nos telefones (12) 3897-

2169/2119/2116/2101/2118/2114/2129/2123/2125/2171/2191, todos os dias, 

em período integral, em sistema de revezamento. 

“Nós precisamos dar um suporte emocional aos profissionais, pois eles 

estão na linha de frente e precisam atender as pessoas em meio a essa 

pandemia”, disse o secretário de Saúde, Amauri Toledo. 
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Caraguá: Vacinação contra gripe para idosos será sempre de 

segunda a sexta-feira casa a casa até 15 de abril 
 

Agentes de Saúde das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba vão vacinar os idosos, em domicílio, sempre de segunda a 

sexta-feira. As doses serão aplicadas até o dia 15 de abril. 

As equipes percorrerão as ruas dos bairros, entre 8h e 17h, e não é necessário 

agendamento. 

Mesmo os idosos que nunca utilizaram os serviços da UBS do bairro também 

serão atendidos, mas para isso é necessário ligar na Unidade de Saúde mais 

próxima para cadastro. 

A Prefeitura de Caraguatatuba adotou essa medida com o objetivo de evitar 

aglomeração e deslocamento dos idosos. 

Profissionais de saúde 

Nesta primeira fase da campanha também serão vacinados trabalhadores de 

saúde que estão na ativa e atuam na linha de frente do atendimento à população. 

Para este público, a vacinação será feita nas Unidades de Saúde de referência 

ou de trabalho do profissional. 
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Estado deve abrir Hospital Regional do Litoral Norte na 

próxima segunda-feira (30/03) 

 

Após pedido do Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o Governo do 

Estado de São Paulo, por meio do Instituto Sócrates Guanaes, deve abrir 

oficialmente o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, na 

próxima segunda-feira (30/03). 

Funcionários que já foram contratados e treinados pela Organização Social já 

vão começar a trabalhar. 

O Hospital Regional de Caraguatatuba será a unidade hospitalar de retaguarda 

para os hospitais da região, entre eles, a Casa de Saúde Stella Maris. Será de 

portas fechadas e, neste momento, para atendimentos de Covid-19 

(Coronavírus). 

A unidade hospitalar vai funcionar inicialmente com 20 leitos, sendo 10 leitos 

de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 10 leitos de emergência. E até o 

dia 15 de abril mais 10 leitos de UTI. 

O Instituto Sócrates Guanaes, que vai administrar o Hospital Regional, está 

realizando os últimos ajustes para deixar a unidade pronta. 

O investimento, segundo o Governo do Estado de São Paulo, será na ordem 

de R$ 188 milhões e vai atender os pacientes do Litoral Norte. 

“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. 
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Fundo Social de Caraguatatuba doa 100 kits de máscaras à 

Polícia Militar 
 

A Rede do Bem do Fundo Social de Caraguatatuba segue contribuindo com diversos 

setores neste momento de prevenção da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 

Nesta sexta-feira (27/3), 100 kits, contendo quatro máscaras de imunidade, 

foram entregues pelo prefeito Aguilar Junior e pela presidente do Fundo Social, 

Samara Aguilar, ao subcomandante do batalhão da PM, Major Paes. 

A doação foi um pedido da Polícia Militar à Prefeitura, que estava com 

dificuldades de encontrar o produto na região. O ato de solidariedade foi uma 

contribuição ao trabalho da Polícia Militar, que diariamente estão nas ruas, 

cuidando da segurança da cidade, principalmente nesta situação de pandemia. 

Com recursos do Fundo Social, foram adquiridos os tecidos e por meio de um 

grupo de costureiras que fazem parte do projeto “Eu faço pra você”, as 

máscaras de imunidade foram produzidas. 

O major agradeceu a sensibilidade do Fundo Social e disse estar muito 

honrado por receber essa atenção, onde muitos necessitam de 

apoio. “Obrigado Prefeitura por colaborar com a saúde dos nossos policiais, que estão 

todos os dias expostos, a serviço da população”, disse. 

Outra grande parceria tem o apoio das voluntárias Ediveti Passos Garcia, 

advogada e da sua nora, Sheila Faustino, estudante de biomedicina, que 

aproveitam o período de quarentena para colaborar com outros profissionais, 

que não podem ficar em casa. 

Verificando a necessidade, as voluntárias com apoio do Fundo Social, 

produzem em casa, mais máscaras de imunidade, que serão destinadas aos 



 

 
 

agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão. 

Para a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, é muito gratificante ver as 
pessoas compartilhando o espírito solidário neste momento tão preocupante. “Eu 

só tenho a agradecer às iniciativas que fazem bem ao próximo. Sejam solidários com 

quem está perto de vocês, o que estiver ao alcance do Fundo Social, nós vamos fazer”, 
destacou. 
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Mais 39 leitos na Santa Casa 

 

O anúncio foi feito neste sábado 28, pelo prefeito de Caraguá, Aguilar Jr, 

durante uma 'live' 

 
Divulgação 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, reafirmou neste sábado, 28, que, 

visando o enfrentamento do coronavírus, a cidade permanece em quarentena 

até o dia sete de abril, conforme estabelece o decreto estadual assinado pelo 

governador, João Dória, esta semana, para restrição de serviços e comércios, 

bem como estabelecer quais são as atividades consideradas essenciais, neste 

momento. 

A informação foi prestada durante transmissão de uma live por uma rede 

social, na qual ele apresenta um balanço da pandemia no município. 

O Decreto 64.881, de 22 de março, do governador João Dória é mais 

abrangente, incluindo alguns estabelecimentos comerciais como essenciais 

que não estavam contidos no decreto municipal 1.234, de 16 de março. 

No entanto, o prefeito ressalvou que se houver qualquer flexibilização no 

decreto sobre reabertura de determinadas atividades econômicas, ele vai 

implementar em Caraguatatuba. 

Na live, o prefeito disse que com o plano de contingência foram criados mais 

39 leitos na Casa de Saúde Stella Maris. 

Segundo o governo estadual, com a abertura do Hospital Regional, a partir 

desta segunda-feira, 30, mais 10 leitos estarão disponíveis para atender casos 

do novo coronavírus. 
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