
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
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Clipping de Notícias: 30/06/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Covid: O Comitê da Saúde irá se manifestar sobre aumento de 
casos e mortes em Caraguatatuba 

 
Nesta quarta-feira (1º), uma equipe de saúde da Prefeitura de Caraguatatuba 
poderá fazer uma apresentação ao vivo para explicar porque os casos e mortes 
são cobertos pela cidade. 

A informação foi dada pelo prefeito Aguilar Junior ao vivo nesta segunda-feira 
(29). O prefeito alerta que se os casos da covid-19 continuarem crescendo e a 
população não levar a sério os protocolos de saúde, ele poderá rever a 
flexibilização. Caraguatatuba registra 377 casos e 32 mortes por covid. 

Para Aguilar Júnior, uma questão no momento não é fechar os negócios, mas 
sim, uma população adotar como medidas de prevenção contra vírus. 

“Temos que fazer essa reflexão. Se fechar (os comércios) como pessoas 
continuarão indo às ruas. O importante é que a população evite sair sem 
necessidade, use máscaras e evite aglomerações. A cidade está preparada 
para combater uma pandemia, mas é preciso que a população adote os 
protocolos ”, disse. 

O prefeito deixou claro, no entanto, se os casos continuarem crescendo após o 
recebimento da flexibilização. Desinstalar 39 leitos na Upa Central, sendo sete 
UTI e 32 na enfermaria e cobrar um estado ou aumento de 30 para 40 leitos 
cobertos pelo Hospital Regional. 

Aguilar Junior disse que mais de 810 exames foram feitos em 17 dias com o 
tomógrafo, que segundo ele, ajuda a detectar casos e iniciar o tratamento 
rápido contra vírus. Segundo ele, 35% dos exames deram indícios de 
dissimulação. Ele disse ainda que mais de 4 milhões de testes foram usados 
na cidade. Falte que 20% dos empreendimentos são pessoas de fora da 
cidade. 

Segundo ele, uma fiscalização tem autorização para comércio e casas de 
repouso que descem os protocolos. Nos últimos dias, mais de 900 usados 



 

 
 

foram vistoriados. Os fiscais notificaram uma igreja evangélica e uma casa de 
repouso por desrespeitarem como determinações do decreto municipal. 

“Fechar ou abrir os negócios será que vai resolver? O objetivo é conscientizar a 
população que só vencerá a pandemia se todos respeitarem os 
protocolos. Caso aumente o número de casos e a cidade não tenha vaga, 
vamos regredir para a fase Vermelha do Plano São Paulo ”, enfatizou. 
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Artesp adia reajuste de tarifas de pedágio nas rodovias 
paulistas 

 
A Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, informa que a 
atualização anual contratual das tarifas de pedágio para a maioria das rodovias 
estaduais paulistas foi postergada daqui a quatro meses, conforme publicada 
nesta terça-feira (30/06) no Diário Oficial . 

O reajuste deve entrar em vigor amanhã (1º de julho), conforme estabelecido 
no contrato de concessão válido para rodovias das três primeiras etapas do 
Programa de Concessões Rodoviárias. O adiamento também contempla as 
praças de pedágio da concessionária Entrevias, que atualização em 06 de 
julho. 

Apesar de reconhecer a legitimidade do reajuste tarifário, uma posterização 
leva em consideração o cenário de estado público de calamidade, conforme 
Decreto 64.879 de 20 de março de 2020, em razão de uma pandemia 
provocada pelo Covid-19, e mantém inalterados os valores das tarifas em vigor 
desde julho de 2019. 

Dados de reajuste das praças de pedágio da concessionária ViaPaulista, que 
ocorre em 23 de novembro, permanecem inalterados. 

Como cinco tipos de sistema remanescente da concessionária Centrovias e, 
atualmente, administradas pela concessionária Eixo-SP, também não são 
alterados, pois já têm suas tarifas calculadas em outro processo, esses valores 
estão em vigor desde 15 de maio deste ano, no início da nova concessão. 

Mesmo no período de isolamento social, como concessionárias de rodovias 
paulistas, por estarem classificadas como serviço essencial, mantidas como 
atividades operacionais nas vias, como obras, serviços de manutenção, 
atendimento ao usuário e fornecimento de socorro, bem como usar um 
protocolo de apoio aos motoristas, especialmente caminhoneiros com diversas 

https://bit.ly/3g9W7UG


 

 
 

iniciativas, como campanha de vacinação, distribuição de kits de higiene e 
alimentação. 

Esse trabalho foi importante para o suporte ou fornecimento de cidades no 
período da quarentena. 
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Estado libera vacinação contra gripe para pessoas de todas as 
faixas etárias a partir de amanhã (1º) 

 
O Governo do Estado de São Paulo escolhe liberar uma vacinação contra uma 
queixa para todas as pessoas como faixas etárias a partir de amanhã (1º). A 
medida foi definida após a reunião do Governador João Doria com 
especialistas e visto para proteção da população contra vírus Influenza, número 
de pacientes com sintomas respiratórios na rede de saúde de SP. 

A campanha também foi prorrogada oficialmente até 24 de julho e a população 
pode ser vacinada enquanto houver doses disponíveis nos postos. A vacina é 
segura, eficaz e protegida contra complicações da queixa, como pneumonias. 

Embora a imunização não esteja mais restrita aos grupos prioritários, a 
Secretaria de Estado da Saúde faz um apelo especial para a importância de 
ampliar uma cobertura vacinal entre crianças com idade de 6 meses a menores 
de 6 anos, gestantes e puérperas, pois os índices são públicos ainda são 
inferiores a 60%. 

“É muito importante que as pessoas que se enquadram nesses grupos 
vulneráveis a uma unidade de saúde mais próxima de sua residência sejam 
protegidas contra complicações da gripe e não causam doenças”, indica a 
diretora de Imunização da Secretaria, Nubia Araújo. 

Até a última semana, mais de 14,2 milhões de doses da vacina contra o vírus 
Influenza foram aplicadas em SP, com 86,1% de cobertura entre os grupos 
prioritários. 

Uma meta de alcançar 90% da população-alvo foi atingida entre alguns 
públicos, alcançando 5,8 milhões de idosos (100%); 1,5 milhão de profissionais 
da saúde (100%) e 6,7 mil indígenas (100%). 
O total de imunizados registrou 1,65 milhões de doses aplicadas em crianças 
de 6 meses a <6 anos (54,1%), 227,7 milhões em gestantes (50,5%) e 43,8 
milhões em puérperas (59, 2%). De modo semelhante, o grupo de pessoas 



 

 
 

com idade entre 55 e 59 anos registra a menor demanda, com apenas 863,3 
milhões de vacinados (42,8%). 

Também estão protegidas 219,7 mil pessoas do sistema prisional, 171 mil 
profissionais das forças de segurança e salvamento; 134,9 mil 
caminhoneiros; 83,1 mil motoristas de transporte coletivo; e 8,4 mil 
trabalhadores portuários. Mais de 2,5 milhões de pessoas com doenças 
crônicas, 287,2 milhões de professores do ensino básico e superior; e 19,6 mil 
pessoas com deficiência. Funcionários do Metrô, CPTM, Correios, agentes de 
limpeza urbana e pessoas em situação de rua também foram inseridos na 
campanha desde 15 de junho. 

Em 2020, o Instituto Butantan entregou ao Brasil 75 milhões de doses da 
vacina, 10 milhões a mais em comparação a 2019. Neste ano, como doses são 
constituídas por três cepas de influenza: A / Brisbane / 02/2018 (H1N1) 
pdm09; A / Austrália do Sul / 34/2019 (H3N2); e B / Washington / 02/2019 
(linhagem B / Victoria). 

A vacina contra a gripe não é imunizada contra o novo coronavírus, mas a 
campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas 
respiratórios nos próximos meses. “Além de proteger a população contra a 
gripe, reduzir o impacto sobre os serviços de saúde em meio a uma pandemia 
do COVID-19, já que os sintomas dessas doenças são comuns”, diz o 
Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann. 

A orientação para profissionais que trabalham na campanha é para que haja 
organização da fila e do ambiente. Além disso, é importante realizar uma 
triagem com identificação do respiratório sintomático - presença de febre, 
tosse, coriza e falta de ar. Se uma pessoa apresentar febre ou mau estado 
geral, deve usar máscaras no paciente e adiada a vacina, com recomendação 
para seguir o isolamento familiar. 

Como as equipes devem anotar as doses aplicadas, com mesas e distâncias 
de pelo menos 1 metro entre o anotador e o paciente. Cada profissional tem 
uma recomendação de usar a caneta própria e o álcool fica disponível para 
uso. O vacinador deve seguir as normas de higienização. 
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Veículo: Tamoios News 

Caraguatatuba confirma mais duas mortes pela covid-19 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba confirmou nesta terça-feira (30), mais duas 
mortes pela covid-19. O número de mortes pelo novo coronavírus chegou a 34, 
sendo uma delas a morte de um nativo da Serra que estava internado em um 
município. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, como evitar mais recentes foram dois 
idosos. O primeiro, de 90 anos, foi internado no dia 19 de junho na Casa de 
Saúde Stella Maris e faleceu no dia 29 de junho. Ele tinha comorbidades. A 
segunda vítima foi uma senhora de 102 anos, que teve comorbidades e entrou 
no mesmo hospital no dia 21 de junho e faleceu no dia 23. 

Ontem, segunda-feira (29), um município havia confirmado mais duas mortes, 
também, de idosos e comorbidades. Foram confirmadas mortes por óbito de 
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). Faz parte do grupo de risco e 
possui comorbidades. Teste positivo pelo Instituto Adolfo Lutz. 

E, também, um idoso, de 84 anos, que foi internado no dia 17 de junho na 
Casa de Saúde Stella Maris e teve um óbito no domingo (28). O idoso fez parte 
do grupo de risco e possuía comorbidades. Teste positivo por laboratório 
credenciado. 

Amanhã, quarta-feira (1º), o comitê de saúde pode dar explicações sobre o 
crescimento de casos e mortes pela covid-19 no município. Caraguatatuba 
registra 384 casos confirmados e outros 157 em investigação. Amara ainda 
investiga outras 8 mortes pelo vírus. Segundo a cidade, o índice de ocupação 
dos leitos da UTI está em 56% e na enfermaria em 37%. 
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Auxílio emergencial de R $ 600 é prorrogado por mais dois 
meses 

 
O presidente Jair Bolsonaro assinou na tarde desta terça-feira (30) ou decretou 
o que ocorreu antes, por mais de dois meses, o auxílio emergencial de R $ 
600, destinado a trabalhadores de informações, microempreendedores 
individuais, autônomos, desempregados e pessoas com baixa renda durante a 
pandemia da covid-19. Com isso, cerca de 64,1 milhões de pessoas que 
receberam o benefício aprovado receberam mais duas parcelas, no mesmo 
valor. 

“Obviamente, isso tudo não é apenas para deixar uma economia operacional, 
viva, mas dar o sustento para essas pessoas. Nós aqui que estamos presentes 
sabemos que R $ 600 é muito pouco, mas para quem não tem nada é muito ”, 
afirmou Bolsonaro em discurso no Palácio do Planalto. 

A solenidade de execução do programa foi acompanhada pelos presidentes da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e Senado Federal, Davi 
Alcolumbre. Diversos ministros, além do vice-presidente, Hamilton Mourão, 
também participaram da cerimônia. Veja a íntegra do evento: 

“São mais duas aplicações e esperamos que, ao final dela, a economia já 
esteja reagindo, para que voltemos à normalidade ou mais rapidamente 
possível”, o que é o presidente. 

A Lei 13.982 / 2020, que instituiu o auxílio emergencial, foi aprovada pelo 
Congresso Nacional em abril e previa a possibilidade de um decreto 
presidencial de pagamentos ou pagamentos, desde que mantidos os valores 
utilizados. 

Até uma semana passada, o governo federal avalia o valor do auxílio por três 
meses, mas captura o valor de cada parcela de forma decrescente, por R $ 
500, R $ 400 e R $ 300, respectivamente. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/bolsonaro-auxilio-deve-ter-novas-parcelas-de-r-500-r-400-e-r-300


 

 
 

"Estamos aqui para anunciar, pelo presidente, que cumprirá o que o Congresso 
Nacional nos determinou, que poderia, por ato do Poder Executivo, prorrogar 
como três parcelas emergenciais, e quem é o presidente que está fazendo 
hoje, para garantir, por mais dois meses, um programa de hereditariedade, que 
é uma grande rede de proteção, que permite, junto com o BEM, que é 
beneficiário emergencial para aqueles que têm trabalho, que preserva mais de 
10 milhões de empregos e que essa rede de proteção é usada 65 milhões de 
pessoas ”, declarou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. 

O governo federal começou a pagar esta semana a terceira parcela do 
auxílio. Por Agência Brasil. 
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Veículo: Nova Imprensa 
Igreja evangélica é notificada por descumprir regras de saúde 

na Olaria 
Equipes de fiscalização vistoriaram mais de 900 estabelecimentos no fm de 

semana 

 
Uma igreja evangélica localizada no bairro Olaria, na região norte de 
Caraguatatuba, foi notificada por não cumprir regras de saúde contra o avanço 
do novo coronavírus (Covid-19). A maioria dos fieis estava sem a máscara de 
proteção facial e sem manter a distância de segurança entre eles. 

A denúncia foi feita para a Secretaria de Urbanismo pelo Canal 156 e ao 
chegarem ao local, os fiscais constaram as irregularidades. Diante do fato, a 
instituição foi notificada para que cumpra os protocolos determinados no 
decreto municipal 1.273/2020. 

A equipe de Fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba tem intensificado as 
vistorias para garantir o cumprimento dos protocolos de combate a pandemia. 
No final de semana foram fiscalizados mais de 900 estabelecimentos. 

A falta do uso de máscara, cumprimento do horário de funcionamento e 
ocupação além do percentual permitido foram algumas das infrações mais 
identificadas. Os que estavam abertos fora do horário determinado foram 
orientados a fechar as portas. Também foram atendidas 17 denúncias de 
perturbação de sossego. 

Já os agentes de trânsito autuaram quatro motociclistas que desobedeceram a 
determinação de não ir a locais públicos. Eles foram flagrados no Morro Santo 
Antonio, onde há fechamento da entrada. 

 
 

  

https://novaimprensa.com/2020/06/governo-anuncia-multa-de-r-500-para-pessoas-sem-mascaras-de-protecao.html
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-urbanismo/
https://novaimprensa.com/2020/06/idosos-serao-removidos-de-casa-de-repouso-que-nao-cumpria-regras-de-saude.html
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Veículo: Nova Imprensa 
Trecho urbano da Tamoios recebe pavimentação em 

Caraguatatuba 
O trânsito está funcionando em meia pista e com paradas nos dois sentidos 

 
Motoristas que costumam trafegar pelo trecho urbano da rodovia dos Tamoios 
(SP-99), em Caraguatatuba, devem ficar atentos porque uma parte da pista, 
sentido sul, está sendo repavimentada. As obras de recuperação asfáltica 
devem ser concluídas até quarta-feira (1º). 

Com a movimentação dos maquinários e operários, apenas meia pista de 
rolamento está liberada, mas com necessidade de paradas estratégicas. 

Segundo a construtora Queiroz Galvão, contratada pela Concessionária 
Tamoios, e responsável pelo serviço, a repavimentação também será 
executada o no trecho de serra. 

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão, colocou um agente de trânsito para monitorar o tráfego e evitar 
congestionamento no trecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://novaimprensa.com/2020/06/igreja-evangelica-e-notificada-por-descumprir-regras-de-saude-na-olaria.html
https://grupoqueirozgalvao.com.br/
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Veículo: Nova Imprensa 
Homem é preso por ‘gato’ de energia elétrica em 

Caraguatatuba 
O flagrante aconteceu em uma área que já havia sido autuada em janeiro de 

2020, por destruição de vegetação nativa 

 
Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (30) por ‘gato’ de energia 
elétrica em Caraguatatuba. 

O flagrante aconteceu em uma área que já havia sido autuada em janeiro de 
2020, por destruição de vegetação nativa e descumprimento de embargo, no 
bairro Rio Claro, no município de Caraguatatuba. 

A equipe da Polícia Ambiental Terrestre, bem como uma equipe da empresa de 
energia elétrica da cidade, a EDP, voltaram ao local em razão de um RAIA 
(Relatório de Averiguação de Incidente Administrativo) elaborado pelos policiais 
no dia da fiscalização. 

Assim, no local, foi constatado que havia um morador no barraco que foi 
erguido em área protegida, identificado como S. D. S., que estava furtando 
energia elétrica para seu uso. 

Risco de incêndio 

A 3a Cia de Polícia Ambiental Terrestre informa ainda que toda ligação 
clandestina de energia elétrica é um risco, principalmente de sobrecarga e 
incêndio. Com o ‘gato’ não existe isolamento correto dos cabos, deixando o 
local da gambiarra vulnerável. 

https://novaimprensa.com/2020/06/igreja-evangelica-e-notificada-por-descumprir-regras-de-saude-na-olaria.html
https://novaimprensa.com/2020/06/caraguatatuba-abre-58-vagas-em-diversas-areas-a-partir-de-segunda-29.html
https://www.edp.com.br/


 

 
 

Furto de energia elétrica 

Diante da confirmação do crime de furto de energia elétrica, foi dada voz de 
prisão ao infrator. Ele foi encaminhado até o Distrito Policial de Caraguatatuba 
e de acordo com o delegado de plantão foi arbitrada fiança no valor de R$ 800, 
que foi pago. 

A energia elétrica é tida como bem móvel, segundo o Código Civil (artigo 83, I), 
assim, pode ser objeto do delito de furto, pois o parágrafo 3º do artigo 155 do 
Código Penal, estipula que “equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou 
qualquer outra que tenha valor econômico” e também pode ser objeto de delito 
de estelionato (artigo 171 do Código Penal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://novaimprensa.com/2020/06/lei-que-implementa-energia-solar-em-predios-publicos-e-aprovada-em-ilhabela.html
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São José dos Campos, Jacareí, Caraguá e Caçapava registram 

novas mortes por coronavírus 
Óbitos foram informados pelas secretarias municipais de saúde, mas ainda não 

constam nos balanços dos governos estadual e federal. 

 
Quatro cidades da região registraram novas mortes por coronavírus até as 
18h30 desta terça-feira (30). São José dos Campos confirmou mais uma e tem 
o total de 93. Jacareí confirmou mais duas mortes e soma 32 óbitos. No litoral 
norte, Caraguatatuba passa a ter 33 mortes pela doença ao registrar mais duas 
nesta tarde. Um dos óbitos na cidade foi de uma idosa de 102 anos. Caçapava 
registrou a oitava morte. 
 
Os óbitos foram informados pelas secretarias municipais de saúde. Eles ainda 
não constam nos balanços dos governos estadual e federal. 
 
Em São José dos Campos, a morte foi de um homem de 74 anos. Ele estava 
internado em um hospital privado da cidade e faleceu na última segunda-feira 
(29). A cidade passou dos três mil casos confirmados de coronavírus nesta 
terça-feira. 
 
As mortes em Jacareí foram de um homem de 64 anos e uma mulher de 72. O 
primeiro, de acordo com a prefeitura, tinha hipertensão e diabetes. A mulher 
teria alzheimer, hipertensão e diabetes. Os dois óbitos foram em unidades 
públicas de saúde. 
 
Em Caraguatatuba, as duas mortes ocorreram na Casa de Saúde Stella Matis. 
Uma das vítimas é uma idosa de 102 anos, que foi internada em 21 de junho e 
veio a óbito dois dias depois. A outra morte foi de um idoso de 90 anos, que foi 
internado em 19 de junho e morreu na última segunda-feira (29). 
 



 

 
 

Caçapava confirmou a oitava morte por coronavírus na cidade. A vítima é um 
homem de 75 anos, que faleceu na última segunda-feira (29). Ele, que também 
tinha doença cardiovascular, foi internado em 9 de junho. No dia 12, foi levado 
para São Paulo. 
 
Nº de casos 
São José dos Campos 

 Casos positivos: 3.073 
 Recuperados: 1.912 
 Internados: 66 
 Mortes: 93 

Jacareí 
 Casos positivos: 602 
 Recuperados: 373 
 Internados: 23 
 Mortes: 32 

Caraguatatuba 
 Casos positivos: 384 
 Recuperados: 281 
 Internados: 63 
 Mortes: 33 (apenas de moradores de Caraguatatuba. Um morador de 

Natividade da Serra morreu na cidade, mas a morte foi contabilizada em 
Natividade) 
Caçapava 

 Casos positivos: 130 
 Recuperados: 87 
 Internados: 7 
 Mortes: 8 
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É Ano de Eleição 1 

 

Esta coluna dá início a uma nova versão do famoso Blogueando. Depois da 
série “Falando sobre Política”, iniciamos uma nova caminhada, intitulada “É ano 
de Eleição”, pois afinal, estamos entrando no clima do pleito!!! 

Coluna 
Na verdade a cidade, os políticos e este Blog nunca fugiram dos bastidores da 
política local, pois sempre estamos sondando informações, conjecturas, 
comentários e a famosa Rádio Peão. 

Nome 
Na verdade também, o nome é apenas figurativo, pois continuaremos a 
vasculhar o calabouço dos políticos, suas palavras, atos, acordos e tramoias no 
âmbito da Velha Política. 

Números 
Os números das Eleições Municipais em Caraguatatuba ainda não foram 
fechados, ou melhor, divulgados oficialmente pelo Cartório Eleitoral, mas 
podemos garantir que não fogem aos números das Eleições Nacionais de 
2018. 

Quantidade 
São mais de 150 Seções Eleitorais, distribuídas pela cidade, onde 
aproximadamente 80 Mil Eleitores serão obrigados a escolher um Prefeito e um 
Vereador. 

Quociente 
Se este número vingar, o Quociente Eleitoral para os partidos almejarem uma 
cadeira no Legislativo local será em torno de 4.600 votos. 



 

 
 

Majoritário 
Especula-se que pelo número de candidatos a disputar a cadeira mais famosa 
da cidade, situada na Rua Luís Passos Júnior 50, o vencedor poderá usá-la por 
quatro anos bastando ter um pouco mais de 18 mil votos. 

Oficial 
Assim que possível, daremos os números oficiais da Eleição Municipal deste 
ano. Aguarde!!! 

Facultativo 
Aproveito para ressaltar o meu protesto contra o Voto Obrigatório, apoiando 
incondicionalmente o Voto Facultativo!!! 

Data 
Quanto a data, é quase certo que teremos um novo dia para votar e deverá ser 
15 de Novembro – Dia da República – e apenas este dia para nós, pois não 
temos Eleitores o bastante para um Segundo Turno. 

Tempo 
Devido a provável transferência de data, os pré-candidatos terão mais tempo 
para se preparar, cativar o eleitor e conquistar a confiança dele para a hora do 
voto. 

Candidatos 
Assim como publicamos no início deste ano, espera-se pelo menos 10 
candidatos a Prefeito na disputa deste ano dos mais diversos partidos. 
Obviamente alguns irão desistir no meio do caminho e boa parte irá perder 
força, tendo em vista outros candidatos. 

Polarização 
Não vai ficar nervoso, bravo ou achar que nada mudou na política local se no 
final das contas, a disputa polarizar entre dois candidatos, pois é normal e 
sempre irá ocorrer, seja na Velha ou na Nova Política!!! 

Estamos iniciando esta nova fase do Blogueando. Aguarde que tem muito por 
vir, ler, analisar e opinar!!! 
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Veículo: O Vale 
Caraguatatuba registra mais duas e sobe para 33 mortes pela 

Covid-19 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba registrou mais duas mortes decorrentes do novo 
coronavírus e chegou a 33 nesta terça-feira (30). O número de pessoas 
diagnosticadas com a doença respiratória também cresceu e agora está em 
384. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas mais recentes foram dois 
idosos. O primeiro, de 90 anos, foi internado no dia 19 de junho na Casa de 
Saúde Stella Maris e faleceu no dia 29 de junho. Ele tinha comorbidades. A 
segunda vítima foi uma senhora de 102 anos, que tinha comorbidades e deu 
entrada no mesmo hospital no dia 21 de junho e faleceu no dia 23. 

O município investiga ainda possíveis 157 casos, com oito mortes suspeitas. 
Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 56% e a da 
enfermaria em 37%. 
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Câmara de Caraguatatuba vota projeto da LDO nesta terça 

Projeto prevê receita de R$ 878.791.609,00 para o próximo ano 
 

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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Unidade Móvel de Apoio à Castração presta atendimento aos 
moradores do Jetuba 

 
Entrou em funcionamento nesta terça-feira (30/06) a Unidade Móvel de Apoio à 
Castração (Zoomóvel) em Caraguatatuba. O primeiro bairro a receber a 
unidade foi o Jetuba, na região norte da cidade. 

O objetivo da Unidade Móvel é facilitar o acesso aos serviços do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) à população dos bairros mais afastados da região 
central. A equipe do CCZ que atende no Zoomóvel aplica a vacina contra raiva, 
faz a microchipagem e encaminhamento para a castração de cães e gatos em 
uma das 12 clínicas credenciadas pela Prefeitura de Caraguatatuba. O serviço 
é gratuito. 

O prefeito Aguilar Junior esteve acompanhando o início do funcionamento da 
Unidade Móvel, um dos compromissos assumidos em seu Plano de Governo. 

“É uma grande satisfação entregar aos munícipes a Unidade Móvel de Apoio à 
Castração. Os serviços oferecidos no Zoomóvel reforçam nossa preocupação 



 

 
 

com a saúde animal e complementam nosso Programa de Controle 
Reprodutivo de cães e gatos. Com isso, ampliaremos nosso atendimento à 
população de maior vulnerabilidade social e, portanto, com menor acesso a 
serviços médicos veterinários”. 

Ele ainda agradeceu ao deputado Federal Baleia Rossi por destinar ao 
município emenda parlamentar para a aquisição do Zoomóvel. 

A dona de casa Vera Lúcia Camargo de Souza levou dois cachorros e dois 
gatos para vacinar, microchipar e pegar o encaminhamento para castração. 
“Minha cachorrinha acabou tendo cria sem a gente querer. Dos seis da 
ninhada, consegui doar cinco. Acabei ficando com um. Com esse serviço que a 
Prefeitura oferece não correremos risco nem com os cachorros nem com os 
gatos de ninhadas indesejadas. Tive um ótimo atendimento”, disse. 

No primeiro dia de ação no Jetuba foram feitos 40 atendimentos pré-
agendados para evitar aglomerações por causa da pandemia do novo 
coronavírus. Nesta quarta-feira (1º) o veículo vai atender a comunidade do Alto 
Jetuba. 

Para participar do Programa de Castração o munícipe deverá apresentar no 
CCZ, após agendamento via telefone, cópias do RG, CPF, comprovantes de 
residência e de renda de até três salários mínimos (R$ 3.135), 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. 
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Autoescolas estão autorizadas a funcionar, com restrições em 
Caraguatatuba 

 
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) 
estabeleceu diversos protocolos sanitários para a reabertura dos Centros de 
Formação de Condutores (CFCs). Com base na liberação do Detran-SP, a 
Prefeitura de Caraguatatuba autorizou a abertura das autoescolas, mediante a 
observação de procedimentos de distanciamento social e higienização para a 
retomada segura e gradativa das atividades econômicas no município, em 
consonância com as fases estabelecidas no Plano São Paulo do Governo 
Estadual, devido à pandemia Covid-19, doença provocada pela nova cepa do 
coronavírus. 

O os critérios e procedimentos para a retomada das autoescolas no município 
de Caraguatatuba estão previstos no Decreto Municipal 1.282, de 29 de junho 
de 2020, publicado nesta terça-feira (30/6), na Edição 319 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município, disponível no 
link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/06/Edital_319.pdf. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-saude-Detran-1.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_319.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_319.pdf


 

 
 

Em Caraguatatuba as autoescolas vão funcionar de segunda a sábado, das 8h 
às 19h, levando em consideração a obrigatoriedade das aulas práticas 
noturnas. As medidas estabelecidas permite ao Detran-SP orientar, 
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das ações preventivas e os protocolos 
sanitários preconizados pelo Plano nos Centros de Formação dos Condutores. 

As aulas teóricas para primeira habilitação devem ocorrer de forma remota, 
ministradas pelos instrutores através de videoconferência. Já aqueles que 
passam por reciclagem, terão acompanhamento online, no modelo EAD 
(Ensino à Distância). A realização das provas será presencial e individual. A 
aplicação será feita por agendamento pelos CFCs, seguindo os devidos 
cuidados. O uso de máscara será obrigatório e os Centros de Formação 
deverão oferecer álcool em gel para higienização das mãos. 

De acordo com o Detran-SP, a medida atende demandas iniciadas antes da 
suspensão do atendimento presencial nas unidades, em 20 de março, em 
função da pandemia de COVID-19 e beneficia cerca de 50 mil candidatos de 
primeira habilitação, PCD, mudança de categorias e reabilitação. 

Para evitar aglomerações, as ações preventivas também farão parte da nova 
rotina das aulas práticas. Os testes, com previsão de retomada a partir da 
segunda quinzena de julho, serão realizados em ambientes abertos, definidos 
pelos municípios e com adequação de horários entre um exame e outro. O 
objetivo é reduzir a quantidade de provas e adotar escalonamento. Alunos e 
instrutores deverão usar máscara e o veículo passará por higienização a cada 
exame. 

A Diretoria de Habilitação do Detran-SP publicará comunicados e portarias 
regulamentando os processos de inovação com os protocolos de prevenção e 
cuidados sanitários. A estimativa é de que, a partir do dia 1º de julho, mais de 
100 mil condutores paulistas possam regularizar suas carteiras nacional de 
habilitação (CNHs), se matriculando nos cursos de reciclagem ministrados por 
plataformas de Ensino a Distância (EAD), desburocratizando os processos com 
inovação e eficiência. 

Confira o Protocolo Sanitário para retomada dos serviços pelos Centros 
de 

Formação de Condutores do Departamento Estadual de Trânsito do 
Estado de São Paulo: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/protocolo-saude-Detran-1.pdf 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-saude-Detran-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-saude-Detran-1.pdf


 

 
 

Confira todos os protocolos 
sanitários: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-
regras-para-retomada/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-regras-para-retomada/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-regras-para-retomada/
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Câmara aprova em urgência suspensão do recesso de julho e 
LDO em primeiro turno 

 
Na 22ª sessão ordinária do ano, realizada na noite desta terça-feira, foi 
aprovado por unanimidade o projeto de lei 02/20, da Mesa da Câmara, que 
dispõe sobre a suspensão do período de recesso da Câmara Municipal de 
Caraguatatuba durante o mês de julho de 2020. A proposta entrou em regime 
de urgência. 

A propositura que suspende o recesso foi criada já que a Casa de Leis esteve 
impossibilitada de realizar sessões legislativas por conta da pandemia do 
COVID-19 e, para que os trabalhos do Legislativo não sejam prejudicados com 
a não realização de sessões durante um período, faz-se necessária a 
suspensão do recesso, para que a Câmara consiga realizar suas atribuições 
normalmente dentro das orientações dos órgãos competentes. 

O 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, também foi aprovado por 
10 votos a 5. Foram contrários os vereadores: Celso Pereira, Dennis da Silva 



 

 
 

Guerra, Elizeu Onofre da Silva (Ceará), Fernando Augusto da Silva Ferreira 
(Fernando Cuiu) e José Eduardo da Silva (Duda Silva). 

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. A votação em segundo turno deverá ocorrer 
nas próximas sessões ordinárias. 

Essa é a terceira 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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Caraguatatuba segue protocolo internacional na realização de 
tomografias dos casos suspeitos de Covid-19 

 
Os pacientes que chegam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centro, 
unidade destinada a atender somente casos de suspeitos com o novo 
coronavírus, são submetidos a exames laboratoriais e havendo indicação 
médica são encaminhados para tomografia, conforme protocolo do Ministério 
da Saúde. 

Na anamnese é checada a pressão arterial, temperatura, histórico médico, uso 
de medicamentos, doenças pregressas, idade, entre outras informações 
importantes para que o médico tenha um quadro geral do enfermo. 

De acordo com a análise, o paciente é submetido a hemograma completo, 
radiografia e encaminhamento para a tomografia. A tomografia tem um papel 
importante no parecer diagnóstico da equipe médica e ajuda a direcionar a 
decisão de uma linha terapêutica de acordo com os protocolos. 



 

 
 

Desde o início do funcionamento do tomógrafo, na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), Centro, no dia 10 deste mês, a equipe da Secretaria de 
Saúde já realizou 810 exames para detectar lesões sugestivas do novo 
coronavírus, lembrando que o achado radiológico sempre está associado à 
avaliação clínica do médico. 

A média diária desse exame é de 50 procedimentos, mas houve dia de chegar 
a 87 tomografias. Esse aparelho veio dar suporte ao tomógrafo da Casa de 
Saúde Stella Maris, que estava com sobrecarga de demanda. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, havendo sobrecarga de exames, que 
ultrapassem a média diária os pacientes serão encaminhados para tomografias 
na Casa de Saúde Stella Maris e no Hospital Regional do Litoral Norte. 

“Dependendo do quadro geral, ou seja, se a pessoa for jovem, não possui 
comorbidades como diabetes, hipertensão, doença renal crônica, entre outras, 
e está com 10% dos pulmões comprometidos, talvez seja possível tratar em 
casa. Se o comprometimento for de 25%, ela fica de dois a três dias na UPA. 

Se for de 50%, a internação no hospital é imediata. Caso a pessoa seja do 
grupo de risco e apresente qualquer alteração nos pulmões detectada na 
tomografia, o procedimento é a internação”, explicou o médico Alessandro 
Loiola. 

O médico afirmou ainda que além de estar seguindo o protocolo internacional 
de atendimento para os casos de Covid-19, a rede municipal de saúde tem à 
disposição dos pacientes todos os equipamentos necessários para 
atendimento no semi-intensivo e intensivo. “Tem equipamentos necessários e 
profissionais bem treinados para podermos enfrentar a pandemia da melhor 
forma”, garantiu Loiola. 
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Homem é detido após descoberta de ‘gato’ em Caraguatatuba 

 
Um homem foi conduzido para a delegacia de Caraguatatuba na tarde desta 
terça-feira (30/06), após técnicos da Empresa EDP com o apoio de uma equipe 
da Polícia Ambiental, descobrirem uma ligação clandestina de energia elétrica 
em um barraco no bairro Rio Claro, na região Sul da cidade. 



 

 
 

Fotos: Policiamento Ambiental 
 
O ‘gato de energia’ como a ação é popularmente conhecida foi registrada 
depois de uma fiscalização em área autuada por destruição de vegetação 
nativa e descumprimento de embargo em janeiro deste ano, e contou com uma 
equipe da Empresa EDP em razão de um RAIA (Relatório de Averiguação de 
Incidente Administrativo) elaborado pelos policiais no dia daquela fiscalização. 
O homem foi autuado pelo crime de furto de energia elétrica e foi liberado após 
pagar fiança R$800,00 para responder o crime em liberdade. 
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Prefeitura de Caraguatatuba segue protocolo do Detran-SP e 

libera funcionamento de CFCs 

 
  
  
  

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) 
estabeleceu diversos protocolos sanitários para a reabertura dos Centros de 
Formação de Condutores (CFCs). Com base na liberação do Detran-SP, a 
Prefeitura de Caraguatatuba autorizou a abertura das autoescolas, mediante a 
observação de procedimentos de distanciamento social e higienização para a 
retomada segura e gradativa das atividades econômicas no município, em 
consonância com as fases estabelecidas no Plano São Paulo do Governo 
Estadual, devido à pandemia Covid-19, doença provocada pela nova cepa do 
coronavírus. 

O os critérios e procedimentos para a retomada das autoescolas no município 
de Caraguatatuba estão previstos no Decreto Municipal 1.282, de 29 de junho 
de 2020, publicado nesta terça-feira (30/6), na Edição 319 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município, disponível no 
link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/06/Edital_319.pdf. 

Em Caraguatatuba as autoescolas vão funcionar de segunda a sábado, das 8h 
às 19h, levando em consideração a obrigatoriedade das aulas práticas 
noturnas. As medidas estabelecidas permite ao Detran-SP orientar, 
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das ações preventivas e os protocolos 
sanitários preconizados pelo Plano nos Centros de Formação dos Condutores. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-saude-Detran-1.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_319.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_319.pdf


 

 
 

As aulas teóricas para primeira habilitação devem ocorrer de forma remota, 
ministradas pelos instrutores através de videoconferência. Já aqueles que 
passam por reciclagem, terão acompanhamento online, no modelo EAD 
(Ensino à Distância). A realização das provas será presencial e individual. A 
aplicação será feita por agendamento pelos CFCs, seguindo os devidos 
cuidados. O uso de máscara será obrigatório e os Centros de Formação 
deverão oferecer álcool em gel para higienização das mãos. 

De acordo com o Detran-SP, a medida atende demandas iniciadas antes da 
suspensão do atendimento presencial nas unidades, em 20 de março, em 
função da pandemia de COVID-19 e beneficia cerca de 50 mil candidatos de 
primeira habilitação, PCD, mudança de categorias e reabilitação. 

Para evitar aglomerações, as ações preventivas também farão parte da nova 
rotina das aulas práticas. Os testes, com previsão de retomada a partir da 
segunda quinzena de julho, serão realizados em ambientes abertos, definidos 
pelos municípios e com adequação de horários entre um exame e outro. O 
objetivo é reduzir a quantidade de provas e adotar escalonamento. Alunos e 
instrutores deverão usar máscara e o veículo passará por higienização a cada 
exame. 

A Diretoria de Habilitação do Detran-SP publicará comunicados e portarias 
regulamentando os processos de inovação com os protocolos de prevenção e 
cuidados sanitários. A estimativa é de que, a partir do dia 1º de julho, mais de 
100 mil condutores paulistas possam regularizar suas carteiras nacional de 
habilitação (CNHs), se matriculando nos cursos de reciclagem ministrados por 
plataformas de Ensino a Distância (EAD), desburocratizando os processos com 
inovação e eficiência. 

Confira o Protocolo Sanitário para retomada dos serviços pelos Centros 
de 

Formação de Condutores do Departamento Estadual de Trânsito do 
Estado de São Paulo: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2020/06/protocolo-saude-Detran-1.pdf 

Confira todos os protocolos 
sanitários: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-
regras-para-retomada/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-saude-Detran-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-saude-Detran-1.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-regras-para-retomada/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-regras-para-retomada/
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Apesar do menor nível de óbitos por coronavírus no Litoral 

Norte, Ilhabela permanece na fase laranja 
 

A Prefeitura de Ilhabela seguirá a determinação do Governo do Estado de São 
Paulo e seguirá com a quarentena por mais 14 dias. O município continua na 
fase 2 (laranja) na classificação estadual e não poderá reabrir salões de 
beleza, bares e restaurantes. 
No município, bares e restaurantes operam pelo sistema delivery e drive thru. 
Os cultos religiosos são regulamentados por portaria e as igrejas foram 
autorizadas a abrir para celebrações em grupo desde o dia 26 de junho, 
respeitando o distanciamento de 1,5 m, com duas pessoas por banco ou 
assento e sendo obrigatório uso de máscara. 
O Governo Estadual informou sobre a prorrogação da quarentena, em uma 
coletiva de imprensa, realizada na sexta-feira (26). A prorrogação da 
quarentena interrompe a Fase III, da retomada das atividades do município, 
que prevê a abertura de bares, restaurantes, lanchonetes e salões de beleza 
no dia 15 de junho. 
Ilhabela, assim como as outras três cidades do Litoral Norte (São Sebastião, 
Caraguatatuba e Ubatuba) pertence a região que tem como referência a cidade 
de Taubaté, enquanto o número de casos de Covid-19, não for estabilizado 
nessa região, a cidade não poderá seguir para a próxima fase de flexibilização. 
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Litoral Norte tem 51 óbitos confirmados por coronavírus na 

manhã desta terça-feira 
 
Na manhã desta terça-feira, com dados divulgados pelas prefeituras do Litoral 
Norte, temos um total de 51 óbitos confirmados. 
 
Ubatuba 09 
São Sebastião 09 
Ilhabela 02 
Caraguatatuba 31 
 
Divulgamos o quadro geral de Caraguatatuba, o município com o maior número 
de óbitos por coronavírus do Litoral Norte SP. 
 
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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Zoomóvel do CCZ de Caraguatatuba começa a funcionar nesta 

terça-feira (30) 
 
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. 
Os interessados devem agendar, somente por telefone, pelo número 3887-
6888, o pedido para a cirurgia. 3887-6085. 
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Litoral Norte de São Paulo recebe Programa Sebrae Turismo a 

partir de julho 
 
O projeto vai realizar encontros com os empresários locais para auxiliar a 
retomada do Turismo na região. 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/turismolitnorte
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Pandemia no Litoral Norte 

 
São 1268 casos confirmados de Covid-19 

 
Marcelo Bacellar | OceânicaFM 
 
A Rádio Oceânica acompanha todos os dias números da pandemia em todo o 
Litoral Norte, com informações fornecidas pelas quatro prefeituras. 
O total de casos confirmados em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela chegou a 1268 com 53 mortes causadas pelo novo vírus. 
Caraguatatuba conta 33 mortes com 8 em investigação, além de 384 casos 
confirmados e 157 suspeitos. 
A cidade de São Sebastião tem o maior número de infectados. São 541 casos 
e 9 mortes por Covid-19, e ainda duas suspeitas. 
Em Ilhabela, são duas as mortes relacionadas à pandemia. O arquipélago tem 
187 casos confirmados e 68 suspeitos. 
Ubatuba registra nove mortes por coronavírus. A cidade tem 156 casos 
confirmados, com 33 sendo investigados. 
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RMVale bate novo recorde diários de infectados por 

coronavírus 

 
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. 
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Caraguatatuba inicia hoje os trabalhos com o ‘Zoomóvel’ para 

castração de animais 
O veículo será responsável pelo encaminhamento para castração dos Pets, em 

uma das 12 clínicas credenciadas pela Prefeitura 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba informou que, a partir desta terça-feira (30), o 
CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) estará realizando atendimentos com o 
‘Zoomóvel’, nome dado a Unidade Móvel que estará realizando serviços de 
avaliação da saúde dos animais domésticos da cidade (cães e gatos). 
O veículo será responsável pelo encaminhamento para castração dos Pets, em 
uma das 12 clínicas credenciadas pela Prefeitura, além de realizar a 
microchipagem dos animais. 
Segundo a Prefeitura o munícipe que tiver interesse no serviço, gratuito, deve 
realizar um agendamento para a visita dos profissionais, afim de evitar 
aglomerações durante a pandemia do coronavírus. O primeiro bairro a receber 
a visita da Unidade Móvel será o Jetuba. De acordo com a equipe do CCZ, 
foram feitos 39 agendamentos prévios. 

Inscrição 
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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Caraguatatuba registra mais duas e sobe para 33 mortes pela 

Covid-19 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba registrou mais duas mortes decorrentes do novo 
coronavírus e chegou a 33 nesta terça-feira (30). O número de pessoas 
diagnosticadas com a doença respiratória também cresceu e agora está em 
384. 
De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas mais recentes foram dois 
idosos. O primeiro, de 90 anos, foi internado no dia 19 de junho na Casa de 
Saúde Stella Maris e faleceu no dia 29 de junho. Ele tinha comorbidades. A 
segunda vítima foi uma senhora de 102 anos, que tinha comorbidades e deu 
entrada no mesmo hospital no dia 21 de junho e faleceu no dia 23. 
O município investiga ainda possíveis 157 casos, com oito mortes suspeitas. 
Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 56% e a da 
enfermaria em 37%. 
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