
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Sexta-Feira, Sábado, Domingo e Segunda-Feira 26, 27, 28 e 29 de Junho 
de 2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
Estado mantém Litoral Norte na fase 2 do Plano São Paulo 
 
Caraguatatuba 
Oportunidade: PAT oferecerá 58 vagas de emprego na segunda-feira (29) 
 
Caraguatatuba 
Litoral Norte se aproxima das 50 mortes por covid-19 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura mantém restrições e suspende novas flexibilizações 
 
Caraguatatuba 
Preço do camarão aumenta em até 30% no Litoral Norte 
 
Caraguatatuba 
Igrejas retomam celebrações com agendamento, uso de máscaras e 
distanciamento 
 
Caraguatatuba 
EDP cadastra clientes que utilizam na residência equipamentos elétricos 
essenciais à sobrevivência  
 
Caraguatatuba 
Vídeo: Policia Ambiental resgata pinguim ferido em praia de Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Cantora caiçara Mara Amaral disputa vaga no The Voice Portugal 
 
Radar Litoral 
Geral  
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego a partir de segunda-feira 
 
 
 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/estado-mantem-litoral-norte-na-fase-2-do-plano-sao-paulo/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/estado-mantem-litoral-norte-na-fase-2-do-plano-sao-paulo/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/oportunidade-pat-oferecera-58-vagas-de-emprego-na-segunda-feira29/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/oportunidade-pat-oferecera-58-vagas-de-emprego-na-segunda-feira29/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/litoral-norte-se-aproxima-das-50-mortes-por-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/litoral-norte-se-aproxima-das-50-mortes-por-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-mantem-restricoes-e-suspende-novas-flexibilizacoes/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/preco-do-camarao-aumenta-em-ate-30-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/igrejas-retomam-celebracoes-com-agendamento-uso-de-mascaras-e-distanciamento/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/igrejas-retomam-celebracoes-com-agendamento-uso-de-mascaras-e-distanciamento/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/edp-cadastra-clientes-que-utilizam-na-residencia-equipamentos-eletricos-essenciais-a-sobrevivencia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/edp-cadastra-clientes-que-utilizam-na-residencia-equipamentos-eletricos-essenciais-a-sobrevivencia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/video-policia-ambiental-resgata-pinguim-ferido-em-praia-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cantora-caicara-mara-amaral-disputa-vaga-no-the-voice-portugal/
https://radarlitoral.com.br/noticias/15107/pat-de-caraguatatuba-abre-58-vagas-de-emprego-a-partir-de-segunda-feira


 

 
 

Geral 
Prefeitura de Caraguatatuba convoca novos bolsistas do PEAD para se 
apresentarem nesta semana 
 
Geral 
Obra da Tamoios: trabalhadores relatam risco de acidente em detonação de 
túnel com operários na área interna; QG afirma que normas de segurança são 
adotadas 
 
Portal Costa Azul 
Caraguatatuba 
Estado prorroga quarentena até 14 de julho e Caraguatatuba mantém 
atividades já liberadas 
 
Caraguatatuba 
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego na próxima semana 
 
Portal R3 
Caraguatatuba 
Menor é apreendido com veículo furtado em Caraguá 
 
Nova Imprensa 
Cidades 
Novo trabalho do Corpo de Baile de Caraguatatuba estreia online hoje 
 
Cidades 
Idosos serão removidos de Casa de Repouso que não cumpria regras de 
saúde 
 
Cidades 
Caraguatatuba abre 58 vagas em diversas áreas a partir de segunda (29) 
 
Cidades 
Cachorro esfaqueado é salvo pela PM em Caraguatatuba 
 
Cidades 
Pinguins-de-Magalhães são resgatados em Caraguá e Ilhabela 
 
G1 Vanguarda 
Vale do Paraíba e Região 
Taubaté e Caraguá registram novos óbitos por coronavírus 
 
 
 

https://radarlitoral.com.br/noticias/15108/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-novos-bolsistas-do-pead-para-se-apresentarem-nesta-semana
https://radarlitoral.com.br/noticias/15108/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-novos-bolsistas-do-pead-para-se-apresentarem-nesta-semana
https://radarlitoral.com.br/noticias/15110/obra-da-tamoios-trabalhadores-relatam-risco-de-acidente-em-detonacao-de-tunel-com-operarios-na-area-interna;-qg-afirma-que-normas-de-seguranca-sao-adotadas
https://radarlitoral.com.br/noticias/15110/obra-da-tamoios-trabalhadores-relatam-risco-de-acidente-em-detonacao-de-tunel-com-operarios-na-area-interna;-qg-afirma-que-normas-de-seguranca-sao-adotadas
https://radarlitoral.com.br/noticias/15110/obra-da-tamoios-trabalhadores-relatam-risco-de-acidente-em-detonacao-de-tunel-com-operarios-na-area-interna;-qg-afirma-que-normas-de-seguranca-sao-adotadas
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/06/26/Estado-prorroga-quarentena-at%C3%A9-14-de-julho-e-Caraguatatuba-mant%C3%A9m-atividades-j%C3%A1-liberadas
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/06/26/Estado-prorroga-quarentena-at%C3%A9-14-de-julho-e-Caraguatatuba-mant%C3%A9m-atividades-j%C3%A1-liberadas
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/06/26/PAT-de-Caraguatatuba-abre-58-vagas-de-emprego-na-pr%C3%B3xima-semana
https://www.portalr3.com.br/2020/06/menor-e-apreendido-com-veiculo-furtado-em-caragua/
https://novaimprensa.com/2020/06/novo-trabalho-do-corpo-de-baile-de-caraguatatuba-estreia-online-hoje.html
https://novaimprensa.com/2020/06/idosos-serao-removidos-de-casa-de-repouso-que-nao-cumpria-regras-de-saude.html
https://novaimprensa.com/2020/06/idosos-serao-removidos-de-casa-de-repouso-que-nao-cumpria-regras-de-saude.html
https://novaimprensa.com/2020/06/caraguatatuba-abre-58-vagas-em-diversas-areas-a-partir-de-segunda-29.html
https://novaimprensa.com/2020/06/cachorro-esfaqueado-e-salvo-pela-pm-em-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2020/06/pinguins-sao-resgatados-em-ilhabela-caragua.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/06/28/taubate-e-caragua-registram-novos-obitos-por-coronavirus.ghtml


 

 
 

Folha de SP 
Coronavírus 
Restrição a banhistas e quiosques com delivery: veja o que funciona ou não no 
litoral de SP 
 
O Estado de SP 
Litoral Norte 
Com balsas abertas, Ilhabela retoma barreiras para reduzir a invasão de 
turistas 
 
O Vale  
Nossa Região 
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego 
 
Jornal Atos 
Cotidiano 
Caraguá inicia testagem em pessoas em situação de vulnerabilidade social 
 
Polícia 
Mesmo em quarentena, região tem aumento de assassinatos 
 
Sistema Costa Norte 
Saúde 
Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta sexta, 26 
 
Saúde 
Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta segunda-feira, 29 
 
Repórter Litoral 
Saúde 
Covid-19: Prefeitura realiza testagem em funcionários dos Correiros e Praiamar 
Transportes 
 
Geral 
Covid-19: Casa de Repouso é autuada em Caraguatatuba e idosos serão 
removidos 
 
Polícia 
Barraco construído irregular é demolido em Caraguatatuba 
 
Política 
Parlamentares votam projeto da LDO na próxima sessão 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/restricao-a-banhistas-e-quiosques-com-delivery-veja-o-que-funciona-ou-nao-no-litoral-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/restricao-a-banhistas-e-quiosques-com-delivery-veja-o-que-funciona-ou-nao-no-litoral-de-sp.shtml
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-balsas-abertas-ilhabela-retoma-barreiras-para-reduzir-invasao-de-turistas,70003345829
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-balsas-abertas-ilhabela-retoma-barreiras-para-reduzir-invasao-de-turistas,70003345829
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/06/107721-pat-de-caraguatatuba-abre-58-vagas-de-emprego.html
http://jornalatos.net/ultimas-noticias/caragua-inicia-testagem-em-pessoas-em-situacao-de-vulnerabilidade-social/
http://jornalatos.net/editoriais/policia/mesmo-em-quarentena-regiao-tem-aumento-de-assassinatos/
https://d.costanorte.com.br/saude/72437/covid-19-em-caraguatatuba-confira-os-casos-desta-sexta-26
https://d.costanorte.com.br/saude/72437/covid-19-em-caraguatatuba-confira-os-casos-desta-sexta-26
https://d.costanorte.com.br/saude/72646/covid-19-em-caraguatatuba-confira-os-casos-desta-segunda-feira-29
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/26/covid-19-prefeitura-realiza-testagem-em-funcionarios-dos-correiros-e-praiamar-transportes/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/26/covid-19-prefeitura-realiza-testagem-em-funcionarios-dos-correiros-e-praiamar-transportes/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/26/covid-19-casa-de-repouso-e-autuada-em-caraguatatuba-e-idosos-serao-removidos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/26/covid-19-casa-de-repouso-e-autuada-em-caraguatatuba-e-idosos-serao-removidos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/26/barraco-construido-irregular-e-demolido-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/26/parlamentares-votam-projeto-da-ldo-na-proxima-sessao/


 

 
 

Polícia 
Ladrão é preso após furtar comércio na região Sul de Caraguatatuba 
 
Geral 
Igrejas Católicas já podem retomar missas com presenças de fiéis no Litoral 
Norte 
 
Polícia 
Pinguem é resgatado na praia Tabatinga em Caraguatatuba 
 
Geral 
Pescadores do Entreposto do Camaroeiro comemoram Dia de São Pedro e 
aumento nas vendas 
 
Geral 
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego nesta segunda-feira (29/06) 
 
Polícia 
Homem esfaqueia cachorro no pescoço e abdômen em Caraguatatuba 
 
Geral 
Prefeitura de Caraguatatuba convoca bolsistas do PEAD 
 
Saúde 
Campanha de Vacinação contra influenza (H1N1) é prorrogada até 27 de julho 
 
Polícia 
Força Tática recupera veículo furtado por adolescente em Caraguatatuba 
 
Polícia 
Veículo ‘dublê’ é apreendido no bairro Massaguaçu em Caraguatatuba 
 
Meon 
Litoral Norte 
Indaiá e Barranco Alto lideram ranking de casos de Covid-19 em Caraguá 
 
Litoral Norte 
Cachorro é resgatado pela polícia após ser esfaqueado em Caraguá 
 
Ubatuba acontece 
Coronavírus 
Estado prorroga quarentena até 14 de julho e Caraguatatuba mantém 
atividades já liberadas 
 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/27/ladrao-e-preso-apos-furtar-comercio-na-regiao-sul-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/27/igrejas-catolicas-ja-podem-retomar-missas-com-presencas-de-fieis-no-litoral-norte/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/27/igrejas-catolicas-ja-podem-retomar-missas-com-presencas-de-fieis-no-litoral-norte/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/27/igrejas-catolicas-ja-podem-retomar-missas-com-presencas-de-fieis-no-litoral-norte/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/27/pinguem-e-resgatado-na-praia-tabatinga-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/28/pescadores-do-entreposto-do-camaroeiro-comemoram-dia-de-sao-pedro-e-aumento-nas-vendas/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/28/pescadores-do-entreposto-do-camaroeiro-comemoram-dia-de-sao-pedro-e-aumento-nas-vendas/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/28/pat-de-caraguatatuba-abre-58-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-2906/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/28/homem-esfaqueia-cachorro-no-pescoco-e-abdomen-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/28/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-bolsistas-do-pead/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/29/campanha-de-vacinacao-contra-influenza-h1n1-e-prorrogada-ate-27-de-julho/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/29/forca-tatica-recupera-veiculo-furtado-por-adolescente-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/29/forca-tatica-recupera-veiculo-furtado-por-adolescente-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/29/veiculo-duble-e-apreendido-no-bairro-massaguacu-em-caraguatatuba/
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/indaia-e-barranco-branco-lideram-ranking-de-casos-de-covid-19-em-caragua
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/cachorro-e-resgatado-apos-ser-esfaqueado-em-caragua
http://ubatubaacontece.com.br/estado-prorroga-quarentena-ate-14-de-julho-e-caraguatatuba-mantem-atividades-ja-liberadas/
http://ubatubaacontece.com.br/estado-prorroga-quarentena-ate-14-de-julho-e-caraguatatuba-mantem-atividades-ja-liberadas/


 

 
 

Empregos 
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego na próxima semana 
 
Região 
Covid-19: Casa de Repouso é autuada em Caraguatatuba e idosos serão 
removidos 
 
Coronavírus 
Coronavírus: Caraguatatuba confirma 27 óbitos; bairro Indaiá tem 34 casos 
positivos 
 
Conexão Policial 
Carro furtado e menor apreendido em Caraguatatuba nesta madrugada viram 
tumulto 
 
Empregos 
PAT de Caraguatatuba nesta segunda abre 58 oportunidades; currículo só por 
e-mail 
 
Litoral em Pauta 
Caraguatatuba 
Estado prorroga quarentena até 14 de julho e Caraguatatuba mantém 
atividades já liberadas 
 
Caraguatatuba 
Campanha de Vacinação contra influenza (H1N1) é prorrogada até 27 de julho 
 
Caraguatatuba 
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego na próxima semana 
 
Rádio Oceânica 
Notícias 
Populações vulneráveis terão testagem 
 
Notícias 
Projeto atende oito comunidades 
 
Notícias 
Quarentena é prorrogada até 14 de julho 
 
Notícias 
Pandemia no Litoral Norte Paulista 
 
 

http://ubatubaacontece.com.br/pat-de-caraguatatuba-abre-58-vagas-de-emprego-na-proxima-semana/
http://ubatubaacontece.com.br/covid-19-casa-de-repouso-e-autuada-em-caraguatatuba-e-idosos-serao-removidos/
http://ubatubaacontece.com.br/covid-19-casa-de-repouso-e-autuada-em-caraguatatuba-e-idosos-serao-removidos/
http://ubatubaacontece.com.br/coronavirus-caraguatatuba-confirma-27-obitos-bairro-indaia-tem-34-casos-positivos/
http://ubatubaacontece.com.br/coronavirus-caraguatatuba-confirma-27-obitos-bairro-indaia-tem-34-casos-positivos/
http://ubatubaacontece.com.br/carro-furtado-e-menor-apreendido-em-caraguatatuba-nesta-madrugada/
http://ubatubaacontece.com.br/carro-furtado-e-menor-apreendido-em-caraguatatuba-nesta-madrugada/
http://ubatubaacontece.com.br/pat-de-caraguatatuba-nesta-segunda-abre-58-oportunidades/
http://ubatubaacontece.com.br/pat-de-caraguatatuba-nesta-segunda-abre-58-oportunidades/
https://www.litoralempauta.com.br/estado-prorroga-quarentena-ate-14-de-julho-e-caraguatatuba-mantem-atividades-ja-liberadas/
https://www.litoralempauta.com.br/estado-prorroga-quarentena-ate-14-de-julho-e-caraguatatuba-mantem-atividades-ja-liberadas/
https://www.litoralempauta.com.br/campanha-de-vacinacao-contra-influenza-h1n1-e-prorrogada-ate-27-de-julho/
https://www.litoralempauta.com.br/pat-de-caraguatatuba-abre-58-vagas-de-emprego-na-proxima-semana/
https://oceanicafm.com.br/noticia/1182/populacoes-vulneraveis-terao-testagem
https://oceanicafm.com.br/noticia/1181/projeto-atende-oito-comunidades
https://oceanicafm.com.br/noticia/1185/quarentena-e-prorrogada-ate-14-de-julho
https://oceanicafm.com.br/noticia/1188/pandemia-no-litoral-norte-paulista


 

 
 

TV Vanguarda 
Bom Dia Vanguarda 
Cachorro é esfaqueado em Caraguatatuba 
 
Bom Dia Vanguarda 
Caraguatatuba reabre igrejas para missas 
 
 
Link Vanguarda 
Casos de coronavírus no Vale do Paraíba e região bragantina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://globoplay.globo.com/v/8659145/
https://globoplay.globo.com/v/8659226/
https://globoplay.globo.com/v/8656961/programa/


 

 
 

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

Estado mantém Litoral Norte na fase 2 do Plano São Paulo 

 
O governo do Estado de São Paulo manteve como cidades do Litoral Norte na 
fase 2-Laranja na nova avaliação do Plano São Paulo divulgada nesta sexta-
feira (26). O Litoral Norte permanece na fase 2 desde o dia 1º de junho. Nova 
avaliação será divulgada no dia 6 de julho. Até lá, como as prefeituras estão 
proibidas de promover novas reaberturas. 

Segundo Doria, uma pandemia perdida na capital e grande São Paulo, mas 
cresce no interior do estado, incluindo o litoral norte. O governador determina o 
período de quarentena no estado, que vai de 29 até o dia 14 de julho. No dia 1º 
de julho ou em um estado completo 100 dias após a pandemia de novo 
coronavírus. 

Com uma avaliação, os municípios da região não podem promover novas 
economias de novas atividades econômicas, manter apenas em funcionamento 
os negócios, ou comércio em geral, lojas, concessionárias, imobiliárias e 
shopping centers, com capacidade e horários reduzidos. 

Uma avaliação foi feita com base nos números de casos e mortes e ocupação 
de leitos UTI nos municípios da região. Uma nova avaliação será enviada no 
dia 6 de julho. O Litoral Norte registrou 1.264 casos e 47 mortes por novo 
coronavírus. No estado, são 258.508 casos e 13.966 mortes até essa sexta-
feira. 

Evolução 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Oportunidade: PAT oferecerá 58 vagas de emprego na 
segunda-feira (29) 

 
O PAT de Caraguatatuba iniciará na próxima semana com 58 oportunidades de 
emprego para preenchimento rápido. Como funções auxiliares administrativas, 
auxiliar geral, mecânico, operador de Call Center, auxiliar geral de serviços e 
também vagas para pessoas com deficiência. 

Algumas oportunidades ficar disponível apenas na segunda e terça-feira (29 e 
30/06). O PAT recebe os currículos apenas pelo e-
mail: vagaspatcaragua@gmail.com . Qualquer dúvida, telefone para o Posto 
(12) 3882-5211. 

As vagas são atualizadas diariamente pelo site da Prefeitura no 
endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/ . 

Confira as funções e o número de vagas: 

Ajudante de Marcenaria (1); 

Ajudante geral - serviço pesado (2); 

Analista de Rota, com CNH B (1); 

Assistente contábil para executar escrituração de atos e fatos administrativos 
(1); Assistente fiscal, com conhecimento em legislação de lucro real e 
presumido, simples nacional e MEI (1); 

mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/


 

 
 

Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em informática 
(1); Auxiliar administrativo com CNH em dia (1); 

Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel (1); 

Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 
informática (1); 

Auxiliar de limpeza PcD (1); 

Auxiliar de lavanderia - experiência com kalandra e secadora (1); 

Auxiliar de serviços gerais - Limpeza e apoio operacional (1); 

Auxiliar de serviços gerais (2); 

Auxiliar de Cozinha (1); 

Cozinheira (2); 

Empregada doméstica - Limpeza e cozinha (1); 

Farmacêutico (2); 

Fisioterapeuta para atuação em clínica estética, pós-graduação em dermato 
funcional (1); 

Fonoaudiólogo (1); 

Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros - CNH no dia (1); 

Instrutor de Bombeiro Civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35 (4); 

Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão, com 
ensino médio completo (4); 

Líder de Higienização (1); 

Mecânico de automóveis - CNH B (1); 

Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 
conversação (20); 

Serralheiro - CNH B (1); 



 

 
 

Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria (1); 

Vendedor de material de construção (2) 
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Litoral Norte se aproxima das 50 mortes por covid-19 

 
O Litoral Norte se aproxima das 50 mortes da covid-19. Com mais uma morte 
registrada nesta sexta-feira (26), em Ubatuba, uma região chega a 48 mortes 
pela doença. As prefeituras ainda investigam nove mortes suspeitas. 

Uma morte por covid em Ubatuba foi um homem, com faixa etária acima de 60 
anos, que pertencia ao grupo de risco e morava na região Central, que 
registrava o maior número de casos de covid no município, com 20 registros. 

Caraguatatuba é uma cidade com mais mortes na região, são 28 mortes, uma 
delas não residente e outras ainda investiga outras mortes. São Sebastião tem 
nove mortes, três delas não residentes e uma morte ainda em 
investigação. Ubatuba tem nove mortes e Ilhabela, duas. 

A região registra 1.198 casos. São Sebastião registra 518 
casos; Caraguatatuba, 349; Ilhabela, 182; e, Ubatuba, 149 casos. A região 
ainda tem 126 casos de investigação em Caraguatatuba; outros 49, em 
Ilhabela; e, 35 em Ubatuba. 

Limitar o aumento de casos, mortes e ocupação de leitos UTI, uma região 
permanece na fase 2 - laranja, do Plano São Paulo, não é possível adotar 
novas reações até o dia 14 de julho. Em São Sebastião, selecione as opções 
de retorno nas ações, selecione fechar novamente o acesso às praias e 
suspender o funcionamento de hotéis e pousadas. 
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Prefeitura mantém restrições e suspende novas flexibilizações 

 
Com a decisão do governador João Doria de comprar uma quarentena no 
Estado de São Paulo até o dia 14 de julho, na cidade de Caraguatatuba e no 
restante da região permanente na fase 2 - Laranja. 

Em Caraguatatuba, segundo estado, permanece válido pelo Decreto Municipal 
nº 1.273 / 2020, discutido com as classes de fotografia e Ministério Público, 
estabelecido ou aumentado quatro vezes por seis horas no horário de 
funcionamento dos testes liberados. 

O intuito da ampliação do horário foi minimizado e preservado a integridade da 
população em geral, especialmente das pessoas do grupo de risco. 

Desta forma, os comerciantes varejistas permanecem operacionais das 11h às 
17h de segunda a sábado. Aos shoppings fica facultativo o atendimento das 
14h às 20h de segunda a sábado. 

O público idoso tem horário exclusivo de atendimento das 9h às 11h no 
comércio alimentar e das 12h às 14h nos shoppings centers que selecionam 
pelo horário alternativo. Todos os requisitos devem seguir os protocolos 
sanitários observar os requisitos e procedimentos de distanciamento social e 
higienização. 



 

 
 

 
Também são mantidas como regras para funcionamento de bares, restaurantes 
e similares, quiosques, salões de beleza, clínicas de estética, barbearias e 
atividades individuais ao ar livre. 

Como regras para práticas esportivas individuais e livres de manutenção, 
observando rigorosamente todos os protocolos sanitários como o uso de 
máscaras, distanciamento adequado e limpeza e higienização de 
equipamentos. 

Os hotéis e pousadas devem limitar sua capacidade a 40%, ou o número de 
hóspedes. 

Como administradoras dos centros de compras, devem seguir ou cumprir a 
abertura de acordo com a modulação do Plano São Paulo, se responsabilizar 
pelo cumprimento das normas de normas sanitárias e também deste Decreto 
nas dependências de suas áreas comuns, com um rigoroso controle de fluxo 
de pessoas. 

As imobiliárias e escritórios devem realizar o agendamento de clientes não 
formais, com atendimento individual. 

Como concessionárias devem realizar o atendimento de cada cliente com o 
acompanhamento de um funcionário, manter os protocolos de higienização. 

Como marinas devem descer os barcos somente com horários agendados, 
permanecem vedados na utilização de áreas comuns pelos consumidores. 

Oscultos e reuniões religiosas podem ocorrer com uma redução de sua 
capacidade para 20%, com uso de máscaras por todos, vedação de qualquer 
contato físico, seguindo todos os demais protocolos. 



 

 
 

Os edifícios e condomínios devem manter a restrição total de uso de suas 
áreas comuns, limitando o número de pessoas em elevadores. 

O comércio realizado em feiras livres deve ser organizado, buscando o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas de barracas distintas, 
permanecendo vedado ou consumindo alimentos no local. 

Regras gerais 

Para todos os requisitos de uso, é obrigatório o uso de máscaras de proteção 
individuais por todos os colaboradores e não é permitido o uso interno e 
externo de filas internas e externas. 

Todas como máquinas de cartão de crédito e débito, devem ser revestidas com 
filme plástico e com teclado higienizado após a utilização por consumidor, 
remover o mesmo introduzido e retirar o cartão de máquinas. 

É obrigatória a limpeza e desinfecção freqüente de sistemas de ar-
condicionado, de acordo com a legislação vigente, além da garantia de 
circulação de ar, no mínimo, uma porta ou janela aberta. 

Os caixas e guichês, preferencialmente com proteção de vidro ou policarbonato 
para separar funcionários de consumidores. É vedado a realização de eventos, 
promoções ou qualquer divulgação que atraia público em massa. 

Cada segmento comercial possui protocolos sanitários, incluindo cartões 
padronizados, determinado pelo governo do estado e pode ser conferido no 
site da prefeitura e decreto. Para acessar o Decreto 1273/2020 e os 
protocolos clique aqui . 

O descumprimento das regras pode gerar uma aplicação de multa no valor de 
1.000 Valores de Referência do Município (VRM) ou R $ 3.570,00 (1VRM = R $ 
3,57), além de medidas e sanções cabíveis, de natureza civil, administrativa e 
penal. A reincidência será punida com a cassação imediata do Alvará de 
Funcionamento para aplicação de multa em dobro. 

 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_310.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-regras-para-retomada/
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Preço do camarão aumenta em até 30% no Litoral Norte 

 
Em menos de um mês do fim do preço, o preço do camarão teve um aumento 
de 20 a 30% no Litoral Norte. Apenas o camarão Sete Barbas, o menor deles, 
mantém o mesmo preço praticado no início de junho. 

O período de defeso do camarão, que proíbe a pesca na forma de arrasto e a 
captura de algumas espécies no fim de preservar, se encerrou em 31 de maio, 
informa a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo. Regulamentado pela Instrução Normativa IBAMA nº 189, de 23/09/2008, 
o período de defeso de camarão iniciado em 1º de março. 

Nesse período, foi proibida a pesca de camarão-rosa, camarão-branco, 
camarão-sete-barbas, barba-ruína e santana ou vermelho, além de transporte 
interestadual, estoque, industrialização e comercialização de qualquer 
quantidade específica de espécies, sem comprovação. 

Os camarões, em especial ou sete barbas e a rosa, tradicionalmente estão 
entre as espécies mais importantes para a pesca marítima de São Paulo, seja 
pelo volume capturado, pelo valor de mercado e pelo número de postos de 
trabalho diretos e indiretos que geram. Estima-se que as capturas capturadas 
dessas espécies gerem diretamente menos de 1.500 postos de trabalho 
embarcados e uma receita da primeira comercialização de R $ 45 milhões. 

Segundo pesquisador do Instituto de Pesca (IP-APTA), Antônio Olinto Ávila, 
período de defeso é importante para propiciar a reposição do estoque de 
pesqueiro. Com o seu término, o setor pesqueiro inicia uma temporada de 
pesca nessas espécies, nos dois primeiros meses, o período de maior 
rendimento. O desafio será aproveitar o início da safra em meio às restrições 
para a disseminação do vírus Sars-Cov-2 (novo coronavírus). 



 

 
 

Preços 

Em Caraguatatuba, no Entreposto Camaroeiro, o mais tradicional da cidade, os 
preços praticados no início de junho eram: de R $ 15,00, no quilo de Sete 
Barbas; de R $ 40,00, do camarão Branco; e, de R $ 60,00, o camarão Rosa. 

Nesta semana, os preços tiveram um aumento. O camarão grande Branco 
custa R $ 50,00 o quilo, um aumento de cerca de 20%. Já o camarão Rosa 
teve um aumento maior, cerca de 30%, custando atualmente, R $ 80,00 ou 
quilo. 

O pescador Carlos Rodrigues do Nascimento, ou Guri, 55 anos, disse que a 
pesca de camarão é praticada a 100 milhas da costa, por isso, o gasto é bem 
maior, com tripulantes e combustível. 

Segundo ele, a pesca do camarão Sete Barbas é feita próximo à costa. Guri 
disse que a captura do camarão grande não foi das melhores. 

Tudo indica que a partir de julho os preços do camarão voltem a crescer. O 
Sete Barbas consegue chegar a R $ 30,00 e os camarões grandes de R $ 
70,00 a R $ 80,00 de acordo com a espécie. O camarão Rosa é o mais 
procurado e por isso, o mais caro. 
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Igrejas retomam celebrações com agendamento, uso de 
máscaras e distanciamento 

 
A Diocese de Caraguatatuba liberou a realização de missas nas suas regiões 
na região a partir deste domingo, dia 28. Como celebrações foram suspensas 
no início de março, quando foram aceitas as recomendações do decreto 
estadual devido a uma pandemia de novo coronavírus. Nas missões será 
obrigatório ou pré-agendamento, uso de máscaras e distanciamento social. 

As igrejas ficaram fechadas para visitação até o último dia 20, atendendo as 
recomendações do decreto estadual. Com uma flexibilização, uma diocese 
selecione fazer a reabertura das igrejas aos fiéis, mesmo assim, atendendo 
todos os protocolos sanitários, mas mesmo assim, ainda sem aglomerações e 
missas. 

A Igreja Matriz de São Sebastião não realizará missas neste domingo (28). O 
padre Alessandro selecionou não voltar como missas dominicais devido ao 
aumento dos casos da covid-19 no município. Segundo, ainda é o momento da 
igreja matriz retomar como celebrações. Uma diocese de Caraguatatuba 
deixou um critério de cada vigário para declarar ou não como celebrações. 



 

 
 

 
Determinações 

O retorno das celebrações será feito ao entender os protocolos de prevenção 
ao novo coronavírus. Os arquivos permitidos para fazer um pré-agendamento 
para participar da missa, ou seja, para ativar a igreja e confirmar a presença 
nas missas, de acordo com o horário da execução. 

Todas as igrejas usam álcool gel na porta de entrada e capacidade reduzida 
em 20%. Os fiéis ficarão distantes dois metros uns dos outros. Assim, para 
iniciar uma celebração como portas das igrejas serão fechadas. 

No Santuário de Santo Antônio, por exemplo, segundo ou segundo Beto, 
apenas 120 fiéis podem participar por missa. O santuário, segundo ou andar 
Beto, tem capacidade para 960 fiéis. 

A igreja também programou várias missas ao longo do domingo (28) para 
poder atender a todos os seus fiéis. No domingo (28), haverá missas às 8, 10, 
12, 16, 18 e 20 horas. 

Em Ubatuba, na Igreja Matriz de Exaltação de Santa Cruz, serão realizadas 
celebrações às 7h30, 8 e 20 horas. Como missas serão celebradas pelo frei 
Vilmar Vilalba Ortiz. 

Uma igreja que tem capacidade para 600 fiéis pode receber apenas 100 deles 
em cada celebração, mas também será necessário ou pré-agendamento. 

No dia 29, dia de São Pedro, padrinho dos pescadores, haverá processo 
marítimo às 14 horas e celebração às 17 horas. Tudo também atendendo aos 
protocolos de saúde referentes ao combate à pandemia de coronavírus. 
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EDP cadastra clientes que utilizam na residência equipamentos 
elétricos essenciais para sobreviver 

 
No contexto de pandemia de Covid-19, a energia elétrica tornou-se ainda mais 
necessária para a vida das pessoas. No entanto, nenhum caso de uso de 
médicos essenciais para a sobrevivência, a eletricidade é vital. Com isso, uma 
EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba 
e Litoral Norte de São Paulo, reforça a importância do registro de clientes que 
usam, em casa, equipamentos como respiradores, atendimento domiciliar, UTI 
domiciliar e aparelhos para hemodiálise. A inscrição pode ser feita no portal 
EDP Online, www.edponline.com.br . 

O objetivo do cadastro é o conhecimento da localidade onde esses pacientes 
residem, já que as unidades inscritas recebem atendimento de emergência e 
restabelecimento de energia, bem como a comunicação sobre possíveis 
interrupções programadas ou não oferecem fornecimento de energia elétrica, 
. Caso a família se enquadre nos requisitos do CadÚnico do Governo Federal, 
também é possível obter desconto na fatura de energia elétrica 

A EDP reforça a relevância do registro dos clientes eletrodependentes da sua 
área de concessão, para que o atendimento seja realizado da forma mais ágil e 
eficiente possível. “Entendemos que, neste cenário de pandemia, todo o 
cuidado para manter a segurança e a saúde da população se torna ainda mais 
essencial, e as ações e comunicações alinhadas ao número 1 da 
Companhia: A Vida em Primeiro Lugar”, afirma Roberto Miranda, gestora de 
relacionamento da EDP. Vale destacar que a Distribuidora já prioriza o 
atendimento a hospitais, centros médicos e postos de saúde, ou permite uma 
resposta rápida a esses locais, que segue muito solicitada durante uma crise 
de coronavírus. 

http://www.edponline.com.br/


 

 
 

O cadastro dos clientes que utilizam equipamentos elétricos essenciais para a 
permanência na residência deve ser realizado por meio do portal EDP Online, 
no www.edponline.com.br , com as seguintes informações e documentos: 

 Fatura de energia elétrica; 
 Laudo médico confirmando o nome da pessoa que utiliza o equipamento, 

como justificativa sobre a necessidade de uso, e o endereço onde será usado 
o equipamento; 

 CPF e RG do paciente (caso este não seja o titular da fatura de energia será 
necessário o CFP e o RG do titular também); 

 Telefone e e-mail para contato. 
Importante destacar que o cadastro tem validade de um ano e deve ser 
renovado no caso de tratamento médico por causa de hereditariedade. 

Desconto na fatura de energia 

Além da priorização no atendimento, o cliente que usa o equipamento elétrico 
essencial à vida também pode ter direito a um desconto na conta de luz, caso 
esteja dentro dos requisitos de renda selecionados pelo governo federal. O 
benefício pode ser obtido por meio do programa Tarifa Social de Energia 
Elétrica, que garante 10% a 65% de desconto na conta de luz para os primeiros 
220 kW / h consumidos mensalmente. 

É necessário que uma família esteja inscrita no Cadastro Único de Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Caso não esteja cadastrado e possua 
uma renda familiar mensal de até três períodos menores, é importante buscar 
informações na Prefeitura Municipal. Com uma inscrição no CadÚnico, uma 
adesão ao Tarifa Social deve ser solicitada para a EDP, no 
site www.edp.com.br/tarifasocial . 

EDP no enfrentamento à Covid-19 

Desde o início da pandemia, um EDP já destinou mais de R $ 10 milhões a 
ações de enfrentamento ao coronavírus. Em março, R $ 6 milhões foram 
doados para a compra de 90 respiradores artificiais como UTIs de hospitais 
públicos do estado de São Paulo. 

Cerca de R $ 2,5 milhões foram disponibilizados para projetos de mitigação de 
efeitos de crise de coronavírus em comunidades indígenas, por meio da oferta 
de cestas básicas, alimentos-vales e kits de higiene e incentivo a iniciativas de 
empreendedorismo social. Além disso, um EDP doou mais de R $ 1,5 milhão 
em equipamentos médicos de proteção individual, como máscaras, aventais e 

http://www.edponline.com.br/
http://www.edp.com.br/tarifasocial


 

 
 

óculos, e medicamentos em hospitais públicos dos estados do Espírito Santo, 
Ceará e Maranhão. 

A EDP também realizou, de forma voluntária, uma obra elétrica de implantação 
de hospitais de campanha de Guarulhos, Mogi das Cruzes e ampliação do 
hospital municipal de São José dos Campos. A Companhia está com 100% dos 
custos de instalação elétrica que permite o fornecimento de energia a esses 
locais, que recebem pacientes infectados pelo coronavírus. O trabalho foi 
desenvolvido em parceria com as prefeituras municipais. 
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Vídeo: Policia Ambiental resgata pinguim ferido na praia de 
Caraguatatuba 

 
A Polícia Ambiental resgatou neste sábado (27) em uma praia na Tabatinga, 
em Caraguatatuba. O pinguim foi encontrado por uma moradora quando 
caminha pela praia. 
 
O pinguim-de-magalhães estava em condições de saúde debilitada, magro, 
agitado e com um ferimento na cabeça. 
Os órgãos ambientais coletados ou animais, que foram entregues aos cuidados 
do Instituto Argonauta, localizado no município de Ubatuba, para ser reabilitado 
e quando estiver recuperado. 
 
Recomendações 

O Instituto Argonautas está fazendo uma campanha para orientar as pessoas 
sobre como proceder no caso de pinguins. 

Se o animal for encontrado na água, evite uma aproximação. Se estiver fora da 
água e debilitado, recomenda-se que com a mão direita segure o animal pela 
cabeça e com a mão esquerda apoie a sua barriga, cuidado com o bico, 
mantenha-o pressionado. 

O animal pode ser colocado dentro de uma caixa de papel ou envolto em uma 
toalha. Jamais coloque gelo sobre o animal. Confira as dicas abaixo: 

 



 

 
 

Patagônia 

Os pinguins-de-magalhães, vindos da Patagônia, estão chegando no Litoral 
Norte. Segundo ou instituto, o deslocamento de pinguins, da Patagônia para o 
Brasil, é realizado através da corrente das Malvinas, que ocorre em nossa 
costa durante o inverno e o consumo de alimentos. Normalmente, os animais 
podem retornar para a Patagônia no início da primavera, auxiliados pela 
corrente quente do Brasil. 
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Cantora caiçara Mara Amaral disputa vaga no The Voice 
Portugal 

 
Mara Amaral tenta entrar no The Voice Portugal 2020. Natural de 
Caraguatatuba, família tradicional, professora e cantora, Mara Amaral está em 
Portugal desde novembro. Ela se inscreveu no programa, fez entrevista e 
audição. A confirmação deve sair em agosto. 
Na audição, realizada em Lisboa, ela cantou “Como Nossos Pais”, de Elis 
Regina, “All Of Me”, do norte-americano Billy Holiday, num estilo bossa nova e 
um fado. Mara também tocou violão. Está ansiosa pela avaliação dos jurados, 
mas tranquila. 

Mara lembra que na sua primeira apresentação como cantora para um grande 
público foi apenas um fado de Amélia Rodrigues durante um sarau das 
Faculdades Módulo. Segundo ela, uma concorrência é muito grande no The 
Voice Portugal. 

Em Portugal, ela ainda não fez nenhuma apresentação em shows, restaurantes 
e bares porque com uma pandemia parou tudo. Ele fez apresentações nas ruas 
e praças, antes da pandemia e trabalhos através da internet. 

Um dos trabalhos mais legais foi gravado para o projeto Liga da Mata, uma 
proposta inovadora, musical e alegre de mostrar personagens brasileiros em 
canais do Youtube. Ela canta e faz uma voz da abelha. Confira o vídeo: 

Em Caraguatatuba, Mara apresenta apresentações em praça de eventos e 
praça Cândido Mota. Abriu inúmeros shows de artistas nacionais nos festivais 
de verão e animação dos carnavais da Praia de Massaguaçu. Jingles de 
Gravou, inclusive para uma Embraer. Profissionalmente, canta há 15 anos. 



 

 
 

Em Portugal, quando começou a se aproximar dos músicos, chegou a uma 
pandemia e parou tudo. “Como ainda não tenho permissão para solicitar 
contratos e apresentações. A preparar deve ficar pronto em breve ”, explicou. 

Como ocorre em toda a Europa, ela chegou a apresentar músicos brasileiros 
nas ruas e praças de Braga e Lisboa. “Cantava por uma hora e ganha 10 
euros. Fiz trabalho através de redes sociais e cantado ao vivo no aniversário de 
Caraguatatuba ”, contou. 

Ela lembra que quando terminou em Quarentena em Portugal e como praias 
foram reabertas ,. Pegou o violão e foi matar a saudade do mar. “Até chorei de 
emoção, estava morrendo de saudade na praia, mar, brisa… Veja o vídeo: 

Ida 

“Vim por questões políticas e financeiras. O Bolsonaro complicou 
tudo. Tivemos férias vencidas na Fudacc (Fundação Cultural de 
Caraguatatuba) e resolvidas para Portugal. Fiquei um tempo passando, 
enquanto arrumava a usar. Conheci muitos lugares e muita gente. Aqui, como 
coisas são muito mais sérias que no Brasil. Existe muita segurança, é muito 
rigoroso. O povo é muito amigo e adora os brasileiros, sabe tudo sobre nossas 
novelas, nossos músicos e nosso futebol. É um país lindo e maravilhoso. 

Trabalho 

“Faço de tudo pouco um tudo. Como ainda não temos requisitos exigidos, 
trabalho em limpeza de hotéis e como motorista de van, que leva funcionários 
para resorts, entre outras coisas ... Com o fim de quarentena, novas 
oportunidades de trabalho, restaurantes e restaurantes são reabertos… ” 

Coronavírus 

Estou bem. Aqui seguem uma quarentena com muito rigor. Todos aqui estão 
levando o coronavírus muito a sério. Como as pessoas apenas saem em caso 
de necessidade e usam máscaras prejudiciais. Mesmo com a reabertura de 
atividades econômicas, note-se muita cautela e cuidado em restaurantes, 
bares, hotéis e transporte público. 

Dificuldades 

Aqui tudo tem muito valor . A gente guarda a moedinha para comprar 
pãozinho. O salário mínimo é de 365 euros, mas sem registro não pode ser 
contratado em nada. Faço economia, moro num quarto na casa de um 
amigo. Dinheiro aberto, sem trabalho fixo, não é fácil, mas vale a pena… O 



 

 
 

difícil mesmo é controlar a saudade do Brasil, de Caraguá, da família e dos 
amigos… Vídeo, ao piano, Beatles. 
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PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego a partir de 

segunda-feira 
 

Caraguatatuba inicia a semana com 58 oportunidades de emprego para 
preenchimento rápido. As funções variam de auxiliar administrativo, ajudante 
geral, mecânico, operador de Call Center, auxiliar de serviços gerais e também 
vagas para pessoas com deficiência. 

Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente na segunda e terça-feira 
(29 e 30/06). O PAT receberá os currículos apenas pelo 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. Qualquer dúvida, o telefone do Posto é o 
(12) 3882-5211. 

As vagas são atualizadas diariamente pelo site da Prefeitura no 
endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 

Confira as funções e o número de vagas: 

Ajudante de marcenaria (1); 

Ajudante geral – serviço pesado (2); 

Analista de Rota, com CNH B (1); 

Assistente contábil para efetuar escrituração de atos e fatos administrativos (1); 
Assistente fiscal, com conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 
simples nacional e MEI (1); 

Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em informática 
(1); Auxiliar administrativo com CNH em dia (1); 

Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel (1); 

mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/


 

 
 

Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 
informática (1); 

Auxiliar de limpeza PcD (1); 

Auxiliar de lavanderia – experiência com kalandra e secadora (1); 

Auxiliar de serviços gerais – Limpeza e apoio operacional (1); 

Auxiliar de serviços gerais (2); 

Auxiliar de Cozinha (1); 

Cozinheira (2); 

Empregada doméstica – Limpeza e cozinha (1); 

Farmacêutico (2); 

Fisioterapeuta para atuar em clínica de estética, com pós-graduação em 
dermato funcional (1); 

Fonoaudiólogo (1); 

Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros – CNH em dia (1); 

Instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35 (4); 

Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão, com 
ensino médio completo (4); 

Líder de Higienização (1); 

Mecânico de automóveis – CNH B (1); 

Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 
conversação (20); 

Serralheiro – CNH B (1); 

Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria (1); 

Vendedor de material de construção (2) 
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Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 
Prefeitura de Caraguatatuba convoca novos bolsistas do PEAD 

para se apresentarem nesta semana 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais seis bolsistas selecionados do 
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em 
serviços de limpeza e manutenção das vias e logradouros públicos do 
município. Os convocados devem comparecer na próxima segunda, terça e 
quarta-feira (29 e 30/6; e 1º/7), das 10h às 14h, no Departamento de RH da 
Secretaria da Administração, no Centro.  

A lista de convocação está disponível na edição do Diário Oficial do Município 
desta sexta-feira (26/6), no link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/06/Edital_317.pdf (Edital 317).     

Ao todo, a Prefeitura de Caraguatatuba já convocou 455 bolsistas do PEAD 
desde março, dos quais 63 eram beneficiários de serviços leves e 396 de 
pesado. Esses oito convocados vão atuar como Beneficiário Oficial de Serviços 
Pesados nas vias de Caraguatatuba. 

Os candidatos devem comparecer ao Departamento de RH (utilizando máscara 
conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020), 
preferencialmente na seguinte ordem: do 391º ao 392º colocado de serviços 
pesados – dia 29/6, do 393º ao 394º colocado de serviços pesados – dia 30/6, 
e do 395º ao 396º colocado de serviços pesados – dia 1º/7. Os convocados 
que não puderem comparecer ao Departamento de RH nos respectivos dias 
estabelecidos para a entrega da documentação, tem a opção de ir ao setor até 
quarta-feira (1º/7), das 10h às 14h. 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); 
comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 
residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_317.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_317.pdf


 

 
 

votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de 
reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste 
o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS 
(original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página 
com os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e 
cópia); certidão de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e 
cópia); certidão de nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) 
e atestado de antecedentes criminais.  As divergências de documentos e 
informações prestadas no momento da inscrição em fevereiro podem acarretar 
a desclassificação do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19 (doença 
causada pela nova cepa do coronavírus), caso haja necessidade de emissão 
de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de 
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso 
à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de 
isolamento e reabertura dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório 
Eleitoral. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e 
mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias 
públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, coordenadas 
pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 
Avenida Frei Pacífico Wagner, nº 985 – Centro (próximo à Secretaria de 
Governo). Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de 
atendimento ao público é das 10h às 14h. 
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Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 
Obra da Tamoios: trabalhadores relatam risco de acidente em 
detonação de túnel com operários na área interna; QG afirma 

que normas de segurança são adotadas 
 
O Radar Litoral recebeu uma série de mensagens de trabalhadores da obra de 
duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-99), na tarde de sábado (27/6), sobre 
um incidente ocorrido na altura do km 77. Segundo eles, uma detonação de 
túnel foi realizada no final da tarde de sexta-feira (26/6) com operários na parte 
interna. Em nota, a Queiroz Gavão - construtora responsável pela obra - 
garantiu que todas as medidas de segurança são adotadas. 

Um dos trabalhadores relatou que a situação gerou risco aos operários. O caso 
já foi relatado pela Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Pelo 
menos 10 operários estavam na parte interna do túnel no momento da 
detonação, afirmou um dos trabalhadores à reportagem. "Graças a Deus não 
houve feridos", declarou. 

Construtora 

Em nota, a Construtora Queiroz Galvão informou que "segue os procedimentos 
de segurança exigidos para sua atividade e que todos seus colaboradores são 
treinados e atualizados sobre as rígidas normas e procedimentos de segurança 
necessários para o desenvolvimento de suas funções" 

 
 
 
 

  



 

 
 

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

Veículo: Portal Costa Azul 
Estado prorroga quarentena até 14 de julho e Caraguatatuba 

mantém atividades já liberadas 
 

O município continua em quarentena, permanecendo vigente o decreto 
municipal publicado em 18 de junho, que estabeleceu mais alguns critérios e 

procedimentos para a retomada segura, gradativa e consciente das atividades 
econômicas na cidade. 

 
Foi prorrogada a quarentena no Estado de São Paulo até o dia 14 de julho. O 
anúncio foi realizado pelo governador João Dória na tarde desta sexta-feira 
(26), em coletiva de imprensa para divulgar a 4ª atualização do Plano SP, que 
determina as flexibilizações dos setores da economia. 
A cidade de Caraguatatuba faz parte da jurisdição da Diretoria Regional de 
Saúde de Taubaté (DRS XVII), que segue na Fase 2 – laranja. Com isso, o 
município continua em quarentena, permanecendo vigente o decreto municipal 
publicado em 18 de junho, que estabeleceu mais alguns critérios e 
procedimentos para a retomada segura, gradativa e consciente das atividades 
econômicas na cidade. 
O Decreto Municipal n.º 1.273/2020, discutido com as classes empresariais e 
Ministério Público, estabeleceu o aumento de quatro para seis horas no horário 
de funcionamento dos estabelecimentos liberados. 
O intuito da ampliação de horário foi minimizar aglomerações e preservar a 
integridade da população em geral, especialmente das pessoas do grupo de 
risco. 
Desta forma, os comércios varejistas permanecem funcionando das 11h às 17h 
de segunda a sábado. Aos shoppings fica facultativo o atendimento das 14h às 
20h de segunda a sábado. 
O público idoso tem horário exclusivo de atendimento das 9h às 11h no 
comércio varejista e das 12h às 14h nos shoppings centers que optarem pelo 
horário alternativo. Todos os estabelecimentos devem seguir os protocolos 



 

 
 

sanitários observar os critérios e procedimentos de distanciamento social e 
higienização.      
Estão mantidas também as regras para funcionamento de bares, restaurantes 
e similares, quiosques, salões de beleza, clínicas de estética, barbearias e 
atividades individuais ao ar livre. 
As regras para práticas esportivas individuais ao ar livre seguem mantidas, 
observando rigorosamente todos os protocolos sanitários como o uso de 
máscaras, distanciamento adequado e limpeza e higienização de 
equipamentos. 
Os hotéis e pousadas devem limitar a sua capacidade para 40%, o número de 
hóspedes. 
As administradoras dos shoppings centers precisam acompanhar o 
cumprimento da abertura dos estabelecimentos de acordo com a modulação do 
Plano São Paulo, se responsabilizando pelo fiel cumprimento das normas de 
vigilância sanitária e também deste Decreto nas dependências das suas áreas 
comuns, com um rigoroso controle de fluxo de pessoas. 
As imobiliárias e escritórios deverão realizar o agendamento de clientes de 
forma não presencial, com atendimento de forma individual. 
As concessionárias deverão realizar o atendimento de cada cliente com o 
acompanhamento de um funcionário, mantendo os protocolos de higienização. 
As marinas devem descer os barcos somente com horários agendados, ficando 
vedada a utilização de áreas comuns pelos consumidores. 
Os cultos e reuniões religiosas deverão ocorrer com a redução da sua 
capacidade para 20%, com a utilização de máscaras por todos, vedação de 
qualquer contato físico, seguindo todos demais protocolos. 
Os edifícios e condomínios devem manter restrição total da utilização de suas 
áreas comuns, limitando o número de pessoas em elevadores. 
O comércio realizado em feiras livres deve ser organizado buscando o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas de barracas distintas, 
permanecendo vedado o consumo de alimentos no local. 
  
Regras gerais 
Para todos os estabelecimentos é obrigatório o uso de máscaras de proteção 
individual por todos os colaboradores e consumidores no interior do 
estabelecimento e eventuais filas internas e externas. 
Todas as máquinas de cartão de crédito e de débito, devem ser revestidas com 
filme plástico e ter o teclado higienizado imediatamente após a utilização por 
consumidor, garantindo que ele mesmo introduza e retire o seu cartão das 
máquinas. 
É obrigatória a limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar-
condicionado, de acordo com a legislação vigente, além da garantia de 
circulação de ar com, no mínimo, uma porta ou janela abertas. 



 

 
 

Os caixas e guichês, preferencialmente com proteção de vidro ou policarbonato 
para separar funcionários de consumidores. É vedada a realização de eventos, 
promoções ou qualquer divulgação que atraia público em massa. 
Cada segmento comercial possui protocolos sanitários, incluindo os cartazes 
padronizados, estabelecidos pelo Governo do Estado e podem ser conferidas 
no site da Prefeitura e o decreto. Para ter acesso ao Decreto 1273/2020  e aos 
protocolos clique aqui. 
  
Penalidades 
O descumprimento das regras poderá gerar a aplicação de multa no valor de 
1.000 Valores de Referência do Município (VRM) ou R$ 3.570,00 (1VRM = R$ 
3,57), além de medidas e sanções cabíveis, de natureza civil, administrativa e 
penal. A reincidência será punida com a cassação imediata do Alvará de 
Funcionamento a aplicação de multa em dobro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_310.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-regras-para-retomada/


 

 
 

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

Veículo: Portal Costa Azul 
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego na próxima 

semana 
 

Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente na segunda e terça-feira 
(29 e 30/06). 

 
Caraguatatuba iniciará a próxima semana com 58 oportunidades de emprego 
para preenchimento rápido. As funções variam de auxiliar administrativo, 
ajudante geral, mecânico, operador de Call Center, auxiliar de serviços gerais e 
também vagas para pessoas com deficiência. 
Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente na segunda e terça-feira 
(29 e 30/06). O PAT receberá os currículos apenas pelo e-
mail: vagaspatcaragua@gmail.com. Qualquer dúvida, o telefone do Posto é o 
(12) 3882-5211. 
As vagas são atualizadas diariamente pelo site da Prefeitura no 
endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 
  
Confira as funções e o número de vagas: 

 Ajudante de marcenaria (1); 
 Ajudante geral – serviço pesado (2); 
 Analista de Rota, com CNH B (1); 
 Assistente contábil para efetuar escrituração de atos e fatos administrativos 

(1); 
 Assistente fiscal, com conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 

simples nacional e MEI (1); 
 Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em informática 

(1); 
 Auxiliar administrativo com CNH em dia (1); 
 Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel (1); 
 Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 

informática (1); 

mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/


 

 
 

 Auxiliar de limpeza PcD (1); 
 Auxiliar de lavanderia – experiência com kalandra e secadora (1); 
 Auxiliar de serviços gerais – Limpeza e apoio operacional (1); 
 Auxiliar de serviços gerais (2); 
 Auxiliar de Cozinha (1); 
 Cozinheira (2); 
 Empregada doméstica – Limpeza e cozinha (1); 
 Farmacêutico (2); 
 Fisioterapeuta para atuar em clínica de estética, com pós-graduação em 

dermato funcional (1); 
 Fonoaudiólogo (1); 
 Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros – CNH em dia (1); 
 Instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35 (4); 
 Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão, com 

ensino médio completo (4); 
 Líder de Higienização (1); 
 Mecânico de automóveis – CNH B (1); 
 Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 

conversação (20); 
 Serralheiro – CNH B (1); 
 Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria (1); 
 Vendedor de material de construção (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal R3 
Menor é apreendido com veículo furtado em Caraguá 

 
Na madrugada de domingo, dia 28, equipe da Polícia Militar de Caraguatatuba, 
em patrulhamento pelo bairro Perequê Mirim, deparou com homem informando 
que seu veículo havia sido furtado. 

Com as informações passadas pela vítima, a equipe intensificou o 
patrulhamento nas proximidades avistando referido veículo onde o condutor 
não obedeceu o sinal de parada sendo seguido e abordado. O condutor era um 
adolescente que tentou fuga a pé, sem sucesso. 

Diante dos fatos, o rapaz menor de idade foi conduzido ao plantão do DP, onde 
permaneceu a disposição da justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

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

Veículo: Nova Imprensa 
Novo trabalho do Corpo de Baile de Caraguatatuba estreia 

online hoje 
‘O Ponto do Canto’ é fruto de uma pesquisa sobre o comportamento humano e 

sociedade em dias de pandemia 

 
O Corpo de Baile de Caraguatatuba estreia seu novo trabalho, ‘O Ponto do 
Canto’, nesta sexta-feira (26), às 20h. A apresentação online 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. A obra foi desenvolvida pelo Corpo de 
Baile durante o isolamento social para combate do coronavírus (Covid-19) e 
teve sua criação diretamente impactada pelo momento. 

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. 

https://novaimprensa.com/2017/05/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-vence-o.html
http://cbcaragua/
http://facebook.com/cbcaraguatatuba/%20do%20grupo


 

 
 

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. 

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. E é nessa dinâmica que o espetáculo foi desenvolvido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Veículo: Nova Imprensa 
Idosos serão removidos de Casa de Repouso que não cumpria 

regras de saúde 
Três pacientes da entidade já morreram em decorrência da Covid-19 

 
A Casa de Repouso Jardim do Éden, localizada no bairro Barranco Alto, 
em Caraguatatuba, foi autuada pela prefeitura, nesta sexta-feira (26), por não 
cumprir as regras de saúde referentes ao combate da pandemia de coronavírus 
(Covid-19). Os idosos serão removidos do local e a multa ao estabelecimento 
tem o valor mínimo de R$ 3.570. 

De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, os profissionais foram 
afastados e os idosos deverão ficar em isolamento nos quartos, sem contato 
com os demais internos, até que as famílias sejam acionadas. 

Além disso, de acordo com determinação da Vigilância Sanitária da Secretaria 
de Saúde, a Casa de Repouso deve suspender, por tempo indeterminado, o 
acolhimento de novos idosos e os horários de visitas. 

No estabelecimento, oito internos e quatro cuidadores testaram positivo para o 
novo coronavírus. Três idosos encaminhados às unidades hospitalares 
faleceram em decorrência da doença. 

Fiscalização 

A autuação é resultado das ações que estão sendo desenvolvidas 
pela Vigilância em Saúde em todas as Instituições de Longa Permanência para 
idosos (ILPI) públicas e particulares. Foram realizados 339 testes sendo 186 

https://novaimprensa.com/2020/06/caraguatatuba-flexibiliza-abertura-de-restaurantes-bares-e-quiosques.html
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-saude/


 

 
 

idosos e 153 cuidadores, entre o final de maio e início de junho na cidade. 
Testaram positivo 10 profissionais e 14 idosos. 

A conduta rigorosa da Secretaria de Saúde junto às ILPIs visa proteger e 
proporcionar mais segurança às pessoas e familiares de idosos. Além das 
pessoas que trabalham com esse público mais vulnerável ao novo coronavírus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/06/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Caraguatatuba abre 58 vagas em diversas áreas a partir de 

segunda (29) 
As funções variam de ajudante geral, mecânico, operador de call center, 

cozinheiro, vendedor, fisioterapeuta, fono e outras 

 
Caraguatatuba iniciará a próxima semana com 58 oportunidades de emprego 
para preenchimento rápido. As funções variam de auxiliar administrativo, 
ajudante geral, mecânico, operador de call center, auxiliar de serviços gerais e 
também vagas para pessoas com deficiência. 

Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente na segunda e terça-feira 
(29 e 30/). O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) receberá os 
currículos apenas pelo email: vagaspatcaragua@gmail.com. Qualquer dúvida, 
o telefone do posto é o (12) 3882-5211. 

As vagas são atualizadas diariamente pelo site da Prefeitura no 
endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 

Confira as funções e o número de vagas: 

Ajudante de marcenaria (1); 
Ajudante geral – serviço pesado (2); 
Analista de Rota, com CNH B (1); 
Assistente contábil para efetuar escrituração de atos e fatos administrativos (1); 
Assistente fiscal, com conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 
simples nacional e MEI (1); 
Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em informática 

https://novaimprensa.com/2020/06/caraguatatuba-divulga-62-vagas-emprego-pandemia.html
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/


 

 
 

(1); Auxiliar administrativo com CNH em dia (1); 
Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel (1); 
Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 
informática (1); 
Auxiliar de limpeza PcD (1); 
Auxiliar de lavanderia – experiência com kalandra e secadora (1); 
Auxiliar de serviços gerais – Limpeza e apoio operacional (1); 
Auxiliar de serviços gerais (2); 
Auxiliar de Cozinha (1); 
Cozinheira (2); 
Empregada doméstica – Limpeza e cozinha (1); 
Farmacêutico (2); 
Fisioterapeuta para atuar em clínica de estética, com pós-graduação em 
dermato funcional (1); 
Fonoaudiólogo (1); 
Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros – CNH em dia (1); 
Instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35 (4); 
Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão, com 
ensino médio completo (4); 
Líder de Higienização (1); 
Mecânico de automóveis – CNH B (1); 
Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 
conversação (20); 
Serralheiro – CNH B (1); 
Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria (1); 
Vendedor de material de construção (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/06/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Cachorro esfaqueado é salvo pela PM em Caraguatatuba 

O animal foi encontrado com diversos ferimentos na região do pescoço e 
abdômem e com hemorragia 

 
Um cachorro, vítima de esfaqueamento, foi salvo pela Polícia Militar, na tarde 
deste sábado, em Caraguatatuba. O animal foi encontrado com diversos 
ferimentos na região do pescoço e do abdômem e com hemorragia, no bairro 
Porto Novo. Ele foi encaminhado ao veterinário e teve as feridas suturadas. 

Segundo a testemunha que fez a denúncia, um homem de bicicleta atacou o 
cachorro na rua, próximo ao quiosque 43 da Av. da Praia, e fugiu ao perceber 
sua presença. Os policiais ainda tentaram localizar o suspeito nas 
proximidades, segundo descrição fornecida, mas ele não foi encontrado. 

O cachorro foi levado para a clínica Vet Caiçara, na praia das Palmeiras. O 
custo do tratamento foi pago com doações arrecadadas pela mulher que 
testemunhou o crime. Agora, o animal precisa de um lar para que não sejam 
cobrados mais R$ 300 por diária na clínica. Os interessados em adotar o 
cãozinho podem ligar para o número (12) 3887-9961. 

O crime de maus tratos contra animal infringe o artigo 29 da Resolução SMA-
048/2014, bem como o crime ambiental tipificado pelo artigo 32 da lei federal n° 
9.605/98. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (12)3886-2200. 

https://novaimprensa.com/2020/06/pinguins-sao-resgatados-em-ilhabela-caragua.html
https://www.facebook.com/vetcaicaracaragua/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/06/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Pinguins-de-Magalhães são resgatados em Caraguá e Ilhabela 

Os pinguins serão cuidados para depois serem devolvidos ao seu habitat 
natural 

 
Dois Pinguins-de-Magalhães foram resgatados em Caraguatatuba e Ilhabela 
nesta semana. Os animais estavam debilitados e, no caso de Caraguá, com 
um ferimento na cabeça. Eles foram encaminhados Instituto Argonauta, em 
Ubatuba, para receberem cuidados especializados e poderem ser devolvidos 
ao seu habitat natural. 

Em Caraguatatuba, a Polícia Militar Ambiental Terrestre recebeu um chamado, 
solicitando o resgate de um pinguim no bairro Tabatinga, extremo norte do 
município, neste sábado (27). 

Polícia Ambiental resgata pinguim em Caraguatatuba (Imagem: Divulgação) 
Uma mulher que caminhava pela orla da praia se deparou com a ave e, com 
ajuda de pescadores locais, conseguiu capturar o animal. Ele estava em 
condições de saúde debilitada e, apesar de magro, estava agitado e com um 
ferimento na cabeça. 

Em Ilhabela, o pinguim foi resgatado pela equipe de biólogos da Mar e Vida 
Ecotrip. No mesmo dia, foram avistados mais de 100 animais da mesma 
espécie saudáveis e dois pinguins mortos na região. 

Os profissionais explicam que nessa época do ano é comum ver pinguins no 
Litoral Norte. A espécie migra para o norte em busca de alimentos em águas 

https://institutoargonauta.org/
https://novaimprensa.com/2020/06/barraco-roca-sao-encontrados-dentro-parque-estadual.html


 

 
 

mais quentes e podem acabar pegando alguma correnteza e se perdendo. 
Alguns podem estar cansados e procuram as praias e costeiras para 
descansar, por isso a orientação é não mexer no animal. 

Caso o animal esteja debilitado, é possível acionar o Programa de 
Monitoramento das Praias (0800 642 3341) ou Guarda Civil Municipal (199). 

O que fazer se encontrar um pinguim? 

Veja as dicas do Instituto Argonauta para sua segurança e da ave marinha. 

 Se o animal estiver nadando, não se aproxime; 

 Se ele estiver tentando sair da água, dê espaço, ele pode estar 
cansado. Agora, se o pinguim estiver na areia, é necessário chamar a 
equipe de atendimento; 

 Não puxe o animal, pois ele pode se sentir ameaçado. Não tente 
devolvê-lo à água, se ele veio para a areia, precisa descansar e de 
cuidados; 

 Isole a área para manter o animal afastado de curiosos, cachorros e 
urubus; 

 Se precisar realmente pegá-lo, segure firme com a mão direita atrás 
da cabeça e com a mão esquerda apoie a barriga. Se precisar, utilize 
uma toalha para segurá-lo; 

 Cuidado com o bico, mantenha-o afastado dos olhos; 

 Mantenha o animal aquecido em caixa de papelão, envolto em uma 
toalha ou jornal. Caso esteja muito sol, improvisar uma sombra pode 
ser uma boa alternativa até a chegada do resgate; 

 Não o coloque em contato com o gelo ou dentro do isopor. Ele pode 
morrer; 

 Relaxe para não o estressar; 

 Nunca tente alimentá-lo; 

 Se possível fotografe sem flash. 
 
 
 
 

  
 
 

https://novaimprensa.com/2020/06/instituto-argonauta-recebe-primeiro-pinguim-da-temporada-2020.html


 

 
 

Clipping de Notícias: 28/06/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1 Vanguarda 
Taubaté e Caraguá registram novos óbitos por coronavírus 

Óbitos foram divulgados pelos municípios, mas ainda não constam nos 
balanços dos governos estadual e federal. 

 
Duas cidades da região confirmaram novas mortes por coronavírus na tarde 
deste domingo (28). Taubaté teve mais dois óbitos registrados e passou a 
somar 19. Caraguatatuba também confirmou mais duas mortes e agora tem 29 
óbitos em decorrência da Covid-19. 
 
As mortes foram divulgadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios. 
Elas ainda não constam nos balanços dos governos estadual e federal. 
 
Em Taubaté, a Secretaria Municipal de Saúde informou que um dos pacientes 
era uma idosa de 72 anos, que morava no Jardim da Luz. Ela estava internada 
em um hospital público da cidade e não tinha registro de deslocamento para 
outras cidades. 
 
O segundo óbito foi de um homem de 64 anos, que morava no bairro 
Independência. Ele tinha obesidade e também estava internado em hospital 
público. 
 
A prefeitura de Caraguatatuba não divulgou detalhes sobre os pacientes que 
morreram por coronavírus, apenas informou que os óbitos são do dia 21 de 
junho e que só hoje houve a confirmação da doença. 
 
Nº de casos 
Taubaté 

 Casos positivos: 540 
 Recuperados: 400 



 

 
 

 Internados: 60 
 Mortes: 19 (uma de um morador de fora da cidade, que morreu no Hospital 

Universitário) 
Caraguatatuba 

 Casos positivos: 570 
 Recuperados: 281 
 Internados: 56 
 Mortes: 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/06/2020 
Editoria: Coronavírus 
Veículo: Folha de SP 

Restrição a banhistas e quiosques com delivery: veja o que 
funciona ou não no litoral de SP 

Prática de alguns esportes individuais é permitida, mas com controle de dias e 
horários 

 
As praias do litoral norte e sul de São Paulo ainda permanecem com acesso 
restrito aos banhistas durante uma quarentena, prorrogada pelo governador 
João Doria (PSDB) nesta sexta-feira (26), entre 29 de junho e 14 de julho . 

Cadeiras, guarda-sóis e outros itens ainda estão proibidos em todos os 
municípios. 

A flexibilização, desde o enquadramento na fase 2 laranja, permitiu o uso da 
faixa de areia apenas para a prática de alguns esportes individuais, mas com 
controle de dias e, também, de horários em diversos municípios. 

Quiosques, por sua vez, permanecem em parte fechados ou funcionam apenas 
com serviços de entrega e retirada no local. Em Caraguatatuba, um serviço de 
atendimento de excelência, com limite de até dez mesas e quatro cadeiras. 

Nesta quinta-feira (25), o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, anunciou 
novamente o fechamento das praias devido a uma nova alta de casos 
e diversos registros de excessos , com pessoas com cadeiras e guarda-sol. 

Saiba o que funciona nas praias do litoral norte e sul: 

Bertioga: banhistas não podem ficar na faixa de areia tomando sol. Praias 
estão liberadas somente para a prática de atividades físicas de segunda a 
quinta-feira, das 6h às 18h. Nos feriados e fins de semana, o acesso é 
proibido. O shopping funciona no horario reduzido, abrindo apenas quatro 
horas diÃ¡rias. 

Guarujá: as praias são abertas apenas para a prática de esportes individuais 
como caminhada, corrida e recreação com recursos no horario reduzido, das 
6h às 10h. Nos feriadões prolongados, uma liberação proibida para 
desestimular a vinda de turistas. Compras e centros comerciais funcionam de 
segunda-feira a sábado, das 16h às 20h, mas sem a praça de alimentação. Os 
quiosques ainda permanecem fechados. 

Santos: liberar o acesso a uma praia somente no dia 22, com restrições de 
horários para o uso da faixa de areia e do calçamento. Corridas, caminhadas, 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/capital-posterga-abertura-de-bares-e-saloes-9-regioes-de-sp-estao-em-alerta-maximo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/capital-posterga-abertura-de-bares-e-saloes-9-regioes-de-sp-estao-em-alerta-maximo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/paulistanos-vao-para-praia-em-ritmo-semelhante-ao-do-pre-quarentena.shtml


 

 
 

surfe e canoagem são permitidas das 6h às 10h e das 16h às 20h. Stand up 
paddle, natação de mar ocorrem das 6h às 10h e das 16h às 18h. Barracas, 
cadeiras, esteiras e guarda-sóis ainda são proibidos, assim como passeios com 
animais domésticos. Os shoppings funcionam com 20% de sua capacidade, 
das 15h às 19h. Quiosques e bares seguem fechados, enquanto restaurantes 
funcionam no formato delivery. 

São Vicente: os banhistas não podem ficar na faixa de areia tomando sol. Nas 
praias somente é permitida a prática de surfe, das 6h às 10h. Os cálculos 
foram liberados para caminhadas e atividades físicas individuais. O shopping 
funciona das 14h às 18h, enquanto lojas em galerias e camelódromos, no 
centro, das 12h às 16h, com aberturas em dias intercalados. Bares, 
restaurantes, lanchonetes e quiosques apenas para serviços de entrega ou 
retirada no local. 

Praia Grande: uma orla da praia liberada apenas para a prática de surfe e 
stand-up paddle, das 5h às 8h, e o calçamento, para 
caminhadas. Restaurantes estão restringindo a entrega de serviços, sem 
consumo local. Os shoppings e galerias funcionam das 16h às 20h, enquanto 
outros centros comerciais, das 10h às 14h. Clubes e academias permanecem 
fechados. 

Cubatão: os parques e o Rio Perequê permanecem fechados. Caminhadas e 
corridas foram liberadas de forma isolada. Restaurantes e bares funcionam no 
formato delivery. O shopping da Comunidade, o ótico da cidade, reabriu com 
apenas 20% de sua capacidade e rodízio diÃ¡rio entre as lojas. Clubes seguem 
fechados. 

Mongaguá: como praias são liberadas de segunda a sexta-feira para 
atividades esportivas individuais, com o uso obrigatório de máscaras. Hoté é 
pousadas com 30% de sua capacidade, apenas para hospedagem de 
prestadores de serviços. Compras, galerias e outros negócios reabriram com 
20% de sua capacidade, das 11h às 17h. 

Itanhaém: uma faixa de areia das praias segue totalmente fechada, com 
quiosques funcionando apenas para serviços de entrega. Somente o 
calçamento pode ser acessado para atividades físicas individuais. Compras 
com horario reduzido, de apenas quatro horas diárias. Todos os clubes 
permanecem fechados. 

Peru: tem acesso como praias liberadas para banhistas, mas sem o uso de 
guarda-sol ou cadeirinhas. A caminhadas e a prática de esportes individuais 
são liberadas, sem restrição de horários. Ambulantes também estão sujeitos a 
exames por toda a orla, e os quiosques permanecem fechados para o 



 

 
 

atendimento na faixa de areia. Uma autorização para que funcione somente 
com entrega em outras regiões da cidade. Restaurantes e bares funcionam 
apenas como serviços de entrega ou por drive-thru. Lojas do centro comercial 
operam com capacidade de 20%, das 14h às 18h. 

São Sebastião: como praias voltaram a ser totalmente vetadas para banhistas 
e praticantes de esportes individuais. O número da nova medida ocorreu nesta 
quinta-feira (25), em uma rede social realizada pelo prefeito Felipe Augusto. A 
prefeitura também restringiu o funcionamento de bares, adegas, bancos de 
jornais, que precisavam fechar às 18h, como quiosques, antes de liberar para o 
funcionamento das 11h às 15h, com 30% de sua capacidade. 

Ilhabela: as praias são totalmente fechadas para banhistas. A prática de 
esportes individuais ou duplas, sem horária estipulada, está 
liberada. Quiosques, restaurantes e bares funcionam apenas por entrega ou 
drive-thru. 

Caraguatatuba: o acesso para banhistas também está fechado, mas a prática 
de esportes e o uso do calçamento estão liberados sem restrição de 
horário. Quiosques são permitidos de segunda a sábado, das 11h às 17h, 
restringe a montagem de até dez mesas com no máximo quatro cadeiras, 
respeitando o espaço de 1,5 metro entre as pessoas. Nos bares e restaurantes, 
o atendimento prioritário está autorizado das 11h30 às 14h30 e das 19h às 
22h, de segunda a sábado. Negócios funcionam das 11h às 17h de segunda-
feira, enquanto fazem compras, das 14h às 20h. 

Ubatuba: uma faixa de areia segue fechada para banhistas, apenas sendo 
permitida apenas esportes aquáticos. Os quiosques da praia funcionam de 
segunda a sexta-feira para retirada. Demais comerciais, como bares, 
restaurantes e lanchonetes, podem abrir com atendimento presencial às 22 
horas, mas sem a autenticação automática por parte dos clientes. Uma lotação 
máxima de 30% da capacidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/06/2020 
Editoria: Litoral Norte 

Veículo: O Estado de SP 
Com balsas abertas, Ilhabela retoma barreiras para reduzir a 

invasão de turistas 
 
Barreiras sanitárias voltaram a ser instaladas, nesta sexta-feira, 26, sem 
acesso e saída de balsas que ligam ou continuam a Ilhabela , no litoral norte 
do Estado de São Paulo . O objetivo é evitar o avanço de um vírus na cidade, 
que tem 174 casos confirmados e duas mortes pelo vírus. Desde a 
Justiça liberar o acesso ao sistema de balsas , na última terça-feira, 23, a 
entrada de pessoas na ilha, inclusive os turistas, a dobrar, segundo a 
operadora do sistema de balsas. 

A primeira abordagem ainda acontece em São Sebastião , no setor de 
embarque das balsas. Agentes da Secretaria de Saúde de Ilhabela pedem às 
pessoas que preencham um questionário com informações sobre o destino e o 
tempo de permanência. A temperatura corporal dos visitantes é tomada e eles 
recebem material informativo sobre as regras em vigor na cidade, como a 
proibição de aglomeração em praias e o uso obrigatório de máscara. Conforme 
a Prefeitura, uma abordagem inclui prestadores de serviços e munícipes em 
retorno à cidade. 

O acesso de turistas à ilha foi liberado após três meses de bloqueio, na 
tentativa de barrar a entrada do vírus. O juiz Vitor Hugo Aquino de 
Oliveira deu limitação no pedido formulado por um grupo de moradores, 
alegando que a própria prefeitura estava retificada como atividades 
econômicas, liberando inclusive o acesso às praias, embora com restrições. O 
magistrado entendeu que a liberdade de ir e deve prevalecer para todos os 
cidadãos. 

A Prefeitura entrou com recurso, que ainda não foi julgada. O principal 
argumento é a restrição aos turistas garantidos na cidade com os mais baixos 
índices de divulgação da região-19. Uma liberação, segundo ou município, 
pode causar uma possível explosão de casos e saturação na rede pública de 
saúde. Relatório da pasta municipal mostra o número de casos triplicados nos 
primeiros 25 dias de junho, em relação ao acúmulo desde o início da 
pandemia, em março. 

No final de março, eram apenas três casos. Já existe final de abril, ou era 
acumulada de 56. Nesta quinta-feira, 25, em uma cidade já registrada 162 
casos confirmados. Por outro lado, uma reabertura de balsas permite que 
muitos usuários que possuem imóveis na ilha como segunda moradia 
pudessem entrar para fazer limpeza e manutenção. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ilhabela-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-paulo-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,liminar-suspende-bloqueio-em-balsa-e-libera-acesso-de-veranistas-a-ilhabela,70003342539
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-sebastiao-sp


 

 
 

É o caso do comerciante André Pereira da Silva, morador da capital, que viajou 
nesta quinta-feira para cuidar de sua casa na ilha. “Havia quase cem dias sem 
manutenção e o mato levou em conta no jardim, além de mofo na casa 
toda. Acho que é um direito, pois pagou o mesmo imposto de quem mais mora 
na cidade ”, disse. 

A Prefeitura alega que a balsa nunca foi fechada, apenas com restrições e que 
as pessoas que comprovaram a necessidade entraram normalmente na 
ilha. Dados do Desenvolvimento Rodoviário S / A ( Dersa ), estatal que opera 
ou sistema, pode usar desde a abertura ou fluxo de pessoas e carros para uma 
ilha que aumentou. Foram 560 automóveis na terça-feira, com o sistema ainda 
restrito, 835 na quarta, primeiro dia de abertura e 1.057 nesta quinta-feira. Já o 
número de pessoas passou de 582 na terça-feira para 962 no dia seguinte e 
1.283 na quinta - aumento superior a 100%. 

Uma situação na região também preocupa. O litoral norte totalizou nesta sexta-
feira 1.264 casos e 47 mortes pela covid-19. Só em Caraguatatuba são 28 
óbitos, dois deles registrados nesta quinta-feira. A cidade é a segunda em todo 
o Vale do Paraíba , atrás apenas de São José dos Campos , pólo 
regional. As cidades que tiveram relaxamento ou isolamento social voltaram a 
sofrer medidas. Em São Sebastião, como praias voltaram a ser fechadas, após 
o registro da morte. Em Ubatuba , já são oito óbitos e restrições permanentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/dersa-desenvolvimento-rodoviario-sa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/caraguatatuba-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-jose-dos-campos-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ubatuba-sp


 

 
 

Clipping de Notícias: 27/06/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego 

 
Caraguatatuba iniciará a próxima semana com 58 oportunidades de emprego 
para preenchimento rápido. As funções variam de auxiliar administrativo, 
ajudante geral, mecânico, operador de Call Center, auxiliar de serviços gerais e 
também vagas para pessoas com deficiência. 
Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente na segunda e terça-feira 
(29 e 30/06). O PAT receberá os currículos apenas pelo 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. Qualquer dúvida, o telefone do Posto é o 
(12) 3882-5211. 
Confira as funções e o número de vagas: 
Ajudante de marcenaria (1); 
Ajudante geral – serviço pesado (2); 
Analista de Rota, com CNH B (1); 
Assistente contábil para efetuar escrituração de atos e fatos administrativos (1); 
Assistente fiscal, com conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 
simples nacional e MEI (1); 
Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em informática 
(1); Auxiliar administrativo com CNH em dia (1); 
Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel (1); 
Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 
informática (1); 
Auxiliar de limpeza PcD (1); 
Auxiliar de lavanderia – experiência com kalandra e secadora (1); 
Auxiliar de serviços gerais – Limpeza e apoio operacional (1); 
Auxiliar de serviços gerais (2); 
Auxiliar de Cozinha (1); 
Cozinheira (2); 
Empregada doméstica – Limpeza e cozinha (1); 
Farmacêutico (2); 
Fisioterapeuta para atuar em clínica de estética, com pós-graduação em 



 

 
 

dermato funcional (1); 
Fonoaudiólogo (1); 
Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros – CNH em dia (1); 
Instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35 (4); 
Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão, com 
ensino médio completo (4); 
Líder de Higienização (1); 
Mecânico de automóveis – CNH B (1); 
Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 
conversação (20); 
Serralheiro – CNH B (1); 
Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria (1); 
Vendedor de material de construção (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Veículo: Jornal Atos  
Caraguá inicia testagem em pessoas em situação de 

vulnerabilidade social 
Moradores de rua, crianças e adolescentes serão testados para a Covid-19; o 

objetivo é preservar a saúde e conter a doença que já infectou mais de 
trezentos no município 

 
A secretaria de Saúde de Caraguatatuba anunciou, nesta semana, que deve 
iniciar as testagens em organizações sociais que abrigam dependentes 
químicos, pessoas em situação de rua, além de crianças e adolescentes. 
Conforme informado pela Prefeitura, a ação ocorre depois de concluírem os 
exames em casas de permanências para idosos e clínicas que recebem 
pacientes de hemodiálise. 
Aproximadamente quatrocentas testagens estarão disponíveis para a 
população que integra as sete instituições, entre elas a Casa do Caminho 
Novo, Casas Acolhida e Restitui. Concluída esta etapa, o Lar São Francisco 
receberá a equipe de saúde para a testagem de cem idosos que lá residem. 
O foco da pasta responsável está em testar os grupos vulneráveis às situações 
de contrair a doença e também aqueles que pertencem aos grupos de risco 
como hipertensos, diabéticos e portadores de doenças crônicas. 
Caraguatatuba fez um novo remanejamento das pessoas infectadas com o 
vírus, e passou a notificar somente os casos atendidos na cidade. Sendo 
assim, a secretaria de Saúde contabilizou 322 contaminados, desde o início da 
pandemia. Ao menos 25 pessoas faleceram devido às complicações da doença 
na cidade litorânea. Aproximadamente sessenta pacientes permanecem 
hospitalizados; sendo 15 deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) a taxa de 
ocupados dos leitos com respiradores é de 49%. 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Jornal Atos  
Mesmo em quarentena, região tem aumento de assassinatos 

RMVale segue como a mais violenta do interior, mesmo com redução de 
atividades; índices como de roubo e surto sofrem quedas 

 
Apesar do período de isolamento social motivado pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) registrou nos primeiros cinco meses do ano um aumento do 
número de vítimas de assassinatos em comparação ao mesmo período de 
2019. Divulgado pelo Estado na última quinta- -feira, o levantamento apontou 
que Cruzeiro e Ubatuba estão entre as quatro cidades mais violentas da região. 

De acordo com os dados da SSP (secretaria de Segurança Pública), a RMVale 
teve de janeiro a maio 139 moradores assassinados, sendo 137 vítimas de 
homicídio doloso (quando existe a intenção de matar) e dois de latrocínio 
(roubo seguido de morte). O montante é quase 1% superior ao da mesma 
época do ano passado, que foi de 138, quando ocorreram 131 homicídios 
dolosos e sete latrocínios. Mesmo com o aumento leve de casos, a situação 
surpreendeu especialistas e autoridades em Segurança Pública da região, já 
que o fluxo de circulação de pessoas nas ruas em 2019 era superior ao atual e 
não haviam recomendações governamentais sobre o distanciamento social e 
as restrições de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 

O montante de assassinatos manteve a RMVale como a região mais violenta 
do interior de São Paulo, estigma que permanece desde 2010. As demais 
áreas paulistas contabilizaram os seguintes números de casos: Campinas 
(121), Piracicaba (103), Ribeirão Preto (90), Sorocaba (81), Baixada Santista 
(58), Bauru (50), Araçatuba (38), São José do Rio Preto (37) e Presidente 
Prudente (23). Segundo o levantamento, São José dos Campos lidera as 
mortes violentas na região nos primeiros cinco meses de 2020, contabilizando 



 

 
 

19 registros. Fechando o “pódio” aparecem Jacareí, com 18 casos, e Cruzeiro, 
com 13 assassinatos. O crime que mais chocou os moradores de Cruzeiro no 
ano foi o duplo homicídio praticado por um grupo de atiradores em 9 de janeiro 
em um condomínio do bairro Parque Primavera. 

Na ocasião, dois jovens, de 19 e 22 anos, conversavam no pátio do 
condomínio durante a noite, quando criminosos desceram de um carro e 
efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a dupla. A Polícia Civil de 
Cruzeiro prendeu um suspeito em fevereiro e ainda apura o envolvimento de 
outros homens na ação. Quarta cidade com mais moradores mortos, Ubatuba 
teve 11 homicídios dolosos de janeiro a maio. Os demais municípios da 
RMVale que registraram mortes violentas no período foram Aparecida (1), 
Areias (1), Caçapava (10), Cachoeira Paulista (4), Campos do Jordão (3), 
Caraguatatuba (9), Cunha (3), Guaratinguetá (5), Igaratá (1), Ilhabela (1), 
Lagoinha (2), Lorena (9), Pindamonhangaba (9), Potim (1), Roseira (2), São 
Bento do Sapucaí (1), São Luís do Paraitinga (1), São Sebastião (2), Silveiras 
(1), Taubaté (8) e Tremembé. 

Queda – Em contrapartida ao aumento de assassinatos, a região teve 
reduções consideráveis nos índices de roubo e furto no comparativo entre os 
cinco primeiros meses de 2019 e 2020. Enquanto a primeira modalidade 
criminosa sofreu uma diminuição de 23%, caindo de 3.091 para 2.380, a outra 
teve uma queda de 30%, despencando de 9.928 para 6.875. 
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Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta sexta, 26 

Cidade tem 27 mortes confirmadas pela doença 
 

A cidade de Caraguatatuba atualizou os dados de coronavírus no município na 
tarde desta quinta-feira, 25. De acordo com a prefeitura, são 339 casos 
confirmados da doença, sendo 27 mortes (26 de Caraguatatuba e uma 
importada) e outros 102 casos em investigação. 
 
Há também oito óbitos em investigação e outros 4.941 pacientes com síndrome 
gripal. Foram descartados 1.484 casos e 224 pessoas se recuperaram da 
Covid-19. 
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Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta segunda-

feira, 29 
Cidade tem 30 mortes confirmadas pela doença 

 
A cidade de Caraguatatuba atualizou os dados de coronavírus no município na 
tarde deste domingo, 28. De acordo com a prefeitura, são 370 casos 
confirmados da doença, sendo 30 mortes (29 de Caraguatatuba e uma 
importada) e outros 107 casos em investigação. 
 
Há também sete óbitos em investigação e outros 5.202 pacientes com 
síndrome gripal. Foram descartados 1.653 casos e 281 pessoas se 
recuperaram da Covid-19. 
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Covid-19: Prefeitura realiza testagem em funcionários dos 

Correiros e Praiamar Transportes 

 
Nesta sexta-feira (26), 55 servidores da Empresa Brasileira dos Correios farão 
o teste rápido para detectar se estão infectados ou já tiveram contado com o 
novo coronavírus. 

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é realizar a testagem em grupos 
de atendimento ao público ou com maior vulnerabilidade social ou que 
pertencem aos chamados grupos de risco. 

Já na segunda-feira (29/06), 170 funcionários da Praiamar Transportes também 
serão testados. 

A Secretaria da Saúde já realizou testagem nos idosos e cuidadores nas 
instituições de longa permanência e para funcionários e pacientes do Instituto 
de Nefrologia de Caraguatatuba, que recebe pacientes com tratamento de 
hemodiálise. 



 

 
 

A Prefeitura também realiza o teste nas instituições que atendem dependentes 
químicos, à população adulta de rua, adolescentes e crianças em situação de 
vulnerabilidade social e servidores e internos da Fundação Casa. 
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Covid-19: Casa de Repouso é autuada em Caraguatatuba e 
idosos serão removidos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba autuou nesta sexta-feira (26) a Instituição de 
Longa Permanência para idosos (ILPI) – Casa de Repouso Jardim do Éden, 
localizada no bairro Barranco Alto. O auto de infração foi lavrado por agente 
público e entregue à direção da instituição. 

A equipe de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde esteve no local e 
constatou que os protocolos de atendimento aos idosos e procedimentos 
operacionais devido à pandemia do novo coronavírus, apresentados pela 
instituição na reunião de segunda-feira (22), na Secretaria de Saúde, não 
estavam sendo cumpridos. 

De acordo com determinação da Vigilância Sanitária, a Casa de Repouso 
Jardim do Éden deve suspender, por tempo indeterminado, o acolhimento de 
novos idosos e os horários de visitas. 



 

 
 

A instituição também foi oficiada a entrar em contato com os familiares dos 
idosos abrigados para que estes retornem ao convívio familiar ou sejam 
encaminhados a outro local que ofereça menor risco de contaminação pela 
Covid-19. 

Essa autuação é resultado das ações que estão sendo desenvolvidas pela 
Vigilância em Saúde em todas as ILPI públicas e particulares.  Foram 
realizados 339 testes sendo 186 idosos e 153 cuidadores, entre o final de maio 
e início de junho. Testaram positivo 10 profissionais e 14 idosos. 

O auto de infração pode gerar uma multa no valor mínimo de 1.000 VRMs ou 
R$ 3.570,00. 

De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, os profissionais foram 
afastados e, quanto aos idosos, foi orientada a permanência dos mesmos em 
isolamento nos quartos sem contato com os demais internos. 

No Jardim do Éden, oito idosos e quatro cuidadores testaram positivo para o 
novo coronavírus. Três idosos encaminhados às unidades hospitalares 
faleceram em decorrência da doença. 

A conduta rigorosa da Secretaria de Saúde junto às ILPIs visa proteger e 
proporcionar mais segurança às pessoas e familiares de idosos e das pessoas 
que trabalham com esse público mais vulnerável ao novo coronavírus. 

Outro lado 

Nossa equipe tentou ligar durante a tarde para falar com algum responsável 
pela a Instituição, para saber a posição, porém ninguém atendeu as nossas 
ligações. 
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Barraco construído irregular é demolido em Caraguatatuba 

 
Uma equipe da Polícia Ambiental juntamente com funcionários da prefeitura de 
Caraguatatuba, derrubaram um barraco no bairro Rio Claro, nesta sexta-feira 
(26/06), que foi construído de forma irregular em área de preservação 
permanente. 



 

 
 

Fotos/Vídeo: Policiamento Ambiental 
 
O local havia sido autuado em 25/04/19 em uma fiscalização pela polícia 
ambiental, naquela data o infrator foi informado que não seria possível regularizar 
a construção, em razão de estar inserido em área de preservação 
permanente. (Veja) 
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Parlamentares votam projeto da LDO na próxima sessão 

 
Na próxima terça-feira (30/06), a partir das 19h30, será realizada a 22ª sessão 
ordinária do ano, com a discussão e votação do projeto de lei 18/20, do Poder 
Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e dá outras 
providências. 

De acordo com o projeto, as destinações obrigatórias de 25% da receita para a 
Educação e 15% para a Saúde ficaram acima do previsto pela Constituição 
Federal, com o seguinte montante: R$ 210,4 milhões para Educação (28%) e 
R$ 157,1 milhões para a Saúde (23%), além dos 6% para manutenção do 
Legislativo. Nas outras secretarias foram alocados R$ 488,6 milhões. 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba realizou audiência pública eletrônica 
relacionada a LDO através do seu site oficial, do dia 05 de junho a 20 de junho. 
Os interessados puderam conferir o projeto na íntegra e enviar sugestões para 
que fossem criadas emendas pelos vereadores e respondidas pelos técnicos 
da Prefeitura, que também promoveu a audiência pública eletrônica de 04 a 11 
de maio, por meio de sua página oficial na internet. 



 

 
 

O projeto da LDO de 2021 segue a disposição no site da Câmara: 
www.camaracaragua.sp.gov.br para que todos possam conferir. 

Essa é a segunda sessão após a interrupção das atividades legislativas no mês 
de março, em respeito as medidas para prevenção quanto a infecção e 
propagação do COVID-19. 

A sessão segue sendo por meio de videoconferência e é transmitida ao vivo 
pela internet, através do site: www.camaracaragua.sp.gov.br, pelo facebook e 
aplicativo oficial da Câmara Municipal, pelo youtube e pela rádio Caraguá FM. 
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Ladrão é preso após furtar comércio na região Sul de 

Caraguatatuba 

 
Uma equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento nesta quinta-feira (25/06), 
no bairro Travessão em Caraguatatuba, foram informados que um ladrão tinha 
furtado um comércio na Avenida, José da Costa Pinheiro Júnior. 
A vítima tinha passado as características do criminoso para os policiais e 
durante ronda ele foi preso há 100 metros do comércio. Durante abordagem foi 
localizado os objetos e a vítima reconheceu o acusado. Na delegacia foi 
registrado o boletim de ocorrência de furto qualificado ficando o acusado à 
disposição da justiça. 
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Igrejas Católicas já podem retomar missas com presenças de 
fiéis no Litoral Norte 

 
Santuário de Santo Antônio realizara seis missas neste domingo, recebendo 
120 católicos por missa 
 
Os templos Católicos ligados a Diocese do Litoral Norte já estão autorizados, a 
partir deste domingo (28/06), a celebrar liturgias e cerimônias com a presença 
de fiéis. A permissão foi dada depois da inspeção pelo comitê multidisciplinar 
sobre a capacidade de cada uma de cumprir as exigências e recomendações 
das autoridades sanitárias. Porém as missas pelas redes sociais também 
continuam para os católicos que não quiserem acompanhar esse momento de 
retomada. 
O anúncio da retomada dos cultos presenciais foi dado por Dom José Carlos 
Chacorowski, líder da igreja católica no litoral, em um vídeo publicado na 
página do facebook da diocese nesta semana, quando afirmou, “não podemos 
brincar com a saúde, com a vida, e lentamente nós iremos nos adaptando aos 
novos tempos que o Senhor nos concede“. 
O bispo ainda deixou a cargo de cada pároco a decisão do retorno das missas, 
considerando a realidade de cada região.  O Santuário de Santo Antônio, 
localizado no centro de Caraguatatuba, com capacidade para 960 fiéis, só 



 

 
 

recepcionará 120 por missa, que neste domingo terá seis. Segundo Informou o 
Reitor e Pároco do Santuário, “as pessoas devem ligar na secretaria para 
confirmar a presença, já que haverá um limite 120 pessoas por missa”. Contou 
Padre Carlos Alberto da Silva. O telefone da secretária do Santuário é 12-3882-
1611 
A Igreja Catedral do Divino Espírito Santo, no Indaiá, já retoma neste domingo 
as missas presenciais também com redução de fiéis. Uma equipe de acolhida 
irá receber os católicos com álcool em gel na entrada. 
A Igreja Matriz Exaltação da Santa Cruz, na região central, de Ubatuba, serão 
realizadas missas às 7h30, 8h e 20h pelo frei Vilmar Vilalba Ortiz. A igreja tem 
capacidade para 600 fiéis e vai receber apenas 100 por missa. 
 
Missa Online 
Na cidade de São Sebastião os padres responsáveis pelas igrejas depois de 
uma reunião decidiram por não retomar as missas presenciais, continuando as 
missas via facebook decido a Covid-19. 
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Pinguem é resgatado na praia Tabatinga em Caraguatatuba 

 
O animal é da espécie “Magalhães” e estava ferido e debilidade, quando foi 
localizado na manhã deste sábado, esse já é o segundo caso de resgate neste 
mês.  

Na manhã deste sábado (27/06), um morador de Caraguatatuba foi 
surpreendido ao avistar um “Pinguem de Magalhães”, na orla da praia da 
Tabatinga na região Norte de Caraguatatuba. O morador contou com a ajuda 
de pescadores para resgatar o animal que estava muito agitado. 
 
Vídeos: Policiamento Ambiental  
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Pescadores do Entreposto do Camaroeiro comemoram Dia de 
São Pedro e aumento nas vendas 

 
Pescadores e permissionários do Entreposto de Pesca do Camaroeiro 
Sebastião Mendes de Souza “Tião do Neno”, em Caraguatatuba, estão 
comemorando o aumento de vendas em decorrência ao dia de São Pedro 
Pescador e o fim do Defeso do Camarão. 

Em um levantamento feito com os permissionários dos boxes, desde o fim do 
Defeso do Camarão, no final do último mês, a procura pelo Entreposto vem 
aumentando e com o Dia de São Pedro Pescador, a comercialização vem 
sendo ainda mais impulsionada. 

De acordo com José Anselmo Soares, permissionário do Box 6, as vendas de 
seus pescados aumentaram em 40%. “As últimas semanas foram excelentes e 
agora com o dia do santo se aproximando, esta sexta-feira e sábado devem 
melhorar ainda mais os lucros”, explica. 



 

 
 

Já para André Martins Ferreira, do Box 9, as semanas vem sendo ainda 
melhor. De acordo com o próprio, os peixes não param na bancada, com 80% 
de aumento nas vendas dos pescados. 

“A maioria dos peixes que deixo aqui no balcão são rapidamente vendidos, a 
procura está grande. Principalmente após o fim do defeso do camarão. Mas 
agora, com o dia de São Pedro Pescador, esses números vão aumentar ainda 
mais”, revela. 

A tradição de fiéis do santo, que procuram pescados para um grande almoço 
em família, ainda é grande em Caraguatatuba. 

Maria Fernanda, de 40 anos, moradora do bairro Massaguaçu, região norte do 
município, é filha de pescadores e desde pequena celebra a data e não perde a 
homenagem ao santo pescador. 

“Meus pais nunca esquecem a data. Desde pequena somos devotos de São 
Pedro Pescador e agora passo essa tradição para meus filhos. Ainda não 
escolhi qual peixe comparei, mas sei que tenho diversas opções e o almoço 
ficará gostoso, como sempre”, relata. 

Revitalização 

Entregue em fevereiro, a revitalização do Entreposto de Pesca do Camaroeiro, 
deu aos permissionários e clientes um maior conforto na venda e compra dos 
pescados. Além de boxes mais higiênicos, a Prefeitura de Caraguatatuba 
construiu uma espécie de teto, que protege os munícipes e pescadores da 
chuva e sol. 
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PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego nesta 
segunda-feira (29/06) 

 

Caraguatatuba iniciará essa segunda-feira (29/06), com 58 oportunidades de 
emprego para preenchimento rápido. As funções variam de auxiliar 
administrativo, ajudante geral, mecânico, operador de Call Center, auxiliar de 
serviços gerais e também vagas para pessoas com deficiência. 

Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente na segunda e terça-feira 
(29 e 30/06). O PAT receberá os currículos apenas pelo 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. Qualquer dúvida, o telefone do Posto é o 
(12) 3882-5211. 

As vagas são atualizadas diariamente pelo site da Prefeitura no 
endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 

Confira as funções e o número de vagas: 

Ajudante de marcenaria (1); 

mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/


 

 
 

Ajudante geral – serviço pesado (2); 

Analista de Rota, com CNH B (1); 

Assistente contábil para efetuar escrituração de atos e fatos administrativos (1); 
Assistente fiscal, com conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 
simples nacional e MEI (1); 

Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em informática 
(1); Auxiliar administrativo com CNH em dia (1); 

Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel (1); 

Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 
informática (1); 

Auxiliar de limpeza PcD (1); 

Auxiliar de lavanderia – experiência com kalandra e secadora (1); 

Auxiliar de serviços gerais – Limpeza e apoio operacional (1); 

Auxiliar de serviços gerais (2); 

Auxiliar de Cozinha (1); 

Cozinheira (2); 

Empregada doméstica – Limpeza e cozinha (1); 

Farmacêutico (2); 

Fisioterapeuta para atuar em clínica de estética, com pós-graduação em 
dermato funcional (1); 

Fonoaudiólogo (1); 

Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros – CNH em dia (1); 

Instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35 (4); 



 

 
 

Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão, com 
ensino médio completo (4); 

Líder de Higienização (1); 

Mecânico de automóveis – CNH B (1); 

Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 
conversação (20); 

Serralheiro – CNH B (1); 

Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria (1); 

Vendedor de material de construção (2) 
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Homem esfaqueia cachorro no pescoço e abdômen em 
Caraguatatuba 

 
Agressor foi contido por uma moradora que gritou por socorro fazendo com que 
o homem fugisse de bicicleta 

Um homem esfaqueou um cachorro na tarde deste sábado (27/07), próximo de 
um quiosque no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba.  A agressão, motivada 
por razão fútil, deixou o animal ferido no pescoço e abdômen após levar várias 
facadas. 

O cachorro, já ferido e sangrando muito, ainda levou vários chutes do agressor, 
antes de ser contido por uma moradora que pediu por socorro quando viu 
animal agonizando e gritando de dor. 

Uma equipe da Policia Ambiental que passava pelo local foi avisada do maus-
tratos ao animal pela moradora e que o agressor tinha fugido de bicicleta. 



 

 
 

Fotos: Polícia Ambiental 
 
A equipe utilizando técnicas de manejo de animais conseguiram resgatar o 
cachorro, que foi levado para a Clínica Veterinária Vet Caiçara na praia das 
Palmeiras, onde foi realizado curativos. Uma outras equipes patrulharam a 
região, porém, não conseguiram localizar o agressor. 
O crime de maus tratos contra animal infringe o artigo 29 da Resolução SMA-
048/2014, bem como o crime ambiental tipificado pelo artigo 32 da lei federal n° 
9.605/98.       



 

 
 

 

Ajuda 

Uma campanha conseguiu arrecadar doação de R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais) do valor total de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) pelo 
serviço prestado. O animal precisa de um lar, para que não seja cobrado mais 
R$ 300,00 (trezentos reais) caso o tenha que continuar internado na clínica. Os 
interessados em adotar o cãozinho podem ligar para o número (12) 3887-9961. 



 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/06/2020 
Editoria: Geral 

Veículo: Repórter Litoral 
 

Prefeitura de Caraguatatuba convoca bolsistas do PEAD 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais seis bolsistas selecionados do 
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em 
serviços de limpeza e manutenção das vias e logradouros públicos do 
município. Os convocados devem comparecer nesta segunda, terça e quarta-
feira (29 e 30/6; e 1º/7), das 10h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria 
da Administração, no Centro.  A lista de convocação está disponível na edição 
do Diário Oficial do Município desta sexta-feira (26/6), no 
link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/06/Edital_317.pdf (Edital 317). 

Ao todo, a Prefeitura de Caraguatatuba já convocou 455 bolsistas do PEAD 
desde março, dos quais 63 eram beneficiários de serviços leves e 396 de 
pesado. Esses oito convocados vão atuar como Beneficiário Oficial de Serviços 
Pesados nas vias de Caraguatatuba. 

Os candidatos devem comparecer ao Departamento de RH (utilizando máscara 
conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020), 
preferencialmente na seguinte ordem: do 391º ao 392º colocado de serviços 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_317.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_317.pdf


 

 
 

pesados – dia 29/6, do 393º ao 394º colocado de serviços pesados – dia 30/6, 
e do 395º ao 396º colocado de serviços pesados – dia 1º/7. Os convocados 
que não puderem comparecer ao Departamento de RH nos respectivos dias 
estabelecidos para a entrega da documentação, tem a opção de ir ao setor até 
quarta-feira (1º/7), das 10h às 14h. 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); 
comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 
residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 
votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de 
reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste 
o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS 
(original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página 
com os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e 
cópia); certidão de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e 
cópia); certidão de nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) 
e atestado de antecedentes criminais.  As divergências de documentos e 
informações prestadas no momento da inscrição em fevereiro podem acarretar 
a desclassificação do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19 (doença 
causada pela nova cepa do coronavírus), caso haja necessidade de emissão 
de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de 
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso 
à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de 
isolamento e reabertura dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório 
Eleitoral. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e 
mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias 
públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, coordenadas 
pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 
Avenida Frei Pacífico Wagner, nº 985 – Centro (próximo à Secretaria de 
Governo). Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de 
atendimento ao público é das 10h às 14h. 

 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Repórter Litoral 
 

Campanha de Vacinação contra influenza (H1N1) é prorrogada 
até 27 de julho 

 

Prevista para terminar no dia 30 de junho, a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a influenza (H1N1) ganhou uma nova prorrogação. A partir de agora, a 
campanha segue até o dia 27 de julho. 

A extensão da campanha é a oportunidade daqueles que ainda não estão 
imunes à doença a receberem a vacina. Por isso, ainda podem receber a dose, 
idosos, gestantes, crianças (de seis meses a cinco anos), puérperas com até 
45 dias pós-parto, adultos (de 55 a 59 anos), profissionais da saúde, doentes 
crônicos, professores da rede pública ou privada, população indígena e 
funcionários do sistema prisional. 

Além desses grupos específicos, a Prefeitura de Caraguatatuba já vacinou os 
funcionários da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) – Regional Centro. A 
imunização irá se estender aos trabalhadores das Regionais Sul e Norte e 
colaboradores do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego (PEAD). 



 

 
 

Hoje (26), 55 funcionários dos Correios foram vacinados pela equipe da 
Secretaria de Saúde (Sesau). Na próxima segunda-feira (29) é a vez de, 
aproximadamente, 170 profissionais, entre trabalhadores e motoristas, da 
empresa Praiamar Transportes. 

Para receber a dose da vacina, é preciso procurar as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do município, das 8h às 16h, com exceção das UBSs Tabatinga 
e Massaguaçu (região norte). Os moradores atendidos por essas unidades 
devem se dirigir à EMEF Prof.ª Antonia Antunes Arouca (Massaguaçu), 
também no mesmo horário. Como a UBS do bairro Tinga passar por reforma 
de melhorias do local, a vacinação é realizada na EMEI/EMEF Prof. Lúcio 
Jacinto. 

Serviço – confira o endereço de todas as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs): https://tinyurl.com/y7nsteo3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y7nsteo3


 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Repórter Litoral 
Força Tática recupera veículo furtado por adolescente em 

Caraguatatuba 
 

 
Um adolescente foi apreendido na madrugada deste domingo (28/06), após 
furtar um veículo no bairro Perequê-Mirim na região Sul de Caraguatatuba. 
Segundo informou a polícia, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, 
durante patrulhamento no bairro foi avisada pela vítima que seu veículo tinha 
acabado de ser furtado por um adolescente. Durante patrulhamento o veículo 
foi localizado, e durante abordagem o adolescente tentou fuga a pé, porém foi 
preso. 
Moradores tentaram evitar a prisão do menor lançar garrafas em direção dos 
policiais, foi solicitado apoio das demais viaturas sendo controlado o tumulto. O 
adolescente foi levado para a delegacia onde foi elaborado o boletim de 
ocorrência permanecendo o menor à disposição da justiça. 

 
 

 
 
  
 
 



 

 
 

Veículo ‘dublê’ é Clipping de Notícias: 29/06/2020 

Editoria: Polícia 
Veículo: Repórter Litoral 

 
Veículo ‘dublê’ é apreendido no bairro Massaguaçu em 

Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar de Caraguatatuba, deteve um homem na noite de Sábado 
(27/06), com um veículo ‘dublê’, no bairro Massaguaçu na região Norte da 
cidade. 

O acusado estava num bar quando os policiais conseguiram realizar 
abordagem. O veículo foi vistoriado e a equipe observou que o número do 
motor estava suprimido, porém pelo número do chassi os policias conseguiram 
realizar pesquisa que constatou o veículo como produto de furto no estado de 
Minas Gerais. 

O homem confessou ter comprado o veículo sabendo ser “dublê” em uma loja 
de veículos. Na delegacia foi registrado o boletim de ocorrência e o indivíduo 
ficou preso à disposição da justiça. 

é  



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/06/2020 
Editoria: Litoral Norte 

Veículo: Meon 
 Indaiá e Barranco Alto lideram ranking de casos de Covid-19 

em Caraguá 
 

Veja a lista dos bairros com mais de dez casos confirmados da doença 
    

 
São 34 casos no Indaiá e 21 no Barranco Branco 
 
Os bairros Indaiá e Barranco Alto são os que têm mais casos positivos de 
Covid-19 em Caraguatatuba. São 34 casos no Indaiá e 21 no Barranco Alto. 
Confira abaixo a lista dos bairros da cidade com mais de dez casos 
confirmados da doença. 
Conforme boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira 
(26), a cidade tem 349 casos positivos de Covid-19, destes, 281 pacientes 
estão recuperados. A cidade tem 27 óbitos pela doença. Há ainda 126 casos 
em investigação, sendo nove óbitos. 
De acordo com a prefeitura, 44% dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 
estão ocupados; na enfermaria, a taxa de ocupação é de 36%. 
Dos casos positivos da doença, 53 pacientes são de outras cidades. Confira 
abaixo a lista dos bairros de Caraguá com mais de dez casos confirmados da 
doença: 
 
Indaiá (34) 
Barranco Alto (21) 



 

 
 

Perequê Mirim (18) 
Gaivotas, Praia das Palmeiras e Travessão (17) 
Poiares (16) 
Massaguaçu e Porto Novo (14) 
Martim de Sá (13) 
Tinga, Morro do Algodão, Olaria, Centro e Rio do Ouro (12) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 28/06/2020 
Editoria: Litoral Norte 

Veículo: Meon 
Cachorro é resgatado pela polícia após ser esfaqueado em 

Caraguá 
 

De acordo com a Polícia Ambiental, quem fez a denúncia informou que um 
homem de bicicleta esfaqueou o animal e fugiu 

 

O crime de maus tratos contra animal pode ter pena de três meses a um ano, e 
multa. 
 
Um cachorro esfaqueado foi resgatado pela Polícia Militar, neste sábado (27), 
no bairro Porto Novo em Caraguatatuba.  

De acordo com a Polícia Ambiental, uma pessoa fez a denúncia de maus tratos 
aos animais e informou aos policiais que um homem de bicicleta havia 
esfaqueado o cão próximo ao quiosque 43 da Avenida da Praia e fugido ao 
perceber a presença de outra pessoa no local.  



 

 
 

A equipe patrulhou pela região, mas não localizou o agressor. Os policiais 
resgataram o animal ferido e o levaram para uma clinica veterinária. 

Segundo a PA, a solicitante da denúncia conseguiu arrecadar R$ 350 do valor 
de R$ 890 pelo serviço feito pelo veterinário e informou que o animal precisa de 
um lar, para que não seja cobrado mais R$ 300 caso o animal tenha que 
continuar internado na clínica.  

O crime de maus tratos contra animal  pode ter pena de três meses a um ano, 
e multa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Estado prorroga quarentena até 14 de julho e Caraguatatuba 

mantém atividades já liberadas 
 
Foi prorrogada a quarentena no Estado de São Paulo até o dia 14 de julho. O 
anúncio foi realizado pelo governador João Dória na tarde desta sexta-feira 
(26), em coletiva de imprensa para divulgar a 4ª atualização do Plano SP, que 
determina as flexibilizações dos setores da economia. 

 

A cidade de Caraguatatuba faz parte da jurisdição da Diretoria Regional de 
Saúde de Taubaté (DRS XVII), que segue na Fase 2 – laranja. Com isso, o 
município continua em quarentena, permanecendo vigente o decreto municipal 
publicado em 18 de junho, que estabeleceu mais alguns critérios e 
procedimentos para a retomada segura, gradativa e consciente das atividades 
econômicas na cidade. 
O Decreto Municipal n.º 1.273/2020, discutido com as classes empresariais e 
Ministério Público, estabeleceu o aumento de quatro para seis horas no horário 



 

 
 

de funcionamento dos estabelecimentos liberados. 
O intuito da ampliação de horário foi minimizar aglomerações e preservar a 
integridade da população em geral, especialmente das pessoas do grupo de 
risco. 
Desta forma, os comércios varejistas permanecem funcionando das 11h às 17h 
de segunda a sábado. Aos shoppings fica facultativo o atendimento das 14h às 
20h de segunda a sábado. 
O público idoso tem horário exclusivo de atendimento das 9h às 11h no 
comércio varejista e das 12h às 14h nos shoppings centers que optarem pelo 
horário alternativo. Todos os estabelecimentos devem seguir os protocolos 
sanitários observar os critérios e procedimentos de distanciamento social e 
higienização.      
As regras para práticas esportivas individuais ao ar livre seguem mantidas, 
observando rigorosamente todos os protocolos sanitários como o uso de 
máscaras, distanciamento adequado e limpeza e higienização de 
equipamentos.Estão mantidas também as regras para funcionamento de bares, 
restaurantes e similares, quiosques, salões de beleza, clínicas de estética, 
barbearias e atividades individuais ao ar livre. 
Os hotéis e pousadas devem limitar a sua capacidade para 40%, o número de 
hóspedes. 
As administradoras dos shoppings centers precisam acompanhar o 
cumprimento da abertura dos estabelecimentos de acordo com a modulação do 
Plano São Paulo, se responsabilizando pelo fiel cumprimento das normas de 
vigilância sanitária e também deste Decreto nas dependências das suas áreas 
comuns, com um rigoroso controle de fluxo de pessoas. 
As imobiliárias e escritórios deverão realizar o agendamento de clientes de 
forma não presencial, com atendimento de forma individual. 
As concessionárias deverão realizar o atendimento de cada cliente com o 
acompanhamento de um funcionário, mantendo os protocolos de higienização. 
As marinas devem descer os barcos somente com horários agendados, ficando 
vedada a utilização de áreas comuns pelos consumidores. 
Os cultos e reuniões religiosas deverão ocorrer com a redução da sua 
capacidade para 20%, com a utilização de máscaras por todos, vedação de 
qualquer contato físico, seguindo todos demais protocolos. 
Os edifícios e condomínios devem manter restrição total da utilização de suas 
áreas comuns, limitando o número de pessoas em elevadores. 
O comércio realizado em feiras livres deve ser organizado buscando o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas de barracas distintas, 
permanecendo vedado o consumo de alimentos no local. 
 
Regras gerais 
Para todos os estabelecimentos é obrigatório o uso de máscaras de proteção 
individual por todos os colaboradores e consumidores no interior do 
estabelecimento e eventuais filas internas e externas. 



 

 
 

Todas as máquinas de cartão de crédito e de débito, devem ser revestidas com 
filme plástico e ter o teclado higienizado imediatamente após a utilização por 
consumidor, garantindo que ele mesmo introduza e retire o seu cartão das 
máquinas. 
É obrigatória a limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar-
condicionado, de acordo com a legislação vigente, além da garantia de 
circulação de ar com, no mínimo, uma porta ou janela abertas. 
Os caixas e guichês, preferencialmente com proteção de vidro ou policarbonato 
para separar funcionários de consumidores. É vedada a realização de eventos, 
promoções ou qualquer divulgação que atraia público em massa. 
Cada segmento comercial possui protocolos sanitários, incluindo os cartazes 
padronizados, estabelecidos pelo Governo do Estado e podem ser conferidas 
no site da Prefeitura e o decreto. Para ter acesso ao Decreto 1273/2020  e aos 
protocolos clique aqui. 
 
Penalidades 
O descumprimento das regras poderá gerar a aplicação de multa no valor de 
1.000 Valores de Referência do Município (VRM) ou R$ 3.570,00 (1VRM = R$ 
3,57), além de medidas e sanções cabíveis, de natureza civil, administrativa e 
penal. A reincidência será punida com a cassação imediata do Alvará de 
Funcionamento a aplicação de multa em dobro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_310.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-regras-para-retomada/


 

 
 

 Clipping de Notícias: 27/06/2020 
Editoria: Empregos 

Veículo: Ubatuba Acontece 

 
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego na próxima 

semana 
 
Caraguatatuba iniciará a próxima semana com 58 oportunidades de emprego 
para preenchimento rápido. As funções variam de auxiliar administrativo, 
ajudante geral, mecânico, operador de Call Center, auxiliar de serviços gerais e 
também vagas para pessoas com deficiência. 
Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente na segunda e terça-feira 
(29 e 30/06). O PAT receberá os currículos apenas pelo 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. Qualquer dúvida, o telefone do Posto é o 
(12) 3882-5211. 
As vagas são atualizadas diariamente pelo site da Prefeitura no 
endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 
Confira as funções e o número de vagas: 
 
Ajudante de marcenaria (1); 
Ajudante geral – serviço pesado (2); 
Analista de Rota, com CNH B (1); 
Assistente contábil para efetuar escrituração de atos e fatos administrativos (1); 
Assistente fiscal, com conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 
simples nacional e MEI (1); 
Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em informática 
(1); Auxiliar administrativo com CNH em dia (1); 
Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel (1); 
Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 
informática (1); 
Auxiliar de limpeza PcD (1); 
Auxiliar de lavanderia – experiência com kalandra e secadora (1); 
Auxiliar de serviços gerais – Limpeza e apoio operacional (1); 
Auxiliar de serviços gerais (2); 

mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/


 

 
 

Auxiliar de Cozinha (1); 
Cozinheira (2); 
Empregada doméstica – Limpeza e cozinha (1); 
Farmacêutico (2); 
Fisioterapeuta para atuar em clínica de estética, com pós-graduação em 
dermato funcional (1); 
Fonoaudiólogo (1); 
Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros – CNH em dia (1); 
Instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35 (4); 
Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão, com 
ensino médio completo (4); 
Líder de Higienização (1); 
Mecânico de automóveis – CNH B (1); 
Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 
conversação (20); 
Serralheiro – CNH B (1); 
Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria (1); 
Vendedor de material de construção (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 27/06/2020 
Editoria: Região 

Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Covid-19: Casa de Repouso é autuada em Caraguatatuba e 

idosos serão removidos 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba autuou ontem, sexta-feira (26) a Instituição de 
Longa Permanência para idosos (ILPI) – Casa de Repouso Jardim do Éden, 
localizada no bairro Barranco Alto. O auto de infração foi lavrado por agente 
público e entregue à direção da instituição. 
A equipe de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde esteve no local e 
constatou que os protocolos de atendimento aos idosos e procedimentos 
operacionais devido à pandemia do novo coronavírus, apresentados pela 
instituição na reunião de segunda-feira (22), na Secretaria de Saúde, não 
estavam sendo cumpridos. 
De acordo com determinação da Vigilância Sanitária, a Casa de Repouso 
Jardim do Éden deve suspender, por tempo indeterminado, o acolhimento de 
novos idosos e os horários de visitas. 
A instituição também foi oficiada a entrar em contato com os familiares dos 
idosos abrigados para que estes retornem ao convívio familiar ou sejam 
encaminhados a outro local que ofereça menor risco de contaminação pela 
Covid-19. 
Essa autuação é resultado das ações que estão sendo desenvolvidas pela 
Vigilância em Saúde em todas as ILPI públicas e particulares.  Foram 
realizados 339 testes sendo 186 idosos e 153 cuidadores, entre o final de maio 
e início de junho. Testaram positivo 10 profissionais e 14 idosos. 
O auto de infração pode gerar uma multa no valor mínimo de 1.000 VRMs ou 
R$ 3.570,00. 
De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, os profissionais foram 
afastados e, quanto aos idosos, foi orientada a permanência dos mesmos em 
isolamento nos quartos sem contato com os demais internos. 
No Jardim do Éden, oito idosos e quatro cuidadores testaram positivo para o 
novo coronavírus. Três idosos encaminhados às unidades hospitalares 



 

 
 

faleceram em decorrência da doença. 
A conduta rigorosa da Secretaria de Saúde junto às ILPIs visa proteger e 
proporcionar mais segurança às pessoas e familiares de idosos e das pessoas 
que trabalham com esse público mais vulnerável ao novo coronavírus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/06/2020 
Editoria: Coronavírus 

Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Coronavírus: Caraguatatuba confirma 27 óbitos; bairro Indaiá 

tem 34 casos positivos 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba divulga diariamente o quadro geral de covid-19 
com os dados informados pela Secretaria Municipal de Saúde. O município 
registra 27 óbitos atestados e o bairro de Indaiá desde o princípio lidera em 
numero de casos positivos. Veja os números gerais de momento. 
 
BOLETIM COVID-19 
27/06/2020 
 

CASOS Caraguá 

RECUPERADOS 
 

281 

CONFIRMADOS 350 

DESCARTADOS 1633 

INVESTIGAÇÃO 147 

ÓBITOS Caraguá 

CONFIRMADOS 27 

DESCARTADOS 22 

INVESTIGAÇÃO 10 



 

 
 

SÍNDROME GRIPAL 5202 

INTERNADOS 

SITUAÇÃO 

UTI Enfermaria 

44% ocupação nas 
UTI’s 

37% ocupação nas 
enfermarias 

Caraguá 
Outros 
Municípios Caraguá 

Outros 
Municípios 

Casa de Saúde Stela 
Maris 5 1 14 0 

Casa de Saúde Stela 
Maris – infantil 0 0 0 0 

Hospital Regional 7 2 8 1 

UPA  Centro  (Emerg. / 
Enfer.) 2 0 13 5 

POSITIVOS POR BAIRRO 

Aruan 5 

Britânia 2 

Barranco Alto 21 

Benfica 1 

Califórnia 2 

Capricórnio 1 

Caputera 4 

Casa Branca 5 

Centro 12 

Cidade Jardim 3 

Costa Nova 1 

Estrela Dalva 6 

Flecheiras 1 

Gaivotas 17 



 

 
 

Getuba 2 

Golfinho 2 

Indaiá 34 

Ipiranga 2 

Jaqueira 7 

Jaragua 6 

Jaraguazinho 6 

Jd do Sol 3 

Jd Itauna 1 

Jd Santa Rosa 1 

Jd Samambaia 3 

Jd Maristela 1 

Jd Primavera 1 

Jd Rio Santos 2 

Martim de Sá 13 

Massaguaçu 14 

Morro do Algodão 13 

Olaria 12 

Pegorelli 2 

Pereque Mirim 18 

Poiares 16 

Prainha 1 

Pontal Santa Marina 6 

Nova Caragua 5 

Porto Novo 14 

Ponte Seca 3 

Portal da Fazendinha 1 



 

 
 

Praia das Palmeras 17 

Recanto do Sol 4 

Rio Claro 2 

Rio do Ouro 12 

Sumaré 8 

Tabatinga 4 

Tarumã 2 

Tinga 12 

Travessão 17 

Verde Mar 1 

Vila Atlantica 1 

Outros Municípios 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/06/2020 
Editoria: Conexão Policial 

Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Carro furtado e menor apreendido em Caraguatatuba nesta 

madrugada viram tumulto 
 

Vamos acompanhar por este link da Conexão Policial o transcorrer da 
apreensão de um adolescente e a recuperação de um carro furtado. Na 
linguagem policial em cima do fato a ação da PM em Caraguatatuba. 
Na madrugada deste domingo (28) equipe de força tática do 20 Batalhão de 
Polícia Militar do Interior em patrulhamento pelo bairro perequê mirim em 
Caraguatatuba, depararam com uma vítima informando que seu veiculo havia 
sido furtado a poucos instantes. Em posse das informações a equipe 
intensificou o patrulhamento nas proximidades do ocorrido quando avistaram o 
referido veiculo que não obedeceu o sinal de parada e em um breve 
acompanhamento tiveram êxito em abordar o veículo e tendo como condutor 
um adolescente, que tentou fuga a pé sem sucesso. No local da abordagem 
varias pessoas começaram investir e lançar garrafas em direção da equipe, foi 
solicitado apoio das demais viaturas sendo controlado o tumulto. Diante do 
exposto o menor foi apreendido permanecendo a disposição da justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/06/2020 
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Veículo: Ubatuba Acontece 

 
PAT de Caraguatatuba nesta segunda abre 58 oportunidades; 

currículo só por e-mail 
 

Caraguatatuba iniciará a próxima semana com 58 oportunidades de emprego 
para preenchimento rápido. As funções variam de auxiliar administrativo, 
ajudante geral, mecânico, operador de Call Center, auxiliar de serviços gerais e 
também vagas para pessoas com deficiência. 
Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente na segunda e terça-feira 
(29 e 30/06). O PAT receberá os currículos apenas pelo 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. Qualquer dúvida, o telefone do Posto é o 
(12) 3882-5211. 
As vagas são atualizadas diariamente pelo site da Prefeitura no 
endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 
Confira as funções e o número de vagas: 
Ajudante de marcenaria (1); 
Ajudante geral – serviço pesado (2); 
Analista de Rota, com CNH B (1); 
Assistente contábil para efetuar escrituração de atos e fatos administrativos (1); 
Assistente fiscal, com conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 
simples nacional e MEI (1); 
Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em informática 
(1); Auxiliar administrativo com CNH em dia (1); 
Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel (1); 
Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 
informática (1); 
Auxiliar de limpeza PcD (1); 
Auxiliar de lavanderia – experiência com kalandra e secadora (1); 
Auxiliar de serviços gerais – Limpeza e apoio operacional (1); 
Auxiliar de serviços gerais (2); 
Auxiliar de Cozinha (1); 

mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
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Cozinheira (2); 
Empregada doméstica – Limpeza e cozinha (1); 
Farmacêutico (2); 
Fisioterapeuta para atuar em clínica de estética, com pós-graduação em 
dermato funcional (1); 
Fonoaudiólogo (1); 
Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros – CNH em dia (1); 
Instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35 (4); 
Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão, com 
ensino médio completo (4); 
Líder de Higienização (1); 
Mecânico de automóveis – CNH B (1); 
Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 
conversação (20); 
Serralheiro – CNH B (1); 
Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria (1); 
Vendedor de material de construção (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Veículo: Litoral em Pauta 

 
#PraCegoVer: Funcionária aplica álcool em gel mão de consumidor na entrada 
da loja de videogames (Foto: Divulgação/PMC) 
 

Estado prorroga quarentena até 14 de julho e Caraguatatuba 
mantém atividades já liberadas 

 
Foi prorrogada a quarentena no Estado de São Paulo até o dia 14 de julho. O 
anúncio foi realizado pelo governador João Dória na tarde desta sexta-feira 
(26), em coletiva de imprensa para divulgar a 4ª atualização do Plano SP, que 
determina as flexibilizações dos setores da economia. 
A cidade de Caraguatatuba faz parte da jurisdição da Diretoria Regional de 
Saúde de Taubaté (DRS XVII), que segue na Fase 2 – laranja. Com isso, o 
município continua em quarentena, permanecendo vigente o decreto municipal 
publicado em 18 de junho, que estabeleceu mais alguns critérios e 
procedimentos para a retomada segura, gradativa e consciente das atividades 
econômicas na cidade. 
O Decreto Municipal n.º 1.273/2020, discutido com as classes empresariais e 
Ministério Público, estabeleceu o aumento de quatro para seis horas no horário 
de funcionamento dos estabelecimentos liberados. 
O intuito da ampliação de horário foi minimizar aglomerações e preservar a 
integridade da população em geral, especialmente das pessoas do grupo de 
risco. 
Desta forma, os comércios varejistas permanecem funcionando das 11h às 17h 
de segunda a sábado. Aos shoppings fica facultativo o atendimento das 14h às 
20h de segunda a sábado. 
O público idoso tem horário exclusivo de atendimento das 9h às 11h no 
comércio varejista e das 12h às 14h nos shoppings centers que optarem pelo 

https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/06/DSC_4103-1.jpg


 

 
 

horário alternativo. Todos os estabelecimentos devem seguir os protocolos 
sanitários observar os critérios e procedimentos de distanciamento social e 
higienização.      
Estão mantidas também as regras para funcionamento de bares, restaurantes 
e similares, quiosques, salões de beleza, clínicas de estética, barbearias e 
atividades individuais ao ar livre. 
As regras para práticas esportivas individuais ao ar livre seguem mantidas, 
observando rigorosamente todos os protocolos sanitários como o uso de 
máscaras, distanciamento adequado e limpeza e higienização de 
equipamentos. 
Os hotéis e pousadas devem limitar a sua capacidade para 40%, o número de 
hóspedes. 
As administradoras dos shoppings centers precisam acompanhar o 
cumprimento da abertura dos estabelecimentos de acordo com a modulação do 
Plano São Paulo, se responsabilizando pelo fiel cumprimento das normas de 
vigilância sanitária e também deste Decreto nas dependências das suas áreas 
comuns, com um rigoroso controle de fluxo de pessoas. 
As imobiliárias e escritórios deverão realizar o agendamento de clientes de 
forma não presencial, com atendimento de forma individual. 
As concessionárias deverão realizar o atendimento de cada cliente com o 
acompanhamento de um funcionário, mantendo os protocolos de higienização. 
As marinas devem descer os barcos somente com horários agendados, ficando 
vedada a utilização de áreas comuns pelos consumidores. 
Os cultos e reuniões religiosas deverão ocorrer com a redução da sua 
capacidade para 20%, com a utilização de máscaras por todos, vedação de 
qualquer contato físico, seguindo todos demais protocolos. 
Os edifícios e condomínios devem manter restrição total da utilização de suas 
áreas comuns, limitando o número de pessoas em elevadores. 
O comércio realizado em feiras livres deve ser organizado buscando o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas de barracas distintas, 
permanecendo vedado o consumo de alimentos no local. 
Regras gerais 
Para todos os estabelecimentos é obrigatório o uso de máscaras de proteção 
individual por todos os colaboradores e consumidores no interior do 
estabelecimento e eventuais filas internas e externas. 
Todas as máquinas de cartão de crédito e de débito, devem ser revestidas com 
filme plástico e ter o teclado higienizado imediatamente após a utilização por 
consumidor, garantindo que ele mesmo introduza e retire o seu cartão das 
máquinas. 
É obrigatória a limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar-
condicionado, de acordo com a legislação vigente, além da garantia de 
circulação de ar com, no mínimo, uma porta ou janela abertas. 
Os caixas e guichês, preferencialmente com proteção de vidro ou policarbonato 
para separar funcionários de consumidores. É vedada a realização de eventos, 



 

 
 

promoções ou qualquer divulgação que atraia público em massa. 
Cada segmento comercial possui protocolos sanitários, incluindo os cartazes 
padronizados, estabelecidos pelo Governo do Estado e podem ser conferidas 
no site da Prefeitura e o decreto. Para ter acesso ao Decreto 1273/2020  e aos 
protocolos clique aqui. 
Penalidades 
O descumprimento das regras poderá gerar a aplicação de multa no valor de 
1.000 Valores de Referência do Município (VRM) ou R$ 3.570,00 (1VRM = R$ 
3,57), além de medidas e sanções cabíveis, de natureza civil, administrativa e 
penal. A reincidência será punida com a cassação imediata do Alvará de 
Funcionamento a aplicação de multa em dobro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_310.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-regras-para-retomada/


 

 
 

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

Veículo: Litoral em Pauta 

Campanha de Vacinação contra influenza (H1N1) é prorrogada 
até 27 de julho 

 
Prevista para terminar no dia 30 de junho, a Campanha Nacional de Vacinação 
contra a influenza (H1N1) ganhou uma nova prorrogação. A partir de agora, a 
campanha segue até o dia 27 de julho. 
A extensão da campanha é a oportunidade daqueles que ainda não estão 
imunes à doença a receberem a vacina. Por isso, ainda podem receber a dose, 
idosos, gestantes, crianças (de seis meses a cinco anos), puérperas com até 
45 dias pós-parto, adultos (de 55 a 59 anos), profissionais da saúde, doentes 
crônicos, professores da rede pública ou privada, população indígena e 
funcionários do sistema prisional. 
Além desses grupos específicos, a Prefeitura de Caraguatatuba já vacinou os 
funcionários da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) – Regional Centro. A 
imunização irá se estender aos trabalhadores das Regionais Sul e Norte e 
colaboradores do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego (PEAD). 
Hoje (26), 55 funcionários dos Correios foram vacinados pela equipe da 
Secretaria de Saúde (Sesau). Na próxima segunda-feira (29) é a vez de, 
aproximadamente, 170 profissionais, entre trabalhadores e motoristas, da 
empresa Praiamar Transportes. 
Para receber a dose da vacina, é preciso procurar as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do município, das 8h às 16h, com exceção das UBSs Tabatinga 
e Massaguaçu (região norte). Os moradores atendidos por essas unidades 
devem se dirigir à EMEF Prof.ª Antonia Antunes Arouca (Massaguaçu), 
também no mesmo horário. Como a UBS do bairro Tinga passar por reforma 
de melhorias do local, a vacinação é realizada na EMEI/EMEF Prof. Lúcio 
Jacinto. 
Serviço – confira o endereço de todas as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs): https://tinyurl.com/y7nsteo3. 

https://tinyurl.com/y7nsteo3
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Veículo: Litoral em Pauta 
 

PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego na próxima 
semana 

 
Caraguatatuba iniciará a próxima semana com 58 oportunidades de emprego 
para preenchimento rápido. As funções variam de auxiliar administrativo, 
ajudante geral, mecânico, operador de Call Center, auxiliar de serviços gerais e 
também vagas para pessoas com deficiência. 
Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente na segunda e terça-feira 
(29 e 30/06). O PAT receberá os currículos apenas pelo 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. Qualquer dúvida, o telefone do Posto é o 
(12) 3882-5211. 
As vagas são atualizadas diariamente pelo site da Prefeitura no 
endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 
Confira as funções e o número de vagas: 
Ajudante de marcenaria (1); 
Ajudante geral – serviço pesado (2); 
Analista de Rota, com CNH B (1); 
Assistente contábil para efetuar escrituração de atos e fatos administrativos (1); 
Assistente fiscal, com conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 
simples nacional e MEI (1); 
Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em informática 
(1); Auxiliar administrativo com CNH em dia (1); 
Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel (1); 
Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 
informática (1); 
Auxiliar de limpeza PcD (1); 
Auxiliar de lavanderia – experiência com kalandra e secadora (1); 
Auxiliar de serviços gerais – Limpeza e apoio operacional (1); 

mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
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Auxiliar de serviços gerais (2); 
Auxiliar de Cozinha (1); 
Cozinheira (2); 
Empregada doméstica – Limpeza e cozinha (1); 
Farmacêutico (2); 
Fisioterapeuta para atuar em clínica de estética, com pós-graduação em 
dermato funcional (1); 
Fonoaudiólogo (1); 
Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros – CNH em dia (1); 
Instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35 (4); 
Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão, com 
ensino médio completo (4); 
Líder de Higienização (1); 
Mecânico de automóveis – CNH B (1); 
Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 
conversação (20); 
Serralheiro – CNH B (1); 
Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria (1); 
Vendedor de material de construção (2) 
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Veículo: Rádio Oceânica 
 

Populações vulneráveis terão testagem 
 

Caraguatatuba anuncia que passa a fazer cerca de 400 testes em moradores 
de rua e outros para saber se têm coronavírus 

 
Divulgação 
 
A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba começará a fazer testagem de Covid-
19 na população de rua, em dependentes químicos e em crianças em 
vulnerabilidade. 
A previsão é de que cerca de 400 testes serão realizados nos usuários, 
acolhidos e profissionais de sete instituições. Entre as instituições estão Casa 
do Caminho, Luz do Caminho, Casa de Acolhida de Criança e Adolescente, 
Restitui e Divina Providência. 
Além destes, será realizada, em domicílio, testagem também no Lar São 
Francisco, que atende mais de 100 idosos em vulnerabilidade social. 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. 
  
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Veículo: Rádio Oceânica 
Projeto atende oito comunidades 

 
Elas são de Caraguatatuba e São Sebastião e fazem máscaras de proteção e 
presentes artesanais para profissionais de saúde, entre outros, que atuam na 
linha da frente do coronavírus 

 
Divulgação 
 
A comunidade que realiza a feirinha do Beco do Picaré, em São Sebastião, é 
uma das contempladas do projeto ‘Alinhavos de esperança a iluminar a 
travessia’, que promove ações integradas de prevenção imediata e combate ao 
contágio da COVID-19, e fortalece os ecoempreendedores comunitários do 
litoral norte de São Paulo. O projeto, realizado neste mês de junho, é do 
Instituto Supereco, um dos 36 selecionados pelo edital EDP Solidária – Covid-
19, que destinou R$ 2,5 milhões em recursos próprios para apoiar os projetos 
voltados a comunidades vulneráveis, com prioridade para pessoas de baixa 
renda, idosos e comunidades indígenas.  
O projeto atende ao menos oito comunidades integrantes da costa norte e da 
costa sul de São Sebastião e de Caraguatatuba e toda a logística está sendo 
organizada virtualmente pelos alunos voluntários da FATEC. 
Ele consiste na confecção de duas mil máscaras de tecido para pessoas de 
grupos de risco e aquelas que vivem em regiões de alta vulnerabilidade social, 
além de 200 kits de presentes artesanais feitos pelos empreendedores locais 
para profissionais de serviços essenciais, cujas atividades não puderam ser 
interrompidas durante a quarentena, tais como profissionais das áreas da 
saúde, de serviços públicos, entre outros. 
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Veículo: Rádio Oceânica 
Quarentena é prorrogada até 14 de julho 

 
Em Caraguatatuba, continua valendo o decreto de 18 de junho, a partir de 
quando foi liberado o comércio, das 11h00 às 17h00 

 
Prefeitura de Caraguatatuba 
 
 A quarentena no estado de São Paulo está prorrogada até o dia 14 de julho. O 
anúncio foi feito na tarde de ontem pelo governo paulista  durante a divulgação 
da quarta atualização do chamado Plano São Paulo, que determina 
flexibilizações dos setores da economia em razão da pandemia de coronavírus. 
Portanto, Caraguatatuba continua em quarentena, permanecendo vigente o 
decreto municipal publicado em 18 de junho, que estabeleceu mais alguns 
critérios e procedimentos para a retomada das atividades econômicas na 
cidade. 
O decreto estabeleceu o aumento de quatro para seis horas no horário de 
funcionamento dos estabelecimentos liberados, das 11 às 17h de segunda a 
sábado. 
O intuito da ampliação de horário foi minimizar aglomerações e preservar a 
integridade de toda a população, em especial das pessoas do grupo de risco. 
Desta forma, os comércios varejistas permanecem funcionando. 
Os shoppings podem funcionar das 14h às 20h de segunda a sábado. 
Os idosos têm horário exclusivo de atendimento das 09h às 11h no comércio 
varejista e das 12h às 14h nos shoppings que optarem pelo horário alternativo.  
Hotéis e pousadas devem limitar a sua capacidade para 40% de hóspedes. 
As imobiliárias e escritórios deverão fazer o agendamento de clientes de forma 



 

 
 

não presencial e com atendimento de individual. 
As concessionárias deverão realizar o atendimento de cada cliente com o 
acompanhamento de um funcionário, mantendo os protocolos de higienização. 
As marinas devem descer os barcos somente com horários agendados, ficando 
vedada a utilização de áreas comuns pelos consumidores. 
Cultos e reuniões religiosas deverão ocorrer com a redução da sua capacidade 
para 20%, com a utilização de máscaras por todos, vedação de qualquer 
contato físico e seguindo todos demais protocolos. 
Os edifícios e condomínios devem manter restrição total da utilização de suas 
áreas comuns, limitando o número de pessoas em elevadores. 
Nas feiras livres, o comércio deve ser organizado buscando o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre pessoas, permanecendo vedado o consumo de 
alimentos no local. 
Em todos os estabelecimentos é obrigatório o uso de máscaras de proteção 
individual por funcionários e consumidores. 
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Pandemia no Litoral Norte Paulista 
 

1199 casos confirmados da doença na região 

 
Marcelo Bacellar | OceânicaFM 
 
A Rádio Oceânica acompanha diariamente os números da pandemia em todo o 
Litoral Norte. As informações são fornecidas pelas prefeituras. 
O total de casos confirmados em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela chegou a 1199 com 47 mortes causadas pela doença. 
Caraguatatuba tem 27 mortes e dez em investigação. Há 350 casos 
confirmados e 147 suspeitos. 
São Sebastião é a cidade com o maior número de infectados. São 518 casos 
confirmados com nove mortes por Covid-19. 
Em Ilhabela são duas mortes relacionadas à pandemia. O arquipélago tem 182 
casos confirmados e 49 suspeitos.  
Ubatuba registra nove mortes por coronavírus. A cidade tem 149 casos 
confirmados e 35 sendo investigados. 
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