
 

 
 

 



 

 
 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta-Feira e Quinta-Feira 01 e 02 de Abril de 2020. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Litoral Norte já registra nove mortes suspeitas por coronavírus 

 

Caraguatatuba 

Teste rápido aponta positivo para Covid-19 em paciente internado na UTI da 

santa casa 

 

Caraguatatuba 

Caraguá retoma vacinação contra gripe na segunda-feira(6) 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura fornecerá kit alimentação aos trabalhadores autônomos 

 

Radar Litoral 

Geral 

Caraguatatuba decreta estado de calamidade pública pela Covid-19 

 

Polícia 

Flagrado por câmera durante furto, homem é preso por tráfico no Casa Branca 

em Caraguá 

 

Saúde 

Secretaria de Saúde confirma primeiro caso positivo de Coronavírus em 

Caraguá; cidade tem três mortes suspeitas 

 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba decreta estado de calamidade pública pela Covid-19 

 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba autua supermercados e multas ultrapassam R$ 1,4 

milhão 

 

Caraguatatuba 

Covid-19: Prefeitura de Caraguá vai distribuir kit alimentação para 

trabalhadores atingidos por decreto estadual 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/litoral-norte-ja-registra-nove-mortes-suspeitas-por-coronavirus/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/teste-rapido-aponta-positivo-para-covid-19-em-paciente-internado-na-uti-da-santa-casa/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/teste-rapido-aponta-positivo-para-covid-19-em-paciente-internado-na-uti-da-santa-casa/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-retoma-vacinacao-contra-gripe-na-segunda-feira6/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-fornecera-kit-alimentacao-aos-trabalhadores-autonomos/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-fornecera-kit-alimentacao-aos-trabalhadores-autonomos/
https://radarlitoral.com.br/noticias/14544/caraguatatuba-decreta-estado-de-calamidade-publica-pela-covid-19
https://radarlitoral.com.br/noticias/14545/flagrado-por-camera-durante-furto-homem-e-preso-por-trafico-no-casa-branca-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/14545/flagrado-por-camera-durante-furto-homem-e-preso-por-trafico-no-casa-branca-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/14547/secretaria-de-saude-confirma-primeiro-caso-positivo-de-coronavirus-em-caragua;-cidade-tem-tres-mortes-suspeitas
https://radarlitoral.com.br/noticias/14547/secretaria-de-saude-confirma-primeiro-caso-positivo-de-coronavirus-em-caragua;-cidade-tem-tres-mortes-suspeitas
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/04/01/Caraguatatuba-decreta-estado-de-calamidade-p%C3%BAblica-pela-Covid-19
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/04/01/Procon-de-Caraguatatuba-autua-supermercados-e-multas-ultrapassam-R-14-milh%C3%A3o
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/04/01/Procon-de-Caraguatatuba-autua-supermercados-e-multas-ultrapassam-R-14-milh%C3%A3o
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/04/01/Covid-19-Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-vai-distribuir-kit-alimenta%C3%A7%C3%A3o-para-trabalhadores-atingidos-por-decreto-estadual
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/04/01/Covid-19-Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-vai-distribuir-kit-alimenta%C3%A7%C3%A3o-para-trabalhadores-atingidos-por-decreto-estadual


 

 
 

 

Caraguatatuba 

STF nega recurso da Prefeitura de Caraguá para retomar bloqueio na Rodovia 

dos Tamoios 

 

Portal R3 

Coronavírus 

Teste rápido aponta positivo para coronavírus em paciente internado em UTI 

de Caraguá 

 

Polícia 

Homem é preso com drogas em Caraguatatuba 

 

Portal Caiçara  

Cotidiano 

Caraguá: Teste rápido aponta positivo para coronavírus em paciente internado 

na UTI do Stella Maris 

 

Nova Imprensa 

Cultura 

Porto Novo ganha obra em homenagem à cultura caiçara 

 

Saúde 

Quadras esportivas têm luz cortada para garantir isolamento social 

 

Saúde 

Sobe para três o número de mortes suspeitas pelo Covid-19 em Caraguatatuba 

 

Saúde 

Caraguatatuba confirma primeiro caso da Covid-19 com teste rápido 

 

O Estado de SP 

Saúde 

Coronavírus: veja como está o controle de acesso às praias em São Paulo 

 

Contra e Verso 

Foto legenda 

Advogado da Prefeitura ganha vaga para Idoso em frente ao seu Escritório 

 

O Vale  

Nossa Região 

Caraguatatuba chega a três mortes suspeitas de coronavírus 

 

 

https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/04/01/STF-nega-recurso-da-Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-para-retomar-bloqueio-na-Rodovia-dos-Tamoios
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/04/01/STF-nega-recurso-da-Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-para-retomar-bloqueio-na-Rodovia-dos-Tamoios
https://www.portalr3.com.br/2020/04/teste-rapido-aponta-positivo-para-coronavirus-em-paciente-internado-na-uti-do-stella-maris/
https://www.portalr3.com.br/2020/04/teste-rapido-aponta-positivo-para-coronavirus-em-paciente-internado-na-uti-do-stella-maris/
https://www.portalr3.com.br/2020/04/homem-e-preso-com-drogas-em-caraguatatuba/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-teste-rapido-aponta-positivo-para-coronavirus-em-paciente-internado-na-uti-do-stella-maris/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-teste-rapido-aponta-positivo-para-coronavirus-em-paciente-internado-na-uti-do-stella-maris/
https://novaimprensa.com/2020/04/porto-novo-ganha-obra-em-homenagem-a-cultura-caicara.html
https://novaimprensa.com/2020/04/quadras-de-esportes-tem-luz-cortada-para-garantir-isolamento-contra-o-coronavirus.html
https://novaimprensa.com/2020/04/caragutatuba-tem-tres-casos-suspeitos-morte-pelo-covid-19.html
https://novaimprensa.com/2020/04/caraguatatuba-confirma-primeiro-caso-da-covid-19-com-teste-rapido.html
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-veja-como-esta-o-controle-de-acesso-as-praias-em-sao-paulo,70003255702
https://contraeverso.com.br/advogado-da-prefeitura-ganha-vaga-para-idoso-em-frente-ao-seu-escritorio/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/04/100739-caraguatatuba-chega-a-tres-mortes-suspeitas-de-coronavirus.html


 

 
 

Política 

Mortes suspeitam aumentam 36% em um dia no Vale 

 

Repórter Litoral 

Polícia 

Homem é preso no bairro Casa Branca com mais 180 papelotes de cocaína 

 

Geral 

Caraguatatuba decreta estado de calamidade pública pela Covid-19 

 

Geral 

Procon de Caraguatatuba autua supermercados e multas ultrapassam R$ 1,4 

milhão 

 

Polícia 

Policiais Militares realizam treinamento para coibir furtos e roubos à bancos no 

Litoral Norte 

 

Notícia Agora 

Funerárias do Litoral Norte se preparam para atender a demanda do Covid-19 

 

Gazeta de SP 

Estado 

Cidades do Litoral de SP restringem acesso de visitantes 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Central 156 prioriza atendimentos sobre as medidas do Covid-19 

 

Caraguatatuba 

Presidente da Câmara de Caraguatatuba solicita medidas a Sabesp e EDP 

Bandeirante em favor da população 

 

Ubatuba acontece 

Economia 

Procon de Caraguatatuba autua mais um supermercado por produtos vencidos 

 

Região 

Avibras realiza treinamento com veículos em Caraguatatuba nesta quarta-feira 

 

Polícia 

Criminoso é preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba 

 

 

https://www.ovale.com.br/_conteudo/politica/2020/04/100745-covid-19--vale-investiga-34-mortes.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/04/01/homem-e-preso-no-bairro-casa-branca-com-mais-180-papelotes-de-cocaina/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/04/01/caraguatatuba-decreta-estado-de-calamidade-publica-pela-covid-19/,
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/04/01/procon-de-caraguatatuba-autua-supermercados-e-multas-ultrapassam-r-14-milhao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/04/01/procon-de-caraguatatuba-autua-supermercados-e-multas-ultrapassam-r-14-milhao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/04/02/policiais-militares-realizam-treinamento-para-coibir-furtos-e-roubos-a-bancos-no-litoral-norte/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/04/02/policiais-militares-realizam-treinamento-para-coibir-furtos-e-roubos-a-bancos-no-litoral-norte/
https://www.dropbox.com/s/epj9b6uc8ekhfq7/01%2004%202020%20-%20FUNER%C3%81RIAS%20DO%20LITORAL%20NORTE%20SE%20PREPARAM%20PARA%20ATENDER%20A%20DEMANDA%20DA%20COVID-19%20-%20REP%C3%93RTER%20LITORAL.mp4?dl=0
https://www.gazetasp.com.br/estado/2020/04/1065577-cidades-do-litoral-de-sp-restringem-acesso-de-visitantes.html
http://massaguanews.com.br/2020/04/central-156-prioriza-atendimentos-sobre-as-medidas-do-covid-19/
http://massaguanews.com.br/2020/04/presidente-da-camara-de-caraguatatuba-solicita-medidas-a-sabesp-e-edp-bandeirante-em-favor-da-populacao/
http://massaguanews.com.br/2020/04/presidente-da-camara-de-caraguatatuba-solicita-medidas-a-sabesp-e-edp-bandeirante-em-favor-da-populacao/
http://ubatubaacontece.com.br/procon-de-caraguatatuba-autua-mais-um-supermercado-por-produtos-vencidos/
http://ubatubaacontece.com.br/avibras-realiza-treinamento-com-veiculos-em-caraguatatuba-nesta-quarta-feira/
http://ubatubaacontece.com.br/criminoso-e-preso-por-trafico-de-drogas-em-caraguatatuba/


 

 
 

Coronavírus 

Caraguatatuba decreta estado de calamidade pública pela Covid-19 

 

Coronavírus 

Caraguatatuba: Teste rápido aponta positivo para coronavírus em paciente 

internado na UTI do Stella Maris 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba já atendeu em domicílio mais de 800 pacientes do 

programa Alto Custo 

 

SP Rio+ 

Cidades 

Caraguatatuba decreta Estado de Calamidade Pública pelo novo coronavírus 

 

Rádio Oceânica 

Caraguatatuba 

H1N1: Caraguá divulga balanço de vacinação em domicílio 

 

Caraguatatuba 

Avibras testa equipamentos em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Litoral Norte registra mais de 150 casos suspeitos de coronavírus 

 

Caraguatatuba 

Primeiros testes rápidos de COVID-19 em Caraguá apontam primeiro positivo 

 

Noroeste News 

Ano XXI Nº 1.140 

 

Expressão Caiçara 

Edição 1373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-decreta-estado-de-calamidade-publica-pela-covid-19/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-teste-rapido-aponta-positivo-para-coronavirus-em-paciente-internado-na-uti-do-stella-maris/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-teste-rapido-aponta-positivo-para-coronavirus-em-paciente-internado-na-uti-do-stella-maris/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/04/01/prefeitura-de-caraguatatuba-ja-atendeu-em-domicilio-mais-de-800-pacientes-do-programa-alto-custo/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/04/01/prefeitura-de-caraguatatuba-ja-atendeu-em-domicilio-mais-de-800-pacientes-do-programa-alto-custo/
https://www.spriomais.com.br/2020/04/01/caraguatatuba-decreta-estado-de-calamidade-publica-pelo-novo-coronavirus/
https://oceanicafm.com.br/noticia/711/h1n1-caragua-divulga-balanco-de-vacinacao-em-domicilio
https://oceanicafm.com.br/noticia/712/avibras-testa-equipamentos-em-caragua
https://oceanicafm.com.br/noticia/713/litoral-norte-registra-mais-de-150-casos-suspeitos-de-coronavirus
https://oceanicafm.com.br/noticia/715/primeiros-testes-rapidos-de-covid-19-em-caragua-apontam-primeiro-positivo
https://www.noroestenews.com.br/1140/1140.pdf


 

 
 

Clipping de Notícias: 01/04/2020 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News  

 

Litoral Norte já registra nove mortes suspeitas por coronavírus 

 
O Litoral Norte investiga nove mortes suspeitas por coronavírus: quatro em São 
Sebastião; três em Caraguatatuba; e, duas em Ubatuba. 

As prefeituras aguardam o resultado dos laudos enviados ao Instituto Adolfo 
Lutz para a confirmação das mortes por Covid-19. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, anunciou na noite desta terça-
feira, duas mortes suspeitas ocorridas em seu município. Trata-se de um 
homem, morador da cidade que foi internado, no dia 21, no Hospital Santos 
Dumont, em seguida foi transferido para São José dos Campos e faleceu na 
tarde de ontem. 

A segunda morte suspeita comunicada pelo prefeito foi de uma senhora de 70 
anos que tinha dado entrada na UPA do Perequê-Mirim, no dia 21 e foi 
transferida para a Santa Casa da cidade e faleceu na noite de ontem. 

Oficialmente, foram duas mortes confirmadas na região pela Covid-19, ambas 
ocorridas em São Sebastião. O número de casos suspeitos aumenta a cada 
dia, já são 150 pessoas com suspeita do vírus. A confirmação depende do 
Instituto Adolfo Lutz, em média, o resultado dos exames demora de sete e 15 
dias. 

dois casos em São Sebastião 

Mortes suspeitas 

quatro em São Sebastião 

três em Caraguatatuba 



 

 
 

duas em Ubatuba 

Casos suspeitos 

61 em Ubatuba 

60 em Caraguatatuba 

17 em São Sebastião 

12 em Ilhabela 

Síndromes Gripais 

cerca de 1.200 em São Sebastião 

82 em Ilhabela 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 01/04/2020 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Teste rápido aponta positivo para Covid-19 em paciente 

internado na UTI da santa casa 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba realizou na noite desta quarta-feira (01/04) 
testes rápidos em cinco pacientes adultos que estão internados na UTI 
(Unidade de Tratamento Intensivo), além de uma criança que está na UTI 
Neonatal da Casa de Saúde Stella Maris. 

O resultado testou positivo para um dos pacientes, um idoso de 62 anos, que 
está entubado na UTI. Independentemente do resultado positivo, assim como 
os outros cinco resultados que testaram negativo, a Prefeitura também 
aguardará a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. 

Segundo a Secretaria de Saúde, “o teste rápido é indicado apenas entre o 
sétimo e décimo dia do início dos sintomas, como febre e tosse. Isso quer dizer 
que, mesmo os negativos, estes podem vir a ser positivos, pois o teste não 
consegue diagnosticar o início da doença, sendo que ele mede o anticorpo”. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que esses foram os primeiros seis 
testes realizados na cidade e adquiridos de um fornecedor para aplicar nos 
casos graves, assim como determina as normas do Ministério da Saúde. 

A expectativa é de que 5 mil testes rápidos cheguem na cidade até o final de 
semana e esses serão aplicados em casos considerados mais graves, de 
acordo com orientações do Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/04/2020 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Caraguá retoma vacinação contra gripe na segunda-feira(6) 

 
 

Segunda remessa de vacinas contra a gripe enviada pelo Governo do Estado a 
Caraguatatuba, já terminou. As aplicações foram ministradas aos idosos, em 
domicílio, pelos profissionais das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
município, nos dias de nos dias 25, 26, 30 e 31/3 e nesta quarta-feira (1º/4). 
Até o momento, o Governo do Estado enviou cerca de 10 mil doses à cidade. 

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica da Secretaria Municipal de 
Saúde, Amélia Maria Ferreira, o terceiro lote de vacinas deve chegar até esse 
final de semana e a vacinação será retomada na próxima segunda-feira 
(06/04). 

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começou no dia 23 de 
abril. As doses da vacina serão aplicadas de segunda a sexta, entre 8h e 17h, 
até o dia 15 de abril. Mesmo os idosos que nunca utilizaram os serviços da 
UBS do bairro também serão atendidos em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/04/2020 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News  

Prefeitura fornecerá kit alimentação aos trabalhadores 

autônomos 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, iniciou o cadastramento de trabalhadores que foram 
afetados diretamente pelo decretado estadual de paralisação de atividades 
comerciais por conta da Covid-19 (Coronavírus). 

Os trabalhadores autônomos (ambulantes, artesãos, motoristas de aplicativos, 
taxistas, feirantes, entre outros) entrarão numa lista e terão acompanhamento 
de assistentes sociais. Após o cadastro, a Prefeitura de Caraguatatuba inicia a 
distribuição dos kits de alimentação. 

Novos grupos de trabalhadores também estão sendo estudados pela 
administração para distribuição, já que campanhas de doação estão sendo 
feitas na cidade. Essas doações chegarão ao Fundo Social de Solidariedade e 
serão repassadas a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que 
fará a distribuição com critérios analisados por assistentes sociais. 

Além disso, a Prefeitura iniciou a campanha “Servidor Solidário”, onde os 
efetivos e comissionados da administração estão depositando quantias 
financeiras em uma conta exclusiva para doações e esse dinheiro servirá para 
compra de mais kits. 

Qualquer dúvida, o trabalhador deve entrar em contato com o CRAS mais 
próximo de sua residência. Confira a listagem dos Centros de Referência de 
Assistência Social: 

CRAS Centro: (12) 3886-2000 

CRAS Sul: (12) 3885-2350 

CRAS Norte: (12) 3883-6305 



 

 
 

CRAS Massaguaçu: (12) 3882-2668 

CRAS Jetuba: (12) 3889-3565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/04/2020 

Editoria: Geral 
Veículo: Radar Litoral  

 

Caraguatatuba decreta estado de calamidade pública pela 

Covid-19 
 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta quarta-feira (01/04), 
o decreto 1.238 que declara estado de calamidade pública no município para 
enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19). A 
medida visa adequar a designação já estabelecida pelo Governo do Estado. 

Com a decretação de estado de calamidade pública, o município pode adotar 
uma série de medidas de forma a beneficiar o contribuinte que neste período 
precisa ficar afastado de seus afazeres sem implicar em renúncia de receita. 

Uma delas, que está em estudo pela equipe econômica da Prefeitura, prevê 
mudanças no processo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), por exemplo. 

Em 19 de março, o município já estava em estado de emergência após a 
publicação do Decreto 1.234 e, de acordo com Aguilar Junior, essa 
determinação não altera os outros decretos já em vigor, como o 1.235 e 1.236, 
que estabelecem ações para o controle da doença em Caraguatatuba. 

O decreto 1.238 será encaminhado à Assembleia Legislativa para 
reconhecimento do estado de calamidade pública para fins do disposto no 
artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Até hoje são 68 casos notificados no município, dos quais oito foram 
negativados e 60 aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz (IAL), entre eles, 
três óbitos. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/04/2020 

Editoria: Polícia 
Veículo: Tamoios News  

Polícia Militar 

Flagrado por câmera durante furto, homem é preso por tráfico 

no Casa Branca em Caraguá 
 

 

Um homem foi preso pela Polícia Militar pelo crime de tráfico de drogas, na 
noite de terça-feira (31/3), no bairro Casa Branca, zona norte de 
Caraguatatuba. O indivíduo foi reconhecido como o autor de um furto ocorrido 
no bairro Martim de Sá. Câmeras de segurança registraram a ação. 

Ele foi detido por equipe de Força Tática durante patrulhamento pelo bairro 
Casa Branca. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma sacola e 
uma mochila contendo os papelotes de cocaína. Ele foi levado para a 
delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. Nas imagens das 
câmeras, o indivíduo aparece acompanhado de uma mulher durante o furto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 02/04/2020 

Editoria: Saúde 
Veículo: Radar Litoral  

Divulgação PMC 

Secretaria de Saúde confirma primeiro caso positivo de 

Coronavírus em Caraguá; cidade tem três mortes suspeitas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realizou na noite de quarta-feira (1/4) testes 

rápidos em cinco pacientes adultos que estão internados na UTI (Unidade de 

Tratamento Intensivo) da Casa de Saúde Stella Maris, além de uma criança 

que está na UTI Neonatal. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o 

resultado testou positivo para um dos pacientes, um idoso de 62 anos, que está 

entubado. A cidade registra três óbitos suspeitos e 60 casos estão em 

investigação. 

Independentemente do resultado positivo, assim como os outros cinco 

resultados que testaram negativo, a Prefeitura também aguardará a 

contraprova do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. Segundo a Secretaria de 

Saúde, “o teste rápido é indicado apenas entre o sétimo e décimo dia do início 

dos sintomas, como febre e tosse. Isso quer dizer que, mesmo os negativos, 

estes podem vir a ser positivos, pois o teste não consegue diagnosticar o início 

da doença, sendo que ele mede o anticorpo”. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que esses foram os primeiros seis 

testes realizados na cidade e adquiridos de um fornecedor para aplicar nos 

casos graves, assim como determina as normas do Ministério da Saúde. A 

expectativa é de que 5 mil testes rápidos cheguem na cidade até o final de 

semana e esses serão aplicados em casos considerados mais graves, de 

acordo com orientações do Ministério da Saúde. 
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Caraguatatuba decreta estado de calamidade pública pela 

Covid-19 
 

Com a decretação de estado de calamidade pública, o município pode adotar 

uma série de medidas de forma a beneficiar o contribuinte que neste período 

precisa ficar afastado de seus afazeres sem implicar em renúncia de receita. 

  

 

  
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta quarta-feira (01/04, 

o decreto 1.238 que declara estado de calamidade pública no município para 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19). A 

medida visa adequar ao que já foi estabelecida pelo Governo do Estado e 

Governo Federal. 

Com a decretação de estado de calamidade pública, o município pode adotar 

uma série de medidas de forma a beneficiar o contribuinte que neste período 

precisa ficar afastado de seus afazeres sem implicar em renúncia de receita. 

Uma delas, que está em estudo pela equipe econômica da Prefeitura, prevê 

mudanças no processo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), por exemplo. 

Em 19 de março, o município já estava em estado de emergência após a 

publicação do Decreto 1.234 e, de acordo com Aguilar Junior, essa 

determinação não altera os outros decretos já em vigor, como o 1.235 e 1.236, 

que estabelecem ações para o controle da doença em Caraguatatuba. 

O decreto 1.238 será encaminhado à Assembleia Legislativa para 

reconhecimento do estado de calamidade pública para fins do disposto no 

artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Até hoje são 68 casos notificados no município, dos quais oito foram 

negativados e 60 aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz (IAL), entre eles, 

três óbitos. 
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Procon de Caraguatatuba autua supermercados e multas 

ultrapassam R$ 1,4 milhão 
 

Um supermercado localizado no bairro do Indaiá e outro no Morro do Algodão, 

na Região Sul, foram autuados e as multas podem chegar a R$ 208,9 mil. 

  

 

   

Em três dias de fiscalização intensiva, as equipes do Procon de Caraguatatuba 

constataram a presença de produtos vencidos nas câmaras frias de 

supermercados e nesta quarta-feira (1º/4) não foi diferente. 

Um supermercado localizado no bairro do Indaiá e outro no Morro do Algodão, 

na Região Sul, foram autuados e as multas podem chegar a R$ 208,9 mil. 

No estabelecimento que fica na região central foram encontrados frangos 

empanados e canelones vencidos, enquanto no Morro do Algodão foram leite e 

sobremesa lácteas. Tudo foi apreendido e descartado. 

O diretor do Procon, Aliex Moreira, alerta que esse tipo de irregularidade pode 

provocar contaminação alimentícia, por isso os estabelecimentos precisam 

estar atentos. 

Segundo ele, a maioria dos responsáveis justifica que esses locais são 

abastecidos por promotores de vendas, sendo eles responsáveis pela 

substituição das mercadorias. “Mas é importante destacar que o consumidor 

não pode ser prejudicado”, observa Aliex. 

Desde a última quinta-feira, o Procon já autuou cinco estabelecimentos, entre 

atacadistas e supermercados, pela mesma irregularidade. O valor das multas 

chega a R$ 1,4 milhão. 

Após findado os processos administrativos e jurídicos, o pagamento é feito à 

Fundação Procon, que tem convênio com os municípios, e repassa 50% do 

valor recebido para que a Prefeitura encaminhe ao Procon local para compra 

de equipamentos e materiais. 



 

 
 

O Procon orienta que o consumidor que se sentir lesado pode fotografar o 

produto e nos encaminhar junto com comprovantes e nota fiscal para o e-

mail procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Denúncias também podem ser feitas 

pelo telefone (12) 3897-8282 
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Covid-19: Prefeitura de Caraguá vai distribuir kit alimentação 

para trabalhadores atingidos por decreto estadual 
 

Os trabalhadores autônomos (ambulantes, artesãos, motoristas de aplicativos, 

taxistas, feirantes, entre outros) entrarão numa lista e terão acompanhamento 

de assistentes sociais. Após o cadastro, a Prefeitura de Caraguatatuba inicia a 

distribuição dos kits de alimentação. 

  

 

  

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Cidadania, iniciou o cadastramento de trabalhadores que foram 

afetados diretamente pelo decretado estadual de paralisação de atividades 

comerciais por conta da Covid-19 (Coronavírus). 

Os trabalhadores autônomos (ambulantes, artesãos, motoristas de aplicativos, 

taxistas, feirantes, entre outros) entrarão numa lista e terão acompanhamento 

de assistentes sociais. Após o cadastro, a Prefeitura de Caraguatatuba inicia a 

distribuição dos kits de alimentação. 

Novos grupos de trabalhadores também estão sendo estudados pela 

administração para distribuição, já que campanhas de doação estão sendo 

feitas na cidade. Essas doações chegarão ao Fundo Social de Solidariedade e 

serão repassadas a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que 

fará a distribuição com critérios analisados por assistentes sociais. 

Além disso, a Prefeitura iniciou a campanha “Servidor Solidário”, onde os 

efetivos e comissionados da administração estão depositando quantias 

financeiras em uma conta exclusiva para doações e esse dinheiro servirá para 

compra de mais kits. 

Qualquer dúvida, o trabalhador deve entrar em contato com o CRAS mais 

próximo de sua residência. Confira a listagem dos Centros de Referência de 

Assistência Social: 

CRAS Centro: (12) 3886-2000 



 

 
 

CRAS Sul: (12) 3885-2350 

CRAS Norte: (12) 3883-6305 

CRAS Massaguaçu: (12) 3882-2668 

CRAS Jetuba: (12) 3889-3565 
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STF nega recurso da Prefeitura de Caraguá para retomar 

bloqueio na Rodovia dos Tamoios 

 

Após TJ-SP determinar a suspensão do bloqueio sanitário para tentar frear 

circulação do novo coronavírus, prefeitura apresentou recurso em instância 

superior. Decisão é dessa terça-feira (31). 

  

 

  

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, negou 

um recurso apresentado pela Prefeitura de Caraguatatuba para retomar um 

bloqueio sanitário na entrada da cidade pela Rodovia dos Tamoios (SP-99). 

O bloqueio, que tinha como objetivo tentar reduzir a chance de circulação do 

novo coronavírus na cidade, chegou a ser iniciado, mas foi suspenso por 

determinação do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), 

desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. 

Na decisão desta terça-feira (31), o presidente do STF manteve a decisão de 

segunda instância do TJ-SP. O bloqueio teve início no dia 24 por determinação 

de uma liminar (decisão temporária) de primeira instância após ação proposta 

pelo Ministério Público. No entanto, no dia seguinte a liminar foi cassada em 



 

 
 

segunda instância pelo presidente do TJ-SP. 

De acordo com a decisão do Tribunal, o poder judiciário não dispõe de 

elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e 

harmônica. O TJ-SP ainda destacou que diversas medidas estão sendo 

adotadas pelo governo de São Paulo, a quem compete adotar ações deste tipo. 

Na decisão, o presidente do STF considerou a postura do município como 

"curiosa" por ir buscar na Justiça uma determinação que obrigasse o município 

a adotar o bloqueio. 

"Embora não tenha direta relação com o mérito da controvérsia, não deixa de 

ser curioso observar que o requerente vem ao STF defender, não o respeito a 

medidas administrativas por ele próprio tomadas e, sim, a ordens judiciais que 

lhe foram impostas pela Justiça local, em ações em que figura como réu", 

escreveu Toffoli. 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi procurada pelo G1 e informou que não vai 

comentar a decisão. 
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Teste rápido aponta positivo para coronavírus em paciente 

internado em UTI de Caraguá 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realizou na noite de quarta-feira (1) testes 

rápidos em cinco pacientes adultos que estão internados na UTI (Unidade de 

Tratamento Intensivo), além de uma criança que está na UTI em um hospital da 

cidade, informou em nota a assessoria de Comunicação de Caraguatatuba. 

O resultado testou positivo para um dos pacientes, um idoso de 62 anos, que 

está entubado na UTI. Independentemente do resultado positivo, assim como 

os outros cinco resultados que testaram negativo, a Prefeitura também 

aguardará a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. 

Segundo a Secretaria de Saúde, “o teste rápido é indicado apenas entre o 

sétimo e décimo dia do início dos sintomas, como febre e tosse. Isso quer dizer 

que, mesmo os negativos, estes podem vir a ser positivos, pois o teste não 

consegue diagnosticar o início da doença, sendo que ele mede o anticorpo”. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que esses foram os primeiros seis 

testes realizados na cidade e adquiridos de um fornecedor para aplicar nos 

casos graves, assim como determina as normas do Ministério da Saúde. 

A expectativa é de que 5 mil testes rápidos cheguem na cidade até o final de 

semana e esses serão aplicados em casos considerados mais graves, de 

acordo com orientações do Ministério da Saúde. 
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Homem é preso com drogas em Caraguatatuba 

 
Drogas apreendidas apresentadas no DP. (Foto: Divulgação/PMESP) 

 

Na noite de terça-feira, dia 31, equipe de Força Tática da Polícia Militar de 

Caraguatatuba, durante patrulhamento pelo bairro Casa Branca, avistou um 

homem em atitudes suspeitas que, ao perceber a aproximação dos policiais, 

demonstrou muito nervosismo. 

Na abordagem e durante busca pessoal, foi localizado com ele uma sacola e 

uma mochila contendo certa quantidade de drogas. 

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Distrito Policial onde foi 

reconhecido por vítima de furto no bairro Martim de Sá no mesmo dia, sendo 

que a câmera de monitoramento da residência registrou a ação do acusado, 

que estava acompanho de uma mulher, ficando ele a disposição da justiça. 
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Caraguá: Teste rápido aponta positivo para coronavírus em 

paciente internado na UTI do Stella Maris 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realizou na noite desta quarta-feira (01/04) 

testes rápidos em cinco pacientes adultos que estão internados na UTI 

(Unidade de Tratamento Intensivo), além de uma criança que está na UTI 

Neonatal da Casa de Saúde Stella Maris. 
O resultado testou positivo para um dos pacientes, um idoso de 62 anos, que 

está entubado na UTI. Independentemente do resultado positivo, assim como 

os outros cinco resultados que testaram negativo, a Prefeitura também 

aguardará a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. 
Segundo a Secretaria de Saúde, “o teste rápido é indicado apenas entre o 

sétimo e décimo dia do início dos sintomas, como febre e tosse. Isso quer dizer 

que, mesmo os negativos, estes podem vir a ser positivos, pois o teste não 

consegue diagnosticar o início da doença, sendo que ele mede o anticorpo”. 
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que esses foram os primeiros seis 

testes realizados na cidade e adquiridos de um fornecedor para aplicar nos 

casos graves, assim como determina as normas do Ministério da Saúde. 
A expectativa é de que 5 mil testes rápidos cheguem na cidade até o final de 

semana e esses serão aplicados em casos considerados mais graves, de 

acordo com orientações do Ministério da Saúde. 
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Porto Novo ganha obra em homenagem à cultura caiçara 

 

Pintura do artista Macedo retrata o pescador do rio Juqueriquerê 

Painel ao ar livre pode ser isto por todos que passam (Fotos: Taís 

Albuquerque/Sabesp) 

 

A  Ponte do Porto Novo, em Caraguatatuba, sentido São Sebastião, aaa de 
ganhar uma obra em homenagem à comunidade pesqueira da região. A pintura 
é assinada pelo artista caiçara Edson Macedo da Costa, mais conhecido como 
Macedo. O projeto é financiado pela Sabesp co obetivo de coibir atos de 
vandalismo no local, além de trazer mais alegria para a comunidade. 

O reservatório na Praça Isaías de Souza, alvo de constantes pichações, 
ganhou um colorido diferente nos muros e na torre, retratando a figura do 
pescador do rio Juqueriquerê, que tem da pesca a sua fonte de renda e 
alimento da família. 
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A arte, cujo tema é a história de Caraguatatuba, 

começou pelos muros externos, retratando o caiçara 

que vive à beira do rio, sua pesca, seus costumes e 

tradições. A antiga Vila de Caraguatatuba também 

ganhou uma linda homenagem e olhando para a “tela 

viva” ainda é possível reconhecer a Igreja Matriz de 

Santo Antônio, que ainda se mantém firme em sua 

fachada, na Praça Cândido Motta. 

Conforme explicou o gerente da Sabesp em Caraguatatuba, Pedro Rogério de 

Almeida Veiga, a ideia foi presentear a comunidade. “Tivemos uma experiência 

inicial na estação elevatória de esgoto do Barranco Alto, onde retratamos o 

ciclo da água e as aves de nossa mata atlântica. O espaço nunca mais foi 

vandalizado porque a comunidade recebeu esse presente e cuidou com muito 

carinho. Para esse novo projeto da Sabesp existe uma parceria com os 

municípios e começamos por Caraguatatuba. Estamos alinhados com o poder 

público, que aprovou o projeto, e adotamos essa praça nos aproximando cada 

dia mais da comunidade”, destacou Veiga. 
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Quadras esportivas têm luz cortada para garantir isolamento 

social 

 

Medida visa evitar aglomerações que vinham ocorrendo em Caraguatatuba 

 

A medida está valendo desde o dia 31 de março (Foto: PMC/ Divulgação) 

 

A Secretaria de Serviços Públicos de Caraguatatuba decidiu desligar a energia 

elétrica de todas as quadras esportivas da cidade para garantir o isolamento 

social e evitar a propagação da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-

19). 

Segundo a prefeitura, muitos jovens e adultos estão subestimando a situação e 

continuam a marcar jogos nas quadras de esportes coletivos, na orla da praia, 

Ipiranga, entre outros pontos. 

A iluminação dos espaços esportivos públicos está cortada desde a terça-feira 

(31) e segue assim por tempo indeterminado. A orientação é que as pessoas 

se matenham em casa. 
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Sobe para três o número de mortes suspeitas pelo Covid-19 em 

Caraguatatuba 

 

Nesta quarta-feira, prefeito Aguilar Junior decretou estado de Calamidade 

Pública 

 
Dois moradores de Caraguatatuba morreram nesta terça-feira (31) com 

suspeita do novo coronavírus (Covid-19). Com isso, sobe para três o total de 

mortes em investigação. O município notificou, até o momento, 68 casos de 

pessoas com sintomas da doença, dos quais oito já foram negativados. 

 

A prefeitura aguarda o resultado dos exames que são feitos pelo Instituto 

Adolfo Lutz, em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Saúde, há uma 

demora na divulgação dos resultados devido este ser o único local que faz 

exames para todo o Estado. O governo estadual informou que há mais de 16 

mil exames aguarando resultado. 

Entres as mortes registrados, conforme da Prefeitura de Caraguatatuba, há um 

idoso de 70 anos que estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI) da Casa de Saúde Stella Maris com suspeita da nova doença. Ele deu 

entrada no dia 23 de março na UPA Perequê-Mirim com síndrome respiratória 

aguda grave e foi transferido imediatamente para UTI, onde foi entubado. O 

paciente, morador de Caraguatatuba, era portador de doença pulmonar 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_3174-scaled.jpg


 

 
 

obstrutiva crônica. 

O segundo paciente faleceu na cidade de São José dos Campos, um idoso de 

64 anos, morador de Caraguatatuba. Ele era diabético, obeso, ex-fumante e 

deu entrada no dia 21 de março no Hospital Santos Dumont de Caraguatatuba 

com suspeita de infarto agudo do miocárdio. Ele foi transferido para o Hospital 

da Unimed em São José dos Campos, onde passou por cateterismo. 

Porém, o paciente evoluiu para um quadro de insuficiência respiratória grave e 

veio a falecer com suspeita do novo coronavírus. Ele foi enterrado ontem 

mesmo no Cemitério Bela Vista, em Caraguatatuba. 

O primeiro caso de óbito suspeito ocorreu no dia 30 de março, quando uma 

idosa de 79 anos, que estava entubada na UTI da Casa de Saúde Stella Maris 

com suspeita de Covid-19 veio a falecer. Os parentes que tiveram contato com 

os pacientes estão em isolamento domiciliar. 

 

Calamidade Pública 

Nesta quarta-feira (1°), o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou o 

decreto 1.238 que declara estado de calamidade pública no município para 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo vírus. A medida visa adequar 

a cidade ao que já foi estabelecido pelos governo do Estado e Federal. 

Com a decretação de estado de calamidade pública, o município pode adotar 

uma série de medidas de forma a beneficiar o contribuinte que neste período 

precisa ficar afastado de seus afazeres sem implicar em renúncia de receita. 

Uma delas, que está em estudo pela equipe econômica da prefeitura, prevê 

mudanças no processo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), por exemplo. 

Em 19 de março, o município já estava em estado de emergência após a 

publicação do Decreto 1.234 e, de acordo com Aguilar Junior, essa 

determinação não altera os outros decretos já em vigor, como o 1.235 e 1.236, 

que estabelecem ações para o controle da doença em Caraguatatuba. 

O decreto 1.238 será encaminhado à Assembleia Legislativa para 

reconhecimento do estado de calamidade pública para fins do disposto no 

artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Covid-19¹ 

 

Notificados 68 

Positivos 0 

Negativos 8 



 

 
 

Em Investigação 60* sendo 3 óbitos 
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Caraguatatuba confirma primeiro caso da Covid-19 com teste 

rápido 

 

Ainda assim, Secretaria de Saúde aguarda contraprova do Instituto Adolfo Lutz 

 
 

Um paciente de 62 anos, que está entubado na UTI da Casa de Saúde Stella 

Maris, em Caraguatatuba, acaba de ter o exame positivo para coronavírus 

(Covid-19). A prefeitura realizou na noite desta quarta-feira (1º) testes rápidos 

em cinco pacientes adultos que estão internados, além de uma criança que 

está na UTI Neonatal. 
 

Independentemente do resultado positivo, assim como os outros cinco 

resultados que testaram negativo, a prefeitura informa que também aguardará 

a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. 

Segundo a Secretaria de Saúde, “o teste rápido é indicado apenas entre o 

sétimo e décimo dia do início dos sintomas, como febre e tosse. Isso quer dizer 

que, mesmo os negativos, estes podem vir a ser positivos, pois o teste não 

consegue diagnosticar o início da doença, sendo que ele mede o anticorpo”. 

Esses foram os primeiros seis testes realizados na cidade e adquiridos de um 

fornecedor para aplicar nos casos graves, assim como determina as normas do 

Ministério da Saúde. 

A expectativa é de que 5 mil testes rápidos cheguem na cidade até o final de 

semana para  serem aplicados em casos considerados mais graves. 
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Coronavírus: veja como está o controle de acesso às praias em 

São Paulo 

 

As cidades da Baixada Santista e Litoral Norte estão apertando o cerco para os 
visitantes que querem desrespeitar a quarentena do novo coronavírus nas 
praias da região. Carros com placas de outros municípios são "convidados" a 
voltar aos seus locais de origem. Algumas cidades são mais criteriosas e a 
fiscalização está mais rígida antes da proibição de se fazer bloqueios nas 
estradas de acesso. Agora, esses "pedágios" acontecem apenas no perímetro 
urbano. Somente Bertioga não faz nenhum tipo de controle ao acesso de 
visitantes. 

Em Santos, desde o dia 22 de março, o controle de acesso a veículos com 
placas de cidades de fora da Baixada Santista (exceto profissionais de saúde e 
outros serviços essenciais - cada caso é analisado) está sendo realizados em 
três pontos: Av. NS de Fátima com Rua Boris Kauffman; Descida do Elevado 
da Alemoa e Avenida Martins Fontes. 

O Guarujá instalou sete bloqueios que funcionam 24 horas, que estão 
montados tanto na entrada da cidade quanto nas saídas das travessias de 
balsas de Santos e Bertioga. A fiscalização está a cargo de mais de 100 
agentes da Guarda Civil Municipal e das diretorias municipais de Trânsito, de 
Transporte e de Força Tarefa, todos órgãos ligados à Secretaria Municipal de 
Defesa e Convivência Social (Sedecon). São vistorias oficiais. O controle de 
acesso nas balsas está sendo feito também pela prefeitura. Os motoristas que 
se recusarem a retornar estão sujeitos a terem seus veículos removidos ao 
pátio municipal. 

Em São Vicente, a Secretaria de Trânsito e Transportes (Setrans), informa 
o Estado que agentes de trânsito iniciaram no fim de semana um pente-fino e 
ações de bloqueio nos quilômetros 65 e 66 do Sistema Anchieta-Imigrantes, 
trechos que dão acesso à cidade. Na abordagem, condutores de automóveis e 
de motocicletas também são orientados a retornar às suas cidades. Só passam 
o que estão em trabalho essencial. 

Todos eles são informados sobre a interdição das praias, a interrupção de 
atendimento na rede hoteleira e o fechamento dos estabelecimentos 
comerciais (com exceção dos essenciais, como farmácias e hospitais). Já vans 
e ônibus de turismo estão impedidos de acessar a Baixada Santista, uma vez 
que os municípios não estão expedindo autorização para o serviço. No primeiro 
fim de semana, a Setrans verificou algumas situações isoladas visando o 
turismo, mas na maior parte deles os veículos eram da própria Baixada 
Santista. Em alguns bloqueios, é pedido documento de comprovação da casa. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/quarentena
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/presidente-do-tj-suspende-decisoes-que-barravam-turistas-no-litoral-de-sao-paulo/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/presidente-do-tj-suspende-decisoes-que-barravam-turistas-no-litoral-de-sao-paulo/


 

 
 

Até Cubatão, que não tem praias, realiza bloqueios em suas vias. Eles 
acontecem das 8h às 18h com orientação dos motoristas sobre medidas de 
prevenção e pedindo o retorno para suas casas quando não há a necessidade 
de entrar no município. Também em Praia Grande, os bloqueios acontecem 
diariamente na Avenida Ayrton Senna da Silva (principal via de acesso à 
cidade). A fiscalização do trânsito é realizada com o cadastramento de 
visitantes. O objetivo é identificar e verificar estado de saúde dessas pessoas, 
além de conscientizar e orientar para que o isolamento social neste período da 
pandemia do covid-19 ocorre no município de origem. 

A ação continuará sendo realizada no próximo fim de semana, e até o fim da 
quarentena. Os trabalhos contam com uma estratégia de horários alternados. A 
programação não será divulgada para o público. As ações serão realizadas 
enquanto perdurar a emergência de saúde pública decorrente da transmissão 
do coronavírus. Participam das ações de controle de acesso agentes das 
secretarias de Praia Grande de Trânsito (Setran), Urbanismo (Seurb), Saúde 
(Sesap), conjuntamente com Defesa Civil e Guarda Civil Municipal (GCM). 
Quem resolver correr o risco, poderá perder tempo e ter de voltar para casa. 

A prefeitura de Mongaguá tem realizado diversas ações para a prevenção à 
covid-19, adotando medidas para evitar aglomerações, além de informar a 
população e turistas sobre a importância do isolamento social. Tem feito isso 
com frequência. A Guarda Municipal continua fazendo rondas periódicas na 
entrada da cidade, e registrou uma queda significativa do movimento nas 
estradas. 

Em Peruíbe, de acordo com a Secretaria de Defesa Social, atualmente não 
está mais sendo exigido comprovante para entrar na cidade. Entretanto, 
quando a placa do carro é de outro município, está sendo feito um trabalho de 
informação e orientação de que os hotéis, pousadas e similares estão todos 
fechados, além das outras restrições referentes aos comércios e demais 
atividades. Este trabalho é realizado durante 24h nas três entradas do 
município. 

Itanhaém possui 27 acessos à cidade e o controle está mantido como ação 
estratégica para evitar a chegada de turistas. Será encaminhado ao governo 
estadual pedido de apoio na fiscalização dos pontos de acesso, no caso de 
Itanhaém pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Em Bertioga não existe 
fiscalização. O controle é feito nas praias e demais áreas públicas sujeitas à 
aglomeração. 

Em São Sebastião, não há bloqueios físicos para a entrada na cidade. Há uma 
recomendação para que os turistas não entrem no município neste momento. E 
há, também, a suspensão da autorização para entrada na cidade de ônibus e 
vans de turismo. 

Caraguatatuba teve de suspender a barreira sanitária instalada na chegada ao 
município na Rodovia dos Tamoios. Isso porque o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, manteve decisão do Tribunal de 



 

 
 

Justiça de São Paulo (TJ-SP) que suspendeu a ação para bloquear rodovias da 
região. Com isso, não há controle no momento no município. 

Em Ubatuba, há barreiras sanitárias com apoios das equipes das secretarias 
de Saúde e Segurança Pública, Guarda Municipal, Comtur e Polícias 
Rodoviárias nas três entradas que dão acesso ao município: na base da Polícia 
Rodoviária Estadual no bairro do Horto, na base da Polícia Rodoviária Federal 
na praia do Félix e no portal de entrada da cidade na divisa com 
Caraguatatuba. Esta ação impediu que muitos turistas tivessem acesso ao 
município recentemente, evitando assim aglomerações em praias e regiões 
centrais da cidade. 

Ilhabela faz um controle bastante rigoroso na balsa de acesso. A entrada de 
veículos e pedestres é avaliada por uma equipe de funcionários da prefeitura, 
que autoriza ou não a entrada no arquipélago. Um decreto municipal trata da 
proibição da circulação de pessoas entre São Sebastião e Ilhabela. As 
solicitações são individuais, hoje a placa do veículo não é elemento de 
reprovação, porém as placas dos veículos podem ser um fator favorável no 
cadastro. Um veículo que tem mais de um ocupante precisa passar a 
aprovação para todos os passageiros. 

Para entrar na cidade, a explicação precisa ser muito correta e com riqueza de 
detalhes. Básico para a travessia é morador residente e motivo justificável. O 
morador precisa ter vida socioeconômica no arquipélago, como o emprego. 
Veranistas não se enquadram como morador, sendo assim, documentos como 
IPTU, contrato de aluguel e contas de concessionárias como água e luz, não 
são válidos como comprovação de morador. 

Os bloqueios em acessos às cidades do litoral paulista devido ao novo 
coronavírus frustraram os planos do administrador de empresas José Maria da 
Silva Matos, de 61 anos, morador de Osasco, região metropolitana de São 
Paulo, de passar o período de quarentena no apartamento da família na Praia 
do Lázaro, em Ubatuba. "Há duas semanas, programamos de descer numa 
quinta-feira e passar o período de isolamento lá, pois já é costume da família 
ficar na praia entre 10 e 15 dias por mês. No dia anterior, o prefeito (de 
Ubatuba) baixou um decreto bloqueando os três acessos da cidade." 

Matos é síndico do prédio na praia e entrou em contato com outros moradores 
e donos de pousadas na região. "Soube que um hóspede da pousada desceu 
(para a praia) e foi barrado na entrada da cidade. Mesmo quem apresentou 
carnê do IPTU comprovando propriedade de imóvel em Ubatuba não estava 
conseguindo passar. Acabamos por abortar a viagem." 

Ele conta que, para complicar ainda mais, a prefeitura conseguiu uma liminar, 
depois revogada, que permitia barrar os veículos com destino a Ubatuba ainda 
na estrada. O administrador lembra que há restrição também no acesso às 
praias. "Não é uma imposição, mas a polícia aborda quem está na praia e 
recomenda que vá para casa." Matos e os familiares mantém o isolamento em 
Osasco, onde moram. "Não conversamos mais sobre ir para a praia. Aqui é um 



 

 
 

condomínio tranquilo, posso fazer uma caminhada sem quebrar o isolamento", 
diz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 01/04/2020 

Editoria: Foto Legenda 
Veículo: Contra e Verso 

 

Advogado da Prefeitura ganha vaga para Idoso em frente ao 

seu Escritório 
 

Durante a checagem e busca de mais informações sobre a demarcação de 

vagas em 45 graus numa rua próxima ao Fórum, promovida pela Subseção 

local da OAB e que beneficiaria os Advogados que frequentam o local 

diariamente, recebemos a informação de que o Advogado Alan Tripac, 

pertencente ao staff Jurídico da Prefeitura de Caraguatatuba tinha na porta do 

seu escritório uma vaga exclusiva para Idosos. A medida é vista com 

estranheza, pelo fato da OAB ter negado o seu pedido numa primeira tentativa 

e pelo causídico ser membro do governo local, gerando que houve 

favorecimento em causa própria. De acordo com a Comunicação da Prefeitura, 

a Rua Ostiniano Sandeville é uma rua no Centro da cidade que não tem zona 

azul e por isso concentra muitos veículos por possuir clínicas médicas. As 

vagas são para idosos e deficientes físicos e ficam ao lado do Caraguá 

Profissional Center e em frente ao Hospital de Olhos, que embora não 

contenham vagas específicas atendem dezenas de pessoas nessa condição 

todos os dias. Sobre a vaga, usuários das imediações fizeram a solicitação 

para a Secretaria de Mobilidade Urbana e proteção ao Cidadão no dia 29 de 

janeiro e a equipe de Engenharia de Tráfego, após análise, providenciou a 

implantação. O Blog Contra & Verso ressalta que qualquer processo, mesmo 

que dentro de especificações e transparência que coincide com membros do 

Serviço Público gera uma ponta de desconfiança e por isso deve ser 

descartado. 
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Caraguatatuba chega a três mortes suspeitas de coronavírus 

 
Santa Casa de Caraguatatuba - Foto: PMC 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou nesta quarta-feira (1º) mais duas 

mortes que registram suspeita do novo coronavírus como causa, na cidade. Os 

pacientes foram um idoso de 70 anos e outro de 64 anos. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, o homem de 70 anos deu entrada no 

dia 23 de março na UPA Perequê-Mirim com síndrome respiratória aguda 

grave e foi transferido para a Casa de Saúde Stella Maris, onde ficou entubado. 

O idoso era portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e faleceu na noite 

de terça-feira (31). 

Também na terça-feira, o homem de 64 anos morreu no Hospital Unimed, em 

São José dos Campos. Morador de Caraguatatuba, ele deu entrada no Hospital 

Santos Dumont, de Caraguá, no dia 21 de março, e foi transferido para o 

hospital privado de São José. O homem era diabético, obeso, ex-fumante e, 

acabou sofrendo um quadro de insuficiência respiratória grave. 

Com os dois novos casos, a cidade do litoral norte soma três mortes suspeitas 

de covid-19. O primeiro caso ocorreu no dia 30 de março, quando uma idosa 

de 79 anos, que estava entubada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da 

Casa de Saúde Stella Maris com suspeita da doença veio a falecer. 
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Mortes suspeitam aumentam 36% em um dia no Vale 

 
Desinfecção com Solução de Amônia no OS - Foto: /Adenir Britto/CMSJC 

 

Os casos de morte suspeita em decorrência do novo coronavírus subiram para 

34 no Vale do Paraíba nesta quarta-feira (1), nove a mais do que no dia 

anterior, quando eram 25 --aumento de 36%. 

São José dos Campos e Guaratinguetá investigam a morte de seis pacientes 

cada, maior número de óbitos suspeitos da região. 

Ao todo, 12 cidades do Vale relataram mortes suspeitas pelo novo coronavírus. 

São Sebastião investiga quatro óbitos, seguido de Taubaté (3), 

Pindamonhangaba (3), Caraguatatuba (3), Jacareí (2), Ubatuba (2), Cachoeira 

Paulista (1), Caçapava (1), Campos do Jordão (1) e Cunha (1). 

Três mortes foram confirmadas pela doença, em São José, São Sebastião e 

Taubaté. 

Os casos positivos de coronavírus subiram de 42 para 47, aumento de 12% em 

um dia. 

Os três primeiros casos de Covid-19 (doença causada pelo coronavírus) na 

região foram registrados em 18 de março, dois em São José e um em Taubaté. 

A região tem ainda 1.257 casos suspeitos. 

A Prefeitura de São José confirmou nesta quarta-feira três novos casos de 

coronavírus na cidade, que agora acumula 36 confirmações. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, as duas novas mortes em investigação 

são de um homem de 51 anos, que era diabético, hipertenso e tabagista, e de 

uma mulher de 50 anos, que era hipertensa. 

Além dos casos de mortes suspeitas, o município conta com 487 pacientes que 



 

 
 

ainda aguardam pelo resultado dos exames. Desses, 416 esperam em casa, 

29 estão internados em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 42 em 

enfermaria. 

No país, os casos de infecção pelo novo coronavírus subiram para 6.836. O 

número de mortes por Covid-19 chegou a 240, 164 em São Paulo. O índice de 

letalidade ficou em 3,5%. No dia anterior, o país contabilizava 201 óbitos e 

5.717 casos.. 
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Homem é preso no bairro Casa Branca com mais 180 papelotes 

de cocaína 

 

O acusado também foi filmado furtando uma residência na Martim de Sá com 

uma mulher 

 

A Polícia Militar de Caraguatatuba, através da Força Tática, detiveram na 

madrugada desta quarta-feira (01/04), um homem pelo crime de tráfico de 

entorpecentes e furto a uma residência no bairro Martim de Sá. 

Segundo informou a polícia, durante patrulhamento para coibir furtos, roubos e 

o tráfico de drogas no bairro Casa Branca, os policiais avistaram o acusado 

portando uma mochila e uma sacola plástica, e ao avistar a viatura ele 

demonstrou muito nervosismo. Na abordagem foi localizado 180 papelotes de 

cocaína, um caderno com anotações da venda da droga e dois saquinhos com 

crack. 

Na delegacia ele também foi identificado por uma vítima, como autor de um 

furto no bairro Martim de Sá nesta terça-feira (31). Ação foi filmada por 

câmeras de monitoramento da residência que flagraram a ação dele com mais 

uma mulher e suas características que está sendo procurada.  
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Caraguatatuba decreta estado de calamidade pública pela 

Covid-19 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta quarta-feira (01/04, 

o decreto 1.238 que declara estado de calamidade pública no município para 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19). A 

medida visa adequar ao que já foi estabelecida pelo Governo do Estado e 

Governo Federal. 

Com a decretação de estado de calamidade pública, o município pode adotar 

uma série de medidas de forma a beneficiar o contribuinte que neste período 

precisa ficar afastado de seus afazeres sem implicar em renúncia de receita. 

Uma delas, que está em estudo pela equipe econômica da Prefeitura, prevê 

mudanças no processo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), por exemplo. 

Em 19 de março, o município já estava em estado de emergência após a 

publicação do Decreto 1.234 e, de acordo com Aguilar Junior, essa 

determinação não altera os outros decretos já em vigor, como o 1.235 e 1.236, 

que estabelecem ações para o controle da doença em Caraguatatuba. 

O decreto 1.238 será encaminhado à Assembleia Legislativa para 

reconhecimento do estado de calamidade pública para fins do disposto no 

artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



 

 
 

Até hoje são 68 casos notificados no município, dos quais oito foram 

negativados e 60 aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz (IAL), entre eles, 

três óbitos. 
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Procon de Caraguatatuba autua supermercados e multas 

ultrapassam R$ 1,4 milhão 

 
 

Em três dias de fiscalização intensiva, as equipes do Procon de Caraguatatuba 

constataram a presença de produtos vencidos nas câmaras frias de 

supermercados e nesta quarta-feira (1º/4) não foi diferente. 

Um supermercado localizado no bairro do Indaiá e outro no Morro do Algodão, 

na Região Sul, foram autuados e as multas podem chegar a R$ 208,9 mil. 

No estabelecimento que fica na região central foram encontrados frangos 

empanados e canelones vencidos, enquanto no Morro do Algodão foram leite e 

sobremesa lácteas. Tudo foi apreendido e descartado. 

O diretor do Procon, Aliex Moreira, alerta que esse tipo de irregularidade pode 

provocar contaminação alimentícia, por isso os estabelecimentos precisam 

estar atentos. 

Segundo ele, a maioria dos responsáveis justifica que esses locais são 

abastecidos por promotores de vendas, sendo eles responsáveis pela 

substituição das mercadorias. “Mas é importante destacar que o consumidor 

não pode ser prejudicado”, observa Aliex. 

Desde a última quinta-feira, o Procon já autuou cinco estabelecimentos, entre 

atacadistas e supermercados, pela mesma irregularidade. O valor das multas 



 

 
 

chega a R$ 1,4 milhão. 

Após findado os processos administrativos e jurídicos, o pagamento é feito à 

Fundação Procon, que tem convênio com os municípios, e repassa 50% do 

valor recebido para que a Prefeitura encaminhe ao Procon local para compra 

de equipamentos e materiais. 

O Procon orienta que o consumidor que se sentir lesado pode fotografar o 

produto e nos encaminhar junto com comprovantes e nota fiscal para o 

email procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Denúncias também podem ser feitas 

pelo telefone (12) 3897-8282. 
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Policiais Militares realizam treinamento para coibir furtos e 

roubos à bancos no Litoral Norte 

 

 

O 20° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no Litoral Norte, mesmo 

com a queda de ocorrências de roubo a banco e furtos a caixa eletrônicos, 

porém sempre buscando excelência na prestação do serviço policial militar à 

comunidade. 



 

 
 

Equipes de Policiais Militares em São Sebastião 

 

Os treinamentos foram realizados em Caraguatatuba e São Sebastião, a fim de 

agir corretamente e diminuindo os riscos à segurança dos policiais militares e 

da sociedade neste tipo de ação criminosa. 

 
Equipes de Policias Militares, na Avenida da Praia, em Caraguatatuba 

 

O treinamento tem como objetivo tornar mais eficiente a ação policial e dar uma 

pronta resposta neste tipo de crime. Participaram desta primeira etapa 14 



 

 
 

policias 

 

Equipes durante treinamento na cidade de São Sebastião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/04/2020 

Editoria: Polícia 
Veículo: Repórter Online Litoral 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/04/2020 

Editoria: Estado 
Veículo: Gazeta de SP 

 

Cidades do Litoral de SP restringem acesso de visitantes 

 

Bertioga é a única cidade que não adotou medidas de prevenção ao novo 

coronavírus 
 

Para diminuir a propagação e disseminação do novo coronavírus no litoral do 

Estado, veículos com placas de outros municípios estão sendo “convidados” a 

voltarem aos seus locais de origem. De todas cidades litorâneas, apenas 

Bertioga não fez algum tipo de controle de acesso nas estradas, apenas nas 

praias e áreas sujeitas à aglomeração. 

Em Guarujá, sete bloqueios na entrada da cidade e nas saídas das travessias 

de balsas de Santos e Bertioga funcionam 24 horas por dia. Mais de 100 

agentes da Guarda Civil Municipal e das diretorias de Trânsito, de Transporte e 

de Força Tarefa, estão encarregados de fiscalizar todo o acesso. Aqueles 

motoristas que se recusarem estão sujeitos a remoção do seu veículo ao pátio 

municipal. 

Já em Santos, o controle de acesso a veículos com placas de municípios de 

fora da Baixada Santista está acontecendo desde o dia 22 de março. 

Entretanto, o acesso não está restrito a profissionais da saúde e outros 

serviços essenciais. O controle está acontecendo em três pontos da cidade, na 

Descida do Elevado da Alemoa, avenida NS de Fátima com Rua Boris 

Kauffman e Avenida Martins Fontes. 

Em São Vicente também não é diferente, agentes de trânsito iniciaram ações 



 

 
 

de bloqueio nos quilômetros 65 e 66 do Sistema Anchieta-Imigrantes. Na 

abordagem, motoristas são orientados a retornar às suas cidades. Como em 

Santos, o acesso não está restrito a profissionais de serviços essenciais. As 

praias estão interditadas, estabelecimentos comerciais não essenciais estão 

fechados e o atendimento em hotéis foi interrompido. Vans e ônibus de turismo 

também estão impedidos de acessar a Baixada Santista. 

Em Cubatão, os bloqueios estão acontecendo moderadamente, das 8 às 18h. 

Motoristas são orientados a voltarem para casa quando não há necessidade de 

entrada. 

Na Praia Grande, os bloqueios acontecem diariamente na avenida Ayrton 

Senna da Silva. O objetivo da fiscalização é orientar, identificar e verificar o 

estado de saúde dos visitantes e recomendar o isolamento social. A 

fiscalização continuará sendo realizada até o fim da quarentena e não possui 

horário fixo, mas a programação não será divulgada ao público. 

Já Itanhaém possui 27 acessos à cidade e será encaminhado um pedido de 

apoio na fiscalização dos pontos de acesso ao governo estadual. 

Em Peruíbe não está sendo exigido comprovante para entrar na cidade, porém 

veículos com placas de outro município estão sendo orientados das restrições 

na cidade, como o fechamento de hotéis e similares. 

Mongaguá também está informando os turistas e a população sobre o 

isolamento social. A Guarda Municipal registrou uma queda do movimento nas 

estradas. 

LITORAL NORTE. 

Não existe bloqueios físicos para entrar em São Sebastião, mas há uma 

recomendação para os turistas não entrarem no município. A entrada de ônibus 

e vans de turismo também suspensa. 

Caraguatatuba inseriu uma barreira sanitária na Rodovia dos Tamoios, logo na 

entrada da cidade, mas não durou muito, pois o presidente do STF (Supremo 

Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, acatou a decisão do TJ-SP (Tribunal de 

Justiça de São Paulo) de suspender a ação. Então, até o momento, não há um 

controle na cidade. 

Em Ubatuba, há barreiras sanitárias com apoio das equipes de secretarias de 

Saúde e Segurança Pública, Guarda Municipal, COmtur e Polícias Rodoviárias 

nos três acessos ao município. 

Já em Ilhabela, a restrição é mais rigorosa na balsa de acesso. Funcionários 

da prefeitura avaliam e decidem se autorizam ou não a entrada ao arquipélago. 

Para conseguir entrar na cidade, a explicação deve conter muitos detalhes. O 

morador precisa ter uma vida socioeconômica no arquipélago, como um 

emprego. Documentos como contrato de aluguel, IPTU e contas de água e luz 

não são válidos como comprovação de morador. 
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Presidente da Câmara de Caraguatatuba solicita medidas a 

Sabesp e EDP Bandeirante em favor da população 

 
  

  

  

O Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Carlinhos da Farmácia, 

enviou um ofício para a Sabesp e para a EDP Bandeirante Energia, para que 

nos próximos meses não haja o corte do fornecimento dos serviços, bem como 

a não cobrança das contas, se possível. 

Segundo Carlinhos da Farmácia, a iniciativa foi tomada para tentar amenizar a 

crise econômica que poderá se agravar com a pandemia do coronavírus. “A 

previsão é que tenhamos tempos difíceis por conta dessa doença que assola o 

mundo. Minha obrigação como vereador e chefe do Legislativo Municipal é 

buscar meios para amenizar os problemas dos nossos munícipes”, disse. 

“Pedimos a Deus que nos liberte desse mal e essas previsões estejam 

erradas”, frisou. 

Para a Sabesp, foi encaminhado o ofício 018/2020. O ofício para a EDP é de nº 

019/2020. Em ambos, o Presidente da Câmara faz as mesmas solicitações, a 

não cobrança da conta, o corte do fornecimento ou que se estabeleça uma taxa 

mínima para todos, até que a situação se normalize em Caraguatatuba. 

Carlinhos da Farmácia também assinou o ofício 017/2020 que foi entregue ao 

Prefeito Aguilar Junior, cobrando uma fiscalização mais rígida nas vendas de 



 

 
 

produtos cujos os preços dispararam devido a grande procura. 

“É preciso ter muito cuidado neste momento e acima de tudo respeito com a 

população de nossa cidade. Espero ter a sensibilidade da Sabesp, da EDP 

Bandeirante e do Prefeito Aguilar Junior para que a população seja menos 

afetada possível”, finalizou. 
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Central 156 prioriza atendimentos sobre as medidas do Covid-

19 

 
  

  

Desde a decisão do decreto municipal que determinou diversas medidas 

preventivas ao novo coronavírus (Covid-19), a Central de Relacionamento 156 

tem auxiliado a população com dúvidas, denúncias e sugestões sobre o 

assunto. Em 10 dias, foram 2.350 atendimentos recebidos. 

O trabalho da equipe de telemarketing foi intensificado para concentrar no 

atendimento relativo às novas medidas, com mais agilidade no 

encaminhamento das informações aos setores responsáveis e no retorno da 

população. 

A população pode procurar assistência em três formas de atendimento: pelo 

telefone 156, pelo site 156.caraguatatuba.sp.gov.br e também pelos aplicativos 

para celulares Android e iOS. 

Neste período, as demandas mais atendidas foram de denúncias de comércios 

irregulares, dúvidas dos serviços essenciais e vacinação de idosos. Casos que 

necessitem de agilidade são repassados imediatamente à secretaria 

responsável ou são respondidos durante a ligação. 

Após o decreto municipal, a Central passou a atender nos seguintes horários, 

de segunda a sexta-feira – 8h até 22h; sábado – 8h às 18h e domingo – 8h às 

12h. 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

Outras demandas fora do contexto Covid-19 seguem o prazo convencional de 

no máximo 15 dias para retorno. 
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Procon de Caraguatatuba autua mais um supermercado por 

produtos vencidos 
 

As equipes da fiscalização do Procon estiveram, na terça-feira (31), em mais 

dois supermercados de Caraguatatuba para averiguarem denúncias de 

majoração de preços de alguns produtos, especialmente os que compõem a 

cesta básica. A ação foi em dois supermercados centrais. Foram encontrados 

produtos vencidos e um estabelecimento pode ser autuado em até R$ 200 mil. 

Na primeira ação, os fiscais do Procon foram até o atacadista onde foi feita a 

notificação por aumento dos preços de itens como arroz, feijão e leite. “Demos 

um prazo de 15 dias para justificarem o aumento, caso contrário, serão 

autuados”, adianta Aliex Moreira, diretor do órgão. 

A fiscalização no outro supermercado constatou, além do aumento de preços 

nesses mesmos tipos de produtos, o flagrante de 15 copos de requeijão da 

marca Polenghi com validade vencida. Por essa irregularidade, o 

supermercado deve ser autuado em R$ 200 mil. A mercadoria foi apreendida e 

descartada. 

“Estamos com a equipe reduzida, mas mesmo assim saímos às ruas para 

coibir a prática abusiva, bem como preservar a integridade do munícipe. Ao 

autuar os estabelecimentos que comercializam produtos vencidos, protegemos 

o consumidor, evitando, assim, uma contaminação alimentícia”, destaca Aliex 

Moreira. 

As equipes do Procon já estiveram nas ruas por uma semana onde fiscalizaram 

80 estabelecimentos entre atacadistas, supermercados, laticínios e farmácias. 

Eles foram orientados sobre o aumento abusivo nos preços das mercadoria 



 

 
 

provocado pela corrida dos consumidores e devem apresentar pelo menos três 

notas fiscais do período que antecede o isolamento provocado pela contenção 

ao novo coronavírus (Covid-19). 

Em três dias de retorno para atendimento de denúncias, o Procon lavrou cerca 

de R$ 1,2 milhão em multas. 

O Procon orienta que o consumidor que se sentir lesado pode fotografar o 

produto e nos encaminhar junto com comprovantes e nota fiscal para o email 

procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Denúncias também podem ser feitas pelo 

telefone (12) 3897-8282. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 01/04/2020 

Editoria: Região 
Veículo: Ubatuba Acontece 

 

Avibras realiza treinamento com veículos em Caraguatatuba 

nesta quarta-feira 
 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que nesta quarta-feira (01/04), a Avibras 

– Indústria Aeroespacial estará na cidade para realizar um teste de 

desempenho com os veículos militares de defesa. A ação será no Morro do 

Santo Antônio. 

 

O local foi escolhido para o teste, pois possui características positivas para 

avaliação do desempenho das viaturas, com a inclinação, demonstrando a 

capacidade de transpor obstáculos. 

Importante que a população tenha ciência que é apenas uma demonstração e 

que não agride e compromete as características do meio ambiente. 

A Avibras é uma empresa privada de engenharia, pioneira no Brasil em 



 

 
 

construção de aeronaves, desenvolvimento e fabricação de veículos espaciais 

para fins civis e militares. 
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Criminoso é preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba 
 

A Comunicação Social do 20ºBPM/I se reporta a mais uma ação da Polícia 

Militar do Litoral Norte, desta vez no município de Caraguatatuba,coibindo o 

tráfico de drogas. Na linguagem policial vamos ao relato em cima do fato. 

Na noite dessa terça-feira (31), uma equipe de Força Tática da Polícia Militar 

do 20º BPM/I, durante patrulhamento pelo bairro Casa Branca em 

Caraguatatuba, avistou um indivíduo em atitude suspeita e que demonstrou 

muito nervosismo ao perceber a presença policial. Foi realizada abordagem e 

durante busca pessoal, com o indivíduo foi encontrada uma sacola, além de e 

uma mochila contendo certa quantidade de drogas. Diante dos fatos foi dada 

voz de prisão ao criminoso e conduzido à Delegacia onde foi identificado por 

uma vitima, como autor de um furto no bairro Martim de Sá na mesma data, 

sendo que a câmera de monitoramento da residencia flagrou a ação dele, na 

companhia de uma mulher e suas características. 
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Caraguatatuba decreta estado de calamidade pública pela 

Covid-19 
 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta quarta-feira (01/04, 

o decreto 1.238 que declara estado de calamidade pública no município para 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19). A 

medida visa adequar ao que já foi estabelecida pelo Governo do Estado e 

Governo Federal. 

Com a decretação de estado de calamidade pública, o município pode adotar 

uma série de medidas de forma a beneficiar o contribuinte que neste período 

precisa ficar afastado de seus afazeres sem implicar em renúncia de receita. 

Uma delas, que está em estudo pela equipe econômica da Prefeitura, prevê 

mudanças no processo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), por exemplo. 

Em 19 de março, o município já estava em estado de emergência após a 

publicação do Decreto 1.234 e, de acordo com Aguilar Junior, essa 

determinação não altera os outros decretos já em vigor, como o 1.235 e 1.236, 

que estabelecem ações para o controle da doença em Caraguatatuba. 

O decreto 1.238 será encaminhado à Assembleia Legislativa para 

reconhecimento do estado de calamidade pública para fins do disposto no 

artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Até hoje são 68 casos notificados no município, dos quais oito foram 

negativados e 60 aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz (IAL), entre eles, 

três óbitos. 
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Caraguatatuba: Teste rápido aponta positivo para coronavírus 

em paciente internado na UTI do Stella Maris 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realizou na noite desta quarta-feira (01/04) 

testes rápidos em cinco pacientes adultos que estão internados na UTI 

(Unidade de Tratamento Intensivo), além de uma criança que está na UTI 

Neonatal da Casa de Saúde Stella Maris. 

O resultado testou positivo para um dos pacientes, um idoso de 62 anos, que 

está entubado na UTI. Independentemente do resultado positivo, assim como 

os outros cinco resultados que testaram negativo, a Prefeitura também 

aguardará a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. 

Segundo a Secretaria de Saúde, “o teste rápido é indicado apenas entre o 

sétimo e décimo dia do início dos sintomas, como febre e tosse. Isso quer dizer 

que, mesmo os negativos, estes podem vir a ser positivos, pois o teste não 

consegue diagnosticar o início da doença, sendo que ele mede o anticorpo”. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que esses foram os primeiros seis 

testes realizados na cidade e adquiridos de um fornecedor para aplicar nos 

casos graves, assim como determina as normas do Ministério da Saúde. 

A expectativa é de que 5 mil testes rápidos cheguem na cidade até o final de 

semana e esses serão aplicados em casos considerados mais graves, de 

acordo com orientações do Ministério da Saúde. 
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Prefeitura de Caraguatatuba já atendeu em domicílio mais de 

800 pacientes do programa Alto Custo 
 

Em menos de duas semanas, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Saúde (Sesau), já atendeu 858 pacientes do Alto Custo em casa, 

além dos pacientes que fazem uso de remédios de processos municipais. 

A entrega dos remédios em domicílio foi uma medida tomada pela Prefeitura 

para evitar aglomerações e o contágio do novo coronavírus (Covid-19). 

Geralmente, os medicamentos deste programa são retirados, presencialmente, 

no Centro de Especialidades Médicas de Caraguatatuba (CEM) pelos 1700 

cadastrados no programa. 

Embora o número de atendidos seja consideravelmente bom, 140 pacientes 

cadastrados no programa Alto Custo não estavam em casa para receberem a 

equipe da farmácia do CEM. 

Ainda que a orientação seja de adotar um isolamento social e aderir a 

quarentena determinada pela Prefeitura, 15% dos pacientes que não estavam 

em casa são idosos. O restante representa pessoas que mudaram de endereço 

ou que não moram no município. “Para que isso não se repita, nós 

aconselhamos as pessoas a manterem o cadastro sempre atualizado com 

endereço e telefone”, disse o farmacêutico do programa Alto Custo Arthur 

Reis. 

Outros 706 pacientes do Alto Custo irão receber os medicamentos em casa até 

a próxima segunda-feira (07/04). Neste momento, a farmácia está priorizando a 

entrega de leite para crianças lactantes. 

Quem irá receber os medicamentos em casa? 



 

 
 

Todos os cadastrados no programa Alto Custo (processo estadual), sendo 

remédios controlados, ou não, e pacientes de processos municipais que não 

fazem uso de remédios controlados. 

Para usuários de medicamentos controlados que estão sob o domínio do 

município (processos municipais), a entrega será presencialmente na farmácia 

do CEM. No ato da retirada, o paciente deverá apresentar receita médica. 

Medicamentos retirados na UBS 

Pacientes que fazem uso de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e distribuídos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não irão 

recebê-los em casa. 

A pessoa deverá se dirigir até uma farmácia das 11 UBSs do município e 

apresentar receita médica para retirar o medicamento. 

Receita médica 

De acordo com a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba (Sesau), as receitas 

de remédios da atenção básica retirados em Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), validadas a partir de fevereiro, não precisam ser renovadas por tempo 

indeterminado. 

Por outro lado, para a retirada de medicamentos controlados é necessário que 

os pacientes apresentem a receita médica atualizada e renovada. O prazo de 

validade da receita, que hoje é de 60 dias (dois meses), poderá ser estendido 

por até 180 dias (seis meses). Este prazo fica a critério do médico responsável 

pelo tratamento destes pacientes. 
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Caraguatatuba decreta Estado de Calamidade Pública pelo 

novo coronavírus 

 

Até hoje são 68 casos notificados no município, dos quais oito foram 

negativados e 60 aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz, entre eles, três 

óbitos suspeitos. 

 

 

Foto: Divulgação/ PMC 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), assinou nesta quarta-feira 

(1), o decreto que declara estado de calamidade pública no município para 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19). A 

medida visa adequar à designação já estabelecida pelo Governo do Estado. 

Segundo a Prefeitura, com a decretação de estado de calamidade pública, o 

município pode adotar uma série de medidas para auxiliar o contribuinte que 

neste período precise ficar afastado de seus afazeres sem implicar em 

renúncia de receita. 

 

Uma delas, que está em estudo pela equipe econômica da Prefeitura, prevê 

mudanças no processo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), por exemplo. 

Em 19 de março, o município já estava em estado de emergência após a 

publicação do de um Decreto municipal e, de acordo com o prefeito, essa 

determinação não altera os outros decretos já em vigor que estabelecem ações 

para o controle da doença em Caraguatatuba. 

O decreto de Calamidade Pública será encaminhado à Câmara para 

reconhecimento do estado de calamidade pública para fins do disposto no 

artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Casos de coronavírus na cidade 



 

 
 

Até hoje são 68 casos notificados no município, dos quais oito foram 

negativados e 60 aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz, entre eles, três 

óbitos suspeitos. 
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H1N1: Caraguá divulga balanço de vacinação em domicílio 

 

Entre os dias 25 e 30 do mês passado, 3600 idosos receberam a dose na porta 

de casa. A vacinação vai até o dia 15 e não é necessário fazer agendamento 

 
Divulgação 

 

No primeiro balanço divulgado de vacinação de casa em casa, a Prefeitura de 

Caraguá contabilizou 3.600 idosos que foram vacinados contra a contra a 

Influenza (H1N1). 

A vacinação em domicílio começou três dias depois de lançada a campanha, 

no dia 23 de março. Naquela oportunidade, foram oferecidas duas alternativas. 

Ou o idoso ia a um dos 10 pontos nos bairros ou em um dos três “drive-thru” 

(vacinação no carro). 

No entanto, a fim de oferecer mais conforto aos idosos, a administração 

municipal optou pela vacinação em domicílio. 

Os profissionais de saúde permanecem percorrendo as ruas da cidade de 

segunda a sexta, entre 08h00 e 17h00, até o dia 15 de abril. Mesmo os idosos 

que nunca utilizaram os serviços da UBS do bairro também serão atendidos. 

E não é necessário agendamento. 

Nesta primeira fase da campanha de vacinação contra a H1N1 também serão 

vacinados trabalhadores da 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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Avibras testa equipamentos em Caraguá 

 

Acontece no transcorrer desta quarta-feira, 01, no Morro de Santo Antônio, com 

veículos militares de defesa 

 
Divulgação 

 

Não se espante, caso você aviste movimentação de veículos militares em 

Caraguatatuba. 

É que nesta quarta-feira, 01, a Avibras – Indústria Aeroespacial realiza na 

cidade testes de veículos militares de defesa fabricados pela empresa de São 

José dos Campos. 

A região escolhida para os testes de desempenho é o Morro do Santo Antônio, 

considerado pela empresa armamentista de boa topografia para a atividade, 

com declive e outras características que avaliam a capacidade das viaturas de 

transpor obstáculos. 

A Prefeitura de Caraguatatuba avisa a população que trata-se apenas um teste 

de equipamentos da Avibrás, e que as manobras não agridem e nem 

comprometem o meio ambiente. 
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Litoral Norte registra mais de 150 casos suspeitos de 

coronavírus 

 

As quatro cidades seguem investigando casos suspeitos de morte pelo COVID-

19 

 
Marcelo Bacellar | OceânicaFM 

 

O Litoral Norte de São Paulo investiga casos suspeitos de morte pelo 

coronavírus. 

Quatro deles em São Sebastião, que já teve uma morte confirmada de Covid-

19; três casos seguem sob investigação em Caraguatatuba e duas mortes em 

Ubatuba aguardam o laudo. 

Os resultados do Instituto Adolfo Lutz levam cerca de 15 dias para chegar. 

As quatro cidades do Litoral Norte registram mais de 150 casos suspeitos de 

contaminação pelo coronavírus. 

 

Caraguá tem 60 casos suspeitos 

Em São Sebastião, 17 casos com 2 confirmados 

Ilhabela registra 12 casos suspeitos 

Em Ubatuba são 64 os casos todos suspeitos 
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Primeiros testes rápidos de COVID-19 em Caraguá apontam 

primeiro positivo 

 

Dos seis testes feitos pela primeira vez na cidade, cinco foram negativos e um 

positivo 

 
Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Na noite de ontem, quarta-feira 1, Caraguatatuba fez seus seis primeiros testes 

rápidos da COVID-19 em pacientes adultos internados na Unidade de Terapia 

Intensiva e em uma criança que está na UTI Neonatal da Casa de Saúde Stella 

Maris. 

Um dos testes resultou positivo para um idoso de 62 anos, que se encontra 

entubado. 

Apesar do resultado positivo e dos cinco negativos, a Prefeitura aguarda a 

contraprova do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, o teste rápido é feito apenas entre o 

sétimo e o décimo dia do início dos sintomas – febre e tosse, entre outros. Isso 

significa que os testes negativos podem ser positivados, uma vez que o teste 

rápido apenas mede os anticorpos e não diagnostica o início da doença. 

Caraguá espera receber cinco mil testes rápidos até o final desta semana, que 

serão aplicados em casos considerados mais graves, seguindo as normas do 

Ministério da Saúde. 
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Presidente da Câmara pede transporte 
público exclusivo para profissionais 

da saúde
Nesta semana, o 

vereador e Presidente da 
Câmara Municipal de Ca-
raguatatuba, Francisco Car-
los Marcelino (Carlinhos 
da Farmácia), enviou ao 
Poder Executivo o ofício nº 
180/2020 para que seja dis-
ponibilizado um meio de 
transporte coletivo exclusi-
vo para os profissionais da 
saúde.

Carlinhos da Far-
mácia fez esse pedido para 
aqueles que estão traba-
lhando com pessoas suspei-
tas de terem contraídos o 
COVID-19. A preocupação 
do parlamentar vem de en-
contro com as reclamações 
de algumas pessoas que es-
tão sofrendo preconceito ao 
entrar nos ônibus.

“Temos que 
ser o mais humano 
possível em uma 
situação tão crítica 
como essa. São pro-
fissionais que estão 
na linha de frente 
dessa guerra, que 
merecem todo res-
peito e a nossa va-
lorização”, disse o 
Presidente da Câma-
ra, que também com-
preende a preocupação dos 
munícipes em geral.

“É uma situação 
muito desagradável. É evi-
dente que eu consigo en-
tender o medo das pessoas 
com qualquer pessoa que 
possa estar com o corona-
vírus, mas o respeito ao ser 
humano precisa estar em 

primeiro lugar”.
“Quero resguardar 

a saúde dos profissionais 
que bravamente vem en-
frentando essa pandemia 
que assola o mundo. Creio 
que o Prefeito Aguilar Ju-
nior será sensível a esse 
nosso pedido, para o bem 
de todos”, finalizou.

Presidente da Câmara de Caraguatatuba 
solicita medidas a Sabesp e EDP 

Bandeirante em favor da população
Nesta quinta-feira, 

o Presidente da Câmara 
Municipal de Caraguatatu-
ba, Carlinhos da Farmácia, 
enviou um ofício para a 
Sabesp e para a EDP Ban-
deirante Energia, para que 
nos próximos meses não 
haja o corte do fornecimen-
to dos serviços, bem como 
a não cobrança das contas, 
se possível.

Segundo Carlinhos 
da Farmácia, a iniciativa 
foi tomada para tentar ame-
nizar a crise econômica que 
poderá se agravar com a 
pandemia do coronavírus. 
“A previsão é que tenhamos 
tempos difíceis por conta 
dessa doença que assola o 

mundo. Minha obrigação 
como vereador e chefe do 
Legislativo Municipal é 
buscar meios para amenizar 
os problemas dos nossos 
munícipes”, disse. “Pedi-
mos a Deus que nos liberte 
desse mal e essas previsões 
estejam erradas”, frisou.

Para a Sabesp, foi 
encaminhado o ofício 
018/2020. O ofício para 
a EDP é de nº 019/2020. 
Em ambos, o Presidente da 
Câmara faz as mesmas so-
licitações, a não cobrança 
da conta, o corte do forne-
cimento ou que se estabe-
leça uma taxa mínima para 
todos, até que a situação se 
normalize em Caraguatatu-

ba.
Carlinhos da Farmá-

cia também assinou o ofício 
017/2020 que foi entregue 
ao Prefeito Aguilar Junior, 
cobrando uma fiscalização 
mais rígida nas vendas de 
produtos cujos os preços 
dispararam devido a grande 
procura.

“É preciso ter mui-
to cuidado neste momento 
e acima de tudo respeito 
com a população de nossa 
cidade. Espero ter a sensi-
bilidade da Sabesp, da EDP 
Bandeirante e do Prefeito 
Aguilar Junior para que a 
população seja menos afe-
tada possível”, finalizou.

Caraguatatuba seguirá decreto 
estadual em relação aos serviços 

essenciais e estabelecimentos comerciais
O prefeito de Cara-

guatatuba, Aguilar Junior, 
se reuniu nesta sexta-feira 
(27) com representantes da 
Associação Comercial de 
Caraguatatuba, Associação 
de Hotéis e Pousadas, Asso-
ciação de Quiosques, de su-
permercados, do Conselho 
Municipal de Turismo, Fun-
do 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 reafir-
mar que a Prefeitura seguirá 
o decreto estadual, assinado 
pelo governador, João Dó-
ria, esta semana, para restri-
ção de serviços e comércios, 
bem como estabelecer quais 
são as atividades conside-
radas essenciais, neste mo-
mento.

O Decreto 64.881, 
de 22 de março, do gover-
nador João Dória inclui 
alguns estabelecimentos 
comerciais como essenciais 
que não estavam contidos 
no decreto municipal 1.230, 
de 16 de março, como ofi-
cinas mecânicas, lotéricas, 
transportadoras, bancas de 
jornal, além de estabeleci-
mentos industriais, na me-
dida em que não abranjam 
atendimento presencial ao 
público.

Importante salientar 
que os prestadores de ser-
viços privados essenciais 
deverão restringir em 50% o 
número de pessoas que po-
dem ingressar nos respecti-
vos estabelecimentos, que 
consta no Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros 
(AVCB)

Medidas de conten-
ção – O prefeito também 
repassou as últimas infor-
mações sobre as medidas 
tomadas pela Administra-
ção Municipal em relação a 
epidemia do novo coronaví-
rus (Covid-19).

“Seguiremos, à risca, 

o que estabelece o decreto 
estadual para todos os mu-
nicípios do Estado de São 
Paulo. Sabemos que depois 
dessa crise na saúde, virá a 
crise econômica. Mas, ago-
ra, minha preocupação é 
minimizar, ao máximo, os 
impactos do novo coronaví-
rus no município”, ressaltou 
Aguilar Junior.

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba criou sete leitos 
de UTI, especificamente, 
para atender casos do novo 
coronavírus. Também re-
manejou 20 leitos de clínica 
médica para isolamento dos 
pacientes suspeitos do Co-
vid-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 esta-
rão disponíveis para atender 
casos do novo coronavírus, 
no Hospital Regional, no 
bairro Pontal de Santa Ma-
rina.

O prefeito falou de 
investimentos na criação 
dos espaços de isolamen-
to nas Unidades de Saúde, 
Casa de Saúde Stella Maris, 
compra da medicação, aqui-
sição de 400 kits de teste rá-
pido para detecção do vírus 
nos casos de pacientes gra-
ves, além de equipamentos 
de proteção individual, en-
tre outras ações.

A partir da próxima 
semana, serão distribuídos 
kits de alimentação esco-
lar contendo produtos não 
perecíveis como arroz, fei-
jão, óleo, sal, açúcar, leite 

em pó, macarrão, biscoito e 
molho de tomate.

Os critérios de entre-
ga serão estabelecidos entre 
as Secretarias de Educação 
e de Desenvolvimento So-
cial, que definirão a forma 
de distribuição.

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

“Temos em mente 
deixar uma UPA exclusiva 
para atendimento de pa-
cientes 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 Lu-
cas Gallina e Thiago Fa-
bretti, presentes à reunião, 
apesar de apontarem os pre-
juízos econômicos em vá-
rios setores, demonstraram 
estarem em concordância 
com o decreto estadual e em 
relação às medidas adotadas 
pela administração.

O presidente da 
OAB-65ª Subseção, Car-
los Felipe Tobias, disse que 
esse período é de exceção e 
que a hora exige que todos 
os segmentos sociais divi-
dam responsabilidades. “A 
OAB está à disposição”, 
afirmou.
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Os fiscais do Procon 
de Caraguatatuba estiveram 
na manhã desta segunda-
-feira (30/04) em mais um 
atacadista para averiguar 
denúncia de majoração de 
preços. No local, constata-
ram que mais de 20 quilos de 
embutidos estavam com data 
de validade vencida. Este é 
o segundo caso em dois dias 
úteis e a multa pode ultrapas-
sar R$ 1 milhão.

Diante do flagrante, 
o Assaí, localizado no bair-
ro Caputera, região central, 
foi autuado e a multa pode 
chegar a R$ 200 mil. Foram 
apreendidos e descartados 
14,1 quilos de fiambre (apre-
suntado de suíno), seis quilos 
de salsicha e dois quilos de 
paleta suína defumada.

De acordo com o di-
retor do Procon, Aliex Mo-
reira, conforme as denúncias 
chegam as equipes vão para 
as ruas. Lembrando que por 
uma semana foram fiscali-
zados 80 estabelecimentos 
entre atacadistas, supermer-
cados, laticínios e farmácias.

“Eles tiveram 10 dias 

Procon de Caraguatatuba autua 
atacadista e multa pode chegar em 
R$ 200 mil por produtos vencidos

para apresentarem as notas 
fiscais das mercadorias para 
verificar se houve aumento 
abusivo de preços”. Com a 
fiscalização desta segunda, o 
órgão vai verificar se houve 
majoração no valor de quatro 
marcas de feijão, “porque na 
semana passada estava mais 
em conta”.

Mais irregularidades
Na última quinta-fei-

ra (26), tanto a fiscalização 
do Procon como da Vigilân-
cia sanitária autuaram o Ata-
cadão por 91 kg de hortifru-
tis vencidos e estragados.

Na ocasião, a equipe 
também foi averiguar denún-
cia enviada por consumidor 
sobre aumento abusivo no 
preço do feijão e se deparou 
com a situação no setor de 
hortifruti.

Pela Vigilância Sani-
tária, o estabelecimento pode 
ser multado em até 1.000 
VRMs (Valor de Referência 

do Município), equivalente a 
R$ 3.570. Toda mercadoria 
foi apreendida e descartada.

No caso do Procon, a 
venda de produtos estraga-
dos pode gerar multa de R$ 
860 mil. “Ele ainda pode ser 
autuado por aumento abusi-
vo do feijão”, explica o dire-
tor Aliex Moreira.

A Ação do Procon 
tem como objetivo orientar e 
verificar possível prática de 
aumento abusivo de preços 
relacionado com a corrida 
dos consumidores preocupa-
dos com desabastecimento 
devido ao novo coronavírus 
(Covid-19).

O Procon orienta que 
o consumidor que se sentir 
lesado pode fotografar o pro-
duto e nos encaminhar junto 
com comprovantes e nota 
fiscal para o email procon@
caraguatatuba.sp.gov.br. 
Denúncias também podem 
ser feitas pelo telefone (12) 
3897-8282.

Instalação da tenda visa desafogar o 
hospital e ampliar medidas de combate 

à contaminação por coronavírus
Começou a funcionar 

nesta segunda-feira (30) a 
tenda - “gripário” - montada 
no estacionamento do Hos-
pital Municipal Governador 
Mário Covas Junior para 
atender pacientes com sinto-
mas de gripe.

A tenda, uma das no-
vas medidas de enfrentamen-
to à propagação do coronaví-
rus, o Covid-19, funcionará 
como um “gripário”, porque 
atenderá pacientes com sin-
tomas de gripe, que dessa 
forma não precisarão passar 
pelo hospital, evitando assim 
exposição e risco de disse-
minação do Covid-19, além 
de desafogar a unidade hos-
pitalar.

De acordo com o se-
cretário de Saúde, Gustavo 
Barboni, a transferência do 
atendimento para o “gripá-
rio” vai ser gradativa, de 
acordo com a demanda. Por 
isso, as primeiras horas do 
primeiro dia de funciona-
mento teve movimento tran-

quilo. Assim, a Saúde está 
aproveitando para fazer ade-
quações de fluxo.

Outra medida con-
firmada é a adequação do 
CAPS (Centro de Apoio Psi-
cossocial), localizado perto 
do hospital, no bairro Barra 
Velha, para servir como local 
de internação de pacientes 
acometidos por outras doen-
ças, não relacionadas à crise 
gripal.

O secretário con-
firmou a entrega de mais 
respiradores ao hospital e a 
compra de mais mil testes 

rápidos, que se somarão aos 
testes que serão enviados 
pelo governo estadual.

A cidade não tem ne-
nhum caso confirmado de 
coronavírus.

A prefeita de Ilha-
bela, Maria das Graças Fer-
reira dos Santos Souza, a 
Gracinha, tem feito diaria-
mente vídeos sobre os núme-
ros investigados na cidade, 
cumprindo compromisso de 
apresentar informações atu-
alizadas sobre a doença e as 
providências realizadas para 
enfrentar a pandemia.

Por determinação do Governo Estadual 
parques e trilhas estão fechados em Ilhabela

Por determinação do 
governador João Doria, em 
20 de março, as 102 unida-
des de conservação de Par-
ques Estaduais, incluindo 
o Parque Estadual de Ilha-
bela, seguem com visitação 
suspensa até 30 de abril. As 
trilhas que dão acesso ao par-
que também estão fechadas e 
quem desrespeitar a determi-
nação será retirado do local.

O Parque Estadual de 
Ilhabela está sendo fiscaliza-
do por vigilantes e a equipe 
da Defesa Civil tem reforça-
do a fiscalização e proibição 

de circulação no local. As 
determinações, tanto do Go-
verno do Estado, quanto da 
Prefeitura de Ilhabela, se de-
vem por conta da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

A Prefeita Maria das 
Graças do Santos, a Graci-
nha, determinou o fechamen-
to de comércios, a suspensão 
de atendimento ao público 
nas repartições municipais, 
suspensão das aulas e fez o 
pedido para que a popula-
ção cumpra a quarentena em 
casa, visando a prevenção da 
doença.

Além dessas res-
trições, com o objetivo de 
ampliar as medidas de en-
frentamento da emergência 
na saúde pública, provoca-
da pelo alarmante avanço 
mundial dos casos do novo 
coronavírus (Covid-19), a 
prefeita de Ilhabela, também 
assinou na sexta-feira (20), 
os decretos que ampliam a 
restrição de acesso ao muni-
cípio (decreto nº 8031) e re-
gulamenta o licenciamento e 
horário de funcionamento do 
comércio e dos prestadores 
de serviços (decreto 8030).
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SICREDI faz doação para 
saúde de Caraguatatuba

O Banco Sicredi, 
cooperativa de crédito com 
agências no Litoral Norte em  
Caraguatatuba e Ubatuba,  e 
que tem como um de seus 
objetivos sua função  social, 
tendo em vista a grave situ-
ação porque passamos com  
a pandemia do Covid-19 
doou para a saúde de Cara-
guatatuba a importância de 
R$.10.000,00.

Anualmente a insti-
tuição tem promovido ações 
filantrópicas como a que 
aconteceu o ano passado 
quando patrocinou a vinda 
do palestrante Marcos Pian-
ger e cuja renda da bilheteria 
destinou a importância de 
R$.7.500,00 para o Instituto 
Acalento e a mesma impor-
tância para a o asilo Vila Vi-
centina.

Segundo o gerente da 
Agência de Caraguatatuba, 

Sr. André Luiz Cunha Santos, 
foram doados R$.10.000,00 
para a Secretaria de Saúde de 
nossa cidade com o objetivo 
de comprar “EPIs”, (Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual), como máscaras, luvas, 
aventais e óculos de proteção 
para médicos e enfermeiros 
que atuam na luta contra o 

vírus.
Para o Secretário de 

Saúde Amauri Toledo a doa-
ção é muito bem vinda neste 
momento de grande preocu-
pação e de recursos escassos 
para o bom atendimento às 
vítimas do novo coronaví-
rus.

Prefeitura fiscaliza 240 estabelecimentos 
considerados não essenciais

Equipes da Fiscali-
zação do Comércio, da Se-
cretaria da Fazenda, estão 
nas ruas de Caraguatatuba 
orientando comerciantes que 
insistem manter suas portas 
abertas. Com base no De-
creto Municipal 1.237, que 
segue o Decreto Estadual 
64.881, de 22 de março, es-
tão definidos os estabeleci-
mentos considerados essen-
ciais e que podem funcionar 
neste período de combate à 
proliferação do novo corona-
vírus (Covid-19).

Entre eles, estão: 
supermercados, farmácias, 
clínicas médicas públicas e 
privadas, bancos, clínicas 
veterinárias e odontológicas 
para casos de emergência, 
delivery alimentício com 
equipe reduzida, cartórios, 
casas de ração (exceto pets), 
transportadoras para ser-
viços essenciais, padarias 

(sem atendimento em mesa), 
quitandas, Correios, açou-
gue, peixaria (com metade 
da ocupação), laboratórios e 
empresas de gás de cozinha.

No entanto, devem 
obedecer algumas restrições 
estabelecidas no decreto, 
como o número máximo de 
50% da capacidade constan-
te no AVCB (Auto de Visto-
ria de Corpo de Bombeiros). 
(veja arte completa).

Desde o dia 23 de 
março foram identificados 
240 estabelecimentos que, 
por um motivo ou outro, 
abriram e, dessa forma, se 
tornaram irregulares. Coube 

aos fiscais informarem sobre 
a desobediência.

Segundo a Fiscaliza-
ção do Comércio, quem não 
cumprir o decreto pode ser 
autuado pela Vigilância Sa-
nitária e ter o alvará cassado. 
Lojas de roupas, esportes, 
imobiliária, escritórios em 
geral são exemplos que de-
vem permanecer fechados.

Denúncias podem ser 
feitas pelo Canal 156 ou 190, 
da Polícia Militar, que tem 
atuado nesses casos uma vez 
que o decreto estadual proíbe 
a abertura de vários tipos de 
estabelecimentos.

Prefeitura inicia entrega de kit 
alimentação aos alunos carentes

Nessa terça-feira (31), 
a Prefeitura de Caraguatatu-
ba, através da Secretaria de 
Educação distribuiu 1.238 kits 
alimentação compostos por 
arroz, feijão, macarrão, molho 
de tomate, óleo, sal, açúcar, 
leite em pó, biscoito e flocos 
de milho.

A iniciativa visa ga-
rantir a segurança alimentar 
das crianças com famílias de 
baixa renda matriculadas na 
rede pública do município, 
durante o período de isola-
mento social devido à epide-
mia do novo coronavírus.

As unidades escolares 
estão encarregadas de efetuar 
a entrega, entre 8h e 16h. Na 
segunda-feira (30), pais ou 
responsáveis foram informa-

dos, por contato 
telefônico, para 
comparecerem à 
escola para reti-
rarem o kit.

Mãe de 
cinco filhos, 
dois estudantes 
na EMEF Prof. 
Luiz Silvar do 
Prado, no bairro Casa Branca, 
Antônia Alves, 28 anos, foi a 
primeira a comparecer ao lo-
cal. “Gostei muito dessa aju-
da. Vamos precisar bastante, 
nesse tempo que as crianças 
ficarem em casa”, disse.

Assim como Elidiana 
de Moura Batista, 34 anos, 
mãe de Enzo (um ano e três 
meses), que foi cedo ao CEI 
Profª Maria Eugênia Aranha 

Chodounsky., no Casa Branca.
Junto com os kits ali-

mentação, a Prefeitura de Cara-
guatatuba está distribuindo uma 
cartilha informativa para crian-
ças sobre o novo coronavírus. 
Desenvolvido pela Secretaria de 
Comunicação, o gibi explica em 
linguagem direta e didática com 
ilustrações o que é o Covid-19, 
como é transmitido e como aju-
dar a combatê-lo.

Fundo Social de Caraguatatuba é ponto 
de arrecadação de doações às famílias 
carentes durante pandemia do Covid-19

Com espírito solidário, 
Caraguatatuba formou uma 
rede do bem para apoiar as 
famílias em vulnerabilidade 
social, neste momento de ne-
cessidade, causado pela pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19).

A sede do Fundo So-
cial está como ponto de arre-
cadação de alimentos e pro-
dutos de higiene pessoal, que 
serão encaminhados aos mais 
afetados, neste período de 
quarentena.

Quem quiser contri-
buir, pode doar alimentos não 
perecíveis, como arroz, feijão, 
sal, açúcar, macarrão, óleo, 
leite em pó, molho de tomate, 
biscoitos, enlatados diversos, 

além de produtos de higiene, 
como sabonete, papel higiêni-
co, escova e pasta de dente.

As doações devem ser 
entregues na sede do Fundo 
Social, na Rua José Damazo 
dos Santos, 39 – Centro. A 
equipe esclarece que durante 
o recebimento dos produtos, 
as medidas de prevenção são 
mantidas, evitando aglomera-
ções e higienização correta.

A presidente do Fun-
do Social, Samara Aguilar, 
pede às pessoas que queiram 
ajudar, mas que estão em qua-
rentena, que alinhem com o 
supermercado de preferência, 
pois alguns estabelecimentos 
estão armazenando, para que o 
Fundo Social retire, semanal-

mente.
“Nosso objetivo é 

montar kits e distribuir às 
famílias, conforme critérios 
sociais e emergenciais da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania”, destacou 
Samara.

Informações sobre o 
recebimento dos kits emer-
genciais devem ser orientadas 
diretamente no Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(Cras), do bairro de residência.

Serviço
Cras Centro: (12) 3886-2000
Cras Sul: (12) 3885-2350
Cras Norte: (12) 3883-6305
Cras Massaguaçu: (12) 3882-
2668
Cras Jetuba: (12) 3889-3565
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Ouvi dizer I
Brasileiro tem que ser estudado mesmo. Agora que está obrigado 
a ficar trancado dentro de casa devido a essa Pandemia, pararam 
de brigar por causa de futebol e estão brigando por eliminação no 
BBB e fofocas, principalmente políticas. Agora começou, é um tal 
de fulano está com o nosso grupo, sicrano vai sair de lá para vir 
pra cá que ninguém mais está escapando. Difícil fica saber o que é 
fato e o que é fofoca do povo. 

Ouvi dizer II
Vamos lá. Só esta semana já ouvi dizer que Lúcio Fer-
nandes estava conversando com Aguilar Pai. Já outros 
vieram me falar que Vera Moraes e Germínio iriam para 
o PSDB. E não para por aí. Até Nenza e seu irmão Louro 
Castilho estavam de conversa com ACS. Já, já vão dizer 
que Matheus (filho do ACS) será o vice de Aguilar Jr e 
que Tato Aguilar o de Gilson Mendes. 

Vão ter que me engolir!
Nesse entra e sai de pré-candidatos nos partidos, quem parece ter se 
dado bem foi o vereador Duda Silva, pois Aguilar Pai montou o par-
tido PP redondinho com o vereador Vandinho, Cristian Bota entre ou-
tros. E Duda, mesmo estando de relações conturbadas com o Alcaide 
tem a prerrogativa de continuar no partido por possuir o mandato. É, 
pelo visto, até o próximo dia 4 de abril (data limite para filiação par-
tidária) ainda teremos alguns capítulos engraçados desta novela para 
assistirmos. 

Engrossando o caldo 
Segundo fontes mais do que seguras, Wagner Teixeira e Fuli teriam fe-
chado na última terça-feira, seu apoio a candidatura do atual prefeito 
Felipe Augusto a reeleição. Vale lembrar que WT e Fuli juntos tiveram 
quase 10 mil votos na última eleição. Com certeza um golpe duro na opo-
sição que está demorando muito para formar o seu grupo. 

Pirracento 
Alguns políticos que antes estavam indecisos têm reforçado a base 
da máquina a favor da reeleição de Felipe devido à grande indefi-
nição da oposição, afinal, Roan continua falando em ser candidato e 
querendo tomar todas as decisões do grupo opositor mesmo estando 
inelegível. 

Correndo contra o tempo 
Por outro lado, o Prof. Glaivisom não se manifesta ferrenhamente com unhas e dentes pela 
sua candidatura, deixando o ex-ex-ex-prefeito fazer tudo o que quer, não transmitindo as-
sim segurança alguma para alguns políticos indecisos, que ainda permanecem em cima do 
muro. E com isso, o tempo está acabando e enfraquecendo o grupo opositor, já que a data 
limite para se decidirem é até 4 de abril. Ao que tudo indica, a oposição precisará de uma 

estratégia muito boa para virar esse jogo.  
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Nessa terça-feira (31), a Prefeitura 
de Caraguatatuba, através da Secreta-
ria de Educação distribuiu 1.238 kits 
alimentação compostos por arroz, 
feijão, macarrão, molho de tomate, 
óleo, sal, açúcar, leite em pó, biscoito 
e flocos de milho.

A iniciativa visa garantir a seguran-
ça alimentar das crianças com famílias 
de baixa renda matriculadas na rede 
pública do município, durante o pe-
ríodo de isolamento social devido à 
epidemia do novo coronavírus.

As unidades escolares estão encar-
regadas de efetuar a entrega, entre 8h 

Prefeitura inicia entrega de kit alimentação aos alunos 
carentes em Caraguatatuba e 16h. Ontem, segunda-feira (30), pais 

ou responsáveis foram informados, por 
contato telefônico, para comparecerem 
à escola para retirarem o kit.

Mãe de cinco filhos, dois estudantes 
na EMEF Prof. Luiz Silvar do Prado, 
no bairro Casa Branca, Antônia Alves, 
28 anos, foi a primeira a comparecer 
ao local. “Gostei muito dessa ajuda. 
Vamos precisar bastante, nesse tempo 
que as crianças ficarem em casa”, disse.

Assim como Elidiana de Moura Ba-
tista, 34 anos, mãe de Enzo (um ano e 
três meses), que foi cedo ao CEI Profª 
Maria Eugênia Aranha Chodounsky., 
no Casa Branca.

O ajudante de pedreiro e ambulante, 

Luiz Paulo Gonçalves, 32 anos, pai de 
Erick, 11 anos, também foi buscar os 
alimentos, no CIDE Casa Branca. “As 
obras estão paradas e também não dá 
para vender espetinho na praia, então, 
a renda fica comprometida. Parabéns à 
Prefeitura pela iniciativa em doar esses 
kits”, declarou.

Junto com os kits alimentação, a 
Prefeitura de Caraguatatuba está distri-
buindo uma cartilha informativa para 
crianças sobre o novo coronavírus. 
Desenvolvido pela Secretaria de Co-
municação, o gibi explica em lingua-
gem direta e didática com ilustrações o 
que é o Covid-19, como é transmitido 
e como ajudar a combatê-lo.

Em menos de duas semanas, a Pre-
feitura de Caraguatatuba, por meio da 
Secretaria de Saúde (Sesau), já atendeu 
858 pacientes do Alto Custo em casa, 
além dos pacientes que fazem uso de 
remédios de processos municipais.

A entrega dos remédios a domicílio 
foi uma medida tomada pela Prefeitura 
para evitar aglomerações e o contágio 
do novo coronavírus (Covid-19). Ge-
ralmente, os medicamentos deste pro-
grama são retirados, presencialmente, 
no Centro de Especialidades Médicas 
de Caraguatatuba (CEM) pelos 1700 
cadastrados no programa.

Embora o número de atendidos seja 
consideravelmente bom, 140 pacientes 
cadastrados no programa Alto Custo 
não estavam em casa para receberem 

Prefeitura de Caraguatatuba já atendeu a domicílio mais 
de 800 pacientes do programa Alto Custo

a equipe da farmácia do CEM.
Ainda que a orientação seja de 

adotar um isolamento social e aderir 
a quarentena determinada pela Pre-
feitura, 15% dos pacientes que não 
estavam em casa são idosos. O restante 
representa pessoas que mudaram de 
endereço ou que não moram no muni-
cípio. “Para que isso não se repita, nós 
aconselhamos as pessoas a manterem o 
cadastro sempre atualizado com ende-
reço e telefone”, disse o farmacêutico 
do programa Alto Custo Arthur Reis.

Outros 706 pacientes do Alto Custo 
irão receber os medicamentos em casa 
até a próxima segunda-feira (07/04). 
Neste momento, a farmácia está prio-
rizando a entrega de leite para crianças 
lactantes.

Quem irá receber os medicamentos 
em casa?

Todos os cadastrados no progra-
ma Alto Custo (processo estadual), 
sendo remédios controlados, ou não, 
e pacientes de processos municipais 
que não fazem uso de remédios con-
trolados.

Para usuários de medicamentos 
controlados que estão sob o domínio 
do município (processos municipais), 
a entrega será presencialmente na far-
mácia do CEM. No ato da retirada, 
o paciente deverá apresentar receita 
médica.

Medicamentos retirados na UBS
Pacientes que fazem uso de medica-

mentos oferecidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) e distribuídos pelas 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
não irão recebê-los em casa.

A pessoa deverá se dirigir até uma 
farmácia das 11 UBSs do município e 
apresentar receita médica para retirar 
o medicamento.

Receita médica
De acordo com a Secretaria de 

Saúde de Caraguatatuba (Sesau), as 
receitas de remédios da atenção bási-
ca retirados em Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), validadas a partir de 
fevereiro, não precisam ser renovadas 
por tempo indeterminado. 

Por outro lado, para a retirada de 
medicamentos controlados é neces-
sário que os pacientes apresentem a 
receita médica atualizada e renovada. 
O prazo de validade da receita, que 
hoje é de 60 dias (dois meses), poderá 
ser estendido por até 180 dias (seis 
meses). Este prazo fica a critério do 
médico responsável pelo tratamento 
destes pacientes.

Com espírito solidário, Caraguata-
tuba formou uma rede do bem para 
apoiar às famílias em vulnerabilidade 
social, neste momento de necessidade, 
causado pela pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19).

A sede do Fundo Social está como 
ponto de arrecadação de alimentos e 
produtos de higiene pessoal, que serão 
encaminhados aos mais afetados, neste 
período de quarentena.

Quem quiser contribuir, pode doar 
alimentos não perecíveis, como arroz, 
feijão, sal, açúcar, macarrão, óleo, leite 

Fundo Social de Caraguatatuba é ponto de arrecadação de 
doações às famílias carentes durante pandemia do Covid-19

em pó, molho de tomate, biscoitos, 
enlatados diversos, além de produtos 
de higiene, como sabonete, papel hi-
giênico, escova e pasta de dente. As 
doações devem ser entregues na sede 
do Fundo Social, na Rua José Dama-
zo dos Santos, 39 – Centro. A equipe 
esclarece que durante o recebimento 
dos produtos, as medidas de prevenção 
são mantidas, evitando aglomerações 
e higienização correta.

A presidente do Fundo Social, 
Samara Aguilar, pede às pessoas que 
queiram ajudar, mas que estão em 

quarentena, que alinhem com o super-
mercado de preferência, pois alguns 
estabelecimentos estão armazenando, 
para que o Fundo Social retire, sema-
nalmente.

“Nosso objetivo é montar kits e dis-
tribuir às famílias, conforme critérios 
sociais e emergenciais da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania”, 
destacou Samara.

Informações sobre o recebimento 
dos kits emergenciais devem ser orien-
tadas diretamente no Centro de Refe-
rência de Assistência Social (Cras), do 
bairro de residência.

Serviço
Cras Centro: (12) 3886-2000

Cras Sul: (12) 3885-2350

Cras Norte: (12) 3883-6305

Cras Massaguaçu: (12) 3882-2668

Cras Jetuba: (12) 3889-3565
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Os fiscais do Procon de Caragua-
tatuba estiveram na manhã desta 
segunda-feira (30/04) em mais um 
atacadista para averiguar denúncia 
de majoração de preços. No local, 
constataram que mais de 20 quilos 
de embutidos estavam com data de 
validade vencida. Este é o segundo 
caso em dois dias úteis e a multa pode 
ultrapassar R$ 1 milhão.

Diante do flagrante, o Assaí, lo-
calizado no bairro Caputera, região 
central, foi autuado e a multa pode 
chegar a R$ 200 mil. Fora apreendidos 
e descartados 14,1 quilos de fiambre 
(apresuntado de suíno), seis quilos de 
salsicha e dois quilos de paleta suína 
defumada.

De acordo com o diretor do Procon, 
Aliex Moreira, conforme as denúncias 
chegam as equipes vão para as ruas. 

Procon de Caraguatatuba autua atacadista e multa pode 
chegar em R$ 200 mil por produtos vencidos

Lembrando que por uma semana fo-
ram fiscalizados 80 estabelecimentos 
entre atacadistas, supermercados, 
laticínios e farmácias.

“Eles tiveram 10 dias para apresen-
tarem as notas fiscais das mercadorias 
para verificar se houve aumento abusi-
vo de preços”. Com a fiscalização desta 
segunda, órgão vai verificar se houve 
majoração no valor de quatro marcas 
de feijão, “porque na semana passada 
estava mais em conta”.

Mais irregularidades
Na última quinta-feira (26), tanto a 

fiscalização do Procon como da Vigi-
lância sanitária autuaram o Atacadão 
por 91 kg de hortifrutis vencidos e 
estragados.

Na ocasião, a equipe também foi 
averiguar denúncia enviada por consu-
midor sobre aumento abusivo no preço 

do feijão e se deparou com a situação 
no setor de hortifruti.

Pela Vigilância Sanitária, tomate, o 
estabelecimento pode ser multado em 
até 1.000 VRMs (Valor de Referência 
do Município), equivalente a R$ 3.570. 
Toda mercadoria foi apreendida e 
descartada.

No caso do Procon, a venda de 
produtos estragados pode geral multa 
de R$ 860 mil. “Ele ainda pode ser au-
tuado por aumento abusivo do feijão”, 
explica o diretor Aliex Moreira.

A Ação do Procon tem como 
objetivo orientar e verificar possível 
prática de aumento abusivo de preços 
relacionado com a corrida dos consu-
midores preocupados com desabaste-
cimento devido ao novo coronavírus 
(Covid-19).

O Procon orienta que o consumidor 
que se sentir lesado pode fotografar o 
produto e nos encaminhar junto com 
comprovantes e nota fiscal para o email 
procon@caraguatatuba.sp.gov.br. De-
núncias também podem ser feitas pelo 
telefone (12) 3897-8282.

A Prefeitura de Caraguatatuba 
informa que, conforme Deliberação 
nº 5 de 27 de março de 2020 do Co-
mitê Administrativo Extraordinário 
COVID-19 do Governo do Estado de 
São Paulo, as casas de materiais para 
construção estão fora da quarentena.

Estes estabelecimentos foram de-
finidos como essenciais pelo decreto 

Decreto Estadual estabelece que casas de materiais 
de construção estão fora da quarentena

estadual assinado pelo governador de 
São Paulo, João Dória.

Pelo decreto, foram definidos 
como serviços essenciais os servi-
ços de saúde: hospitais, clínicas, 
farmácias, lavanderias e serviços de 
limpeza e hotéis; alimentação: super-
mercados e congêneres, bem como os 
serviços de entrega (“delivery”) de 

bares, restaurantes e padarias; abas-
tecimento: transportadoras, postos de 
combustíveis e derivados, armazéns, 
oficinas de veículos automotores e 
bancas de jornal; segurança: serviços 
de segurança privada; comunicação 
social: meios de comunicação social, 
inclusive eletrônica, executada por 
empresas jornalísticas e de radiofu-

Mesmo com o fim da gratuidade das 
passagens, devido ao isolamento social 
para combater a propagação do novo 
coronavírus (Covid-19), idosos são 
30% dos usuários de transporte público 
em Caraguatatuba. Os dados são da 
Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão.

A medida da suspensão da gratuidade 
para os ônibus da empresa Praiamar, foi 

Mesmo com fim da gratuidade, idosos são 30% dos 
usuários de transporte público em Caraguatatuba

realizada pela Prefeitura para proteger a 
população idosa do município, grupo de 
risco do coronavírus.

Mesmo com toda a precaução da 
Secretaria em cancelar o cartão que dá 
acesso ao transporte gratuito, os idosos 
pagam as passagens, saem de suas casas 
e são visto com frequência nos ônibus.

Transporte Público
Durante o isolamento social, a frota 

de ônibus da Praiamar foi reduzida em 
25% e os veículos não podem trafegar 
pela cidade com mais da metade da 
capacidade de usuários permitidos.

A Secretaria de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão fiscaliza a empresa 
durante este período, para garantir que 
todas as exigências sejam atingidas para 
o combate ao novo coronavírus.

Um dos pedidos foi para que a Praia-
mar aumente a circulação de veículos 

durante o horário de pico para a popula-
ção que trabalha nos serviços essenciais.

são sonora e de sons e imagens.
Segundo o documento, fica sus-

penso o atendimento presencial ao 
público em estabelecimentos co-
merciais e prestadores de serviços, 
especialmente em casas noturnas, 
“shopping centers”, galerias e esta-
belecimentos congêneres, academias 
e centros de ginástica, ressalvadas as 
atividades internas; o consumo local 
em bares, restaurantes e padarias, sem 
prejuízo ao delivery.
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A Prefeitura de São Sebastião con-
firmou nesta segunda-feira (30) que 
o homem de 60 anos que morreu na 
última semana estava infectado pelo 
coronavírus (Covid-19). Segundo 
a administração, o diagnóstico foi 
atestado pelo Instituto Adolfo Lutz. 
Segundo a prefeitura, Roberto Alves 
dos Santos deu entrada durante a tarde 
do dia 23 no hospital de clínicas com os 
sintomas da doença. Ele foi internado 
e entubado, mas não resistiu e morreu 
com insuficiência respiratória na noite 
desta segunda-feira.

O homem tinha uma doença crô-
nica, mas a prefeitura não especificou 
qual. Ele era conhecido na cidade e ha-
via atuado como secretário municipal 
durante a gestão de Ernane Primazzi.

Até o fechamento desta matéria, 
apenas nesta semana, mais nove mor-
tes suspeitas por coronavírus foram 
registradas no Litoral Norte. Em São 

Litoral Norte registra um óbito confirmado por 
coronavírus e nove em investigação

Sebastião, segundo o último boletim 
divulgado pela Secretaria de Saúde, 
quatro óbitos seguem em investigação.

Em Caraguatatuba, o prefeito Agui-
lar Junior, durantes lives realizadas em 
sua página no Facebook, anunciou três 
mortes suspeitas.

O primeiro caso aconteceu no dia 
30 de março, quando uma idosa de 79 

anos que estava entubada na UTI da 
Santa Casa veio a falecer. Já o segundo 
foi na noite de terça-feira, quando um 
idoso de 70 anos também veio a óbito. 
Ele havia dado entrada no UPA do Pe-
requê-Mirim no dia 23 de março. Seu 
quadro piorou e precisou ser transferi-
do para a Casa de Saúde Stella Maris. 
Também na terça, faleceu na cidade 

de São José dos Campos um idoso de 
64 anos, morador de Caraguatatuba, 
com suspeita de COVID-19. Ele era um 
paciente diabético, obeso, ex-fumante e 
deu entrada no hospital Santos Dumont 
no dia 21 de março. Ele precisou ser 
transferido para o Vale do Paraíba, onde, 
posteriormente, veio a falecer. 

Por fim, segundo o último balanço 
divulgado pela prefeitura de Ubatuba, 
duas mortes consideradas suspeitas 
foram registradas no município. A pre-
feitura não divulgou mais informações 
sobre as vítimas.

Casos suspeitos 
Somando os números divulgados 

pelas prefeituras de Caraguatatuba, 
São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, a 
região do Litoral Norte de São Paulo 
possui 150 casos suspeitos. Até o mo-
mento, apenas a cidade de São Sebas-
tião teve dois casos confirmados pelo 
Instituto Adolfo Lutz, responsável 
pelos exames laboratoriais de corona-
vírus em todo o estado. 
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Um criminoso foi preso na noite de sexta-feira 
27/03, após tentar furtar duas lojas no Centro 
de Caraguatatuba. A Polícia Militar atendeu um 
chamado via COPOM, informando de que um 
indivíduo estava tentando furtar a loja Ponto Frio, 
após arrombar a porta do comércio.

Com a chegada da PM, o acusado tentou investir 
contra os policiais que precisaram usar de força 
moderada para conter o criminoso. Os militares 
detiveram o acusado e descobriram que ele havia 
tentado também arrombar a loja de Calçados Nice, 
porém ele fugiu assim que acionou o alarme da loja.

Os gerentes das lojas foram chamados para reali-
zar o boletim de ocorrência e o homem ficou preso 
por tentativa de furto e resistência.

Criminoso é preso 
após tentar furtar 

duas lojas no Centro 
de Caraguá

Dois suspeitos de praticar o tráfico de drogas 
foram presos pela Polícia Militar de Caraguatatuba, 
através de equipes da Força Tática, na noite deste 
sábado 28/03, no Bairro Rio do Ouro. Os acusados 
já tinham várias passagens pela Fundação Casa 
quando eram menores.

Segundo á PM, os acusados foram presos logo 
após tentarem fugir e entrar em uma residência na 
Rua Francisco Edson Guedes Saraiva. No local foi 
apreendida uma bicicleta, além das porções de dro-
gas que estavam numa sacola escondida embaixo de 
um veículo na garagem.

Foram aprendidos um revólver Calibre 22 com 
numeração suprimida municiado com 06 munições 
intactas e uma deflagrada, mais 06 munições intac-
tas 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 coca-
ína escondido na cueca de um dos acusados.

Na delegacia foi elaborado o boletim de ocor-
rência de tráfico de entorpecente, ficando a dupla à 
disposição da justiça.

Dupla é presa por 
tráfico de drogas 

no Rio do Ouro
A Polícia Militar de Caraguatatuba deteve um 

barbeiro na noite desta segunda-feira (30/03), no 
bairro do Poiares, em Caraguá, pelo crime de tráfico 
de drogas. 

Segundo informou a polícia, o acusado foi abor-
dado na Avenida da Praia, próximo do bairro Aruã 
por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar. 
Durante a revista, foi localizado no interior do veí-
culo R$665,00 e uma porção de maconha.

O homem, depois de uma conversa com os poli-
ciais, acabou confessando que no seu salão tinham 
mais droga. No local ainda foram encontradas 14 
porções de maconha (139g), 03 celulares, 02 balança 
digital, 02 plástico filme e 01 faca. .

O barbeiro foi levado para a delegacia onde foi atu-
ado pelo crime de tráfico de entorpecentes, ficando 
à disposição da justiça.

Barbeiro é preso 
por tráfico de 

drogas em 
Caraguatatuba
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