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Crescimento de casos de covid pode recuar a flexibilização no 

Litoral Norte 

 
O aumento nos números de casos e mortes por coronavírus vem preocupando 
as prefeituras do Litoral Norte. A falta de insumos e também de dinheiro, devido 
a queda na arrecadação, as prefeituras começam a enfrentar dificuldades para 
controlar a pandemia na região. 

Nesta quinta-feira(25) são 1.123 casos e 44 mortes pelo novo coronavírus. O 
número de atendimentos nas unidades de saúde e hospitais cresceu nas 
cidades da região. Duas mortes por covid foram registras nesta quarta(24), em 
São Sebastião e Caraguatatuba. 

Para complicar ainda mais a situação, estão faltando insumos e medicamentos 
para atender casos graves de covid. Em Caraguatatuba, a prefeitura se viu 
obrigada a suspender as cirurgias eletivas para destinar os medicamentos para 
casos graves de coronavírus. A cidade registra 322 casos e 26 mortes por 
covid-19. 

“A prioridade são os pacientes em estado grave com a Covid-19 que 
necessitam de intubação e precisam desses fármacos. Para garantir que não 
faltem no município, temos feito uma força tarefa para aquisição desses 
produtos. Vamos pedir um apoio do Ministério Público Estadual para que, se 
houver necessidade, haja uma requisição administrativa dos fornecedores 
desses medicamentos”, disse o secretário de Saúde de Caraguatatuba, Amauri 
Toledo. 

Ontem, quarta-feira(24), foi registrada mais uma morte por covid em 
Caraguatatuba. A 26ª vítima da covid no município foi uma Idosa, de 82 anos. 
Ela deu entrada no dia 11 de junho na Casa de Saúde Stella Maris e veio a 



 

 
 

óbito nesta quarta-feira (24). Fazia parte do grupo de risco e testou positivo 
pelo Instituto Adolfo Lutz. 

Em São Sebastião, o prefeito Felipe Augusto, em live realizada na noite de 
ontem, disse que o sistema de saúde já enfrenta um colapso no atendimento. 
Na quarta-feira(24), a unidade de saúde de Boiçucanga, que atende os bairros 
da região sul do município, registrou 74 atendimento. A prefeitura precisou 
deslocar profissionais de saúde da região central para Boiçucanga. 

Na UPA respiratória do centro da cidade, a quarta-feira começou com 21 
pessoas internadas com respiradores e terminou o dia com 30 internações. 
São Sebastião registrou ontem a nona morte por covid, trata-se de uma 
moradora do bairro da Topolândia. Três dessas mortes são de moradores de 
fora da cidade. A prefeitura investiga ainda um óbito por covid-19. 

Preocupado, o prefeito aguarda uma reunião de emergência do comitê de crise 
para tomar medidas para tentar conter o avanço da doença no município. 
“Estamos num momento muito crítico. A taxa de ocupação de leitos UITR já 
atingiu 50% e talvez, tenhamos que adotar medidas restritivas o mais rápido 
possível”, disse. Segundo ele, esta quinta-feira é o “Dia D” e após as 
avaliações devem ser feitas restrições das atividades comerciais no município. 

Em Ilhabela, o secretário de Saúde, Gustavo Barboni, comentou em sua live 
desta quarta-feira, que está muito preocupado com o aumento de casos na 
Ilha. A cidade registra 162 casos e duas mortes pela doença. 

Barboni disse temer que a liberação da travessia de balsa possa fazer crescer 
ainda mais o número de casos na Ilha. Ele disse que a prefeitura deverá 
implantar uma barreira sanitária para conscientizar as pessoas sobre a doença. 
A prefeitura decidiu multar quem for encontrado sem máscaras no arquipélago. 

Em Ubatuba, a prefeitura tenta ampliar o número de leitos covid na Santa casa 
para poder atender a demanda. A cidade registra 126 casos e sete mortes pela 
doença. A maioria dos pacientes em estrado grave estão sendo encaminhados 
para o Hospital Regional em Caraguatatuba. 
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Caraguatatuba amplia serviço de abordagem da população 
adulta de rua 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba cada vez mais preocupada com a questão 
social da população adulta em situação de rua do município implantou no mês 
de junho, um telefone de plantão direto para que a população acione a equipe 
do serviço de abordagem. 

Desde 2017, a cidade conta com a Campanha Permanente “Não dê esmola, dê 
futuro”, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
que buscar reforçar a população, para que acione o serviço especializado de 
atendimento à população de rua, ao invés de ofertar a prática da esmola, 
fazendo com que o morador permaneça nesta situação constantemente. 

Com o canal telefônico, a população poderá ligar para equipe e realizar a 
denúncia, fazendo com que a abordagem seja mais rápida e o acolhimento 
mais eficaz. A equipe chega ao local e oferta o serviço de acolhimento, para 
um local apropriado para os primeiros cuidados. 

No espaço, a equipe multiprofissional faz uma avaliação para fornecimento de 
passagem de retorno à cidade de origem, alimentação completa, asseio, além 
de tentativas de sociabilização e regularização de documentos e benefícios. 

Até o mês de maio deste ano, foram realizadas 1.522 abordagens, sendo 650 
feitas desde o início da pandemia da Covid-19. Deste número, 662 pessoas 



 

 
 

aceitaram o acolhimento. Importante destacar que a Prefeitura não tem o 
direito de obrigar o morador de rua a se dirigir ao abrigamento. 

Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo ou qualquer 
tipo de violência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar no 
telefone 190. 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que 
deseja ajudar deve entrar em contato no telefone de plantão (12) 99654-9439, 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h e aos sábados, domingos e feriados, 
das 18h às 22h. 

Outros canais também podem ser acionados: 

Casa do Caminho – Rua: Banco Itaú, 202 – Porto Novo | Telefone: (12) 3887-
6287 

CREAS – Rua: Senador Feijó, 165 – Jardim Aruan | Telefone: (12) 3882-5236 
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PAT de Caraguatatuba receberá currículos apenas por email 

 
Devido ao aumento de vagas divulgadas diariamente pelo Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba, a partir da próxima 
segunda-feira (29/6), o envio de currículos pelo whatsapp será encerrado para 
otimizar o atendimento à população, ficando concentrado apenas pelo email. 

O coordenador do PAT, Allan Mattos, explica que a medida visa oferecer mais 
atenção e melhor assistência aos candidatos, já que através de email, mais 
funcionários poderão ter acesso, fazendo com que o retorno seja mais rápido. 

“Pelo whatsapp temos a dificuldade de descentralizar o atendimento, 
concentrando em apenas uma pessoa. Todos os dias o aplicativo recebe em 
torno de 800 mensagens, gerando uma lentidão no retorno. Desta forma, a 
população será melhor atendida”, esclareceu Allan. 

Diariamente o PAT atualiza as vagas pelo site da Prefeitura no 
endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 
Caso o currículo do candidato seja pertinente às vagas divulgadas, a partir da 
segunda-feira deverá ser encaminhado apenas para o 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. 

Mais informações pelo telefone (12) 3882-5211. 

 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/
mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
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Corpo de Baile de Caraguatatuba fará apresentação online 

 
O Corpo de Baile de Caraguatatuba estreia seu novo trabalho, ‘O Ponto do 
Canto’, nesta sexta-feira (26), às 20h. A apresentação on-line pode ser 
acompanhada pelo Instagram: @cbcaragua e 
Facebook: facebook.com/cbcaraguatatuba/ do grupo. 

‘O Ponto do Canto’ é fruto de uma pesquisa minuciosa sobre o comportamento 
humano e sua influência na sociedade e por ela afetada que foi desenvolvida 
pelo Corpo de Baile durante o isolamento social para combate da Covid-19. 

A diretora artística do grupo, Cristina Neves, afirma que o indivíduo vive em 
uma sociedade plural, com diversidades de raças, culturas, valores, 
conhecimentos, padrões sociais, estilos e maneiras de agir. Nesse contexto, a 
conduta humana acaba por ser influenciada diretamente por aqueles que se 
encontram ao seu lado, ou seja, na forma de vestir, ou nas ambições materiais 
e profissionais, ou nos lugares a frequentar. 

“Vive-se em uma sociedade em que as ações individuais acabam por serem 
definidas não pela maneira individual de ver o mundo, mas pela forma que a 
sociedade quer que o mundo seja visto”, disse. 

Segundo o sociólogo Émile Durkheim, um fato social está intimamente ligado à 
maneira de agir do ser humano, de forma que, desde a hora em que se acorda 

http://facebook.com/cbcaraguatatuba/


 

 
 

até a hora em que se dorme o indivíduo está praticando fatos sociais, seja 
acordando para ir para o trabalho, tomando café, ou até mesmo assistindo a 
televisão. 

A expressão Fato Social é empregada correntemente para designar mais ou 
menos todos os fenômenos que se dão no interior da sociedade, por menos 
que apresentem, com certa generalidade, algum interesse social. 

Eis, portanto, uma ordem de fatos que apresentam características muito 
especiais: consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao 
indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses 
fatos se impõem a ele. 

“Toda essa injeção de intervenção tem papel fundamental na formação dos 
nossos ideais, padrões, filosofias, comportamentos, crenças, conduta, direitos, 
deveres, caráter, expectativas, objetivos, ou seja, da nossa personalidade 
como um todo”, concluiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/06/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 
Sabesp tem 3.384 ligações de esgotos disponíveis para 

imóveis do Litoral Norte 

 
Os pedidos de ligação tanto de esgoto como de água podem ser feitos na 
Central de Atendimento ou aplicativo Sabesp Mobile. A primeira ligação é 
gratuita 

No Litoral Norte o número de ligações disponíveis chega ao total de 3.384. As 
redes estão prontas para a conexão, mas o morador não realizou seu pedido, 
mesmo com a tubulação instalada em frente ao seu imóvel. 

Em Caraguatatuba há 1.768 ligações à disposição da população. Os bairros 
com maior quantidade de conexões são Morro do Algodão, Getuba, Pontal 
Santa Marina, Olaria. 

No município de Ilhabela, de quase 500 ligações disponíveis, 162 estão na 
Barra Velha, 91 na Água Branca e 72 em Itaquanduba. 



 

 
 

Já São Sebastião possui 1.129 ligações prontas para conexão, sendo que os 
maiores números são 284 na Enseada, 172 no Jaraguá, 122 no Canto do Mar, 
147 na Topolândia/Itatinga, 113 em Boiçucanga e 94 em Juquehy. 

Em Ubatuba, começam hoje as obras de ampliação da Estação de Tratamento 
de Estogo (ETE) Principal, com investimento de R$ 18 milhões e conclusão em 
24 meses. Serão beneficiados 8 mil imóveis da região central. Na cidade, já foi 
entregue uma obra de abastecimento para a comunidade do Angelim, com 
potencial de atendimento para 180 famílias com ligação de água. 

Dentro desses números, é importante destacar que há ligações disponíveis a 
zero custo para o morador dentro do Programa Se Liga na Rede, pelo qual a 
Sabesp executa também as adequações internas do imóvel. Em 
Caraguatatuba, por exemplo, há disponibilidade de 346 ligações nos bairros 
Pegorelli, Perequê-Mirim, Morro do Algodão e Olaria/Casa Branca. 

São Sebastião também é contemplada com o benefício para os moradores dos 
bairros Jaraguá, Canto do Mar, Enseada e Topolândia, somando 765 imóveis 
que já poderiam ter aderido ao Programa. 

Vale ressaltar que saneamento básico é saúde e é fundamental que a 
população que não tem seu imóvel conectado às redes da Companhia faça seu 
pedido, afinal lavar as mãos com regularidade é a principal orientação médica 
no combate à COVID-19. 

Conforme explica o superintendente da Companhia no Litoral Norte, Rui César 
Rodrigues Bueno, a situação é de vulnerabilidade quando o assunto é 
proteção. “Ter água de qualidade e esgoto tratado nos imóveis é fundamental 
para a saúde do munícipe e trabalhamos para atender à demanda, garantindo 
que os pedidos de ligação sejam atendidos de forma rápida e adequada. As 
agências estão fechadas, mas nossos funcionários estão nas ruas, trabalhando 
pela qualidade de vida da população, afinal, esgoto tratado é saúde e também 
a missão da Sabesp”, finalizou Bueno. 

Com o fechamento das agências de atendimento ao público para proteger a 
população e os funcionários de uma possível contaminação pela COVID-19 por 
conta do contato físico, a Sabesp continua preparada para acatar os pedidos 
de ligação de água e de esgotos por meio dos canais digitais. 

O consumidor pode acionar os serviços da Companhia com muita facilidade, 
utilizando o aplicativo Sabesp pelo celular ou diretamente pela central de 
Atendimento que funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 0195. 

Confira os canais de atendimento da Sabesp: 

· Agência Virtual: No site [www.sabesp.com.br]www.sabesp.com.br 

· App Sabesp Mobile: Disponível nas plataformas iOS e Android, permite ainda 
o envio de fotos da ocorrência junto com a solicitação. 



 

 
 

· Central de Atendimento: 0800 055 0195, para interior e litoral. O atendimento 
é gratuito e funciona durante 24 horas. 
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Após se recuperar da Covid-19, policial militar deixa UPA sob 

aplausos dos companheiros de corporação; veja o vídeo 
 

O cabo PM Robinson Nunes Cabral, 47 anos, foi homenageado pelos 
companheiros de corporação, na tarde de quarta-feira (24/6), ao deixar a UPA 
de Caraguatatuba, onde passou 11 dias internado para se tratar da Covid-19. 
O policial passou mal no início de junho e pouco tempo depois foi internado. 
Agora recuperado, ele seguiu para casa sob aplausos dos amigos 
policiais (veja vídeo na matéria). 
O policial, bem como o comando do batalhão, agradeceram aos profissionais 
de saúde pelos cuidados durante a internação.  
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Prefeitura abre inscrições para 15º Caraguá A Gosto delivery 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, está com 
inscrições abertas até 30 de junho para o 15º Caraguá A Gosto. Neste ano, 
devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os pratos serão entregues 
por meio de aplicativo de delivery. O evento será realizado de 1º de agosto a 7 
de setembro de 2020. 

Para esta edição será feito o credenciamento de 50 estabelecimentos, pelo e-
mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br, e o prazo para a 
manifestação de interesse termina às 17h do próximo dia 30 de junho. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, explica que devido à 
pandemia e as dificuldades econômicas enfrentadas por todos, 
excepcionalmente, nesta edição a taxa de inscrição será solidária com a 
entrega de uma cesta básica, por categoria inscrita, em até três dias da 
avaliação e validação das inscrições. 

Os interessados pode acessar o edital completo no 
site www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/06/Edital_316.pdf. O evento é voltado a 
estabelecimentos comerciais do ramo alimentício (bares, quiosques, 
restaurantes, pizzarias, e similares). 

As categorias definidas são carnes e aves: pratos à base de carnes, aves; 
comida de boteco: petiscos e porções; culinária internacional: pratos da 
culinária internacional; frutos do mar: pratos à base de frutos do mar; lanches 
artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; pizzas: pizzas; 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_316.pdf.
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_316.pdf.


 

 
 

sabor de praia: petiscos ou porções de frutos do mar;     sobremesas frias: 
sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres e confeitaria: tipo de culinária 
baseado no preparo e decoração de diversos pratos doces como tortas, 
cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

Neste ano, as apresentações dos pratos serão feita por meio do aplicativo 
Litoral na Mesa, vencedor do chamamento para fazer a divulgação e 
comercialização dos pratos participantes para entrega delivery ou drive thru. 

Caso durante a realização do evento as condições da retomada venham a 
permitir o término das restrições para abertura de restaurantes, bares e 
similares o prato poderá ser consumido no local, mas o pedido e votação serão 
exclusivamente através do aplicativo Litoral na Mesa. 

Uma Comissão Técnica composta vai avaliar as receitas no intuito de validá-las 
para a participação do concurso, verificando critérios como originalidade e 
ineditismo; não será aceita receita de produtos industrializados como único 
ingrediente; ela deve estar em  acordo  com  a  categoria  pretendida  na  
inscrição. 

Na votação serão avaliados critérios de originalidade, sabor do prato e fator 
Surpresa – o quanto surpreendeu a experiência com o estabelecimento, ou 
seja, um diferencial na experiência delivery. 

Para ter direito a voto, o cliente receberá um cupom a cada R$ 30 em compras, 
por pedido. 

A divulgação do resultado será feita no dia 15 de setembro de 2020, podendo 
ser alterado a critério da organização através de comunicado da comissão 
técnica. Em caso de empate, os critérios para desempate serão: originalidade, 
sabor do prato e fator surpresa, e permanecendo em empate, será realizado 
sorteio. 

Para premiação, serão classificados três estabelecimentos por categoria, como 
primeiro, segundo e terceiro lugar. Os vencedores vão receber troféus e será 
sorteado um cliente entre todas as categorias que vai receber o prêmio no valor 
de R$ 3 mil reais.  
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Divulgação/PMC 
Missas homenageiam São Pedro Pescador em Caraguatatuba 

 
Todos os anos, a Paróquia Nossa Senhora da Visitação realiza na Praça José 
Marques de Mello, no bairro Massaguaçu, região norte de Caraguatatuba, a 
Festa de São Pedro Pescador. Porém, devido à pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), a celebração deste ano será diferente. 
Para que a data do padroeiro dos pescadores não passe em branco, a 
Paróquia realizará uma missa online alusiva ao santo e também para São 
Paulo, neste domingo (28). A transmissão acontecerá na conta oficial do 
Facebook da Igreja https://www.facebook.com/nsvisitacao/, às 19h30. 

Catedral do Divino Espírito Santo 

Já a Catedral do Divino Espírito Santo, localizada no bairro Indaiá, região 
central de Caraguatatuba, realiza a solenidade de São Pedro e São Paulo no 
domingo (28/06), presencialmente, mas com algumas restrições. 

Para que os fiéis possam participar, a pessoa interessada deve ligar 
antecipadamente para a secretaria da Catedral para agendar a sua 
participação da celebração que acontecerá às 8h, 10h e 19h30. 

De acordo com a própria Catedral, os limites das missas são de 130 fiéis e só 
poderão participar as pessoas que estiverem usando de máscara. Você pode 
realizar o seu agendamento pelo WhatsApp (12) 99174-4346. 

 
 
 

https://www.facebook.com/nsvisitacao/
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São José, Caraguá e Bragança Paulista têm novas mortes por 

coronavírus 
 

Óbitos foram informados pelas prefeituras, mas ainda não constam nos 
balanços dos governos estadual e federal. 

 
Estrutura do coronavírus. — Foto: CDC/via REUTERS/Site: O Globo 
 
Três cidades da região confirmaram novas mortes por coronavírus até as 
18h50 desta quarta-feira (24). São José dos Campos registrou mais dois óbitos 
e tem o total de 84. Caraguatatuba teve mais uma morte e acumula 26, sendo 
uma de um morador de Natividade da Serra que estava internado no município. 
Bragança Paulista confirmou uma nova morte e passa a contabilizar 14 óbitos. 
Os óbitos foram divulgados pelas secretarias de saúde dos municípios. Eles 
não constam nos balanços dos governos estadual e federal. 
Em São José dos Campos, as duas mortes foram de ocorreram na última 
terça-feira (23). As são homens, de 86 e 56 anos, que estavam internados no 
Hospital Municipal desde o dia 16 e 17 deste mês, respectivamente. 
Até a publicação da reportagem, Caraguatatuba não divulgou os detalhes da 
morte mais recente confirmada. 
Já em Bragança, a nova vítima foi uma mulher de 64 anos que estava na UTI. 
A prefeitura não informou de qual hospital, nem se ela tinha comorbidades. 
 
Nº de casos 
São José dos Campos 



 

 
 

Casos positivos: 2.462 
Casos recuperados: 1.455 
Internados: 50 
Mortes: 84 
Caraguatatuba 
Casos positivos: 322 
Recuperados: 218 
Internados: 58 
Mortes: 26 (uma de um morador de Natividade da Serra que estava internado 
na cidade) 
Bragança Paulista 
Casos positivos: 435 
Recuperados: 271 
Internados: 8 
Mortes: 14 
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Praiamar consegue Mandado de Segurança com base no Passe 

Escolar 
 

E a Guerra parece não ter Fim!!! A Praiamar Transportes, Concessionária dos 
Transportes Coletivos em Caraguatatuba venceu mais uma batalha, ao 
conquistar um Mandado de Segurança contra a Prefeitura Municipal no caso 
referente ao subsídio dos Passes Escolares. O duelo entre ambos teve início 
em 2017. 
A crise da Pandemia, causada pelo Covid-19 só adiciona combustível para a 
Guerra Político/Administrativa entre a Prefeitura de Caraguatatuba e a 
Concessionária dos Transportes Coletivos na cidade, a Praiamar Transportes, 
ainda mais com a eminência de uma Greve no Transporte Urbano, devido a 
queda na arrecadação da Concessionária. 
Este processo em questão trata-se de um Mandado de Segurança por Abuso 
de Poder, impetrado pela Praiamar contra a Prefeitura de Caraguatatuba, com 
base no pagamento dos Passes Escolares que deixaram de constar na 
Planilha de Custos para obtenção do reajuste da Tarifa. 
A partir de 2017 a Prefeitura passou a pagar o Passe Escolar, para que a 
Concessionária não incluísse este valor na tarifa, porém subitamente o 
Executivo Municipal notificou a Praiamar para que no prazo de cinco dias 
voltasse a custear o valor integral dos Passes dos Estudantes no município, ou 
seja, a Concessionária voltaria a incluir o valor na Planilha para o reajuste da 
nova Tarifa. A questão é que o Prefeito não reajusta a Tarifa do Transporte 
Coletivo desde 2017. 
Esta questão de inclusão ou exclusão de valores para o cálculo da Tarifa se 
explica da seguinte maneira: É obrigação da Prefeitura, que deu a concessão 
dos Transportes Coletivos a Praiamar mediante contrato e vitória na Licitação 



 

 
 

em 2007, a manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão, ou 
seja, a empresa vitoriosa, tem por um lado a obrigação de manter o transporte 
conforme o contrato, enquanto que a Prefeitura é obrigada a manter a 
porcentagem de lucro estabelecida no Edital a qual a Praiamar concordou em 
receber. No caso qualquer alteração, seja por inclusão ou exclusão deve ser 
incluída ou excluída no cálculo da Tarifa, a qual a Prefeitura é obrigada a 
conceder anualmente. Sendo assim não se pode incluir um valor sem que o 
mesmo seja calculado, bem como excluir um item e incluí-lo na nova tarifa. 
O Equilíbrio Econômico-Financeiro é item obrigatório em todos os contratos de 
Concessão, seja no âmbito Municipal, Estadual e Federal, não importando o 
Serviço para o qual foi designado. Em Caraguatatuba, além da Praiamar, a 
João Marchesi é também Concessionária no município. 
Com base no despacho do Juiz da 1ª Vara do Fórum local, Pedro Luiz 
Fernandes Nery Rafael a Prefeitura é obrigada a pagar o Passe Escolar desde 
2017, com juros e a devida correção para a manutenção do equilíbrio da 
Concessionária. 
Na época a Prefeitura informou que não havia sido informada sobre a decisão, 
mas sabe-se que deu entrada com recurso sobre o despacho. 
O resultado de mais esta ação certamente será incluído na Reunião entre a 
Concessionária e a Prefeitura, hoje, às 15 horas, por Vídeo Conferência, para 
discutir verbas para a manutenção da Praiamar durante a Pandemia. 
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Caraguatatuba confirma duas novas mortes por coronavírus 

 
Santa Casa de Caraguatatuba - Foto: PMC 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba registrou mais duas mortes por coronavírus e 
chegou a 28 pessoas que faleceram com a doença respiratória até essa quinta-
feira (25). 
De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas foram dois idosos, de 70 
anos e 71 anos. O primeiro internou na UPA Covid-19 no dia 11 de junho e foi 
transferido para o Hospital Regional, vindo a óbito nesta quinta-feira. Ele fazia 
parte de grupo de risco e testou positivo pelo Instituto Adolfo Lutz. 
A segunda vítima estava internada na Casa de Saúde Stella Maris e veio a 
óbito na última semana. Além de pertencer ao grupo de risco, o idoso possuía 
comorbidades. Ele também testou positivo pelo Instituto Adolfo Lutz. 
O município investiga ainda oito mortes suspeitas. Do total de 28 mortes já 
confirmadas, uma foi registrada em Natividade da Serra. 
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Veículo: Jornal Atos 
Turistas insultam servidores de Caraguá durante ação de 

conscientização 
 

Trabalhadores alertavam turistas sobre o avanço da pandemia; Prefeitura deve 
reforçar a segurança da equipe 
 

Ação em Caraguá para informar e conscientizar população e turistas; final de 
semana registrou ataques a servidores (Foto: Reprodução PMC) 
 
Após ter servidores hostilizados por banhistas no último final de semana, a 
Prefeitura de Caraguatatuba revelou na manhã da última terça-feira (23) que 
estuda medidas para garantir mais segurança as equipes que buscam 
conscientizar os turistas sobre a importância do isolamento social devido á 
pandemia do coronavírus (Covid-19). Com 24 mortes, a cidade praiana é a 
segunda com mais vítimas fatais da doença na RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte). 
Em nota oficial, a secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão 
explicou que agentes da Defesa Civil foram insultados por alguns turistas e 
veranistas nos últimos sábado e domingo nas praias da Região Norte enquanto 
os orientavam sobre a necessidade de retornarem às suas casas. 
De acordo com a pasta, os insultos ocorreram durante abordagens aos 
banhistas nas praias da Cocanha, Massaguaçu, Mococa e Tabatinga. Além de 



 

 
 

aparentemente não se importarem com o alerta sobre o avanço da doença na 
cidade, os visitantes teriam questionado a ação de conscientização alegando 
que não deveriam ser incomodados já que os quiosques e comércio estavam 
funcionando. 
O Executivo revelou ainda que diversos banhistas agiram “de uma maneira 
mais hostil, se recusando a saírem das praias. A Prefeitura reforça que por se 
tratar de bem da União, a retirada compulsória ou proibição deve ser feita pelo 
Estado” (trecho da nota). 
Segundo a atual gestão municipal, comandada pelo prefeito, Aguilar Junior 
(PSDB), já que a cidade não conta com uma Guarda Civil, foram iniciados na 
última segunda-feira estudos para que sejam adotadas ações que garantam 
mais tranquilidade às equipes da Defesa Civil durante as abordagens de 
conscientização sobre o Covid-19 nas praias e demais pontos turísticos. 
A reportagem do Jornal Atos questionou a Prefeitura de Caraguá se os 
servidores municipais chegaram a ser ameaçados ou ofendidos com palavras 
de baixo calão pelos banhistas, mas não obteve resposta. 
Preocupação – O boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de Saúde 
de Caraguá na tarde desta terça-feira revela que a cidade contabiliza 317 
casos confirmados de coronavírus e outros 102 suspeitos. 
Vice-líder regional em mortes, ficando atrás apenas de São José dos Campos 
(82), o município praiano regista 24 óbitos confirmados e sete suspeitos. 
A cidade tem ainda 22 pacientes internados em estado grave em decorrência 
da doença nas UTIs (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional 
(11), Unidade de Pronto Atendimento do Centro (6) e da Casa de Saúde Stela 
Maris (5). 
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Covid-19: força tarefa de conscientização já abordou 800 
pessoas nas ruas e 130 comércios em Caraguá 

 
Grupo já passou pelos bairros Centro, Perequê Mirim, Travessão, Porto Novo e 
Morro do Algodão 
 

A força tarefa criada pela Prefeitura de Caraguatatuba, para conscientizar a 
população sobre a prevenção da Covid-19, nas vias públicas e comércios, já 
abordou 800 pessoas, desde o início da ação, na última segunda-feira, 22. 
 
A equipe formada por 130 pessoas, entre jovens da Guarda Mirim e artistas 
orientadores da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 
percorrem as ruas da cidade, abordando pessoas, principalmente aquelas sem 
o uso das máscaras de proteção. 
 
O grupo já passou pelos bairros Centro, Perequê Mirim, Travessão, Porto Novo 
e Morro do Algodão. Mais de 130 comércios também foram visitados. A ação 
continuará durante a semana, nos bairros da cidade. 
 
Durante a abordagem, a equipe busca conscientizar a população sobre a 
importância do uso de máscara e da higienização das mãos na prevenção da 

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


 

 
 

Covid-19. Aos comércios é explicado sobre os protocolos sanitários para 
retomada, visando à segurança de todos. 
 
Os artistas orientadores da Fundacc de forma lúdica, com apresentação teatral 
e musical fizeram uma abordagem diferenciada com cartazes, brincadeiras e 
danças, de forma que atinja todos os públicos e mostre que o assunto é sério. 
Segundo a equipe, o público tem aceitado de forma positiva, inclusive 
procuram o grupo para um melhor entendimento do tema. 
 
Além da orientação, foram distribuídas cartilhas informativas sobre a retomada, 
que reforça a necessidade de Caraguatatuba manter a luta contra o avanço da 
Covid-19, além de máscaras confeccionadas pelo Fundo Social, para aquelas 
pessoas que estiverem transitando nas ruas sem o equipamento de proteção. 
 
Para a Guarda Mirim Fontes, muitas pessoas agradeceram o trabalho e 
elogiaram a atitude. “Aqueles que foram receptivos demonstraram preocupação 
com a saúde e segurança dos clientes e familiares”, disse. 
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TCE aprova contas de 2018 da Prefeitura de Caraguá 

Os dois primeiros anos da gestão do prefeito Aguilar Júnior (MDB) tiveram 
parecer favorável 

 
O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) aprovou as contas de 
2018 da prefeitura de Caraguatatuba. A aprovação veio por meio de uma 
reunião online, realizada na última terça-feira (23), onde dois magistrados 
foram os responsáveis por analisar as contas de 2018 do município. É a 
segunda vez consecutiva que as contas da cidade são aprovadas, em 2017 a 
gestão de Aguilar Júnior (MDB) havia conseguido o mesmo. 

A sessão de aprovação foi presidida pelo juiz da 2ª Câmara do TCE-SP, 
Renato Martins Costa. O relator substituto de conselheiro do órgão de Justiça, 
Marcio Martins de Camargo, foi quem deu o parecer favorável à aprovação das 
contas de 2018 da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Na decisão é dito que “os apontamentos não constituem fator de rejeição, ou 
seja, podem ser objeto apenas de recomendação. Ante o exposto, acompanho 
a TJ e voto pela emissão de parecer favorável as contas”, afirmou o magistrado 
Marcio Camargo. 

Os dois primeiros anos da gestão do atual prefeito de Caraguatatuba Aguilar 
Júnior tiveram as contas aprovadas. As contas de 2019 só serão analisadas e 
aprovadas, ou não, em 2021. Já as de 2020 só devem passar pelo TCE-SP em 
2022. 



 

 
 

A segunda aprovação foi motivo de comemoração para o mandatário. “Isso é 
resultado do trabalho sério e transparente na gestão pública da cidade. É 
preciso saber administrar as prioridades dos munícipes e investir no que 
realmente impacta na vida da população, tudo com muita responsabilidade 
fiscal”, celebrou Aguilar Junior. 

De acordo com o Tribunal de Contas de São Paulo, ter as contas aprovadas 
significa “que o gestor público cumpriu com as exigências legais, aplicando 
corretamente os recursos públicos, além de planejar adequadamente a 
gestão”. 
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O Ponto do Canto estreia nesta sexta-feira 

Novo trabalho do Corpo de Baile de Caraguatatuba será lançado amanhã (26) 
 
O Corpo de Baile de Caraguatatuba estreia seu novo trabalho, 'O Ponto do 
Canto', nesta sexta-feira (26), às 20h. A apresentação on-line pode ser 
acompanhada pelo Instagram (@cbcaragua) e Facebook do grupo. 
 
 'O Ponto do Canto' é fruto de uma pesquisa minuciosa sobre 
o comportamento humano e sua influência na sociedade e por ela afetada 
que foi desenvolvida pelo Corpo de Baile durante o isolamento social para 
combate da Covid-19. 
A diretora artística do grupo, Cristina Neves, afirma que o indivíduo vive em 
uma sociedade plural, com diversidades de raças, culturas, valores, 
conhecimentos, padrões sociais, estilos e maneiras de agir. Nesse contexto, a 
conduta humana acaba por ser influenciada diretamente por aqueles que se 
encontram ao seu lado, ou seja, na forma de vestir, ou nas ambições materiais 
e profissionais, ou nos lugares a frequentar. 

"Vive-se em uma sociedade em que as ações individuais acabam por serem 
definidas não pela maneira individual de ver o mundo, mas pela forma que a 
sociedade quer que o mundo seja visto", disse. 

Segundo o sociólogo Émile Durkheim, um fato social está intimamente ligado à 
maneira de agir do ser humano, de forma que, desde a hora em que se acorda 
até a hora em que se dorme o indivíduo está praticando fatos sociais, seja 
acordando para ir para o trabalho, tomando café, ou até mesmo assistindo a 
televisão. 

A expressão Fato Social é empregada correntemente para designar mais ou 
menos todos os fenômenos que se dão no interior da sociedade, por menos 
que apresentem, com certa generalidade, algum interesse social. 
Eis, portanto, uma ordem de fatos que apresentam características muito 
especiais: consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao 
indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses 
fatos se impõem a ele. 

"Toda essa injeção de intervenção tem papel fundamental na formação dos 
nossos ideais, padrões, filosofias, comportamentos, crenças, conduta, direitos, 
deveres, caráter, expectativas, objetivos, ou seja, da nossa personalidade 
como um todo", concluiu. 

https://www.agoravale.com.br/noticias/cultura/facebook.com/cbcaraguatatuba/


 

 
 

 Clipping de Notícias: 26/06/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Massagua News 
Com problemas na rede telefônica, acionamento do SAMU 

pode ser realizado pelo 193 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que o número 192 do SAMU está 
temporariamente indisponível, em razão de complicações na rede telefônica 
da central de atendimento, que está localizada no município de São Sebastião. 

O SAMU orienta às pessoas, que necessitarem dos atendimentos de urgência 
e emergência, a ligarem no 193, o canal de acionamento do Corpo de 
Bombeiros. 

A equipe do SAMU é treinada e capacitada para socorrer e atender vários tipos 
de ocorrências, como parada cardiorrespiratória, afogamentos, acidentes 
graves, ferimentos graves, doenças agudas e crônicas, dentre outras 
situações. 

Além disso, os profissionais preparados para enfrentar a pandemia de Covid-19 
com materiais necessários para a proteção da equipe e dos pacientes 
atendidos. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para 15º Caraguá 

A Gosto delivery 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, abre nesta 
quinta-feira (25), as inscrições para o 15º Caraguá A Gosto. Neste ano, devido 
à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os pratos serão entregues por 
meio de aplicativo de delivery. O evento será realizado de 1º de agosto a 7 de 
setembro de 2020. 

Para esta edição será feito o credenciamento de 50 estabelecimentos, pelo e-
mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br, e o prazo para a 
manifestação de interesse termina às 17h do próximo dia 30 de junho. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, explica que devido à 
pandemia e as dificuldades econômicas enfrentadas por todos, 
excepcionalmente, nesta edição a taxa de inscrição será solidária com a 
entrega de uma cesta básica, por categoria inscrita, em até três dias da 
avaliação e validação das inscrições. 

Os interessados pode acessar o edital completo no 
site www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/06/Edital_316.pdf. O evento é voltado a 
estabelecimentos comerciais do ramo alimentício (bares, quiosques, 
restaurantes, pizzarias, e similares). 

As categorias definidas são carnes e aves: pratos à base de carnes, aves; 
comida de boteco: petiscos e porções; culinária internacional: pratos da 
culinária internacional; frutos do mar: pratos à base de frutos do mar; lanches 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_316.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_316.pdf


 

 
 

artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; pizzas: pizzas; 
sabor de praia: petiscos ou porções de frutos do mar;     sobremesas frias: 
sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres e confeitaria: tipo de culinária 
baseado no preparo e decoração de diversos pratos doces como tortas, 
cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

Neste ano, as apresentações dos pratos serão feita por meio do aplicativo 
Litoral na Mesa, vencedor do chamamento para fazer a divulgação e 
comercialização dos pratos participantes para entrega delivery ou drive thru. 

Importante destacar que caso durante a realização do evento as condições da 
retomada venham a permitir o término das restrições para abertura de 
restaurantes, bares e similares o prato poderá ser consumido no local, mas o 
pedido e votação serão exclusivamente através do aplicativo Litoral na Mesa. 

Uma Comissão Técnica composta vai avaliar as receitas no intuito de validá-las 
para a participação do concurso, verificando critérios como originalidade e 
ineditismo; não será aceita receita de produtos industrializados como único 
ingrediente; ela deve estar em  acordo  com  a  categoria  pretendida  na  
inscrição. 

Na votação serão avaliados critérios de originalidade, sabor do prato e fator 
Surpresa – o quanto surpreendeu a experiência com o estabelecimento, ou 
seja, um diferencial na experiência delivery. 

Para ter direito a voto, o cliente terá direito a um cupom a cada R$ 30 em 
compras, por pedido. 

A divulgação do resultado será feita no dia 15 de setembro de 2020, podendo 
ser alterado a critério da organização através de comunicado da comissão 
técnica. Em caso de empate, os critérios para desempate serão: originalidade, 
sabor do prato e fator surpresa, e permanecendo em empate, será realizado 
sorteio. 

Para premiação, serão classificados três estabelecimentos por categoria, como 
primeiro, segundo e terceiro lugar. Os vencedores vão receber troféus e será 
sorteado um cliente entre todas as categorias que vai receber o prêmio no valor 
de R$ 3 mil reais. 

 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/06/2020 
Editoria: Coronavírus 

Veículo: Ubatuba acontece 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba atualiza os dados de 

coronavírus no município conforme informações da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
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Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Litoral em Pauta 
Dadinho Facchini, pré-candidato a prefeito em Caraguá quer 

maior valorização do servidor municipal 
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Editoria: Notícias 

Veículo: Rádio Oceânica 
Números da pandemia no Litoral Norte 
São mais de mil e cem confirmações de covid-19 

 
A Rádio Oceânica acompanha todos os dias a pandemia no Litoral Norte, a 
partir de informações fornecidas pelas prefeituras das quatro cidades. 

O total de casos confirmados em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela é de 1147, com 46 mortes. 

Caraguatatuba tem 27 mortes por Covid-19, registra atualmente 339 casos e 
investiga outros 129. 

A cidade de São Sebastião continua com o maior número de infectados. São 
513 e nove mortes causadas pela doença, tendo uma sob investigação. 

Em Ilhabela há duas mortes causadas pelo novo vírus. O arquipélago confirma 
162 casos de contaminação e 82 aguardam resultado. 

Ubatuba tem oito mortes por coronavírus. A cidade tem 133 casos com 39 em 
investigação. 
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Veículo: SP Rio + 
Caraguatatuba inicia testagem em população de rua, 
dependentes químicos e crianças em vulnerabilidade 

A Prefeitura ressalta que será realizada testagem no Lar São Francisco que 
atende mais de 100 idosos em vulnerabilidade social 

 
Após realizar testagem em instituições de longa permanência para idosos e na 
clínica que recebe pacientes com tratamento de hemodiálise, a Secretaria de 
Saúde de Caraguatatuba iniciou a testagem de instituições que atendem 
dependentes químicos, população adulta de rua, adolescentes e crianças em 
situação de vulnerabilidade social. 
De acordo com a Prefeitura, cerca de 400 testes serão realizados nos usuários, 
acolhidos e profissionais de sete instituições. Entre as instituições estão Casa 
do Caminho (Porto Novo), Luz do Caminho (Estrada do Rio Claro), Casa de 
Acolhida de Criança e Adolescente (Porto Novo), Restitui (Cantagalo) e Divina 
Providência (Rio do Ouro). 

A Prefeitura ressalta que será realizada testagem no Lar São Francisco que 
atende mais de 100 idosos em vulnerabilidade social. O atendimento será 
realizado em domicílio. 

Segundo a Secretaria de Saúde do município, o objetivo é realizar a testagem 
em grupos com maior vulnerabilidade social ou que pertencem aos chamados 
grupos de risco. 
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Veículo: SP Rio + 
Caraguatatuba confirma duas novas mortes por coronavírus; 

cidade totaliza 28 óbitos 
O município investiga ainda oito mortes suspeitas 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba registrou mais duas mortes por coronavírus e 
chegou a 28 pessoas que faleceram com a doença respiratória até essa quinta-
feira (25). 
De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas foram dois idosos, de 70 
anos e 71 anos. O primeiro internou na UPA Covid-19 no dia 11 de junho e foi 
transferido para o Hospital Regional, vindo a óbito nesta quinta-feira. Ele fazia 
parte de grupo de risco e testou positivo pelo Instituto Adolfo Lutz. 

A segunda vítima estava internada na Casa de Saúde Stella Maris e veio a 
óbito na última semana. Além de pertencer ao grupo de risco, o idoso possuía 
comorbidades. Ele também testou positivo pelo Instituto Adolfo Lutz. 

O município investiga ainda oito mortes suspeitas. Do total de 28 mortes já 
confirmadas, uma foi registrada em Natividade da Serra. 

 
 

 


