
 

 
 

 



 

 
 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda-Feira eTerça-Feira, 29 e 30 de Junho de 2020. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

A vacinação contra a influenza (H1N1) é prorrogada até o dia 27 de julho 
 

Caraguatatuba 

Estado prorroga suspensão de pesagem na Tamoios 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra 30 mortes pela covid-19 desde o início da pandemia 
 

Caraguatatuba 

Covid-19: Pacientes de outras cidades migram para Caraguatatuba 
 

Caraguatatuba 

Vídeo: Adolescente tenta fuga com carro furtado e quase atropela jovens em 
Caraguá 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura notifica igreja evangélica por culto sem máscaras e distanciamento 
social 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba confirma mais duas mortes pela covid-19 
 

Caraguatatuba 

Inscrições para 15º Caraguá A Gosto delivery terminam nesta terça-feira 
 

Caraguatatuba 

Câmara vota orçamento de 2021 
 

Radar Litoral 

Política 

Câmara de Caraguatatuba vota projeto da LDO nesta terça 
 

Variedades 

Pescadores de Caraguatatuba decidem não fazer festas tradicionais neste ano 
devido ao coronavírus 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/vacinacao-contra-a-influenza-h1n1-e-prorrogada-ate-o-dia-27-de-julho/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/estado-prorroga-suspensao-de-pesagem-na-tamoios/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-registra-30-mortes-pela-covid-19-desde-o-inicio-da-pandemia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/covid-19-pacientes-de-outras-cidades-migram-para-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/video-adolescente-tenta-fuga-com-carro-furtado-e-quase-atropela-jovens-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/video-adolescente-tenta-fuga-com-carro-furtado-e-quase-atropela-jovens-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-notifica-igreja-evangelica-por-culto-sem-mascaras-e-distanciamento-social/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-notifica-igreja-evangelica-por-culto-sem-mascaras-e-distanciamento-social/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-confirma-mais-duas-mortes-pela-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/inscricoes-para-15o-caragua-a-gosto-delivery-terminam-nesta-terca-feira/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/camara-vota-orcamento-de-2021/
https://radarlitoral.com.br/noticias/15118/camara-de-caraguatatuba-vota-projeto-da-ldo-nesta-terca
https://radarlitoral.com.br/noticias/15120/pescadores-de-caraguatatuba-decidem-nao-fazer-festas-tradicionais-neste-ano-devido-ao-coronavirus
https://radarlitoral.com.br/noticias/15120/pescadores-de-caraguatatuba-decidem-nao-fazer-festas-tradicionais-neste-ano-devido-ao-coronavirus


 

 
 

Meio Ambiente 

Zoomóvel do CCZ começa a funcionar nesta terça-feira em Caraguatatuba 
 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Pescadores de Caraguatatuba decidem não fazer festas tradicionais devido ao 
Coronavírus 

 

Caraguatatuba 

Zoomóvel do CCZ de Caraguatatuba começa a funcionar nesta terça-feira (30) 
 

Caraguatatuba 

Litoral Norte de São Paulo recebe Programa Sebrae Turismo a partir de julho 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá: alunos do curso de fotografia da Fundacc realizam exposição on-line 
 

Portal Caiçara 

Cotidiano 

Cidades do Litoral Norte recebem Programa Sebrae Turismo a partir de julho 
 

G1 Vanguarda 

Vale do Paraíba e Região 

Adolescente avança com carro contra pessoas durante perseguição policial em 
Caraguá 
 

Contra e Verso 

Coluna Política 

Situação delicada no Transporte Coletivo em Caraguá 
 

O Vale  

Nossa Região 

Caraguatatuba confirma mais duas mortes e chega a 31 provocadas pela 
Covid-19 
 

Nossa Região 

Igreja é notificada após ser flagrada com fiéis sem máscaras e distanciamento 
em Caraguatatuba 
 

Nossa Região 

RMVale volta a bater recorde diário de confirmados e já tem 6.840 casos de 
Covid-19 
 

https://radarlitoral.com.br/noticias/15121/zoomovel-do-ccz-comeca-a-funcionar-nesta-terca-feira-em-caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/06/29/Pescadores-de-Caraguatatuba-decidem-n%C3%A3o-fazer-festas-tradicionais-devido-ao-Coronav%C3%ADrus
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/06/29/Pescadores-de-Caraguatatuba-decidem-n%C3%A3o-fazer-festas-tradicionais-devido-ao-Coronav%C3%ADrus
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/06/29/Zoom%C3%B3vel-do-CCZ-de-Caraguatatuba-come%C3%A7a-a-funcionar-nesta-ter%C3%A7a-feira-30
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/06/29/Litoral-Norte-de-S%C3%A3o-Paulo-recebe-Programa-Sebrae-Turismo-a-partir-de-julho
https://www.portalr3.com.br/2020/06/caragua-alunos-do-curso-de-fotografia-da-fundacc-realizam-exposicao-on-line/
http://www.portalcaicara.com.br/cidades-do-litoral-norte-recebem-programa-sebrae-turismo-partir-de-julho/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/06/29/adolescente-avanca-com-carro-contra-pessoas-durante-perseguicao-policial-em-caragua.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/06/29/adolescente-avanca-com-carro-contra-pessoas-durante-perseguicao-policial-em-caragua.ghtml
https://contraeverso.com.br/situacao-delicada-no-transporte-coletivo-em-caragua/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/06/107834-caraguatatuba-confirma-mais-duas-mortes-e-chega-a-31-provocadas-pela-covid-19.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/06/107834-caraguatatuba-confirma-mais-duas-mortes-e-chega-a-31-provocadas-pela-covid-19.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/06/107838-igreja-e-notificada-apos-ser-flagrada-com-fieis-sem-mascaras-e-distanciamento-em-caraguatatuba.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/06/107838-igreja-e-notificada-apos-ser-flagrada-com-fieis-sem-mascaras-e-distanciamento-em-caraguatatuba.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/nossa_regiao/2020/06/107888-rmvale-volta-a-bater-recorde-diario-de-confirmados-e-ja-tem-6-840-casos-de-covid-19.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/nossa_regiao/2020/06/107888-rmvale-volta-a-bater-recorde-diario-de-confirmados-e-ja-tem-6-840-casos-de-covid-19.html


 

 
 

Sistema Costa Norte 

Segurança 

Operações da PM prendem criminosos em Ubatuba e Caraguá 
 

Geral 

PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego a partir desta segunda-feira, 
29 
 

Repórter Litoral 

Saúde 

Caraguatatuba registra média de 15% de internações e pacientes de outras 
cidades atendidos com Covid-19 
 

Geral 

Prefeitura entrega títulos de regularização na Ponte Seca e no Balneário Maria 
Helena nesta semana 
 
Meon 

RM Vale 

São José dos Campos, Jacareí e Caraguatatuba registram novas mortes por 
coronavírus 
 

Massagua News 

Caraguatatiba 

Banda Municipal Carlos Gomes faz concertos on-line durante isolamento social 
 

Caraguatatiba 

Pescadores de Caraguatatuba decidem não fazer festas tradicionais devido ao 
novo coronavírus 
 

Ubatuba acontece 

Conexão Policial 

Homem é preso dirigindo carro dublê em Caraguatatuba 
 

Coronavírus 

Novo óbito eleva para 29 as mortes por coronavírus em Caraguatatuba 
 

Coronavírus 

Caraguatatuba atualiza para 31 óbitos de infectados por coronavírus 
 
Coronavírus 

Associações de Pescadores de Caraguatatuba cancelam festas tradicionais por 
causa da pandemia 
 

https://d.costanorte.com.br/seguranca/72661/operacoes-da-pm-prendem-criminosos-em-ubatuba-e-caragua
https://d.costanorte.com.br/geral/72663/pat-de-caraguatatuba-abre-58-vagas-de-emprego-a-partir-desta-segunda-feira-29
https://d.costanorte.com.br/geral/72663/pat-de-caraguatatuba-abre-58-vagas-de-emprego-a-partir-desta-segunda-feira-29
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/29/caraguatatuba-registra-media-de-15-de-internacoes-e-pacientes-de-outras-cidades-atendidos-com-covid-19/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/29/caraguatatuba-registra-media-de-15-de-internacoes-e-pacientes-de-outras-cidades-atendidos-com-covid-19/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/30/prefeitura-entrega-titulos-de-regularizacao-na-ponte-seca-e-no-balneario-maria-helena-nesta-semana/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/06/30/prefeitura-entrega-titulos-de-regularizacao-na-ponte-seca-e-no-balneario-maria-helena-nesta-semana/
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/sao-jose-dos-campos-jacarei-e-caraguatatuba-registram-novas-mortes-por-coronavirus
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/sao-jose-dos-campos-jacarei-e-caraguatatuba-registram-novas-mortes-por-coronavirus
https://massaguanews.com.br/2020/06/banda-municipal-carlos-gomes-faz-concertos-on-line-durante-isolamento-social/
https://massaguanews.com.br/2020/06/pescadores-de-caraguatatuba-decidem-nao-fazer-festas-tradicionais-devido-ao-novo-coronavirus/
https://massaguanews.com.br/2020/06/pescadores-de-caraguatatuba-decidem-nao-fazer-festas-tradicionais-devido-ao-novo-coronavirus/
http://ubatubaacontece.com.br/homem-e-preso-dirigindo-carro-duble-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/novo-obito-eleva-para-29-as-mortes-por-coronavirus-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-atualiza-para-31-obitos-de-infectados-por-coronavirus/
http://ubatubaacontece.com.br/associacoes-de-pescadores-de-caraguatatuba-cancelam-festas-tradicionais-por-causa-da-pandemia/
http://ubatubaacontece.com.br/associacoes-de-pescadores-de-caraguatatuba-cancelam-festas-tradicionais-por-causa-da-pandemia/


 

 
 

Turismo 

Inscrições para 15º Caraguá A Gosto delivery terminam nesta terça-feira 
 

Região 

Banda Municipal Carlos Gomes de Caraguatatuba faz concertos on-line 
durante isolamento social 
 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra média de 15% de internações e pacientes de outras 
cidades atendidos com Covid-19 
 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

José Mello, pré-candidato a prefeito pelo PT quer implantar políticas públicas 
do partido em Caraguá 
 

SP Rio+ 

Emprego 

PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego 
 

Polícia 

VÍDEO: Durante perseguição, adolescente avança em direção de pessoas com 
carro roubado em Caraguatatuba 
 
Saúde 

Caraguatatuba confirma mais duas mortes e chega a 31 em decorrência da 
Covid-19 
 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Missas voltam a ser celebradas presencialmente em Caraguatatuba 
 

Link Vanguarda 

Caraguá registra 370 casos confirmados de Covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ubatubaacontece.com.br/inscricoes-para-15o-caragua-a-gosto-delivery-terminam-nesta-terca-feira/
http://ubatubaacontece.com.br/banda-municipal-carlos-gomes-de-caraguatatuba-faz-concertos-on-line-durante-isolamento-social/
http://ubatubaacontece.com.br/banda-municipal-carlos-gomes-de-caraguatatuba-faz-concertos-on-line-durante-isolamento-social/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/06/29/caraguatatuba-registra-media-de-15-de-internacoes-e-pacientes-de-outras-cidades-atendidos-com-covid-19/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/06/29/caraguatatuba-registra-media-de-15-de-internacoes-e-pacientes-de-outras-cidades-atendidos-com-covid-19/
https://www.litoralempauta.com.br/jose-mello-candidato-a-prefeito-do-pt-em-caragua-quer-implantar-politicas-publicas-tendo-como-referencia-outras-gestoes-do-partido/
https://www.litoralempauta.com.br/jose-mello-candidato-a-prefeito-do-pt-em-caragua-quer-implantar-politicas-publicas-tendo-como-referencia-outras-gestoes-do-partido/
https://www.spriomais.com.br/2020/06/29/pat-de-caraguatatuba-abre-58-vagas-de-emprego/
https://www.spriomais.com.br/2020/06/29/durante-perseguicao-adolescente-avanca-em-direcao-de-pessoas-com-carro-roubado-em-caraguatatuba/
https://www.spriomais.com.br/2020/06/29/durante-perseguicao-adolescente-avanca-em-direcao-de-pessoas-com-carro-roubado-em-caraguatatuba/
https://www.spriomais.com.br/2020/06/29/caraguatatuba-confirma-mais-duas-mortes-e-chega-a-31-em-decorrencia-da-covid-19/
https://www.spriomais.com.br/2020/06/29/caraguatatuba-confirma-mais-duas-mortes-e-chega-a-31-em-decorrencia-da-covid-19/
https://globoplay.globo.com/v/8660031/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8659964/programa/


 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

A vacinação contra a influenza (H1N1) é prorrogada até o dia 27 

de julho 

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

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

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

Na sexta-feira (26), 55 funcionários dos Correios foram vacinados pela equipe 
da Secretaria de Saúde (Sesau). Nesta segunda (29), cerca de 170 
profissionais, entre trabalhadores e motoristas, da empresa Praiamar 
Transportes. 

Para receber uma dose da vacina, é preciso procurar como 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 dirigir-se à EMEF Prof.ª Antonia Antunes Arouca 
(Massaguaçu), também no mesmo horário. Como um UBS do bairro Tinga 
passa por uma reforma de aprimoramento local, uma vacinação é realizada no 
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: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Estado prorroga suspensão de pesagem na Tamoios 

 
Governo de São Paulo prorroga suspensão de pesagem nas rodovias 
estaduais. Medida vale para caminhões que trafegam na Tamoios e demais 
rodovias sob concessão e administrados pelo DER 

Foi publicado no Diário Oficial da última quinta-feira (25), com portaria que 
prorroga a suspensão de pesagem de caminhões nas rodovias estaduais sob 
concessão e administradas pelo DER (Departamento de Rodadas de 
Rodagem). Obedecendo essa decisão, o posto de pesagem da Rodovia dos 
Tamoios, localizado no km 23, não está operando. 

A medida é válida até 23 de agosto de 2020. 

A decisão faz parte das ações anunciadas pelo governo de São Paulo sem 
combate à disseminação de coronavírus. Por meio da Secretaria de Logística e 
Transportes, o Estado pode suspender as pesagens, facilitando a chegada das 
cargas aos seus destinos. 

O Governador destacou a importância do trabalho da frota de caminhões de 
São Paulo para o Estado e o país, especialmente no momento atual de ações 
de enfrentamento ao coronavírus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Caraguatatuba registra 30 mortes pela covid-19 desde o início 

da pandemia 

 
Com dois novos óbitos pela covid-19 confirmados no domingo (28), uma cidade 
de Caraguatatuba chega a 30 mortes pela doença, sendo uma delas um 
morador da Natividade da Serra. Na região, são 48 mortes por novo 
coronavírus e 1.235 casos confirmados. 

A Caraguatatuba confirmou ontem, domingo (28), como mortes de dois idosos 
pela Covid-19. Um homem, de 75 anos, que foi internado na Casa de Saúde 
Stella Maris no dia 20 de junho e veio a óbito em 25 de junho. Faz parte do 
grupo de risco e possui comorbidades. O município fez uma coleta de exames 
e foi confirmado positivo para o Covid-19 de domingo (28) pelo Instituto Adolfo 
Lutz. 

Uma outra vítima da covid-19 foi uma mulher, de 71 anos, que foi internada na 
Casa de Saúde Stella Maris no dia 20 de junho e veio a óbito em 21 de 
junho. Ela fez parte do grupo de risco. Coleta de exames e confirmação 
positiva para Covid-19 no domingo (28/06) pelo Instituto Adolfo Lutz. 

A prefeitura investiu ainda outras sete mortes pelar covid-19 no município. Os 
exames foram coletados e encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz. 

O primeiro caso confirmado de covid-19 ocorreu no dia 8 de março. A primeira 
morte pela covid-19 foi registrada na cidade no dia 31 de março. A vítima foi 
um idoso, de 64 anos, morador de Caraguatatuba, que morreu em São José 
dos Campos. Segundo a cidade, o idoso possuía comorbidades e teste positivo 
por laboratório credenciado. 

Casos 



 

 
 

Caraguatatuba registra nesta segunda-feira (29) 370 casos confirmados, 30 
mortes, 107 casos suspeitos e sete casos suspeitos. Segundo a cidade, 281 
pessoas já estão se recuperando da doença. 

A prefeitura informou ainda que 19 pessoas estão localizadas nos leitos da UTI, 
sendo três de fora da cidade e outras 37 internadas na enfermaria, sendo 
quatro delas no município. 

São Sebastião registra 527 casos e sete mortes; Ilhabela, 183 casos e duas 
mortes; e, Ubatuba, 155 casos e nove mortes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Covid-19: Pacientes de outras cidades migram para 

Caraguatatuba 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, que informa desde o início da pandemia, a 
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba registrou uma média de 20% dos 
empreendimentos suspeitos, confirmados e internados pela Covid-19 de 
pacientes de outras cidades da região. 

A cidade montou uma estrutura fixa dentro do Plano de Contingência da Saúde 
para um Covid-19. São 39 leitos na Casa de Saúde Stella Maris, sendo sete de 
UTI, 20 de Enfermaria Adulto e 12 de Enfermaria Infantil. Além disso, foram 
criados mais de 80 leitos com 12 respirados na UPA Covid-19. 

Dos 423 casos positivos de doença na cidade, 53 são outras cidades: 22 de 
São Sebastião, 18 de Ubatuba, cinco de Ilhabela, três de São Paulo, três de 
Campinas, três de Campinas, um de Guarujá, um de Majé (RJ), um de 
Natividade da Serra e um de Rio Claro. Em relação às mortes por Covid-19, 
Caraguatatuba registrou um paciente de Natividade da Serra. 

 
No Boletim Epidemiológico de Caraguatatuba divulgado no domingo (28), eram 
três pacientes de um hospital internado na UPA Covid-19, um paciente de um 
UTI da Casa de Saúde Stella Maris e um paciente de um hospital da 
Enfermaria Adulto da Casa de Saúde Stella Maris. 

Segundo a Secretaria de Saúde, embora seja uma estrutura municipal, o 
paciente SUS deve ser atendido a partir da cidade de origem. Contudo, é 
perceptível a alguns pacientes. 

Embora não seja a estrutura municipal, o Hospital Regional do Litoral Norte em 
Caraguatatuba recebe dois pacientes no exterior da cidade na UTI Covid-19, 
conforme dados divulgados ontem. 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Vídeo: Adolescente tenta fuga com carro furtado e quase 

atropela jovens em Caraguá 

 
Na madrugada deste domingo (28), a equipe de força tática do 20º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, prendeu um adolescente depois de furtar um carro no 
bairro Perequê Mirim, na região sul de Caraguatatuba. 

A PM fez um patrulhamento pelo bairro, quando foi informada por uma pessoa 
que teve seu carro furtado. A PM conseguiu localizar o veículo furtado, mas o 
motorista não parou. 

Havia uma perseguição pelas ruas do bairro. O motorista quase atropelou um 
grupo de jovens, que se encontrou nas ruas e nas calçadas, no veículo ou no 
veículo rapidamente e tentou fugir ao pé dos policiais. 

No local da abordagem, varias jovens investem e lançam garrafas na direção 
da equipe do PM. Foi solicitado apoio de outras viaturas e o tumulto acabou 
sendo controlado. O adolescente que furtou o carro foi apreendido e 
encaminhado até uma delegacia, permanecendo à disposição da justiça. 
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Prefeitura notifica igreja evangélica por culto sem máscaras e 

distanciamento social 

 
Após uma reforma segura e gradativa das atividades econômicas em 
Caraguatatuba, como equipes de fiscalização da Prefeitura intensificadas como 
históricos, no final de semana, para garantir o cumprimento dos protocolos de 
Saúde que visam ou combater o novo coronavírus (Covid-19). 

De sexta-feira (26) a domingo (28) os servidores das Secretarias de Urbanismo 
(Postura), Fazenda (Comércio), Saúde (Saúde Pública) e Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão (Trânsito e Defesa Civil) estão em mais de 900 
construções comerciais e igrejas e registros duas autuações. 

A falta de uso de máscara, cumprimento do horário de funcionamento e 
ocupação além do percentual permitido foram algumas das infrações mais 
identificadas. Uma igreja evangélica localizada no bairro Olaria, na Região 
Norte, foi notificada porque a maioria dos homens estava sem o uso do protetor 
facial e sem manter a distância entre eles. 

A denúncia foi feita para uma Secretaria de Urbanismo pelo Canal 156 e ao 
chegar aos locais fiscais constaram como irregularidades. Diante do fato, uma 
instituição foi notificada para cumprir os protocolos definidos no decreto 
municipal 1.273 / 2020. 

Em três dias, uma equipe passou por 34 estabelecimentos comerciais e 26 
igrejas. Os que estavam abertos para horários determinados foram orientados 
para fechar como portas. Elas também atendem 17 denúncias de perturbações 
de sossego. 

 



 

 
 

Como equipes da Fiscalização do Comércio Passadas por cerca de 800, entre 
negócios e feiras livres e rolo. Também estiveram nos quiosques das praias e 
não constataram nenhuma irregularidade. 

Importante destacar que os quiosques devem respeitar o limite de 10 mesas 
com quatro cadeiras até sábado. Aos domingos é permitido o atendimento por 
Delivery. 

Os agentes de saúde pública inspecionaram cerca de 60 usos no final de 
semana entre denúncias 156 e orientações técnicas nos usos. Na sexta-feira, 
uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), em Barranco Alto, foi 
autuada por falta de condições de atendimento. 

Já os agentes de trânsito autuaram quatro motociclistas que desobedeceram a 
determinação de não ir a locais públicos. Eles foram flagrados no Morro Santo 
Antônio, onde está fechado a entrada. 
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Caraguatatuba confirma mais duas mortes pela covid-19 

 
Caraguatatuba registra mais duas mortes pela covid-19. As duas mortes 
ocorrem no domingo (28). A cidade contabiliza agora 32 mortes pela covid-19 
sendo uma delas um morador não residente. 

Segundo estado, uma das vítimas foi atingida por um homem de 95 anos, que 
foi internada no dia 2 de junho na Casa de Saúde Stella Maris e teve um óbito 
no domingo (28). Ele fez parte do grupo de risco e possuía 
comorbidades. Teste positivo pelo Instituto Adolfo Lutz. 

A segunda vítima foi outro homem, de 84 anos, que foi internada no dia 17 de 
junho na Casa de Saúde Stella Maris e veio a óbito no domingo (28). Faz parte 
do grupo de risco e possui comorbidades. Teste positivo por laboratório 
credenciado. 

Caraguatatuba registra 377 casos confirmados, outros 107 casos suspeitos e 
investimentos outras sete mortes pela doença. Um total de 281 pessoas já se 
recuperou da covid-19 no município. 
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Inscrições para 15º Caraguá A Gosto delivery terminam nesta 

terça-feira 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, encerrou 
nesta terça-feira (30/06) como inscrições para o 15º Caraguá A Gosto. Aceitar 
pandemia de novo coronavírus (Covid-19), uma edição de 2020 será 
totalmente entregue, com os pratos sendo entregues por meio do aplicativo 
Litoral na Mesa. O evento será realizado em 1º de agosto a 7 de setembro de 
2020. 

Para esta edição será feita ou credenciada 50 cópias pelo e-
mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br . O interessado poderá usar 
sua inscrição até às 17h da terça-feira. 

Uma secretária de turismo, Maria Fernanda Galter Reis, explica que devido a 
pandemia e as dificuldades econômicas enfrentadas por todos, um imposto de 
inscrição deste ano será solidário com a entrega de uma cesta básica, por 
categoria inscrita, em até três dias de avaliação e validação das inscrições. 

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

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

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

pizzas; sabor da praia: petiscos ou porções de frutos do mar; sobremesas frias: 
sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres e confeitaria: tipo de culinária 
baseada em preparação e decoração de diversos pratos de doces como tortas, 
cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

Neste ano, como as apresentações dos pratos serão feitas por meio do 
aplicativo Litoral na mesa, o vencedor chamará para fazer a divulgação e 
comercialização dos pratos participantes para entrega ou unidade. 

De acordo com a Secretaria de Turismo, caso durante a realização de um 
evento como condições de recuperação venham, o acesso a permissões de 
limite de abertura de restaurantes, bares e similares, os pratos podem ser 
consumidos em nenhum local, mas o pedido e a solicitação de uso exclusivo 
serão permitidos do aplicativo Litoral na Mesa. 
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Câmara vota orçamento de 2021 

 
Nesta terça-feira (30), a partir das 19h30, será realizada a 22ª sessão ordinária 
do ano, com uma discussão e votação do projeto de lei 18/20, do Poder 
Executivo, que exibirá sobre as Diretrizes Orçamentárias para execução e 
execução da lei Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2021 e dá 
outras providências. 

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

A Câmara Municipal de Caraguatatuba realiza audiência pública eletrônica 
especializada no LDO através de seu site oficial, do dia 05 de junho a 20 de 
junho. Os interessados podem conferir o projeto na íntegra e enviar sugestões 
para que sejam emitidos pelos verificadores e respondidas pelos técnicos da 
Prefeitura, que também promove uma audiência pública eletrônica de 04 a 11 
de maio, pelo meio da sua página oficial na internet. 

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

Essa é a segunda sessão após a interrupção das atividades legislativas no mês 
de março, respeitando as medidas de prevenção de infecção por propagação e 
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 
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Câmara de Caraguatatuba vota projeto da LDO nesta terça 

 
A Câmara Municipal de Caraguatatuba vota na sessão desta terça-feira (30), 
às 19h30, o projeto de lei 18/20, de autoria da Prefeitura, que dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária 
para o exercício financeiro de 2021. O projeto prevê a receita de R$ 
878.791.609,00 para o próximo ano. 

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, e pelo YouTube  
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Pescadores de Caraguatatuba decidem não fazer festas 

tradicionais neste ano devido ao coronavírus 

 
Em reunião realizada na semana passada com representantes das 
associações de pescadores de Caraguatatuba, ficou decidido que, neste ano, 
as tradicionais festas da Tainha e Camarão e o retorno do Festival do 
Mexilhão, não serão realizados. O motivo é a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, esteve 
com  representantes da Associação dos Pescadores Artesanais da Zona Sul de 
Caraguatatuba (Assopazca), da Associação dos Pescadores da Praia do 
Camaroeiro e Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha, 
onde foi apresentada a possibilidade de fazer os Festivais do Camarão, da 
Tainha e do Mexilhão, tradicionalmente realizados em junho, julho e dezembro, 
em formato delivery. 

Entretanto, a categoria entendeu que este não é o momento e que por serem 
eventos grandes, com pratos igualmente grandes, não seria viável a forma 
delivery e, muito mesmo o drive thru. O interessante destes eventos é ver a 
família dos pescadores fazendo o prato especialmente para um público grande 
que gosta de comer no local. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, explica que como até o 
momento os locais públicos não podem receber aglomeração de público, a 
ideia inicial foi propor o delivery. “Mas para os representantes, a medida é 
inviável, primeiro pela preocupação com a doença (Covid-19) até mesmo para 
eles que teriam de trabalhar com várias pessoas e também pela logística não 
ser adequada para esse tipo de evento”.  



 

 
 

Essa é a opinião do Vinicius Ezequiel dos Santos, presidente da Assopazca, 
que conversou com os participantes da Festa da Tainha e eles se mostraram 
receosos com o evento. “Os custos para uma festa desse porte são altos e não 
sabemos como seria a aceitação até pela população”, justifica. 

Para José Luiz Alves, representante da Associação dos Pescadores e 
Maricultores da Praia da Cocanha, como estão há tempo sem realizar o 
Festival do Mexilhão, tradicionalmente na Massaguaçu, este ano iriam 
participar da Festa da Tainha e do Festival do Camarão.  

“Mas eles estão preocupados com a situação e o ideal para nós seria que a 
festa fosse a partir de novembro. Mas com toda essa insegurança por causa da 
Covid, vamos esperar o próximo ano”. 

Já o Festival do Camarão, que teria sua 23ª edição este ano e somente no ano 
passado reuniu mais de 100 mil pessoas, a preocupação com a saúde e os 
custos também foram fatores preponderantes para optarem pelo cancelamento 
da festa neste ano. 

O presidente da entidade, Nilo Rolim do Amaral, o Nilo Cabeça, confirmou que  
devido à situação de pandemia que reina no mundo todo, a opção foi pelo 
adiamento ou até mesmo o cancelamento da festa. “Obrigada prefeito Aguilar 
Junior pela dedicação para conosco”, disse ao justificar a ausência à Prefeitura 
e à Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 
organizadoras da festa junto com a Associação.    
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Zoomóvel do CCZ começa a funcionar nesta terça-feira em 

Caraguatatuba 

 
O Programa de Castração do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de 
Caraguatatuba ganha nesta terça-feira (30) um reforço importante. Começa a 
funcionar o Zoomóvel. 

A Unidade Móvel vai levar para os bairros o serviço de avaliação da saúde do 
animal (cães e gatos), microchipagem e encaminhamento para castração em 
uma das 12 clínicas credenciadas pela Prefeitura de Caraguatatuba. O serviço 
é gratuito. 

O primeiro bairro a receber a visita da Unidade Móvel é o Jetuba, das 12h às 
16h. De acordo com a equipe do CCZ, foram feitos 39 agendamentos prévios. 

A marcação prévia foi feita para evitar aglomerações por causa da pandemia 
do novo coronavírus. 

Para participar do Programa de Castração, o munícipe deverá apresentar no 
CCZ, após agendamento via telefone, cópias do RG, CPF, comprovante de 
residência e de renda (três salários mínimos), de segunda à sexta, das 9h às 
12h. Somente cães e gatos, a partir dos seis meses de idade, serão castrados. 

Os interessados devem agendar, somente por telefone, pelo número 3887-
6888, o pedido para a cirurgia. 3887-6085. 
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Pescadores de Caraguatatuba decidem não fazer festas 

tradicionais devido ao Coronavírus 

As tradicionais festas da Tainha e Camarão e o retorno do Festival do Mexilhão 
não serão realizados. 

 
Em reunião realizada na semana passada com representantes das 
associações de pescadores de Caraguatatuba, ficou decidido que, neste ano, 
as tradicionais festas da Tainha e Camarão e o retorno do Festival do 
Mexilhão, não serão realizados. O motivo é a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, esteve 
com  representantes da Associação dos Pescadores Artesanais da Zona Sul de 
Caraguatatuba (Assopazca), da Associação dos Pescadores da Praia do 
Camaroeiro e Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha, 
onde foi apresentada a possibilidade de fazer os Festivais do Camarão, da 
Tainha e do Mexilhão, tradicionalmente realizados em junho, julho e dezembro 
em formato delivery. 
Entretanto, a categoria entendeu que este não é o momento e que por serem 
eventos grandes, com pratos grande, não seria viável a forma delivery e, muito 
mesmo o drive thru. O interessante destes eventos é ver a família dos 
pescadores fazendo o prato especialmente para um público grande que gosta 
de comer no local. 
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, explica que como até o 
momento os locais públicos não podem receber aglomeração de público, a 
ideia inicial foi propor o delivery. “Mas para os representantes, a medida é 
inviável, primeiro pela preocupação com a doença (Covid-19) até mesmo para 
eles que teriam de trabalhar com várias pessoas e também pela logística não 
ser adequada para esse tipo de evento”. 
Essa é a opinião do Vinicius Ezequiel dos Santos, presidente da Assopazca, 
que conversou com os participantes da Festa da Tainha e eles se mostraram 



 

 
 

receosos com o evento. “Os custos para uma festa desse porte são altos e não 
sabemos como seria a aceitação até pela população”, justifica. 
Para José Luiz Alves, representante da Associação dos Pescadores e 
Maricultores da Praia da Cocanha, como estão há tempo sem realizar o 
Festival do Mexilhão, tradicionalmente na Massaguaçu, este ano iriam 
participar da Festa da Tainha e do Festival do Camarão. 
“Mas eles estão preocupados com a situação e o ideal para nós seria que a 
festa fosse a partir de novembro. Mas com toda essa insegurança por causa da 
Covid, vamos esperar o próximo ano”. 
Já o Festival do Camarão, que teria sua 23ª edição este ano e somente no ano 
passado reuniu mais de 100 mil pessoas, a preocupação com a saúde e os 
custos também foram fatores preponderantes para optarem pelo cancelamento 
da festa neste ano. 
O presidente da entidade, Nilo Rolim do Amaral, o Nilo Cabeça, confirmou que  
devido à situação de pandemia que reina no mundo todo, a opção foi pelo 
adiamento ou até mesmo o cancelamento da festa. “Obrigada prefeito Aguilar 
Junior pela dedicação para conosco”, disse ao justificar a ausência à Prefeitura 
e à Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 
organizadoras da festa junto com a Associação. 
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Zoomóvel do CCZ de Caraguatatuba começa a funcionar nesta 

terça-feira (30) 

O Unidade Móvel levará para os bairros o serviço de avaliação da saúde do 
animal (cães e gatos), microchipagem e encaminhamento para castração em 

uma das 12 clínicas credenciadas pela Prefeitura de Caraguatatuba. O serviço 
é gratuito. 

 
O Programa de Castração do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de 
Caraguatatuba ganha nesta terça-feira (30) um reforço importante. Começa a 
funcionar o Zoomóvel. 
O Unidade Móvel levará para os bairros o serviço de avaliação da saúde do 
animal (cães e gatos), microchipagem e encaminhamento para castração em 
uma das 12 clínicas credenciadas pela Prefeitura de Caraguatatuba. O serviço 
é gratuito. 
O primeiro bairro a receber a visita da Unidade Móvel será o Jetuba, amanhã, 
das 12h às 16h. De acordo com a equipe do CCZ, foram feitos 39 
agendamentos prévios. 
A marcação prévia foi feita para evitar aglomerações por causa da pandemia 
do novo coronavírus. 
Para participar do Programa de Castração, o munícipe deverá apresentar no 
CCZ, após agendamento via telefone, cópias do RG, CPF, comprovante de 
residência e de renda (três salários mínimos), de segunda à sexta, das 9h às 
12h. Somente cães e gatos, a partir dos seis meses de idade, serão castrados. 
O agendamento para o pedido de cirurgia é feito somente por telefone, pelo 
número 3887-6888. 
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Litoral Norte de São Paulo recebe Programa Sebrae Turismo a 

partir de julho 

O projeto, que vai realizar encontros com os empresários locais para auxiliar a 
retomada do Turismo na região, acontece entre os dias 7 de julho e 14 de 

agosto. 

 
O Circuito Litoral Norte de São Paulo, que integra as cidades de Bertioga 
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, vai participar do Programa 
Sebrae Litoral Norte, que se inicia em 7 de julho e vai até o dia 14 de agosto. 
Voltado aos empresários dos segmentos de hospedagem (hotéis, pousadas, 
campings e hostels), agências de viagens e guias que atuem nas quatro 
cidades – sendo que Bertioga já foi contemplada anteriormente – o programa 
visa preparar as empresas para a retomada das atividades pós-pandemia. 
“Apoiar a retomada e o fortalecimento desse segmento tão importante para a 
região e para o país é um foco constante em nossas ações. Esse programa 
vem ao encontro disso, em provocar reflexões sobre o novo turista, suas 
tendências e oportunidade que esse momento nos traz”, afirma o gerente 
Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Sebrae-SP, Jardel José 
Busarello. 
Serão 8 encontros coletivos, gratuitos, com 4 horas de consultorias individuais. 
Entre os temas abordados estão: retomada turismo pós-pandemia; 
recomendações sanitárias para retomada das atividades; principais plataformas 
para divulgar sua empresa e estratégia de vendas; dicas práticas de fluxo de 
caixa e capital de giro; direitos do consumidor; principais linhas de crédito para 
o segmento; e dicas para negociação com fornecedores e clientes. 
Segundo o secretário Executivo do Circuito Litoral Norte, Gustavo Monteiro, as 
principais entidades do país estão se unindo em ações complementares para 



 

 
 

preparar e apoiar o trade turístico. “O turismo regional vai retomar com mais 
força e as ações de qualificação vão garantir segurança e gestão para o Litoral 
Norte sair na frente. Acreditamos muito em nosso trade e vamos seguir 
apoiando com ações integradas e de resultados rápidos”, reforça. 
O programa pertence ao Projeto Investe Turismo desenvolvido em conjunto 
pelo Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur, e tem como principal objetivo 
acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a competitividade em 
trinta Rotas Turísticas Estratégicas do Brasil, com foco na geração de 
empregos. O Litoral Norte foi a região escolhida para ser desenvolvido este 
projeto e conta com o apoio do Circuito Litoral Norte de São Paulo. 
As inscrições seguem abertas até o dia 2 de julho e podem ser feitas pelo 
link https://bit.ly/turismolitnorte. 
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Caraguá: alunos do curso de fotografia da Fundacc realizam 

exposição on-line 

 

Os alunos do curso de fotografia das Oficinas Culturais da Fundacc – 
Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba realizam exposição on-line 
de conclusão de semestre, ‘Auto Controle’, com orientação da professora 
Tabyta Yasmin. Os trabalhos podem ser conferidos no link: 
https://fundacc.sp.gov.br/galeria/exposicao-fotografica-auto-controle/. 

‘Auto controle’ reúne fotografias autorais dos alunos com intuito de retratar o 
distanciamento social, as novas experiências pessoais e colaborar com a 
conscientização do uso contínuo de máscaras e álcool em gel para evitar a 
disseminação do novo coronavírus (Covid-19). 

De forma criativa e autoral, durante a quarentena os alunos produziram uma 
série de autorretratos que levassem a uma reflexão sobre a atualidade, 
problemas, conscientização e ao pensamento do filósofo espanhol Ortega Y 
Gasset, “eu sou eu e as minhas circunstâncias”, levando, de acordo com o 
grupo, à seguinte interpretação: Nós não somos regidos por um “Eu” rígido, fixo 
ou imutável, somos regidos pelas forças da vida, por suas circunstâncias, na 
forma de imprevistos da natureza, de eventos cotidianos ou de grandes 
acontecimentos históricos e sociais que atingem e afetam as nossas vidas, 
colocando em grande análise nosso auto controle em meio à uma pandemia 
mundial. 

Segundo a professora, “esse projeto, traz uma documentação histórica através 
da fotografia, utilizando o autorretrato para documentar a realidade em que o 
distanciamento social trouxe às pessoas e incentivar o uso de máscaras e 
álcool em gel”, concluiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/06/2020 
Editoria: Cotidiano 

Veículo: Portal Caiçara 

 
Cidades do Litoral Norte recebem Programa Sebrae Turismo a 

partir de julho 

 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo vai participar do Programa Sebrae Litoral 
Norte, que terá início em 7 de julho e vai até o dia 14 de agosto. Voltado aos 
empresários dos segmentos de hospedagem (hotéis, pousadas, campings e 
hostels), agências de viagens e guias que atuem nas quatro cidades, o 
programa visa preparar as empresas para a retomada das atividades pós-
pandemia. 

“Apoiar a retomada e o fortalecimento desse segmento tão importante para a 
região e para o país é um foco constante em nossas ações. Esse programa 
vem ao encontro disso, em provocar reflexões sobre o novo turista, suas 
tendências e oportunidade que esse momento nos traz”, afirma o gerente 
Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Sebrae-SP, Jardel José 
Busarello. 

Serão 8 encontros coletivos, gratuitos, com 4 horas de consultorias individuais. 
Entre os temas abordados estão: retomada turismo pós-pandemia; 
recomendações sanitárias para retomada das atividades; principais plataformas 
para divulgar sua empresa e estratégia de vendas; dicas práticas de fluxo de 
caixa e capital de giro; direitos do consumidor; principais linhas de credito para 
o segmento; e dicas para negociação com fornecedores e clientes. 

Segundo o secretário Executivo do Circuito Litoral Norte, Gustavo Monteiro, as 
principais entidades do país estão se unindo em ações complementares para 
preparar e apoiar o trade turístico. “O turismo regional vai retomar com mais 



 

 
 

força e as ações de qualificação vão garantir segurança e gestão para o Litoral 
Norte sair na frente. Acreditamos muito em nosso trade e vamos seguir 
apoiando com ações integradas e de resultados rápidos”, reforça. 

O programa pertence ao Projeto Investe Turismo desenvolvido em conjunto 
pelo Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur, e tem como principal objetivo 
acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a competitividade em 
trinta Rotas Turísticas Estratégicas do Brasil, com foco na geração de 
empregos. O Litoral Norte foi a região escolhida para ser desenvolvido este 
projeto e conta com o apoio do Circuito Litoral Norte de São Paulo. 

As inscrições seguem abertas até o dia 2 de julho e podem ser feitas pelo link: 
https://bit.ly/turismolitnorte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1 Vanguarda 
Adolescente avança com carro contra pessoas durante 

perseguição policial em Caraguá 

Suspeito fugia com carro roubado, segundo polícia. Veja o vídeo da ação que 
foi filmada por moradores. 

 
Um adolescente foi detido depois de uma perseguição com a Polícia Militar em 
Caraguatatuba, no litoral norte, neste domingo (28). Segundo a PM, ele estava 
com um carro roubado e na fuga avançou com o veículo contra um grupo de 
pessoas. (Veja o vídeo acima). 
A ação aconteceu no bairro Perequê-Mirim. Segundo a PM, eles foram 
avisados sobre o roubo de um carro e encontraram o suspeito durante uma 
ronda no bairro. 
Os policiais, então, deram sinal de parada para o motorista, que desobedeceu. 
Durante a fuga, o condutor perdeu o controle e avançou sobre um grupo de 
pessoas que estava em uma esquina. A ação foi filmada por moradores que 
acompanhavam a perseguição. Ninguém ficou ferido. 
O motorista tentou fugir a pé, mas foi capturado pela polícia. O adolescente foi 
detido e encaminhado para a Fundação Casa. A idade dele não foi divulgada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Coluna Política 
Veículo: Contra e Verso 

 
Situação delicada no Transporte Coletivo em Caraguá 

 

A Reunião entre a Praiamar e a Prefeitura, realizada na Quinta-Feira passada – 
25 de Junho – por Vídeo Conferência não obteve o resultado desejado para 
tranquilizar o Transporte Coletivo na cidade. O Executivo se comprometeu a 
ajudar de forma parcelada. Sindicato vai ouvir a categoria e decisão pode 
instaurar Greve no início de Julho. 

Segundo o que foi acordado na Audiência de Conciliação por Vídeo 
Conferência com o TRT – Tribunal Regional do Trabalho – da 15ª Região, 
sediado em Campinas, Prefeitura e a Concessionária dos Transportes 
Coletivos em Caraguatatuba deveriam se reunir para chegar a um acordo 
quanto as dívidas ou o Aporte Financeiro para manutenção da Praiamar 
durante a Pandemia. 

A Reunião foi marcada para o dia 25 de Junho – Quinta-Feira – e foi realizada 
por Vídeo Conferência, apenas entre o Executivo Municipal e a 
Concessionária, com o Sindicato da categoria – STTRUCA – proibido de 
participar, o que foi alterado momentos antes do evento, através do envio do 
link para acessar a Reunião. Estiveram presentes pela Praiamar o Gerente 
Nervile Almeida, o Advogado da empresa, Sérgio Ghercov e o Diretor 
Humberto Pereira. Pelo Sindicato o Presidente Francisco Israel e pela 
Prefeitura o Prefeito, juntamente com o Vice e os Secretários Municipais de 
Mobilidade Urbana, Administração, Jurídico, Fazenda e Procuradoria Jurídica. 

De acordo com informações obtidas pelos participantes da Reunião a 
Prefeitura não dará o Aporte Financeiro de R$ 500 mil para manutenção da 
Praiamar durante a vigência do Decreto sobre a Pandemia e segundo a 
empresa, o pagamento de Julho, que vence em sete de Julho – Terça-Feira – 



 

 
 

será feito de modo semanal e parcelado, como tem sido feito desde Maio, com 
a diferença que o Vale Alimentação será pago numa única parcela. O apoio da 
Prefeitura será em parcelas mensais de r$ 100 mil até o final do Decreto, na 
forma de Passes Escolares com base no valor de R$ 3,60. Ao mesmo tempo a 
Concessionária informou que na última Sexta-Feira – 26 de Junho – ordenou a 
demissão de 40 Motoristas, sendo 10 de forma imediata e outros 30 entrando 
em Aviso Prévio. A Praiamar tem 70 Motoristas no seu quadro funcional. 

Segundo Francisco Israel, Presidente do STTRUCA, o Sindicato da categoria, 
durante a reunião, que durou cerca de três horas – Das 15 às 18 horas – foram 
confirmadas as informações de parcelamento de compra dos Passes Escolares 
e devido a isso, a categoria vai aguardar a oficialização da pauta da Reunião 
para tomar uma decisão junto aos Sindicalizados. De acordo com Israel a 
situação poderia estar mais tranquila se a Prefeitura desse o Aporte pretendido 
pela Praiamar ou se a empresa aderisse a Medida Provisória 936/2020 do 
Governo Federal que garantiria a saúde financeira da Concessionária durante a 
Pandemia, mas infelizmente a Praiamar não tem os 30% iniciais do acordo 
para garantir os salários dos Motoristas no Seguro-Desemprego. Israel está 
convicto que os Motoristas não aceitam o parcelamento e a expectativa é de 
Greve sem data de retorno para o dia sete de Julho. 

A Praiamar por sua vez já se manifestou alegando entender o direito de Greve 
da categoria, mas ressalta que uma paralisação agora, com a redução da frota 
e queda na arrecadação por causa do Covid-19 não trariam um horizonte 
favorável, tanto para a categoria, para a empresa, bem como para a cidade. 

A Prefeitura de Caraguatatuba através de resposta a solicitação do Contra & 
Verso, respondeu que por causa da Pandemia teve queda de arrecadação na 
ordem de 30%, o que representa mais de r$ 50 Milhões nos últimos três meses 
e que a única maneira de apoiar será na compra mensal de R$ 100 Mil em 
Passes Escolares até o final da vigência do Decreto para honrar com os 
compromissos dos seus funcionários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
Caraguatatuba confirma mais duas mortes e chega a 31 

provocadas pela Covid-19 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba confirmou mais duas mortes e chegou ao total 
de 31 óbitos provocados pelo novo coronavírus até essa segunda-feira (29). Os 
casos também subiram e foram a 377. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, as duas mortes mais recentes foram de 
dois homens com mais de 80 anos. O primeiro, que tinha 95, foi internado no 
dia 2 de junho na Casa de Saúde Stella Maris e veio a óbito no domingo 
(28). Ele possuía comorbidades. 

O segundo, de 84 anos, foi internado no dia 17 de junho na Casa de Saúde 
Stella Maris e veio a óbito no também no domingo (28). Além de integrar o 
grupo de risco, ele possuía comorbidades. 

CASOS. 

A cidade registra 377 casos confirmados da Covid-19, com 281 já recuperados. 
São investigados ainda 156 casos suspeitos e nove mortes.  

 
 
 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
Igreja é notificada após ser flagrada com fiéis sem máscaras e 

distanciamento em Caraguatatuba 

 

Uma igreja evangélica foi notificada após ser flagrada em funcionamento sem a 
adesão de normas de distanciamento social e com a maioria dos fiéis sem 
máscaras de proteção em Caraguatatuba. As regras foram estabelecidas como 
maneiras de evitar a propagação do novo coronavírus. 

De acordo com a prefeitura, a igreja foi notificada durante uma operação do 
município que visitou mais de 900 estabelecimentos entre sexta-feira (26) e 
domingo (28). O templo religioso funciona no bairro Olaria e foi abordado após 
uma denúncia apresentada ao 156. 

Em geral, as principais autuações durante a operação estiveram relacionadas 
ao não cumprimento do horário de funcionamento, falta de uso de máscaras e 
ocupação de pessoas além do percentual autorizado. 

Entre as demais ocorrências atendidas, esteve a autuação de uma Instituição 
de Longa Permanência de Idosos no Barranco Alto, por falta de condições de 
atendimento. Foram atendidas ainda 17 denúncias de perturbação de sossego. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/06/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
RMVale volta a bater recorde diário de confirmados e já tem 

6.840 casos de Covid-19 

 

A RMVale registrou o recorde diário de casos positivos da Covid-19 desde o 
início da pandemia no país. Nesta segunda (29), foram confirmados mais 390 
diagnósticos, se tornando, assim, o dia com mais casos positivos. Foi, também, 
o segundo dia com mais mortes confirmadas em toda a região. 

O recorde até então era de 341 casos, registrados em dois dias: 19 e 26 de 
junho. Com os novos positivos, uma alta de 6,05% em relação a domingo, a 
região se aproxima da triste marca de 7.000 casos confirmados. São, ao todo, 
6.840 diagnósticos positivos do novo coronavírus. 

Quem concentra o maior número de casos é São José dos Campos, com 
2.983, e que deve ultrapassar a marca de 3.000 nesta terça-feira. O município 
ainda tem 1.794 casos suspeitos da doença, ainda aguardando confirmação -- 
em todo o Vale do Paraíba, são 3.375 casos suspeitos. 

Nesta segunda, Jacareí (578) e Taubaté (556) ultrapassaram São Sebastião 
(541) em número de casos confirmados. A quinta cidade da lista é 
Caraguatatuba, com 377, e apenas duas das 39 cidades da região seguem 
sem casos positivos: Lagoinha e São José do Barreiro. 

ÓBITOS. 



 

 
 

Nesta segunda-feira foram registrados, também, 13 novas mortes causadas 
pela doença. É o segundo maior número para um só dia, empatado com 19 de 
junho, e perdendo apenas para o último dia 22, que registrou 16 óbitos. 

São 239 mortes confirmadas pela Covid-19 na região até agora, além de 41 
outras suspeitas. Ao todo, o Vale também tem 4.314 recuperados da doença. 

Confira a tabela completa com os casos da região clicando no link.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/CCDpdy9hvb4/?igshid=2e9miv0oglgm


 

 
 

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

Veículo: Sistema Costa Norte 

 
Operações da PM prendem criminosos em Ubatuba e Caraguá 

Foram apreendidos diversos apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, 
celulares e 387 gramas de maconha 

 
Após tentar fugir de moto, um homem foi detido pela Polícia Militar, no bairro 
Sumidouro, em Ubatuba, pelo crime de tráfico de drogas, no último sábado, 
27.Foram apreendidos diversos apetrechos utilizados para embalar 
entorpecentes, celulares e 387 gramas de maconha. Em Caraguá, um homem 
procurado por roubo foi preso.  
 
Os policiais chegaram ao local após denúncias anônimas. Em uma das ruas, o 
indivíduo foi visto sem capacete em uma moto. Ele entrou em uma casa, onde 
seu irmão permitiu a vistoria policial. Também foram apreendidos R$ 957 em 
dinheiro, uma balança de precisão e um caderno de anotações do tráfico 
realizado no local. O indivíduo foi levado para a delegacia, onde permaneceu 
preso. 
 
Já em Caraguatatuba, a PM prendeu um procurado da justiça. Ele foi 
capturado no Pegorelly. O homem era foragido do sistema penitenciário, onde 
cumpre pena por roubo 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

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

Veículo: Sistema Costa Norte 

 
PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego a partir desta 

segunda-feira, 29 

Algumas oportunidades ficarão disponíveis somente nesta segunda e terça-
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); 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/


 

 
 

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: 29/06/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Repórter Litoral 
Caraguatatuba registra média de 15% de internações e 

pacientes de outras cidades atendidos com Covid-19 

 
Covid-19: Pacientes de outras cidades migram para Caraguatatuba 

 
Desde o início da pandemia, a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba tem 
registrado uma média de 20% de atendimentos de suspeitos, confirmados e 
internações para Covid-19 de pacientes de outras cidades da região. 
A cidade montou uma estrutura fixa dentro do Plano de Contingência da Saúde 
para a Covid-19. São 39 leitos na Casa de Saúde Stella Maris, sendo sete de 
UTI, 20 de Enfermaria Adulto e 12 de Enfermaria Infantil. Além disso, foram 
criados mais 80 leitos com 12 respirados na UPA Covid-19. 
Dos 423 casos positivos da doença na cidade, 53 são de outras cidades: 22 de 
São Sebastião, 18 de Ubatuba, cinco de Ilhabela, três de São Paulo, três de 
Campinas, um de Guarujá, um de Majé (RJ), um de Natividade da Serra e um 
de Rio Claro. Em relação às mortes por Covid-19, Caraguatatuba registrou um 
paciente de Natividade de Serra. 
No Boletim Epidemiológico de Caraguatatuba divulgado no domingo (28/06), 
eram três pacientes de fora do município internados na Enfermaria da UPA 
Covid-19, um paciente de fora na UTI da Casa de Saúde Stella Maris e um 
paciente de fora na Enfermaria Adulto da Casa de Saúde Stella Maris. 
Segundo a Secretaria de Saúde, embora seja uma estrutura municipal, o 
paciente SUS deve ser atendido independentemente da cidade de origem. 
Porém, é perceptível a migração de alguns pacientes. 
Embora não seja estrutura municipal, o Hospital Regional do Litoral Norte em 
Caraguatatuba recebe dois pacientes de fora da cidade na UTI Covid-19, 
conforme dados divulgados ontem. 



 

 
 

 Clipping de Notícias: 30/06/2020 
Editoria: Geral 

Veículo: Repórter Litoral 
Prefeitura entrega títulos de regularização na Ponte Seca e no 

Balneário Maria Helena nesta semana 

 
Após 55 anos de espera, 213 moradores do núcleo Ponte Seca finalmente 
terão, em mãos, a escritura definitiva do imóvel, nesta quarta feira (1º). 

O prefeito Aguilar Junior fará a entrega a alguns moradores, pessoalmente. Os 
demais receberão o título de propriedade em casa. A medida é para que não 
haja aglomeração em decorrência da pandemia do novo coronavírus. 

O núcleo Ponte Seca é destacado da antiga fazenda Pedra da Onça, adquirido 
pelo casal Roberto Miguel David e Isaura Susana Mendes David. 

“Por volta de 1965, eles foram vendendo os terrenos com direito de posse, 
porque não conseguiram regularizar a gleba antes de comercializá-la”, explicou 
a aposentada, Rosa Natalina Cury, que trabalhou por anos nos cartórios da 
cidade. 

Entusiasta da regularização fundiária, Dona Rosa e vários outros munícipes 
entregaram o projeto de regularização ao prefeito Aguilar Junior, que o 
incorporou em seu plano de governo. 

“Moro em Caraguatatuba, desde 1957, e o prefeito Aguilar Junior foi o único 
que realmente se interessou em fomentar a regularização fundiária na cidade. 
Agradecemos o prefeito pela iniciativa e toda a equipe da Secretaria de 
Habitação que participa desse projeto”, afirmou. 



 

 
 

Na quinta-feira (2), Aguilar Junior também faz a entrega de alguns títulos de 
propriedade aos moradores do loteamento Balneário Maria Helena I e II, no 
bairro Perequê-Mirim. Ao todo, 604 famílias receberão o documento, 
individualmente, em suas casas, sem aglomeração. 

O Programa de Regularização Fundiária é um dos compromissos do prefeito 
Aguilar Junior com a população da cidade. O objetivo desse programa é o de 
proporcionar às pessoas dignidade e segurança jurídica, além de acesso a 
serviços de água e luz, entre outros benefícios. 

Desde que teve início em 2017, o Programa de Regularização Fundiária já 
beneficiou mais de 10 mil famílias nos bairros Praia das Palmeiras, Pegorelli, 
Perequê-Mirim, Massaguaçu, Casa Branca, entre outros, levando benefícios 
como água, luz, cadastramento de IPTU, aprovação de projeto. Permitiu ainda 
o desdobro de lotes matriculados e consolidados e a regularização fundiária 
edilícia (edificações e edifícios). 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus está suspenso o 
atendimento presencial e os protocolos de novos requerimentos. O 
atendimento está sendo realizado via e-
mail habitacao@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo telefone (12) 3885-1600. 
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Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: RM Vale 

Veículo: Meon 
São José dos Campos, Jacareí e Caraguatatuba registram 

novas mortes por coronavírus 

São José tem 2983 casos confirmados; Jacareí tem 578 e Caraguatatuba soma 
377 

 

São José dos Campos chega a 92 óbitos por covid-19, Jacareí ao 30º óbito 
e  Caraguá a 31 mortes. 
 

São José dos Campos 

A Secretaria de Saúde de São José dos Campos confirmou mais cinco óbitos 
por covid-19, sendo dois nesta segunda-feira (29). As vítimas são homens de 
50 e 73 anos. 
A terceira vítima é uma idosa de 61 anos, que morreu no domingo (28); a 
quarta, um homem de 53 anos, no dia 26 de junho e a quinta, uma idosa, de 87 
anos, no dia 25 de junho. Os nomes das duas últimas já constavam na lista de 
óbitos suspeitos. 
De acordo com o último boletim epidemiológico, subiu para 2983 o número de 
casos positivos de covid-19. São 220 casos a mais do que o registro divulgado 
no sábado (27). 
Em São José dos Campos, são 92 mortes, 1767 pacientes recuperados, 55 
internados e 1069 recuperando-se em casa. No momento há 1784 pessoas 
aguardando confirmação laboratorial, das quais 94 estão internadas e 1690 se 
recuperam em casa, além de 10 mortes sob investigação, totalizando 1794 
casos suspeitos. 
A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para coronavírus nos hospitais 
públicos e privados da cidade é de 78,4% na UTI e 66,5% na enfermaria. 
Considerando a taxa de ocupação de leitos totais o número cai para 36,4% na 
UTI e 8,7% na enfermaria. A taxa de ocupação do Hospital Municipal é de 
67,7% na UTI e 84,6% na enfermaria. 



 

 
 

 

Jacareí 

A Prefeitura de Jacareí informou que a cidade registrou 30º óbitos confirmados 
por covid-19. A última vítima era uma idosa de 62 anos, que faleceu no dia 25 
de junho em unidade pública de saúde. Ela tinha hipertensão e diabetes. 
De acordo com o último boletim epidemiológico, a cidade tem 578 casos 
confirmados, sendo 315 homens e 263 mulheres. Dos confirmados, estão 
internados 29 (13 em hospital público – nenhum em UTI –, e 16 em hospital 
privado – sendo nove em UTI). Há 157 em isolamento domiciliar e 362 
recuperados. 
São 538 casos suspeitos, há 25 pacientes internados (11 em hospital público – 
sendo dois em UTI –, e 14 em hospital privado – sendo dez em UTI). Há, ainda, 
nove casos de óbitos suspeitos da doença. Todos estes casos aguardam 
resultado dos exames já realizados. 
 

Caraguatatuba 

A Secretaria de Saúde confirmou mais duas mortes causadas pelo novo 
coronavírus. As vítimas são um idoso, de 95 anos, que foi internado no dia 2 de 
junho na Casa de Saúde Stella Maris e veio a óbito no domingo (28). Ele fazia 
parte do grupo de risco e possuía comorbidades. A segunda vítima era um 
idoso de 84 anos, foi internado no dia 17 de junho na Casa de Saúde Stella 
Maris e veio a óbito no domingo (28). Ele tinha possuía comorbidades. Testou 
positivo por laboratório credenciado. 
Em Caraguatatuba são 377 casos confirmados, sendo 31 óbitos e 281 
recuperados. Existe ainda 156 casos em análise, sendo nove óbitos. 
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Banda Municipal Carlos Gomes faz concertos on-line durante 

isolamento social 

 
  
  

Em tempos de combate ao Covid-19, a Banda Municipal Carlos Gomes 
continua a dar um show com apresentações e videoaulas em sua página no 
Facebook: https://tinyurl.com/y9hlhgfy. 

Os vídeos são liberados semanalmente e contam com três modalidades: recital 
on-line, onde os músicos da banda apresentam-se individualmente direto de 
suas casas; concertos on-line, composto por mini grupos dos mais variados 
formatos, como nipe saxofone e clarinete, e as aulas on-line, que consistem em 
vídeos educativos com dicas e introdução básica aos instrumentos da Carlos 
Gomes, que pode ser assistidos até mesmo por quem nunca tocou um 
instrumento. 

De acordo com o presidente da Sociedade Amigos da Banda Municipal de 
Caraguatatuba (Samba), professor de saxofone e flauta transversal, Vinicius 
Andrade, os vídeos publicados são feitos com todo carinho pelos músicos e 
professores do grupo. 

“Quem quiser ajudar impulsionar nossos conteúdos, basta curtir a página, 
 deixar um like nos vídeos e compartilhar com os amigos. Queremos que nosso 
trabalho chegue ao maior número possível de pessoas”, disse. 

Banda Municipal Carlos Gomes 

https://tinyurl.com/y9hlhgfy


 

 
 

Criada em 1952 e atualmente regida pelo maestro Evandro Silva, a Banda 
Municipal Carlos Gomes é um patrimônio cultural de Caraguatatuba e, desde 
2011, mantém as portas abertas à comunidade, transformando-se em uma 
banda-escola, oferecendo aulas gratuitas de ensino musical. Além de 
apresentações na Praça Dr. Cândido Mota, o grupo realiza também 
apresentações fora do Estado de São Paulo e participações sociais, cívicas e 
culturais. 
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Pescadores de Caraguatatuba decidem não fazer festas 

tradicionais devido ao novo coronavírus 

 
  
  
  

Em reunião realizada na semana passada com representantes das 
associações de pescadores de Caraguatatuba, ficou decidido que, neste ano, 
as tradicionais festas da Tainha e Camarão e o retorno do Festival do 
Mexilhão, não serão realizados. O motivo é a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, esteve 
com  representantes da Associação dos Pescadores Artesanais da Zona Sul de 
Caraguatatuba (Assopazca), da Associação dos Pescadores da Praia do 
Camaroeiro e Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha, 
onde foi apresentada a possibilidade de fazer os Festivais do Camarão, da 
Tainha e do Mexilhão, tradicionalmente realizados em junho, julho e dezembro 
em formato delivery. 

Entretanto, a categoria entendeu que este não é o momento e que por serem 
eventos grandes, com pratos grande, não seria viável a forma delivery e, muito 
mesmo o drive thru. O interessante destes eventos é ver a família dos 
pescadores fazendo o prato especialmente para um público grande que gosta 
de comer no local. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, explica que como até o 
momento os locais públicos não podem receber aglomeração de público, a 
ideia inicial foi propor o delivery. “Mas para os representantes, a medida é 



 

 
 

inviável, primeiro pela preocupação com a doença (Covid-19) até mesmo para 
eles que teriam de trabalhar com várias pessoas e também pela logística não 
ser adequada para esse tipo de evento”.  

Essa é a opinião do Vinicius Ezequiel dos Santos, presidente da Assopazca, 
que conversou com os participantes da Festa da Tainha e eles se mostraram 
receosos com o evento. “Os custos para uma festa desse porte são altos e não 
sabemos como seria a aceitação até pela população”, justifica. 

Para José Luiz Alves, representante da Associação dos Pescadores e 
Maricultores da Praia da Cocanha, como estão há tempo sem realizar o 
Festival do Mexilhão, tradicionalmente na Massaguaçu, este ano iriam 
participar da Festa da Tainha e do Festival do Camarão.  

“Mas eles estão preocupados com a situação e o ideal para nós seria que a 
festa fosse a partir de novembro. Mas com toda essa insegurança por causa da 
Covid, vamos esperar o próximo ano”. 

Já o Festival do Camarão, que teria sua 23ª edição este ano e somente no ano 
passado reuniu mais de 100 mil pessoas, a preocupação com a saúde e os 
custos também foram fatores preponderantes para optarem pelo cancelamento 
da festa neste ano. 

O presidente da entidade, Nilo Rolim do Amaral, o Nilo Cabeça, confirmou que  
devido à situação de pandemia que reina no mundo todo, a opção foi pelo 
adiamento ou até mesmo o cancelamento da festa. “Obrigada prefeito Aguilar 
Junior pela dedicação para conosco”, disse ao justificar a ausência à Prefeitura 
e à Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 
organizadoras da festa junto com a Associação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Conexão Policial 

Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Homem é preso dirigindo carro dublê em Caraguatatuba 

 

Nossa Conexão Policial recebe um link da comunicação social do 20º BPM/I 
relatando  ocorrência registrada na cidade de Caraguatatuba, onde houve  a 
apreensão de um carro duble no sábado (27). Na linguagem policial você 
acompanha o desenrolar do caso em cima do fato. 
Na noite de sábado (27), uma equipe da Polícia Militar do 20º BPM/I, após 
receber informações de que havia um veículo “dublê” pelo bairro Massaguaçu 
em Caraguatatuba, iniciou patrulhamento pelas imediações quando em certo 
momento avistou o referido veículo estacionado em frente a um bar. Dentro do 
bar a equipe conseguiu abordar o condutor do veículo e ao realizar vistoria no 
veículo 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. Indagado a 
respeito da procedência do veículo, o indivíduo confessou ter comprado o 
veículo sabendo ser “dublê”. Indivíduo foi preso em flagrante e recolhido à 
cadeia pública. 
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Novo óbito eleva para 29 as mortes por coronavírus em 

Caraguatatuba 
 

Caraguatatuba registra mais uma morte por coronavírus, chegando neste 
momento a 29 falecimentos registrados como covid-19. Aqui estão os dados 
atualizados: 
 
BOLETIM COVID-19 
28/06/2020 

CASOS Caraguá 

RECUPERADOS 281 

CONFIRMADOS 370 

DESCARTADOS 1653 

INVESTIGAÇÃO 107 

ÓBITOS Caraguá 

CONFIRMADOS 29 

DESCARTADOS 23 

INVESTIGAÇÃO 7 

SÍNDROME GRIPAL 5202 

INTERNADOS 

SITUAÇÃO UTI Enfermaria 



 

 
 

49% de ocupação 37% de ocupação 

Caraguá 
Outros 
Municípios Caraguá 

Outros 
Municípios 

CSSM – Adulto 6 1 15 1 

CSSM – infantil 0 0 0 0 

HR 7 2 7 0 

UPA  Centro 3 0 11 3 

POSITIVOS POR BAIRRO 

Aruan 5 

Britânia 2 

Barranco Alto 21 

Benfica 1 

Califórnia 2 

Capricórnio 1 

Caputera 6 

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 8 



 

 
 

Jaragua 6 

Jaraguazinho 7 

Jd do Sol 4 

Jd Itauna 1 

Jd Santa Rosa 2 

Jd Samambaia 4 

Jd Maristela 1 

Jd Primavera 3 

Jd Rio Santos 2 

Martim de Sá 13 

Massaguaçu 15 

Morro do Algodão 13 

Olaria 13 

Pegorelli 3 

Pereque Mirim 20 

Poiares 17 

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 14 

Sumaré 9 



 

 
 

Tabatinga 4 

Tarumã 2 

Tinga 14 

Travessão 17 

Verde Mar 1 

Vila Atlantica 1 

Outros Municípios 53 
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Caraguatatuba atualiza para 31 óbitos de infectados por 

coronavírus 
 

Prefeitura de Caraguatatuba atualiza para 31 óbitos de infectados por 
coronavírus, em boletim datado de 29 de junho. 
 

BOLETIM COVID-19 
29/06/2020 
 

CASOS Caraguá 

RECUPERADOS 281 

CONFIRMADOS 377 

DESCARTADOS 1660 

INVESTIGAÇÃO 156 

ÓBITOS Caraguá 

CONFIRMADOS 31 

DESCARTADOS 23 

INVESTIGAÇÃO 9 

SÍNDROME GRIPAL 5202 
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Associações de Pescadores de Caraguatatuba cancelam festas 

tradicionais por causa da pandemia 
 

Em reunião realizada na semana passada com representantes das 
associações de pescadores de Caraguatatuba, ficou decidido que, neste ano, 
as tradicionais festas da Tainha e Camarão e o retorno do Festival do 
Mexilhão, não serão realizados. O motivo é a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, esteve 
com  representantes da Associação dos Pescadores Artesanais da Zona Sul de 
Caraguatatuba (Assopazca), da Associação dos Pescadores da Praia do 
Camaroeiro e Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha, 
onde foi apresentada a possibilidade de fazer os Festivais do Camarão, da 
Tainha e do Mexilhão, tradicionalmente realizados em junho, julho e dezembro 
em formato delivery. 
Entretanto, a categoria entendeu que este não é o momento e que por serem 
eventos grandes, com pratos grandes, não seria viável a forma delivery e, 
muito mesmo o drive thru. O interessante destes eventos é ver a família dos 
pescadores fazendo o prato especialmente para um público grande que gosta 
de comer no local. 
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, explica que como até o 
momento os locais públicos não podem receber aglomeração de público, a 
ideia inicial foi propor o delivery. “Mas para os representantes, a medida é 
inviável, primeiro pela preocupação com a doença (Covid-19) até mesmo para 
eles que teriam de trabalhar com várias pessoas e também pela logística não 
ser adequada para esse tipo de evento”. 
Essa é a opinião do Vinicius Ezequiel dos Santos, presidente da Assopazca, 
que conversou com os participantes da Festa da Tainha e eles se mostraram 
receosos com o evento. “Os custos para uma festa desse porte são altos e não 
sabemos como seria a aceitação até pela população”, justifica. 



 

 
 

 
 

Para José Luiz Alves, representante da Associação dos Pescadores e 
Maricultores da Praia da Cocanha, como estão há tempo sem realizar o 
Festival do Mexilhão, tradicionalmente na Massaguaçu, este ano iriam 
participar da Festa da Tainha e do Festival do Camarão. 
“Mas eles estão preocupados com a situação e o ideal para nós seria que a 
festa fosse a partir de novembro. Mas com toda essa insegurança por causa da 
Covid, vamos esperar o próximo ano”. 
Já o Festival do Camarão, que teria sua 23ª edição este ano e somente no ano 
passado reuniu mais de 100 mil pessoas, a preocupação com a saúde e os 
custos também foram fatores preponderantes para optarem pelo cancelamento 
da festa neste ano. 
O presidente da entidade, Nilo Rolim do Amaral, o Nilo Cabeça, confirmou que  
devido à situação de pandemia que reina no mundo todo, a opção foi pelo 
adiamento ou até mesmo o cancelamento da festa. “Obrigada prefeito Aguilar 
Junior pela dedicação para conosco”, disse ao justificar a ausência à Prefeitura 
e à Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 
organizadoras da festa junto com a Associação. 
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Inscrições para 15º Caraguá A Gosto delivery terminam nesta 

terça-feira 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, encerra 
nesta terça-feira (30/06) as inscrições para o 15º Caraguá A Gosto. Devido à 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a edição de 2020 será totalmente 
delivery, com os pratos sendo entregues por meio do aplicativo Litoral na Mesa. 
O evento será realizado de 1º de agosto a 7 de setembro de 2020. 

 

Para esta edição será feito o credenciamento de 50 estabelecimentos pelo e-
mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. O interessado poderá 
efetuar a sua inscrição até às 17h da terça-feira. 
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, explica que devido à 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

pandemia e as dificuldades econômicas enfrentadas por todos, a taxa de 
inscrição deste ano será solidária com a entrega de uma cesta básica, por 
categoria inscrita, em até três dias da avaliação e validação das inscrições. 
Os interessados pode acessar o edital completo no site 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_316.pdf. 
O evento é voltado a estabelecimentos comerciais do ramo alimentício (bares, 
quiosques, restaurantes, pizzarias, e similares). 
As categorias definidas são carnes e aves: pratos à base de carnes, aves; 
comida de boteco: petiscos e porções; culinária internacional: pratos da 
culinária internacional; frutos do mar: pratos à base de frutos do mar; lanches 
artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; pizzas: pizzas; 
sabor de praia: petiscos ou porções de frutos do mar;     sobremesas frias: 
sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres e confeitaria: tipo de culinária 
baseado no preparo e decoração de diversos pratos doces como tortas, 
cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 
Neste ano, as apresentações dos pratos serão feita por meio do aplicativo 
Litoral na Mesa, vencedor do chamamento para fazer a divulgação e 
comercialização dos pratos participantes para entrega delivery ou drive thru. 
De acordo com a Secretaria de Turismo, caso durante a realização do evento 
as condições da retomada venham a permitir o término das restrições para 
abertura de restaurantes, bares e similares, os pratos poderão ser consumidos 
no local, mas o pedido e votação serão exclusivamente através do aplicativo 
Litoral na Mesa. 
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Banda Municipal Carlos Gomes de Caraguatatuba faz 

concertos on-line durante isolamento social 

 

Em tempos de combate ao Covid-19, a Banda Municipal Carlos Gomes 
continua a dar um show com apresentações e videoaulas em sua página no 
Facebook: https://tinyurl.com/y9hlhgfy. 
Os vídeos são liberados semanalmente e contam com três modalidades: recital 
on-line, onde os músicos da banda apresentam-se individualmente direto de 
suas casas; concertos on-line, composto por mini grupos dos mais variados 
formatos, como nipe saxofone e clarinete, e as aulas on-line, que consistem em 
vídeos educativos com dicas e introdução básica aos instrumentos da Carlos 
Gomes, que pode ser assistidos até mesmo por quem nunca tocou um 
instrumento. 
De acordo com o presidente da Sociedade Amigos da Banda Municipal de 
Caraguatatuba (Samba), professor de saxofone e flauta transversal, Vinicius 
Andrade, os vídeos publicados são feitos com todo carinho pelos músicos e 
professores do grupo. 
“Quem quiser ajudar impulsionar nossos conteúdos, basta curtir a página, 
 deixar um like nos vídeos e compartilhar com os amigos. Queremos que nosso 
trabalho chegue ao maior número possível de pessoas”, disse. 
Banda Municipal Carlos Gomes 
Criada em 1952 e atualmente regida pelo maestro Evandro Silva, a Banda 
Municipal Carlos Gomes é um patrimônio cultural de Caraguatatuba e, desde 
2011, mantém as portas abertas à comunidade, transformando-se em uma 
banda-escola, oferecendo aulas gratuitas de ensino musical. Além de 

https://tinyurl.com/y9hlhgfy


 

 
 

apresentações na Praça Dr. Cândido Mota, o grupo realiza também 
apresentações fora do Estado de São Paulo e participações sociais, cívicas e 
culturais. 
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Caraguatatuba registra média de 15% de internações e 

pacientes de outras cidades atendidos com Covid-19 
 

Covid-19: Pacientes de outras cidades migram para Caraguatatuba 
Desde o início da pandemia, a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba tem 
registrado uma média de 20% de atendimentos de suspeitos, confirmados e 
internações para Covid-19 de pacientes de outras cidades da região. 
A cidade montou uma estrutura fixa dentro do Plano de Contingência da Saúde 
para a Covid-19. São 39 leitos na Casa de Saúde Stella Maris, sendo sete de 
UTI, 20 de Enfermaria Adulto e 12 de Enfermaria Infantil. Além disso, foram 
criados mais 80 leitos com 12 respirados na UPA Covid-19. 
Dos 423 casos positivos da doença na cidade, 53 são de outras cidades: 22 de 
São Sebastião, 18 de Ubatuba, 5 de Ilhabela, 3 de São Paulo, 3 de Campinas, 
1 de Guarujá, 1 de Majé (RJ), 1 de Natividade da Serra e 1 de Rio Claro. Em 
relação às mortes por Covid-19, Caraguatatuba registrou 1 paciente de 
Natividade de Serra. 
No Boletim Epidemiológico de Caraguatatuba divulgado no domingo (28/06), 
eram três pacientes de fora do município internados na Enfermaria da UPA 
Covid-19, um paciente de fora na UTI da Casa de Saúde Stella Maris e um 
paciente de fora na Enfermaria Adulto da Casa de Saúde Stella Maris. 
Segundo a Secretaria de Saúde, embora seja uma estrutura municipal, o 
paciente SUS deve ser atendido independentemente da cidade de origem. 
Porém, é perceptível a migração de alguns pacientes. 
Embora não seja estrutura municipal, o Hospital Regional do Litoral Norte em 
Caraguatatuba recebe dois pacientes de fora da cidade na UTI Covid-19, 
conforme dados divulgados ontem. 
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José Mello, pré-candidato a prefeito pelo PT quer implantar 

políticas públicas do partido em Caraguá 
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PAT de Caraguatatuba abre 58 vagas de emprego 

 
Foto: Divulgação 
 
Caraguatatuba inicia esta 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 nesta segunda-feira (29) e 
terça-feira (30). O PAT receberá os currículos apenas pelo email: 
vagaspatcaragua@gmail.com. Qualquer dúvida, o telefone do Posto é o (12) 
3882-5211. 
 
Confira as vagas: 
 
– Ajudante de marcenaria  
– Ajudante geral – serviço pesado (2); 
– Analista de Rota, com CNH B  
– Assistente contábil para efetuar escrituração de atos e fatos administrativos  
– Assistente fiscal, com conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 
simples nacional e MEI  
– Auxiliar administrativo, com domínio em excel e conhecimento em 
informática  
– Auxiliar administrativo com CNH em dia  
– Auxiliar administrativo, com conhecimento em notas fiscais, word e excel  
– Auxiliar de departamento pessoal, com domínio em excel e conhecimento em 
informática  
– Auxiliar de limpeza PcD  



 

 
 

– Auxiliar de lavanderia – experiência com kalandra e secadora  
– Auxiliar de serviços gerais – Limpeza e apoio operacional  
– Auxiliar de serviços gerais (2); 
– Auxiliar de Cozinha  
– Cozinheira (2); 
– Empregada doméstica – Limpeza e cozinha  
– Farmacêutico (2); 
– Fisioterapeuta para atuar em clínica de estética, com pós-graduação em 
dermato funcional  
– Fonoaudiólogo  
– Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros – CNH em dia  
– 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  
– Mecânico de automóveis – CNH B  
– Operador de Call Center, com noções básicas de informática e boa 
conversação (20); 
– Serralheiro – CNH B  
– Vendedor para atuar em toda a Costa Norte, possuir moto própria  
– Vendedor de material de construção (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

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

Veículo: SP Rio+ 
 

VÍDEO: Durante perseguição, adolescente avança em direção 

de pessoas com carro roubado em Caraguatatuba 

O adolescente, que não teve a idade divulgada, foi detido e encaminhado à 
Fundação Casa 

 

 
 

Um adolescente foi detido, neste domingo (28), após roubar um carro e não 
obedecer ao sinal de parada, dado pela Polícia Militar. A ocorrência foi 
registrada no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba e durante a fuga o 
adolescente ainda avançou com o veículo contra um grupo de pessoas, que 
quase foram atropeladas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. 
Segundo a PM, um roubo de carro havia sido relatado e durante as buscas no 
bairro o suspeito foi identificado. Com o sinal de parada ignorado foi iniciada a 
perseguição. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle e avançou sobre um 
grupo de pessoas que estava em uma esquina. 
O adolescente, que não teve a idade divulgada, ainda tentou fugir a pé, mas foi 
capturado pelos PMs. Ele foi detido e encaminhado à Fundação Casa. 
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Caraguatatuba confirma mais duas mortes e chega a 31 em 

decorrência da Covid-19 
 

 
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba confirmou mais duas mortes e chegou ao total 
de 31 óbitos provocados pelo novo coronavírus até essa segunda-feira (29). Os 
casos também subiram e foram a 377. 
 
De acordo com a Secretaria de Saúde, as duas mortes mais recentes foram de 
dois homens com mais de 80 anos. O primeiro, que tinha 95, foi internado no 
dia 2 de junho na Casa de Saúde Stella Maris e veio a óbito no domingo 
(28). Ele possuía comorbidades. 
O segundo, de 84 anos, foi internado no dia 17 de junho na Casa de Saúde 
Stella Maris e veio a óbito no também no domingo (28). Além de integrar o 
grupo de risco, ele possuía comorbidades. 
 

CASOS 

A cidade registra 377 casos confirmados da Covid-19, com 281 já recuperados. 
São investigados ainda 156 casos suspeitos e nove mortes. 

 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Link Vanguarda 

Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2020 
Editoria: Link Vanguarda 

Veículo: TV Vanguarda 

 
 

 
 

 
 


