
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
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 Prefeitura libera funcionamento de autoescolas 

 
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 de Detran-SP, uma 
prefeitura de Caraguatatuba autorizou a abertura das autoescolas, usando uma 
observação de procedimentos de distanciamento social e de higienização para 
retomada segura e gradativa das atividades econômicas no município, em 
consonância com as fases definidas no Plano São Paulo do Governo Estadual, 
devido à pandemia Covid-19, doença provocada pela nova cepa do 
coronavírus. 

Os procedimentos e procedimentos para a reforma 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. Como medidas permitidas para Detran-SP, acompanhar e fiscalizar 
ou cumprir as ações preventivas e os protocolos sanitários preconizados pelo 
Plano nos Centros de Formação de Condutores. 

Como aulas teóricas para a primeira habilitação devem ocorrer de forma 
remota, ministradas pelos instrutores através de videoconferência. Já aqueles 
que passam por reciclagem, seguem acompanhamento on-line, sem modelo 
EAD (Ensino à Distância). A realização das provas será presidencial e 
individual. A aplicação será feita por agendamento pelos CFCs, seguindo os 
devidos cuidados. O uso da máscara é obrigatório e os Centros de Formação 
oferecem álcool em gel para higienização das mãos. 

De acordo com o Detran-SP, uma medida atende demandas iniciadas antes da 
suspensão do atendimento nas unidades, em 20 de março, em função da 

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


 

 
 

pandemia do COVID-19 e beneficia cerca de 50 mil candidatos à primeira 
habilitação, PCD, mudança de categorias e reabilitação. 

Para evitar aglomerações, como ações preventivas também farão parte da 
nova rotina de aulas práticas. Os testes, com previsão de retomada a partir da 
segunda quinzena de julho, serão executados em ambientes abertos, relatados 
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 usam máscara e o veículo passa por higienização a cada exame. 

A Diretoria de Habilitação de Detran-SP publica comunicados e portarias que 
regulam os processos de inovação com os protocolos de prevenção e cuidados 
sanitários. A estimativa é que, a partir do dia 1º de julho, mais de 100 mil 
condutores paulistas possam regularizar suas CNHs, se matricular nos cursos 
de reciclagem ministrados pelas aulas de ensino a distância (EAD), 
desburocratizando os processos com inovação e eficiência. 

Confira o Protocolo Sanitário para Serviços de Retorno de Centros 
de Formação de Condutores do Departamento 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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Cruzeiro do Sul Educacional demite professores em faculdades 
de São Sebastião e Caraguatatuba 

 
O grupo Cruzeiro do Sul responsável pela faculdade São Sebastião, em São 
Sebastião, e o Centro Universitário Módulo, em Caraguatatuba, critérios 
instituídos 21 professores das duas instituições na segunda-feira (29). 

Segundo informações, foram demitidos seis professores da Faculdade São 
Sebastião e 15 do Centro Universitário Módulo. 

Como demissões, em plena pandemia do novo coronavírus, surpreendeu os 
documentos demitidos. 

Segundo consta, uma instituição não aceita critério de reduzir o valor das 
mensalidades com justificativa de que preservar os empregos dos professores. 

Cruzeiro do Sul 

A instituição encaminhou uma nota ao Tamoios News sobre as demissões 
feitas em suas unidades. Na nota, uma instituição não confirmou quantos 
documentos foram emitidos em São Sebastião e Caraguatatuba, mas aborda 
uma maneira geral como dispensas ocorridas em todas as unidades do grupo 
educacional. Confira: 

Um Cruzeiro do Sul Educacional, uma das maiores organizações educacionais 
do Brasil, apresentou os seus indicadores de qualidade no ensino e pesquisa, 
atua desde 1965 no desenvolvimento e na formação de profissionais e 
cidadãos. 

Durante os 55 anos de desenvolvimento deste projeto e da construção desta 
organização, sempre foi absoluto e intransigente aos seus compromissos com 
a educação e seus alunos, parceiros, fornecedores, colaboradores e poder 
público. Em todas estas décadas, nunca deixou de observar a pontualidade 



 

 
 

quanto aos seus compromissos e nem colocou a sua responsabilidade por 
cada colaborador. 

Neste momento triste e sem paralelos na crise mundial que abateu sobre o 
Brasil desde meados de março e atinge praticamente todos os setores da 
economia, um Cruzeiro do Sul Educacional tem evitado tomar medidas mais 
drásticas, sofrendo com o aumento expressivo de inadimplência e evasão, 
resultados de impacto de pandemia no emprego e renda de seus alunos e 
famílias. 

Mas o agravamento e o prolongamento da crise econômica, somados às 
incertezas a partir do próximo semestre, levaram o grupo a adotar uma 
adaptação de custos, inclusive e inevitavelmente de pessoal, de modo a 
manter e preservar a economia econômica, a qualidade da sua operação 
pontualidade dos seus compromissos, assim como - e principalmente - os 
milhares de empregos que continuarão a ser gerados em um futuro que 
esperará o próximo e melhor. 

Um Cruzeiro do Sul Educacional reconhece e recebe uma contribuição valiosa 
dos colaboradores que estão neste momento difícil para todos, sendo 
desativados. Ao mesmo tempo, ele tem certeza de que continuará 
desenvolvendo o projeto ainda mais, assim como foi realizado até os últimos 55 
anos, para que esse momento excepcional seja breve e que a retomada seja 
vigorosa, bem como exigir um número muito maior de contratações. 
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Novas regras para uso de máscara começam a valer em SP 

 
Nesta quarta-feira (1º), equipes de Vigilância Sanitária estadual e municipal, 
ações educativas; multas podem ser aplicadas em pessoas e que violarem a lei 
e o recurso serão revertidas integralmente para o programa Alimento Solidário 
Como novas regras para uso de máscaras passam um valor nesta quarta-feira 
(1º) no estado de SP, com foco na prevenção contra o coronavírus. A partir de 
hoje, as equipes de vigilância sanitária estaduais e municipais vão multar 
pessoas ou setores comerciais que desrespeitaram o uso de máscaras em 
espaços comuns. 

“Esse é um esforço importante que o governo do Estado de São Paulo realiza 
ao lado das prefeituras, orientando, educando como pessoas e demonstrando 
uma importância para a salvação como suas vidas usando máscaras 
corretamente. O objetivo não é multar, mas orientar e alertar como pessoas 
para o uso da máscara, imprescindíveis para salvar vidas ”, afirmou o 
Governador João Doria na coletiva realizada hoje no Palácio dos Bandeirantes. 

Neste primeiro dia, os agentes estão percorrendo a região da Rua 25 de 
Março, o ponto comercial de grande circulação localizado no Centro da 
Capital. Os profissionais estão distribuindo 3 mil máscaras e orientando 
comerciantes e transeuntes sobre o uso adequado, com panfletos didáticos 
com o "passo a passo" para a utilização correta. Além disso, ocorre a entrega e 
a fixação de placas adesivas que podem estar disponíveis no local visível em 
uso, com orientações sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. 

Para pessoas jurídicas, um montante total de R $ 5.025,02 por pessoa sem 
máscara será fiscalizada. Já em espaços públicos, como ruas e praças, as 
pessoas que não estão usando a proteção serão multadas em R $ 524,59. Os 
valores serão integralmente repassados ao programa Alimento Solidário, que 
distribui cestas de alimentos para famílias. 

O Governo do Estado não colocou conteúdos exclusivos sobre a importância 
das máscaras. Há orientações sobre como usar, como normas e multas 
aplicáveis em lei; vídeos, podcasts e uma relação de "dúvidas frequentes". Há 
materiais para download, incluindo uma arte da placa que deve ser afixada em 
armazéns, reparações, comércio e outros locais de circulação pública.  



 

 
 

O endereço para acesso é 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras/. 

“Hoje é um dia muito importante para a saúde pública. Nós sabemos a situação 
da pandemia no país e no mundo, e uma das medidas mais difíceis para 
minimizar os riscos dessa pandemia é o uso da máscara, além do isolamento 
social e da higiene pessoal. Esses são os três pilares que temos para combater 
e minimizar os riscos dessa pandemia. No Estado de São Paulo, temos 97% de 
pessoas que cumprem essa determinação, mas essa pequena minoria que não 
usa uma máscara pode comprometer a saúde da grande maioria. Então, nossa 
ação é basicamente para proteção da população. Vamos fazer uma ação 
bastante incisiva, destacando a importância do uso, com uma grande força-
tarefa em todo o Estado ”, disse à diretora do Centro de Vigilância Sanitária, 
Maria Cristina Megid, durante a ação realizada na Rua 25 de Março. 

As denúncias sobre locais com pessoas sem máscara podem ser feitas pelo 
telefone 0800 771 3541, disque-statement of Vigilância. A ligação é gratuita e 
também permite o registro de denúncias relacionadas com Leis Antifumo e 
Anti-álcool para menores. 

Juntas, como Vigilância Sanitária do Estado e Prefeituras somam cerca de 5,5 
mil profissionais que fiscalizam ou cumprem leis de proteção e promoção da 
saúde pública. A definição da multa pela ausência de máscaras tem como 
objetivo conscientizar a importância da proteção facial individual em favor de 
toda a sociedade. 

Também a partir desta quarta, o Governo do Estado e a Prefeitura de São 
Paulo voltam a uma campanha pública de conscientização sobre o uso de 
máscaras em emissoras de rádio, televisão e redes digitais. 

Sobre a legislação 

Desde 5 de maio, como as equipes de vigilância sanitária realizam ações de 
campo educacional, focadas na importância do uso de máscaras e no 
distanciamento social seguro. 

Havia cerca de 18 mil abordagens orientadas para a população, com base no 
estado 64.959, que define o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção 
facial no contexto de pandemia do COVID-19. 

A partir de hoje, as empresas e pessoas podem ser multadas se infringirem a 
legislação. As novas regras estão definidas na Resolução SS 96, publicadas 
ontem (30 de junho) no Diário Oficial do Estado. 
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Caraguatatuba confirma uma 35ª morte por coronavírus 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba confirmou nesta quarta-feira (1º) a 35ª morte 
pelo novo coronavírus no município. Um dos óbitos ocorridos na cidade foi uma 
pessoa de Natividade da Serra. Segundo a Secretaria de Saúde, uma nova 
vítima foi um idoso de 61 anos, que teve comorbidades e foi internada no dia 
22 de maio na Casa de Saúde Stella Maris e transferida para o Hospital 
Regional. Ele faleceu no dia 15 de junho. Os exames deram positivo para a 
covid-19. 

Relatório da Secretaria de Saúde aponta que 34 mortes de moradores da 
cidade, 26 são idosos acima de 60 anos, ou seja, mais de 75% dos casos. O 
índice de mortalidade em todos os países nos casos em que o Covid-19 é 
maior no grupo acima de 60 anos e isso aumenta mais na faixa etária entre 70 
e 79 anos. 

Nesta quarta-feira (1º), às 18 horas, uma equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde gera uma transmissão ao vivo sobre o aumento de casos e 
mortes pela covid-19 no município. Caraguatatuba é uma segunda cidade no 
Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte em número de mortes, fica atrás 
apenas de São José dos Campos que registrou 93 mortes. Com relação ao 
número de casos, Caraguatatuba é uma sexta-feira entra os 39 municípios que 
compõem a região do Vale, Mantiqueira e Litoral Norte. 

Covid - Caraguatatuba tem 398 casos confirmados e outros 192 em 
investigação. Amara ainda investiga oito mortes pela covid-19. Atualmente, 22 
pessoas estão internadas na UTI, 19 delas na cidade e outras 40 em leitos de 
enfermaria, sendo quatro de fora da cidade. Segundo as prefeituras, os índices 
de ocupação de leitos UTI são 56% e enfermaria 36%. 

Como o idoso deve se prevenir? 



 

 
 

O grupo de risco chamado, como idosos, deve adotar como medidas de 
ameaça já utilizadas, como distanciamento social, uso de máscaras, 
higienização constante das mãos, limpeza e desinfecção de alimentos e 
ambientes e o mais importante, usar a Rede de Apoio ajuda de amigos, 
vizinhos, filhos para situações em que é necessário sair). 

Importante salientar que as pessoas que precisam entrar nas casas em que os 
idosos devem ter muito cuidado também, pois o vírus pode ser introduzido no 
ambiente por elas sem saberem. 

Se uma pessoa solicitar o vírus, apenas ficar doente depois de dois dias e 
muitos apresentarem sintomas, ou se tornar perigoso para os grupos de risco. 

A rede hospitalar em Caraguatatuba está preparada para atender a todos, mas 
esse vírus é muito rápido em debitar como pessoas mais idosas e, muitas 
vezes, não dá tempo nem tratamento para fazer efeito. 
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São Paulo pode iniciar semana que vem teste da vacina contra 
a covid-19 

 
O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira (1º) os 12 
centros clínicos que serão responsáveis pelo recrutamento de estudantes para 
a terceira fase de testes de Coronavac , a vacina contra o novo vírus coronário 
usado pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. 

Os testes serão realizados em 9 milhões de voluntários em centros de 
pesquisa de seis estados: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Paraná. Uma pesquisa clínica será coordenada pelo 
Instituto Butantan. Para os testes da vacina sejam iniciados, o governo paulista 
espera a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo Doria, 
isso deve ocorrer ainda nesta semana. 

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, estima que os testes da vacina 
sejam iniciados já na próxima semana. A partir da semana que vem, os centros 
selecionados divulgam os requisitos de inclusão dos candidatos e, então, 
podem iniciar o processo de estudo clínico em si. 

“Esperamos começar também já na semana que vem. O Butantan realizará o 
desenvolvimento final da vacinação. Na minha expectativa, é uma das vacinas 
mais promissoras do mundo. Vamos sair já com um acordo, havendo registro, 
disponibilização para o Brasil, iniciada em 60 milhões de doses [fabricadas na 
China] ”, disse Covas. 

A vacina é inativa, ou seja, contém apenas fragmentos de vírus inativos. Com 
uma aplicação de dose, o sistema imunológico passário a produzir contra o 
agente causador do covid-19, uma doença provocada pelo novo 
coronavírus. No teste, metade das pessoas recebe a vacina e metade recebe 
placebo, substância inócua. Os voluntários não sabem ou vão receber. “E tudo 
isso será acompanhado, por um tempo determinado, por um organismo 
internacional que verifique os dados [se a vacina é ou não eficiente e segura]”, 
informou o diretor do Butantan. 

http://https/agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/sao-paulo-vai-produzir-vacina-contra-o-novo-coronavirus


 

 
 

Na cidade de São Paulo, os testes serão conduzidos pelo Hospital de Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), pelo Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas e pelo Hospital Israelita Albert Einstein. No interior 
do estado, haverá testes na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no 
Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, na Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto e no Centro de Saúde da Faculdade de Medicina da 
USP de Ribeirão Preto. 

As pesquisas serão realizadas, ainda, na Universidade de Brasília (UnB); no 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro; no 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal 
de Minas Gerais; nenhum Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) do Rio Grande do Sul e nenhum Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná. 

A vacina contra o coronavírus desenvolvido pela Sinovac é considerada uma 
das mais promissoras do mundo, porque usa a tecnologia já conhecida e 
aplicada em outras vacinas. Também é uma das mais avançadas em testes - 
está na terceira etapa, chamada clínica, testagem em humanos. O laboratório 
chinês já testou o produto em cerca de mil voluntários na China, nas fases 1 e 
2. Antes, o modelo experimental aplicado em macacos mostra resultados 
expressivos em termos de resposta imune contra as ameaças de vírus. 

Agora, a farmacêutica fornece ao Butantan como doses da vacina para a 
realização de testes clínicos de fase 3 em alimentos no Brasil, com o objetivo 
de demonstrar sua eficácia e segurança. 

Caso a vacina seja aprovada, o Sinovac e o Butantan vão firmar um acordo de 
transferência de tecnologia para produção em escala industrial tanto na China 
quanto no Brasil para fornecimento gratuito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Os passos seguintes serão o registro do produto pela Anvisa e o 
rnecimento da vacina em todo o Brasil. 

“Quero ressaltar que o acordo com o Sinovac prevê explicitamente o 
transferência de tecnologia para produção em escala industrial da vacina 
contra o coronavírus em São Paulo pelo Instituto Butantan. E garantir também 
que a vacina será distribuída gratuitamente pelo SUS em São Paulo e em todo 
o país. A capacidade de produção do Instituto Butantan é de 100 milhões de 
unidades de vacina ”, afirmou o governador João Doria. 

No entanto, pelas alterações de Dimas Covas, o Instituto Butantan terá que ser 
adaptado para produzir vacina, ou pode levar até dez meses. Por Agência 
Brasil. 
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Eleições municipais serão realizadas no dia 15 de novembro 

 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), no primeiro turno, 
com base em texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que adia em 
seis semanas, as eleições municipais deste ano em razão da pandemia de 
covid-19. Uma matéria foi aprovada por 402 votos a 90. Também foram 
registrados quatro abstenções. 

O texto do relator, deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), 
recomenda a aprovação, sem alterações, do texto oriundo do Senado . Dessa 
forma, o primeiro turno das eleições municipais será adiado de 4 de outubro 
para o dia 15 de novembro. Um dado do segundo turno passa para o dia 29 de 
novembro. 

“Se, por um lado, entendemos que o periódico periódico é inerente ao princípio 
democrático, o alicerce do sistema constitucional brasileiro e integra como 
cláusulas pétreas da Constituição, por outro lado há grande preocupação com 
a segurança sanitária de todo o processo eleitoral”, afirmou o relator. Para ele, 
uma proposta contempla ambos os valores em questão. 

Uma proposta conferida ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é prerrogativa de 
definir os horários de funcionamento das sessões eleitorais, bem como as 
medidas de distribuição dos eleitores nas sessões para minimizar os riscos de 
aglomeração nos dias de avaliação. Por já ter sido aprovado no Senado, uma 
matéria segue para a promulgação do Congresso Nacional - caso não seja 
alterado pelos deputados. 

Por se tratar de alteração constitucional, uma proposta será submetida ao 
segundo turno de votação na Câmara ainda nesta quarta-feira. De acordo com 
o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), por já ter sido 
aprovado no Senado, uma matéria será promulgada pelo Congresso nesta 
quinta-feira (2), às 10h, caso não seja modificado pelos deputados. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/senado-aprova-adiamento-das-eleicoes-para-15-de-novembro


 

 
 

A medida não é permitida no tempo de carga dos eletivos. “A opção parece ser 
mais acertada, por garantir tanto a execução das decisões ainda neste ano de 
2020, sem a necessidade de alterar os mandatos dos atuais preferidos e 
verificadores e os próximos mandatários”, argumenta Jhonatan de Jesus. 

Flexibilidade 

O texto aprovado para uma espécie de “janela” que permite o julgamento de 
novas alterações de dados de forma pontual, em municípios nos quais ainda há 
condições sanitárias arriscadas. Caso ou adiamento, em virtude da pandemia 
de covid-19, seja necessário em todo um estado, a autorização de novo 
adiamento será feita pelo Congresso. Esses adiamentos só podem ocorrer até 
27 de dezembro de 2020. 

Além disso, o TSE também pode ampliar hipóteses de justificativa eleitoral nos 
casos em que a epidemia não é desacelere e os controladores não se sintam 
seguros para sair para votar. O próprio relator sinalizou positivamente sobre a 
possibilidade do congresso, caso seja necessário, aprovar a anistia para quem 
não votou mais. Por Agência Brasil. 
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Tire suas dúvidas sobre o uso obrigatório de máscara em SP 

 
A partir de julho, pessoas e usuários podem ser multados pela Vigilância 
Sanitária; valores custearão cestas do Alimento Solidário 

A partir desta quarta-feira (1º de julho), a Vigilância Sanitária vai multar 
pessoas ou produtos comerciais que desrespeitaram o uso de máscaras em 
espaços comuns. Os valores serão integralmente repassados ao programa 
Alimento Solidário, que distribui cestas de alimentos para famílias. 

Abaixo, tire suas dúvidas sobre a obrigatoriedade e a fiscalização. 

Quais são as diferenças entre o Decreto Estadual 64.959 / 2020 e a 
Resolução SS - 96? 

O Decreto Estadual 64.959 estabeleceu o uso geral e obrigatório de 
máscaras. Os valores de multa indicados nesta legislação estão embasados no 
Código Sanitário. Já uma nova resolução, complementar e decrescente, fixa 
multas nos valores de R $ 524,59 para pessoas físicas e R $ 5.025,02 para 
policiais, vezes ou número de pessoas sem proteção de devida. 

Para quais requisitos a Resolução SS - 96 é válida? 

A Resolução é válida para todos os comerciantes e prestadores de serviços, 
incluindo ambientes de trabalho, estudo, lazer, esporte, entretenimento, casas 
de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, 
praças de alimentação, centros comerciais , bancos e similares, 
supermercados, açougues, padarias, farmácias, drogarias, repartições 
públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de 
exposição e transporte coletivo. Os condomínios também devem seguir a regra 
nas áreas comuns de circulação de moradores e visitantes. 

Como funciona a fiscalização? 

O início da aplicação de penalidades é acompanhado por uma ampla 
campanha educativa promovida pelo Governo do Estado em meios de 



 

 
 

comunicação como jornais, revistas e emissoras de rádio e TV para 
esclarecimento sobre deveres, proibições e sanções impostas pela 
resolução. O cidadão será abordado cordialmente e receberá uma explicação 
sobre o uso correto das máscaras. Para formalização da multa, o agente vai 
solicitar o número do CPF de pessoas físicas e o CNPJ para negócios 
comerciais. 

Caso o cidadão ou estabelecimento não tenha uma multa, o que 
acontece? 

O cidadão ou estabelecimento terá seu nome incluído na Diva Vida do Estado. 

Como denunciar um estabelecimento onde uma regra não é cumprida? 

As denúncias sobre locais com pessoas sem máscara podem ser feitas pelo 
telefone 0800 771 3541, disque-statement of Vigilância. É garantido ou sigilo e 
anonimato. A ligação é gratuita e também permite o registro de denúncias 
relacionadas com Leis Antifumo e Anti-álcool para menores. 

PESSOAS JURÍDICAS 

Quais são as ações obrigatórias para os compostos? 

Os itens devem ser afixados, no local visível, um aviso sobre o uso obrigatório 
de máscaras, com cobertura de nariz e boca. Além disso, também pode 
anunciar os eventuais infratores sobre a proibição de entrada e permanência 
no local sem uso da proteção. Caso o usuário persista com uma conduta 
errada, o responsável pelo estabelecimento deve solicitar a retirada imediata 
do local, se necessário, usando o auxílio da força policial. O aviso obrigatório 
está disponível para download gratuito no 
site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras . 

Os requisitos devem obrigatoriamente fornecer máscara de proteção? 

Os requisitos permitidos oferecem máscaras para clientes, por iniciativa própria 
e seu critério, sem obrigatoriedade. A legislação determina que proibição de 
entrada e / ou permanência sem uso adequado da máscara. 

Qual é a multa imposta a criar que não cumpre uma resolução? 

A Resolução estabelece uma multa no valor de 182 Ufesps (Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo), correspondente a R $ 5.025,02 para cada infrator 
dentro do estabelecimento no ato da fiscalização. A ausência de sinalização 
também resulta em um valor não superior a 50 Ufesps, correspondente a R $ 
1.380,50. 

Em condomínios particulares também podem ocorrer multas? 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras/


 

 
 

Sim. A Vigilância Sanitária tem autoridade para entrar em condomínios 
residenciais ou fotografia. Nos espaços de uso comum, como as pessoas 
também devem usar máscara obrigatoriamente. Caso não seja utilizado, o 
condomínio será multado por pessoa que estiver descumprindo uma norma. 

PESSOAS FÍSICAS 

E qual é a multa para os pedestres nas vias públicas? 

Uma multa para pessoas sem máscaras cobrando corretamente o nariz e a 
boca está fixada em 19 Ufesps, correspondentes a R $ 524,59. 

Como será a abordagem da vigilância sanitária nas ruas? A fiscalização 
vai poder multar o cidadão? 

Sim, o trabalho de campo será feito pelos impostos municipais e estaduais da 
Vigilância Sanitária e que poderá solicitar apoio policial quando necessário. A 
abordagem preza pela educação e bom senso, sobre a conscientização sobre 
a importância do uso de máscaras para proteção individual e coletiva. 

O infrator terá o número de CPF solicitado no ato da aplicação da multa e, na 
sequência, receberá o auto de infração com prazo de defesa de dez dias. Caso 
o recurso seja aceito, uma multa é cancelada. Se não, ela poderá ser paga. 

Haverá uma abordagem e multa para cidadãos em veículos únicos e 
bicicletas? 

A legislação atual não contém voltados a transportes particulares, mas a 
recomendação das autoridades de saúde é que as pessoas usem máscaras 
em seus veículos e se recuperem ou usem o uso constante da proteção de 
suas residências. 

Como será uma abordagem com fumantes? 

Os fumantes serão orientados sobre o uso correto da máscara, principalmente 
aqueles que usam com ela no queixo, por exemplo. Também haverá orientação 
sobre os danos à saúde provocados pelo cigarro. Eles não serão multados 
enquanto estiverem fumando, mas devem colocar como máscaras assim que 
terminam de fumar. 

Quais são as regras para quem está fazendo uma refeição? 

Enquanto uma pessoa estiver se alimentando ou ingerindo, não será multada 
se estiver sem máscara. Entretanto, é fundamental recolocar uma máscara 
assim que terminar uma refeição. 

O uso de máscaras também será obrigatório para crianças e 
adolescentes? 



 

 
 

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso de máscara para 
crianças a partir de 2 anos de idade. Pais ou responsáveis precisam avaliar 
uma situação ideal para quem não se sente aposentado e manipula a 
proteção. Para adolescentes e adolescentes, uma máscara é obrigatoriamente 
obrigatória, sob pena de aplicação de multa pela ausência de proteção. 
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CaraguaPrev irá reajustar alíquota de 11% a 14% na 
contribuição previdenciária dos servidores municipais 

 
Com entrada em vigor da Emenda Constitucional (EC) nº 103, de 12 de 
novembro de 2019, o Governo Federal altera o sistema de prevalência social 
de todo o Brasil. Dessa forma, Caraguatatuba terá que reajustar 11% a 14% na 
contribuição previdenciária dos servidores municipais. 

A medida precisa ser aplicada pelos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPSs) brasileiros até 31 de julho, conforme regulamentado pela Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia por Meio da 
Portaria nº 1.348, de 3 de dezembro de 2019. 

O aumento de 14% previsto no artigo 11 da Emenda Constitucional é uma 
imposição da Constituição Federal. Com isso, todos os municípios brasileiros 
com RPPS devem alterar a alíquota de contribuição previdenciária para 
igualdade de servidores da União. A alteração será feita por meio de lei 
municipal. O desconto começa a ser efetuado no salário do servidor três meses 
após a aprovação da lei de natureza tributária, prazo exigido no parágrafo 6º do 
artigo 195 da Constituição Federal. 

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência do Município de 
Caraguatatuba (CaraguaPrev), órgãos máximos que representam os servidores 
municipais ativos e inativos no instituto, aprovaram uma verificação no 
parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional nº 103/2019. Pelo 
dispositivo, Estados, Distrito Federal e Municípios não podem manter alíquota 
inferior à contribuição dos servidores da União, que passou a ser de 14%. 

De acordo com o presidente do CaraguaPrev, Pedro Ivo de Sousa Tau, a não 
adoção da alíquota de 14% pode acarretar sanções do governo federal ao 
município. “Uma imposição da Constituição Federal no município precisa fazer 
esse desconto no desconto de servidores municipais para continuar com o 
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) no dia”. 

Segundo, o CRP compreende que o federativo segue as normas de boa 
gestão, de forma a garantir o pagamento de benefícios previdenciários aos 



 

 
 

seus segurados e pode receber transferências voluntárias de recursos da 
União, celebrar convenções, entre outros benefícios financeiros. 

O CaraguaPrev fica na Avenida Prestes Maia, 302 - Centro. Mais informações 
pelo WhatsApp (12) 98159-9043 ou pelo telefone (12) 3883-3252. O 
atendimento ao público on-line e via telefone é das 9h às 16h30, nos dias úteis. 
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Unidade de Quimioterapia e Radioterapia do RH deve ser 
concluída no início de 2021 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba informou que, segundo a Secretaria de Estado 
de Saúde, como obras da unidade de Quimioterapia / Radioterapia, anexa ao 
Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, segue dentro do 
cronograma. A previsão é que ela esteja concluída até o início de 2021. O 
investimento é de R $ 13 milhões. 

Imagem aérea mostra construção do anexo, junto ao Hospital Regional, onde 
funciona a unidade de Quimioterapia e Radioterapia (Foto: Divulgação / PMC) 

Esta é uma antiga requisição do prefeito Aguilar Junior que significa ser de 
importância vital para a região, pois os pacientes podem se deslocar por longas 
distâncias. “É desumano ou deslocamento de pacientes, que já sofre com 
doença”, afirma o prefeito 
Aguilar Junior. 

Segundo ele, uma referência é o Hospital São Francisco de Assis, em 
Jacareí. No entanto, existem casos de tratamentos que são feitos em cidades 
distantes a 800 km. 

De acordo com a Prefeitura, atualmente, 62 pacientes de Caraguatatuba são 
encaminhados para outros municípios como Jacareí, Taubaté, Campinas, 
Guaratinguetá, Barretos e São Paulo para realização de quimioterapia e 
radioterapia. São 51 que fazem quimioterapia e outros 11 que requerem 
radioterapia. 

Ainda conforme o estado há 52 pacientes que usam transporte, diariamente, 
para fazer quimioterapia, radioterapia e mesmo exames em outras 
cidades. Este número está reduzido na função de pandemia de novo 
coronavírus (Covid-19). 



 

 
 

Durante uma visita técnica realizada no local no ano passado, o médico da 
Secretaria Estadual de Saúde, Nelson Yatsuda, ressaltou o início do 
atendimento no local e exibiu toda a diferença para uma região. 

“A partir do funcionamento efetivo do hospital, os moradores do Litoral Norte 
usam menos o seu deslocamento. Em especial, pacientes oncológicos que 
podem acessar aqui os serviços de quimioterapia e cirurgias ”. 

As cidades do Litoral Norte (Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São 
Sebastião) fazem parte da Sub-região 5 da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte (RMVale) e contaminação hoje 
com uma população de cerca de 2, 5 milhões de pessoas, sendo que na 
temporada este número triplo, pode chegar a mais de 8 milhões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Radar Litoral 

 
PM prende dupla por tráfico no Reino em Ilhabela e captura 

foragido da justiça em Caraguá 
 
A Polícia Militar prendeu dois homens, na noite de terça-feira (30/6), pelo crime 
de tráfico de drogas, no bairro do Reino, em Ilhabela. Já em Caraguá, policiais 
militares capturaram um foragido da justiça. 

Na ocorrência da Ilha, a PM fazia patrulhamento no bairro quando dois 
indivíduos foram vistos em atitude suspeita. Um entregava uma sacola para o 
outro em uma motocicleta. 

Ao serem abordados foi constatado se tratar de entorpecentes. Foram 
apreendidos: 13 pedras de crack (8,2g), 35 buchas de maconha (111,60g) e 30 
eppendorfs de cocaína (38,32g), além de R$ 55 e um celular.  

Já na ocorrência em Caraguatatuba, um homem demonstrou nervosismo ao 
perceber a chegada da viatura da PM no bairro Poiares. Ele era procurado da 
justiça pelo crime de tráfico de drogas e retornará ao sistema prisional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Estado confirma entrega de Unidade de Quimioterapia do 

Hospital Regional para início de 2021 
 

De acordo com a Prefeitura, atualmente, 62 pacientes de Caraguatatuba são 
encaminhados para outros municípios como Jacareí, Taubaté, Campinas, 
Guaratinguetá, Barretos e São Paulo para tratamentos de Quimioterapia e 

Radioterapia. Com o funcionamento da Unidade, o deslocamento seria 
desnecessário. 

 
A Secretaria de Estado de Saúde informou que as obras da unidade de 
Quimioterapia/Radioterapia, anexa ao Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, seguem dentro do cronograma. A previsão é que ela seja 
concluída até o início de 2021. O investimento é de R$ 13 milhões. 
Esta é uma antiga reivindicação do prefeito Aguilar Junior que entende ser de 
vital importância para a região, pois os pacientes precisam se deslocar para 
distâncias longas. “É desumano o deslocamento dos pacientes, que já sofrem 
com a doença”, afirma o prefeito Aguilar Junior. 
Segundo ele, a referência é o Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí.  
Porém, há casos de tratamentos que são feitos em cidades distantes 800 km. 
De acordo com a Prefeitura, atualmente, 62 pacientes de Caraguatatuba são 
encaminhados para outros municípios como Jacareí, Taubaté, Campinas, 
Guaratinguetá, Barretos e São Paulo para tratamentos de Quimioterapia e 
Radioterapia. São 51 que fazem quimioterapia e outros 11 que precisam de 
radioterapia. 
Ainda conforme a prefeitura há 52 pacientes que usam o transporte, 
diariamente, para fazer quimioterapia, radioterapia e mesmo exames em outras 
cidades. Este número está reduzido em função da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 
Durante uma visita técnica realizada no local no ano passado, o médico da 
Secretaria Estadual da Saúde, Nelson Yatsuda, resaltou que o início do 
atendimento no local fará toda a diferença para a região. 
“A partir do funcionamento efetivo do hospital, moradores do Litoral Norte terão 
menos desgaste no seu deslocamento. Em especial, pacientes oncológicos 
que terão aqui serviços de quimioterapia e cirurgias”. 
As cidades do Litoral Norte (Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São 
Sebastião) fazem parte da Sub-Região 5 da Região Metropolitana do Vale do 



 

 
 

Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte (RMVale) e contam hoje com uma 
população de cerca de 2,5 milhões de pessoas, sendo que na temporada este 
número triplica, podendo chegar a mais de 8 milhões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Idosos acima de 60 anos são as maiores vítimas da Covid-19 

em Caraguatatuba 
 

Relatório da Secretaria de Saúde aponta que dos 34 óbitos ocorridos na 
cidade, 26 são de idosos acima de 60 anos, ou seja, mais de 75% dos casos. 

 
Apesar das diversas campanhas indicando os idosos como o grupo mais 
vulnerável à Covid-19, muitos ainda duvidam e circulam na rua sem os devidos 
cuidados e prevenção em relação à doença. Esse grupo de risco tem sido o 
mais atingido em Caraguatatuba. 
Relatório da Secretaria de Saúde aponta que dos 34 óbitos ocorridos na 
cidade, 26 são de idosos acima de 60 anos, ou seja, mais de 75% dos casos. 
O índice de mortalidade em todos os países em que houve casos da Covid-19 
é maior no grupo acima de 60 anos e isso aumenta mais na faixa etária entre 
70 e 79 anos. 
  
Como o idoso deve se prevenir? 
O chamado grupo de risco, como idosos, deve adotar as mesmas medidas de 
prevenção já conhecidas, como distanciamento social, uso de máscaras, 
constante higienização das mãos, limpeza e desinfecção de alimentos e 
ambientes e o mais importante, utilizar a Rede de Apoio (pedir ajuda de 
amigos, vizinhos, filhos para situações em que necessitar sair). 
Importante salientar que as pessoas que precisam entrar nas casas onde 
moram idosos devem ter muito cuidado também, pois o vírus pode ser 
introduzido no ambiente por elas sem saberem. 
Se a pessoa adquirir o vírus somente fica doente depois de dois dias e muitos 
sequer apresentam sintomas, o que se torna perigoso para os grupos de risco. 
A rede hospitalar em Caraguatatuba está preparada para atender a todos, mas 
este vírus é muito rápido em debilitar as pessoas mais idosas e, muitas vezes, 
não dá tempo nem do tratamento fazer efeito. 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal R3 
Prefeitura de Caraguá entrega títulos de regularização 

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal R3 
Procurado pela justiça é localizado em Caraguá 

 
Na noite da terça-feira, dia 30 de junho, equipe da Polícia Militar do 20º 
Batalhão, em Caraguatatuba, durante patrulhamento preventivo pelo bairro 
Poiares, deparou com um homem em atitudes suspeitas que, ao perceber dos 
policiais, apresentou certo nervosismo. 

Abordado e revistado, nada de ilícito foi encontrado com ele porém, após 
realizar pesquisa de seus antecedentes criminais, constou que ele estava 
procurado  pelo crime de tráfico de drogas. 

Diante dos fatos, foi conduzido ao Distrito Policial para as demais providências, 
permanecendo a disposição da justiça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Estado confirma entrega de unidade de quimioterapia para 

início de 2021 
Atualmente pacientes com câncer do Litoral Norte precisam viajar até 800 Km 

para fazer tratamento 

 
A Secretaria de Estado de Saúde informou que as obras da unidade de 
quimioterapia/ radioterapia, anexa ao Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, devem ser concluídas até o início de 2021. O investimento é de 
R$ 13 milhões. 

Atualmente, há casos de pacientes que precisam viajar 800 km para fazer o 
tratamento. Existem 62 pacientes de Caraguatatuba encaminhados para outros 
municípios como Jacareí, Taubaté, Campinas, Guaratinguetá, Barretos e São 
Paulo para tratamentos de câncer. São 51 que fazem quimioterapia e outros 11 
que precisam de radioterapia. 

Segundo a prefeitura, há 52 pacientes que usam o transporte, diariamente, 
para fazer quimioterapia, radioterapia e mesmo exames em outras cidades. 
Este número está reduzido em função da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). 

 

https://novaimprensa.com/2020/03/estado-confirma-abertura-do-hr-para-dia-30-de-marco.html


 

 
 

Durante uma visita técnica realizada no local no ano passado, o médico 
da Secretaria Estadual da Saúde, Nelson Yatsuda, resaltou que o início do 
atendimento no local fará toda a diferença para a região. 

“A partir do funcionamento efetivo do hospital, moradores do Litoral Norte terão 
menos desgaste no seu deslocamento. Em especial, pacientes oncológicos 
que terão aqui serviços de quimioterapia e cirurgias”. 

As cidades do Litoral Norte (Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São 
Sebastião) fazem parte da Sub-Região 5 da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte (RMVale) e contam hoje com uma 
população de cerca de 2,5 milhões de pessoas, sendo que na temporada este 
número triplica, podendo chegar a mais de 8 milhões. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a unidade é uma reivindicação antiga 
na região e de muita importância. “É desumano o deslocamento dos pacientes, 
que já sofrem com a doença”, afirmou. 
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Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1 Vanguarda 
Mortes por coronavírus confirmadas no Vale e região 

bragantina em 1º de julho 
Óbitos foram informados pelas secretarias municipais de saúde, mas ainda não 

constam nos balanços dos governos estadual e federal. 

 
Seis cidades da região registraram novas mortes por coronavírus até às 18h 
desta quarta-feira (1º). São José dos Campos confirmou mais duas e tem o 
total de 95. Jacareí confirmou mais cinco mortes e soma 37 óbitos. 
 
No litoral norte, Caraguatatuba passa a ter 34 mortes pela doença ao registrar 
mais uma nesta tarde. Piquete registrou a segunda morte e Guaratinguetá a 
quinta. Já em Pindamonhangaba, foram confirmados mais dois óbitos. 
 
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, as mortes foram de um homem de 61 anos, o qual 
estava internado e veio a óbito nesta quarta-feira (1º), no Hospital Municipal, e 
de uma mulher de 42 anos, que morreu dia 29 de junho em Caraguatatuba. 
 
As mortes em Jacareí foram de quatro homens e uma mulher, sendo eles: um 
de 64 anos que possuía doença renal crônica; 68 e 70 anos que tinham 
diabetes e outro idoso de 82 anos que continha doença cardiovascular e 
diabetes. Já a mulher de 95 anos, morreu em uma unidade particular de saúde.  
Ela tinha Alzheimer e doença cardiovascular crônica. 
 
Em Caraguatatuba, a morte ocorreu no Hospital Regional. O homem de 61 
anos foi internado em 22 de maio na Casa de Saúde Stella Maris e transferido 
para o hospital onde faleceu. Ele fazia parte do grupo de risco e tinha 
comorbidades. 
 
Até a publicação da reportagem, Piquete e Guaratinguetá não divulgaram 
detalhes sobre as novas mortes confirmadas. 



 

 
 

Já em Pinda os óbitos são de um paciente de 67 anos e uma idosa de 76, 
ambos estavam internados na UTI em um hospital público de São José dos 
Campos. 
 
Nº de casos 
São José dos Campos 

 Casos positivos: 3.195 
 Recuperados: 1.997 
 Internados: 59 
 Mortes: 95 

Jacareí 
 Casos positivos: 621 
 Recuperados: 384 
 Internados: 27 
 Mortes: 37 

Caraguatatuba 
 Casos positivos: 398 
 Recuperados: 281 
 Internados: 55 
 Mortes: 34 

Piquete 
 Casos positivos: 28 
 Recuperados: 20 
 Internados: nenhum 
 Mortes: 2 

Guaratinguetá 
 Casos positivos: 181 
 Recuperados: 67 
 Internados: 4 
 Mortes: 5 

Pindamonhangaba 
 Casos positivos: 223 
 Recuperados: 66 
 Internados: 6 
 Mortes: 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1 Vanguarda 
Casos de coronavírus confirmados no Vale e região bragantina 

em 1º de julho 
Informação é das secretarias municipais de saúde. Primeiros casos na região 

foram registrados em 18 de março. 

 
As cidades do Vale do Paraíba e região bragantina chegaram a 8.303 casos 
confirmados do novo coronavírus (Covid-19), até às 19h desta quarta-feira (1º). 
 
Foram registradas 290 mortes pela doença em 29 cidades (veja casos por 
município abaixo). Os números são das secretarias municipais de saúde.  
 
Apesar disso, nem todos os casos reportados constavam nos números 
divulgados pelos governos estadual e federal, que tem balanços diferentes. 
 
Confira a situação em cada cidade da região: 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
Os primeiros casos de coronavírus na região foram registrados em 18 de 
março - dois em São José dos Campos e um em Taubaté. Nos dias seguintes, 
foram confirmados casos da doença em Atibaia, São Sebastião, Bragança 
Paulista e Jacareí. 
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Editoria: Blogueando 

Veículo: Contra e Verso 

 
É ano de Eleição 2 

 
E o clima de Eleição em Caraguatatuba continua a todo vapor, aliás nunca 
parou desde o último pleito em 2016, pois o que corre na Rádio Peão ou nos 
Bastidores a cada dia se inflamam, ou seja, o carvão continua queimando!!! 

Coligação 

Esta Eleição terá uma diferença em comparação as anteriores. Este ano não 
teremos Coligação para os cargos no Proporcional, leia-se Legislativo, 
Vereadores. Coligação apenas no Majoritário, que significa o cargo de Prefeito. 

Quociente 

Na coluna anterior falamos sobre o Quociente Eleitoral, mas o que eu não 
disse está relacionado as vagas remanescentes. No último pleito eram eleitos 
os Vereadores pela soma dos votos da legenda numa primeira leva e o 
restante pelas sobras. 

Explicando 

Vamos exemplificar: Se o Quociente Eleitoral é de 4.600 votos e o partido A 
conseguiu 15 mil votos e o partido B 12 mil votos, numa primeira leva o partido 
A consegue 3 cadeiras e o partido B 2 cadeiras e assim por diante. Se as 
cadeiras se completarem numa única vez o assunto é encerrado, caso 
contrário vai pela sobra. 

Sobra 

Então vamos lá me acompanhe: O partido A conseguiu 3 cadeiras e sobraram 
1.200 votos e o partido B conseguiu 2 cadeiras e sobraram 2.800 votos. A partir 
daí quem tiver um número maior de sobra vai conquistando mais uma cadeira 
até que toda a composição do Legislativo esteja completa. 



 

 
 

2020 

Isto aconteceu até o pleito de 2016. Para as Eleições deste ano mantêm-se o 
Quociente Eleitoral, com o número definido através dos votos válidos, 
excluindo os votos Brancos, Nulos e Abstenções. O único item alterado diz 
respeito as sobras para a composição da Câmara. 

10% 

Se nas eleições anteriores os Vereadores eleitos pela sobra conseguiam uma 
cadeira com pouquíssimos votos, hoje a situação mudou, está diferente. Para 
as Eleições deste ano, o Vereador só se elege pela sobra se tiver pelo menos 
10% dos votos do Quociente Eleitoral, ou seja, se o número for 4.600 os eleitos 
pela sobra deverão ter pelo menos, 460 votinhos, pois caso contrário não 
ganha a cadeira. 

Exemplo 

Esta alteração tem por objetivo evitar que candidatos com pouquíssimos votos, 
no caso, 300, 250, 130 votos etc…. consigam uma cadeira, ou como ocorreu 
nas Eleições de Enéas e do Tiririca, que com mais de 1 Milhão de votos, 
arrastaram em suas coligações Deputados Federais com 2 mil e até menos 
votos para a Câmara Federal em Brasília. 

Medalhões 

Esse negócio de candidatura para o Legislativo é um caso sério e delicado, 
pois os partidos com os famosos Medalhões, ou seja, os eleitos que desejam 
reeleição terão dificuldade em conseguir uma cadeira e os novatos filiados 
terão um trabalho maior ainda, mas em contrapartida as chances aumentam, 
pois o Quociente Eleitoral será conquistado de maneira mais fácil. 

Novatos 

Por outro lado, os partidos que tem apenas novatos terão uma campanha mais 
equilibrada, pois cada um terá mais liberdade em brigar pelo voto e deverão 
contar unicamente com o seu trabalho para se eleger, enquanto que junto aos 
Medalhões, além de degrau para eles terão menos chance de ganhar uma 
cadeira. 

Medalhões 1 

Um exemplo de partido com Medalhões é o PSDB, que tem na legenda 
Vereadores como Cuiú, Duda Silva, Onofre Ceará, Celso Pereira, Antonio 
Carlos Júnior e Ivy Malerba. 

Novatos 1 

E por conseguinte, partidos com Novatos são o PRTB, PSL, PSOL, dentre 
outros. 



 

 
 

Dificuldade 

Você que está lendo esta coluna deve estar se perguntando qual a razão de 
tanta burocracia, tanta dificuldade em eleger os Vereadores numa Eleição??? 
Eu Explico. 

Facilidade 

Imagino que você está se perguntando agora: “Não seria mais fácil pegar os 15 
Vereadores mais votados na Eleição e dar a eles a posse em Janeiro???”. Eu 
vou explicar. 

Poder Absoluto 

É que o Legislador, quando elaborou a Lei Eleitoral que fala sobre o assunto, 
pensou em Rousseau, Pensador Francês, que visava impedir a todo custo o 
“Poder Absoluto”, ou seja, que um partido obtivesse a maioria das cadeiras de 
um Parlamento, inviabilizando a Democracia. 

Divergência 

Rousseau defendia a divergência de ideias e opiniões para manter o equilíbrio 
da Democracia, ou seja, nada de todo mundo gostar do amarelo ou detestar o 
Vermelho. Tá Explicado!!! 

Resumo 

Em suma, a briga será árdua, cansativa, intensa e quem souber trabalhar mais 
e melhor conseguirá o seu lugar ao sol, ou melhor, a sua cadeira na Avenida 
Frei Pacífico Wagner, 830. 

O assunto Eleição não para por aqui, pois até o dia de apertar os botões da 
Urna Eletrônica muita água vai rolar!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
Caraguatatuba registra 34º morte pela Covid-19 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba registrou a 34º morte pelo novo coronavírus 
nesta quarta-feira (1º). O número de casos da doença respiratória também 
cresceu e está em 398. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima foi um idoso de 61 anos, que 
tinha comorbidades e foi internado no dia 22 de maio na Casa de Saúde Stella 
Maris e transferido para o Hospital Regional. Ele faleceu no dia 15 de junho. 

Do total de infectados, o município registra 281 pessoas já recuperadas. Há 
ainda 192 casos em investigação e oito mortes suspeitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Sistema Costa Norte 

 
Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta quarta-

feira, 1º 
Cidade tem 33 mortes confirmadas pela doença 

 
A cidade de Caraguatatuba atualizou os dados de coronavírus no município na 
tarde desta terça, 30. De acordo com a prefeitura, são 384 casos confirmados 
da doença, sendo 34 mortes (33 de Caraguatatuba e uma importada) e outros 
107 casos em investigação. 
 
Há também oito óbitos em investigação e outros 5.202 pacientes com síndrome 
gripal. Foram descartados 1.722 casos e 281 pessoas se recuperaram da 
Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Repórter Litoral 
Combate à COVID-19: projeto colaborativo vai amparar 2 mil 

pessoas do litoral norte de SP 

 
Patrocinada pela EDP, com apoio do Instituto EDP, a iniciativa é fruto de uma 
parceria entre o Instituto Supereco, a OBME – Organização Brasileira das 
Mulheres Empresárias, o CEAG – Centro de Educação Ambiental de 
Guarulhos , a Fatec de São Sebastião, o Barlavento Coworking, a APlanet, a 
FASS – Faculdade São Sebastião e o Módulo – Centro Universitário e a feira 
comunitária Beco do Picaré 

O Instituto Supereco inicia, neste mês de junho, o projeto ‘Alinhavos de 
esperança a iluminar a travessia’, que promove ações integradas de 
prevenção imediata e combate ao contágio da COVID-19, e fortalece os 
ecoempreendedores comunitários do litoral norte de São Paulo. 

Com foco na economia compartilhada, solidariedade e rede colaborativa, a 
iniciativa vai entregar 2 mil máscaras de tecido para pessoas de grupos de 
risco e aquelas que vivem em regiões de alta vulnerabilidade social, além 
de 200 kits de presentes artesanais feitos pelos empreendedores 
locais para profissionais de serviços essenciais, cujas atividades não puderam 
ser interrompidas durante a quarentena. 

A confecção das máscaras e dos kits irá gerar renda a pequenos 
empreendedores locais como artesãos, costureiras, doceiras, padeiros 
artesanais, que vivem basicamente do turismo – principal vocação econômica 



 

 
 

do litoral norte – mas que tiveram sua renda impactada por tempo 
indeterminado devido à pandemia, como é o caso da feira comunitária Beco do 
Picaré, em São Sebastião. 

Os kits de produtos da gastronomia e artesanato locais serão entregues 
para surpreender, agradecer e presentear profissionais das áreas da 
saúde; de serviços públicos como limpeza urbana, energia, água e 
cemitério; serviços essenciais como mercado e farmácia; e de entregas, 
dentre outros, numa grande corrente do bem na região. O projeto também se 
soma às medidas preventivas estabelecidas pelo poder público referentes ao 
isolamento social, proteção e higiene adequada ao combate do coronavírus, 
por meio de ações educativas promovidas online – pelas redes sociais do 
Instituto Supereco e de seus parceiros – e por grupos de WhatsApp com os 
moradores locais. 

O litoral norte de São Paulo apresentou a maior taxa de crescimento em 
população do Estado de São Paulo nos últimos 10 anos, fragilizando a 
capacidade da atual estrutura de serviços públicos básicos nos quatro 
municípios para proteção e desenvolvimento humano, como acesso a água 
potável, saneamento básico e serviços de saúde. Apesar dos esforços dos 
gestores e da região ter um bom índice na adesão ao distanciamento social, a 
pandemia da COVID-19 aumenta muito o risco de contágio entre os mais 
vulneráveis socialmente. 

O projeto ‘Alinhavos de esperança a iluminar a travessia’ vai atender 
ao menos oito comunidades integrantes da costa norte e da costa sul de 
São Sebastião e de Caraguatatuba. Toda a logística está sendo 
organizada virtualmente pelos alunos voluntários da FATEC. “Não vejo 
outra maneira de resolver problemas sociais complexos e de combater 
desigualdades sem formar redes de trabalho colaborativas entre setores e 
comunidade, em busca de soluções eficientes e transformadoras. Isso só 
reforça a importância do trabalho conjunto entre o Instituto Supereco e nossos 
parceiros e da EDP ter confiado em nosso trabalho”, diz Andrée Vieira, 
presidente do Supereco. 

A EDP, distribuidora de energia da região é patrocinadora da iniciativa e 
ressalta a parceria por meio do projeto Alinhavos de esperança. “O Instituto 
EDP, desde sua criação há doze anos, tem como um de seus principais 
objetivos promover o desenvolvimento das áreas de atuação da Companhia. 
Valorizar a cultura local, saúde e empreendedorismo social do Litoral Norte, 
região muito impactada pelo contexto de pandemia, se torna ainda mais 



 

 
 

relevante neste contexto e o apoio ao projeto está alinhado com nosso 
propósito de impacto positivo”, ressalta Paulo Ramicelli, assessor da diretoria 
do Instituto EDP. 

O projeto ‘Alinhavos de esperança a iluminar a travessia’ é um dos 36 
selecionados pelo edital EDP Solidária – Covid-19, que destinou R$ 2,5 
milhões em recursos próprios para apoiar os projetos voltados a 
comunidades vulneráveis, com prioridade para pessoas de baixa renda, idosos 
e comunidades indígenas. O edital recebeu mais de 600 inscrições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Geral 

Veículo: Repórter Litoral 
Mais 900 kits de hortifrutis são entregues em Caraguatatuba 

com ajuda do Exército 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, em 
continuidade à entrega dos kits de hortifrutis, realiza nesta semana a 
distribuição de mais 900 kits contendo frutas, legumes e verduras provenientes 
da agricultura familiar. Desde o início da ação (16/06), 2.400 kits foram 
entregues, somando mais de 3,5 toneladas de alimentos. Ao todo, está prevista 
a distribuição de 3.600 unidades de kits de hortifrutis. 

Cada unidade escolar ficou responsável por realizar o contato com as 
famílias beneficiadas e informar local, data e horário para a retirada. A 
família selecionada será beneficiada com um kit, contemplando famílias de 
alunos em condições socioeconômicas de vulnerabilidade. 

Esta semana, a equipe do setor de alimentação escolar conta com o apoio 
do 6º Batalhão de Infantaria Leve (BIL) de Caçapava que auxilia na 
montagem e entrega dos kits. Os soldados estão na cidade para realizarem 
ações de apoio à situação emergencial causada pela pandemia da Covid-19. 

Contemplada com o kit de hortifrutis, a dona de casa Rosa Vieira, 34 anos, tem 
dois filhos na rede municipal. Ela conta que está desempregada e que os 
alimentos recebidos ajudarão muito sua família. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, orienta que pais ou responsáveis 
respeitem o distanciamento entre as pessoas, que apenas um representante 
por aluno vá realizar a retirada do kit e que esta pessoa não faça parte do 



 

 
 

grupo de risco de contaminação da Covid-19. Além disso, é obrigatório o uso 
de máscara.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Repórter Litoral 
Idosos acima de 60 anos são as maiores vítimas da Covid-19 

em Caraguatatuba 

 
Apesar das diversas campanhas indicando os idosos como o grupo mais 
vulnerável à Covid-19, muitos ainda duvidam e circulam na rua sem os devidos 
cuidados e prevenção em relação à doença. Esse grupo de risco tem sido o 
mais atingido em Caraguatatuba. 

Relatório da Secretaria de Saúde aponta que dos 34 óbitos ocorridos na 
cidade, 26 são de idosos acima de 60 anos, ou seja, mais de 75% dos casos. 

O índice de mortalidade em todos os países em que houve casos da Covid-19 
é maior no grupo acima de 60 anos e isso aumenta mais na faixa etária entre 
70 e 79 anos. 

Como o idoso deve se prevenir? 

O chamado grupo de risco, como idosos, deve adotar as mesmas medidas de 
prevenção já conhecidas, como distanciamento social, uso de máscaras, 
constante higienização das mãos, limpeza e desinfecção de alimentos e 
ambientes e o mais importante, utilizar a Rede de Apoio (pedir ajuda de 
amigos, vizinhos, filhos para situações em que necessitar sair). 

Importante salientar que as pessoas que precisam entrar nas casas onde 
moram idosos devem ter muito cuidado também, pois o vírus pode ser 
introduzido no ambiente por elas sem saberem. 



 

 
 

Se a pessoa adquirir o vírus somente fica doente depois de dois dias e muitos 
sequer apresentam sintomas, o que se torna perigoso para os grupos de risco. 

A rede hospitalar em Caraguatatuba está preparada para atender a todos, mas 
este vírus é muito rápido em debilitar as pessoas mais idosas e, muitas vezes, 
não dá tempo nem do tratamento fazer efeito. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Repórter Litoral 
Vacina contra influenza (H1N1) é liberada para todas faixas 

etárias 

 

Após estender a Campanha de Vacinação contra influenza (H1N1) até o dia 24 
de julho, o Governo do Estado de São Paulo determinou a liberação da vacina 
para pessoas de todas as faixas etárias, a partir desta quarta-feira 
(01/07), enquanto houver doses disponíveis nas unidades de saúde. 

Embora tenha sido liberada para toda a população, a campanha tem como 
prioridade imunização dos grupos específicos, principalmente de crianças (de 
seis meses a menores de seis anos), gestantes, puérperas com até 45 dias 
pós-parto e adultos (de 55 a 59 anos). 

O último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesau) mostrou que 
Caraguatatuba imunizou 31.783 pessoas dos grupos de prioridade da 
campanha. Dentre eles, estão 5.294 crianças, 692 gestantes, 132 puérperas e 
19.712 idosos. 

Além do público-alvo da campanha, a Prefeitura vacinou os funcionários da 
Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) – Regional Centro, 55 servidores dos 
Correios e 170 trabalhadores da empresa Praiamar Transportes. 

Pessoas dos grupos vulneráveis, que ainda não se vacinaram, e os demais 
interessados em receber a dose da vacina precisam procurar as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) das 8h às 16h. 



 

 
 

Para os moradores da região norte, atendidos pelas UBSs Tabatinga e 
Massaguaçu a vacinação será realizada na EMEF Prof.ª Antonia Antunes 
Arouca (Massaguaçu), também no mesmo horário. Como a UBS do bairro 
Tinga passar por reforma de melhorias do local, a vacinação é realizada na 
EMEI/EMEF Prof. Lúcio Jacinto. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y7nsteo3


 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: RM Vale 

Veículo: Meon 
RMVale completa 100 dias de quarentena com mais de sete mil 

casos confirmados de covid-19 
 

Apenas as cidades Lagoinha e São José do Barreiro não têm diagnóstico 
positivo da doença 

    

O estado de São Paulo completa 100 dias de quarentena nesta quarta-feira, 1º 
de julho. A Região do Vale do Paraíba já registrou mais de sete mil casos 
confirmados do novo coronavírus e 246 mortes. Ao todo, a região tem 4.588 
pacientes recuperados da Covid-19. Apenas as cidades Lagoinha e São José 
do Barreiro não têm diagnóstico positivo da doença. 

 

 

São José dos Campos lidera o ranking das cidades com mais casos 
confirmados da doença respiratória. Nesta quarta-feira, o município chegou a 
3.195 casos confirmados, sendo 95 óbitos e 1.997 pacientes recuperados. No 
município, a primeira morte da doença foi registrada em 31 de março. 



 

 
 

 

 

No gráfico acima, é possível observar a evolução da doença na cidade desde 
os primeiros casos divulgados pela Secretaria de Saúde de São José dos 
Campos. Desde 1º de junho, primeiro dia da flexibilização gradual, a cidade 
teve um aumento de 2.305 casos nos últimos trinta dias. 
Jacareí é a segunda cidade com mais casos confirmados. A cidade possui 621 
casos confirmados de Covid-19, sendo 37 óbitos e 384 recuperados. De acordo 
com a Secretaria de Saúde, a cidade teve um aumento de 416 casos 
confirmados desde o primeiro dia da flexibilização até esta quarta-feira, 1º de 
julho. 

 

 

Em seguida, Taubaté aparece com 590 casos confirmados de Covid-19. O 
município deu um grande salto de casos durante o mês de junho, o primeiro 



 

 
 

mês da quarentena heterogênea, foram 444 casos registrados. A cidade 
registra 19 mortes.  

 

 

No Litoral Norte, São Sebastião lidera o ranking com 551 casos confirmados e 
nove mortes. A cidade precisou retroceder no plano de flexibilização após um 
aumento significativo no número de casos na cidade. De 1º de junho a 1º de 
julho, a cidade teve um aumento de 196 casos confirmados de coronavírus.  
 

 

 

Caraguatatuba registrou, nesta quarta-feira, 398 casos confirmados da Covid-
19, sendo 31 mortes. O aumento de casos confirmados nos últimos trinta dias 
foi de 232 casos, sendo 28 mortes. 



 

 
 

 

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) divulgou a lista de cidades que 
enviaram o decreto de calamidade pública, decorrente da pandemia do covid-
19. A última atualização foi feita em 15 de junho, onde estão 35 cidades da 
RMVale. São elas: Aparecida, Arapeí Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira 
Paulista, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, 
Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, 
Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da 
Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, 
São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, 
Taubaté, Tremembé e Ubatuba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2020 
Editoria: RM Vale 

Veículo: Meon 
PATs de São José, Jacareí, Caraguá e São Sebastião oferecem 

46 vagas de emprego nesta quarta-feira 
 

Oportunidades são em variadas áreas 
    

Arquivo/Meon 

 

Confira abaixo as oportunidades de emprego 
 

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de São José dos Campos, 
Jacareí, Caraguatatuba e São Sebastião estão com 46 oportunidades de 
emprego nesta quarta-feira (1). 
São José 
Os interessados pelas oportunidades de emprego em São José devem se 
dirigir ao PAT, das 8h às 16h. Não é necessário agendamento prévio. 
Entretanto, a orientação é que os cidadãos confiram as vagas disponíveis 
no site da prefeitura antes de se dirigirem ao posto, e somente se dirijam ao 
PAT se estiverem dentro do perfil exigido. 
 
Confira as vagas de emprego: 
 
Caseiro (local: Campos Jordão) – 1 vaga 
Corretor de Imóveis (vendas de imóveis) – 1 vaga 
Eletricista de Automóveis (realizar consertos em geral da parte elétrica de 
automóveis de qualquer marca, manutenção de vidros elétricos e travas, assim 
como motor de arranque e faróis. CNH “A” ou “B”) – 1 vaga 
 
* Vagas atualizadas às 8h36 desta quarta-feira (1) 
 

https://servicos.sjc.sp.gov.br/VagasPat/


 

 
 

Jacareí 
Mais informações sobre as vagas oferecidas pelo PAT de Jacareí podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 3951-7943. 
Confira as vagas de emprego: 
Auxiliar Administrativo PCD (vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência. 
Necessário experiência comprovada na função em Carteira de Trabalho. Irá 
realizar atividades que consistem em auxiliar no setor administrativo, 
recebendo e enviando documentos/correspondências mediante a protocolo, 
realizar interface com os setores internos coletando e recebendo dados e/ou 
informações para Diretoria, realizar atendimento telefônico destinado ao setor e 
repassando aos respectivos responsáveis, digitalizar e organizar arquivos e 
documentos diversos, emitir relatórios, memorandos, ouvidoria e ofícios e 
encaminha-los para os setores afins. Residir em Jacareí, Santa Branca ou São 
José dos Campos/SP) – 1 vaga 
Auxiliar de Limpeza (necessário experiência comprovada na função em 
Carteira de Trabalho. Irá fazer serviços braçais, lavação e recolhimento de lixo 
pesado. Residir em Jacareí/SP) – 1 vaga 
Caseiro (Necessário experiência comprovada na função em Carteira de 
Trabalho. Irá fazer reparos e jardinagem em chácara localizada em Campos do 
Jordão/SP. Será oferecido alojamento e pode levar companheira. Entrevista 
será realizada no PAT Jacareí. Residir em Jacareí, Santa Branca, Guararema 
ou São José dos Campos/SP) – 1 vaga 
* Vagas atualizadas às 10h47 desta quarta-feira (1) 
 
Caraguatatuba 
Já os interessados nas oportunidades oferecidas pelo PAT de Caraguá devem 
encaminhar o currículo, preferencialmente, via o e-mail 
vagaspatcaragua@gmail.com, das 8h às 12h. A prefeitura pede para que 
sejam encaminhados apenas currículos pertinentes às vagas divulgadas, 
sendo que, as vagas no site serão atualizadas às 8h e 12h, não sendo aceitos 
currículos após a vaga ter sido retirada do site. 
Confira as vagas de emprego: 
Ajudante de Cozinha (experiência em cozinha de quiosque) – 1 vaga 
Ajudante de Marcenaria – 1 vaga 
Analista de Rota (CNH “B”) – 1 vaga 
Assistente Contábil (irá efetuar escrituração de atos e fatos administrativos) – 1 
vaga 
Assistente Financeiro (conhecimento em excel) – 1 vaga 
Assistente Fiscal (conhecimento em legislação do lucro real e presumido, 
simples nacional e MEI) – 1 vaga 
Auxiliar de Dentista (CRO em dia) – 1 vaga 
Auxiliar de Limpeza PCD – 1 vaga 
Auxiliar de Lavanderia (experiência com kalandra e secadora) – 1 vaga 
Cozinheira (disponibilidade de horário e para trabalhar aos finais de semana) – 

http://www.jacarei.sp.gov.br/cidadao/pat-posto-de-atendimento-ao-trabalhador/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/07/vagas-no-pat/


 

 
 

1 vaga 
Cozinheira (disponibilidade de horário) – 1 vaga 
Cozinheira (experiência em cozinha de quiosque) – 1 vaga 
Empregada Doméstica (limpeza e cozinha) – 1 vaga 
Farmacêutico – 1 vaga 
Farmacêutico (Responsável Técnico) – 1 vaga 
Fisioterapeuta (Clínica de Estética. CREFITO ativo e sem débitos) – 1 vaga 
Fonoaudiólogo (Conselho de Classe Ativo) – 1 vaga 
Instalador de Esquadrias de Alumínio, Pias e Vidros (CNH em dia) – 1 vaga 
Instrutor de Bombeiro Civil – 4 vagas 
Instrutor de Curso Livre na área de Segurança Patrimonial e Supervisão – 4 
vagas 
Líder de Higienização – 1 vaga 
Mecânico de Automóveis (CNH “B”) – 1 vaga 
Recepcionista de Consultório (conhecimento básico de informática) – 1 vaga 
Serralheiro (CNH “B”) – 1 vaga 
Técnico de Automação Mecatrônica ou Eletrônica (conhecimento em 
Engenharia Clínica) – 1 vaga 
Vendedor (atuará no setor de comunicação visual. Possuir moto própria) – 1 
vaga 
Vendedor PCD (experiência com atendimento ao público) – 1 vaga 
* Vagas atualizadas às 9h desta quarta-feira (1) 
 
São Sebastião 
Os canais de contato do PAT de São Sebastião são: WhatsApp (12) 97813-
0003 e (12) 99211-6333; Centro: (12) 3892-1600; Costa Norte: (12) 3861-1424; 
Costa Sul: (12) 3865-3656; E-mail: patsaosebastiao@emprego.sp.gov.br. 
Confira as vagas de emprego: 
Inspetor de Alunos (ter ensino médio completo e experiência na CTPS. Apenas 
moradores da Costa Sul) – 1 vaga 
Repositor de Mercadorias (ter ensino médio completo. CNH “A” e ter moto 
própria. Moradores de Maresias à Barra do Una. Aceita PCD) – 1 vaga 
Auxiliar de Loja (ter ensino médio completo) – 1 vaga 
Empregada Doméstica (ter experiência e ensino fundamental completo. 
Moradores região central) – 1 vaga 
Farmacêutico (ter experiência na CTPS e ensino superior completo. CNH “B”. 
CRF ativo) – 1 vaga 
Maitre Bilíngue (ter ensino médio completo. Desejável ensino superior) – 1 
vaga 
Recepcionista Bilíngue (ter ensino médio completo. Desejável ensino superior. 
Experiência na área) – 1 vaga 
* Vagas atualizadas às 8h09 desta quarta-feira (1) 

 
 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/pat/index.asp?idlink=2
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Idosos acima de 60 anos são as maiores vítimas da Covid-19 

em Caraguatatuba 
 
Apesar das diversas campanhas indicando os idosos como o grupo mais 
vulnerável à Covid-19, muitos ainda duvidam e circulam na rua sem os devidos 
cuidados e prevenção em relação à doença. Esse grupo de risco tem sido o 
mais atingido em Caraguatatuba. 
Relatório da Secretaria de Saúde aponta que dos 34 óbitos ocorridos na 
cidade, 26 são de idosos acima de 60 anos, ou seja, mais de 75% dos casos. 
O índice de mortalidade em todos os países em que houve casos da Covid-19 
é maior no grupo acima de 60 anos e isso aumenta mais na faixa etária entre 
70 e 79 anos. 
Como o idoso deve se prevenir? 
O chamado grupo de risco, como idosos, deve adotar as mesmas medidas de 
prevenção já conhecidas, como distanciamento social, uso de máscaras, 
constante higienização das mãos, limpeza e desinfecção de alimentos e 
ambientes e o mais importante, utilizar a Rede de Apoio (pedir ajuda de 
amigos, vizinhos, filhos para situações em que necessitar sair). 
Importante salientar que as pessoas que precisam entrar nas casas onde 
moram idosos devem ter muito cuidado também, pois o vírus pode ser 
introduzido no ambiente por elas sem saberem. 
Se a pessoa adquirir o vírus somente fica doente depois de dois dias e muitos 
sequer apresentam sintomas, o que se torna perigoso para os grupos de risco. 
A rede hospitalar em Caraguatatuba está preparada para atender a todos, mas 
este vírus é muito rápido em debilitar as pessoas mais idosas e, muitas vezes, 
não dá tempo nem do tratamento fazer efeito. 
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Sebrae-SP promove evento online para pequenos 

empreendedores com foco em gestão empresarial e inclusão 
digital 

 

Empresários do Litoral Norte poderão participar, gratuitamente, de mais 
um evento de capacitação de forma online. Promovido pelo Sebrae-SP, o 
programa de apoio às Micros e Pequenas Empresas (MPEs) irá 
abordar soluções práticas de Gestão Empresarial, Inovação e Inclusão 
Digital para venda de produtos e serviços. 



 

 
 

#PraCegoVer: Arte ilustrativa do evento com programação completa (Foto: 
Divulgação) 

 
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pela internet até o 
dia 5 de julho no site https://www.sympla.com.br/programa-sebrae-sp—
multissetorial-gestao-em-foco—litoral__891006. 
Ao todo, serão nove encontros semanais com 4 horas de consultorias 
individuais. O primeiro encontro está com data prevista para o dia 14/07. Cada 
reunião possui carga horária de 1 ou 2 horas, dependendo do conteúdo 
abordado, que vai desde presença digital a contratos e direito empresarial. 
O cronograma completo e os conteúdos podem ser consultados aqui. 
O Programa Sebrae/SP Multissetorial Gestão em Foco – Litoral é organizado 
pelo Escritório Regional do Sebrae de São José dos Campos e conta com o 
apoio das Prefeituras de Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sympla.com.br/programa-sebrae-sp---multissetorial-gestao-em-foco---litoral__891006
https://www.sympla.com.br/programa-sebrae-sp---multissetorial-gestao-em-foco---litoral__891006
https://www.sympla.com.br/programa-sebrae-sp---multissetorial-gestao-em-foco---litoral__891006
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Estado confirma entrega de Unidade de Quimioterapia para 

início de 2021 anexa ao Regional em Caraguatatuba 
 

A Secretaria de Estado de Saúde informou que as obras da unidade de 
Quimioterapia/Radioterapia, anexa ao Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, seguem dentro do cronograma. A previsão é que ela seja 
concluída até o início de 2021. O investimento é de R$ 13 milhões. 
 
Esta é uma antiga reivindicação do prefeito Aguilar Junior que entende ser de 
vital importância para a região, pois os pacientes precisam se deslocar para 
distâncias longas. “É desumano o deslocamento dos pacientes, que já sofrem 
com a doença”, afirma o prefeito 
Aguilar Junior. 
 

Segundo ele, a referência é o Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí.  
Porém, há casos de tratamentos que são feitos em cidades distantes 800 km. 
De acordo com a Prefeitura, atualmente, 62 pacientes de Caraguatatuba são 
encaminhados para outros municípios como Jacareí, Taubaté, Campinas, 
Guaratinguetá, Barretos e São Paulo para tratamentos de Quimioterapia e 
Radioterapia. São 51 que fazem quimioterapia e outros 11 que precisam de 
radioterapia. 
Ainda conforme a prefeitura há 52 pacientes que usam o transporte, 
diariamente, para fazer quimioterapia, radioterapia e mesmo exames em outras 
cidades. Este número está reduzido em função da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 
Durante uma visita técnica realizada no local no ano passado, o médico da 
Secretaria Estadual da Saúde, Nelson Yatsuda, resaltou que o início do 
atendimento no local fará toda a diferença para a região. 
“A partir do funcionamento efetivo do hospital, moradores do Litoral Norte terão 
menos desgaste no seu deslocamento. Em especial, pacientes oncológicos 
que terão aqui serviços de quimioterapia e cirurgias”. 



 

 
 

As cidades do Litoral Norte (Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São 
Sebastião) fazem parte da Sub-Região 5 da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte (RMVale) e contam hoje com uma 
população de cerca de 2,5 milhões de pessoas, sendo que na temporada este 
número triplica, podendo chegar a mais de 8 milhões. 
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Sebrae promove consultoria de turismo 

As inscrições vão até está quinta, 2, e o programa começa no dia 7 envolvendo 
as cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte 

 
Divulgação 
 
As inscrições para participar do Programa Sebrae Litoral Norte devem ser 
encerradas amanhã, quinta-feira 2 de julho. O programa começa a partir do 
próximo dia 7 e vai até 14 de agosto. 
O programa tem como público-alvo empresários dos segmentos de 
hospedagem, agências de viagens e guias que atuem nas cinco cidades que 
compõem o Circuito Litoral Norte – Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, 
Ubatuba e Bertioga. 
Estão previstos oito encontros coletivos, gratuitos, com quatro horas de 
consultorias individuais. Entre os temas abordados estão a retomada do 
turismo pós-pandemia; recomendações sanitárias nas futuras atividades, 
principais plataformas para divulgação das empresas e estratégia de vendas. 
O programa pertence ao Projeto Investe Turismo, desenvolvido em conjunto 
pelo Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur. O Litoral Norte paulista foi a 
região escolhida para ser desenvolvido este projeto. 
Para o gerente do Sebrae, Jardel José Busarello, o programa vai provocar 
reflexões sobre o novo turista, suas tendências e oportunidade que o momento 
proporciona. 
Por sua vez, o secretário Executivo do Circuito Litoral Norte, Gustavo Monteiro, 
afirma que as principais entidades do país estão se unindo em ações 
complementares para preparar e apoiar o negócio de turístico.  
As inscrições do Programa Sebrae Litoral Nortes podem ser feitas até este 2 de 
julho no link: https://bit.ly/turismolitnorte 
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Números da pandemia 

Casos de Covid-19 continuam subindo no Litoral Norte 

 
Marcelo Bacellar | OceânicaFM 
 
A Rádio Oceânica acompanha o dia a dia da pandemia em todo o Litoral Norte, 
com informações fornecidas pelas prefeituras. 
O total de casos confirmados em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela chegou a 1313, com 54 mortes causadas pelo novo vírus. 
Caraguatatuba tem 34 mortes por Covid-19, com oito sendo investigadas. Os 
casos confirmados são 398 e há outros 192 em análise.  
Em São Sebastião continua ocorrendo o maior número de infectados. São 551 
com nove mortes causadas pela doença e três sendo investigadas. 
Em Ilhabela há duas mortes e uma em análise. O arquipélago confirma 195 
casos de contaminação e 73 aguardam resultados. 
Ubatuba tem nove mortes por coronavírus e uma sob investigação. A cidade 
confirma 169 casos, além de 35 aguardando laudo. 
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Caraguatatuba registra 34º morte por coronavírus 

 

 
Foto: Leonhard Foeger/Reuters 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba registrou a 34º morte pelo novo coronavírus 
nesta quarta-feira (1º). O número de casos da doença respiratória também 
cresceu e está em 398. 
De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima foi um idoso de 61 anos, que 
tinha comorbidades e foi internado no dia 22 de maio na Casa de Saúde Stella 
Maris e transferido para o Hospital Regional. Ele faleceu no dia 15 de junho. 
Do total de infectados, o município registra 281 pessoas já recuperadas. Há 
ainda 192 casos em investigação e oito mortes suspeitas. 
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São José registra mais duas mortes por coronavírus e sobe 

para 95; casos chegam a 3.195 
O número de pessoas que já foram infectadas pela doença chegou a 3.195 em 

São José dos Campos 
 

 
Ponto de ônibus sendo desinfectado em São José – Foto: Sergio Nascimento / 

Jornal OVALE 
 
A Prefeitura de São José dos Campos confirmou mais duas mortes e chegou a 
95 pessoas que faleceram em decorrência do novo coronavírus até essa 
quarta-feira (1º) na cidade. Em 24h, foram 122 novos casos confirmados, e, 
com isso, chegou-se ao total de 3.195. 
De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas são um homem de 61 anos, 
que faleceu nesta quarta-feira no Hospital Municipal, e uma mulher de 42, 
registrado no dia 29 de junho em Caraguatatuba. 

 
Casos 
O número de pessoas que já foram infectadas pela doença chegou a 3.195 em 
São José dos Campos. Do total, há 1.997 pessoas que se recuperaram, 1.044 
ainda em recuperação e 59 internadas — 32 na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e 27 na enfermaria. 
Os casos suspeitos somam 2.165, com 2.069 pessoas em casa e outras 84 
internadas — 38 na UTI. O município investiga ainda 12 mortes suspeitas da 
doença. 
 
Ocupação dos Leitos 
A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para coronavírus nos hospitais 
públicos e privados da cidade é de 78,2% na UTI e 64,8% na enfermaria. 



 

 
 

Considerando a taxa de ocupação de leitos totais o número cai para 37% na 
UTI e 8,4% na enfermaria. A taxa de ocupação do Hospital Municipal é de 
72,6% na UTI e 82,7% na enfermaria. 
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“Retreinamento” da PM anunciado 
por Doria desvia o foco do problema

* Por Ernesto Puglia Neto e 
* Marcelino Fernandes da Silva

Retreinar o policial militar é a solução? 
Segundo os melhores dicionários da língua portu-
guesa, retreinar é treinar novamente.

As cenas de violência policial que têm 
sido noticiadas recentemente já têm um culpado: 
os comandantes da Polícia Militar!

Pelo menos aos olhos do governador do 
estado, João Doria, que anunciou o programa Re-
treinar, que se iniciará “pelo Comando”, “no QG” 
e atingirá todos os policiais militares do estado. 
Segundo o anúncio, em “15 ou 20 dias” o trei-
namento, ou melhor, retreinamento, chegará “na 
ponta da linha”, embora não tenha sido explicita-
da qual será a estratégia para disseminar um trei-
namento para mais de 80 mil pessoas, distribuídas 
em 645 municípios do Estado, e que diminua as 
poucas e indesejadas cenas de não-conformidade 
que temos visto.

Uma dica ficou clara no anúncio: serão 
realizadas reuniões! Primeiro com os coronéis, 
depois com os tenentes-coronéis, majores, capi-
tães, tenentes e sargentos. Ou seja, os comandan-
tes do efetivo. Pela lógica do governador, esses 
são os responsáveis pelo que está acontecendo.

Seriam reuniões com o próprio governa-
dor, com broncas no estilo da que foi dada em um 
coronel, num evento do QG, só pelo fato de o ofi-
cial, por ordem superior, estar anotando a fala do 
governador no celular? Ou seriam reuniões mais 
amplas, como um comício em que o governador 
perdeu a compostura e chamou os militares apo-
sentados de vagabundos?

A dúvida é pertinente, pois sabemos que 
a própria Polícia Militar já havia programado um 
treinamento para os tenentes, que está acontecen-
do na Academia do Barro Branco. No treinamen-
to de uma semana, 50 oficiais, por vez, passarão 
por aulas sobre Direitos Humanos, Policiamento 
de Choque, Polícia Judiciária, Comunicação So-
cial, Estudos de Caso entre outros temas.

Se tomarmos por base o anúncio feito 
pelo governador, não se trata dos mesmos cursos, 
pois, caso fossem, a 50 policiais por semana, se-
riam necessárias mais de 1.600 semanas (ou qua-
se 31 anos) para passar todo o efetivo.

Paralelamente a isso, soubemos que estão 
sendo gravadas videoaulas sobre diversos assun-
tos. Seria essa a estratégia do governador: fazer 
reuniões com os coronéis e outros líderes da Ins-
tituição e depois exibir videoaulas para os demais 
integrantes?

Seja qual for a estratégia, não custa 
lembrar ao nosso mandatário máximo estadual 
que estamos falando de um tema extremamente 

complexo, que extrapola o mero “conhecimento” 
sobre o que é certo; conhecimento esse que certa-
mente já é de domínio de cada policial!

O que temos hoje é o seguinte quadro: 
um efetivo de colaboradores que ganha mal e 
que por isso faz horas-extras constantemente para 
equilibrar seu orçamento; que em razão das horas-
-extras realizadas está cansado e estressado; que 
tenta acertar a qualquer custo e resolver proble-
mas que nem sempre são da sua competência, e 
está desmotivado pelo fato de não ter reconhecida 
sua autoridade legal para resolver aquilo que está 
em sua alçada; que recebe mensagens ambíguas 
de seu mandatário maior; e que, em razão desses 
fatores, está cometendo não-conformidades em 
sua atuação!

A solução para esse quadro, segundo o 
governador João Doria, é um retreinamento!

Treinar sempre é importante. Talvez por 
isso, a Polícia Militar mantenha, há décadas, um 
programa de Atualização Profissional anual, em 
que o policial militar, de todos os postos e gradu-
ações, se afasta um determinado tempo do serviço 
operacional, para se atualizar em normas e proce-
dimentos. Ou seja, o que o governador quer que 
a polícia faça, ela já faz, sem a interferência ou 
determinação dele!

Falando em interferências, o governador 
propaga, quase que diariamente, ao falar sobre a 
pandemia, que se deve ouvir os técnicos. Mas, por 
ser uma doença nova, todos os técnicos (médicos 
e cientistas) estão em constante pesquisa para su-
gerir a melhor saída, como verdadeiros heróis na 
ponta da linha. Porém, quando se trata de seguran-
ça pública, a ciência e os técnicos são ignorados, 
como fez no caso de Paraisópolis, afastando poli-
ciais sem ouvir o corregedor da PM que apurava 
o caso. E como fez agora, sem ouvir os policiais 
militares.

Seria magnífico se o governador consul-
tasse os técnicos – os policiais militares – e pro-
pusesse algo inovador, que fugisse ao tradicional 
ambiente da sala de aula. Se ele propusesse um 
programa de treinamento humanizado, que permi-
tisse ao colaborador recuperar sua saúde física e 
mental, além de sua autoestima. Um treinamento 
comportamental, que atingisse o mais importante 
dos 3 aspectos da chamada competência, que é a 
atitude.

Mas, parece-nos que a proposta vai seguir 
a linha do treinamento à distância, complemen-
tado por reuniões presenciais. Algo que a ciência 
não recomendaria para um caso como esse!

O governador, antes de tomar sua decisão 
de afogadilho, talvez devesse ter consultado seus 
assessores, ou como ele gosta de chamar, os téc-
nicos. Muito provavelmente, se ele tivesse falado 
com o Secretário-Executivo da Polícia Militar, na 

Secretaria de Segurança Pública, o Cel Álvaro Ba-
tista Camilo, ou utilizado o serviço de inteligência 
da PM, que se diga é um dos melhores do país, o 
resultado tivesse sido diferente. Ele poderia, ain-
da, ter consultado o próprio Comandante Geral da 
PM, o Cel PM Fernando Alencar Medeiros, um 
dos mais conceituados e reconhecidos “técnicos 
operacionais” que a Polícia Militar tem!

Mas fiquemos com cargo político, criado 
pelo próprio governador, para tratar de assuntos da 
Polícia Militar. O secretário executivo, Cel Cami-
lo, quando Comandante Geral da PM, teve a opor-
tunidade de conhecer trabalhos muito profícuos 
de mudança comportamental. Ele mesmo, quando 
no comando, participou de um treinamento com-
portamental em imersão, voltado aos 61 coronéis 
da Polícia Militar. Nada de aula, nada de vídeo, 
somente atividades de mudança comportamental, 
que ressaltavam competências como a liderança, 
a comunicação e o relacionamento interpessoal.

Ainda como Comandante Geral, Camilo 
teve a oportunidade de participar, como pales-
trante, de dois treinamentos comportamentais: 
um voltado aos alunos oficiais que se formavam 
e assumiriam funções de Comando; e outro vol-
tado aos alunos oficiais que ingressavam na Ins-
tituição, dentre eles o seu próprio filho. O mesmo 
coronel Camilo criou o “Café com o Comandan-
te”, programa que é um sucesso, que valoriza o 
policial militar e que foi copiado pelo programa 
chamado “policial nota 10”, do qual os policiais 
reclamam por terem que se deslocar ao Palácio 
dos Bandeirantes e ficar horas esperando o gover-
nador, só para fazer propaganda de governo.

Se o Secretário Executivo tivesse sido 
consultado, utilizado o Estado Maior da PM para 
estudar e propor uma solução, e levado em conta 
a sua experiência como Comandante Geral, acre-
ditamos que a proposta seria diferente e possibi-
litaria recolocar nos eixos o comportamento dos 
policiais militares. Como foi exposto, exemplos 
disso não faltam.

Diversos treinamentos comportamentais 
foram colocados em prática, ao longo da última 
década, em várias unidades da Polícia Militar, 
gerando resultados extremamente satisfatórios. 
Praticamente todos esses treinamentos estão re-
latados, alguns, inclusive, em forma de trabalhos 
monográficos de mestrado ou doutorado. Ou seja, 
com evidências científicas que corroboram sua 
eficácia.

Para saber disso, o governador só preci-
sava ter se informado, perguntado aos técnicos. 
Mas, se fizesse isso, não poderia ter anunciado 
que o programa se iniciaria e terminaria em um 
mês. Mais ainda: ao adotar estratégia diferente da 
anunciada, estaria implícito o reconhecimento a 
todos os problemas que citamos e que afetam os 
policiais militares, atualmente.

Seria necessário concordar que o efeti-
vo está doente psicologicamente. Que sua saúde 
mental está no limite e que o índice de suicídio 5 
vezes maior que o do restante da população é um 
sinal evidente dessa doença.

Seria concordar que o efetivo está cansa-
do e estressado, trabalhando em jornadas cada vez 
maiores, em atividades extras regularmente ofere-
cidas pelo próprio estado, por meio de convênios 

com os municípios ou através da famigerada DE-
JEM. Seria admitir que o salário está baixo e que 
todas as promessas feitas pelo então candidato 
João Doria têm se provado inverdades, falácias, 
que agora terão as desculpas da pandemia para 
seu não cumprimento.

Seria admitir que o policial militar é 
constantemente desvalorizado, diminuído em 
suas funções, entre outras razões, pela não apli-
cação de um instituto legal chamado Termo Cir-
cunstanciado de Ocorrência, que, além de valo-
rizar a autoridade do policial militar que está na 
ponta da linha, ainda economiza dinheiro público 
e melhora o atendimento à população (ver reco-
mendação conjunta PGJ-CGMP Nº 03/2020, do 
MPE do Estado de Pernambuco).

Por fim, seria preciso admitir que, com 
suas falas e atos, o governador João Doria está 
enviando mensagens ambíguas ao efetivo poli-
cial, como quando afirmou categoricamente du-
rante a campanha que “a partir de 1º de janeiro, a 
polícia vai atirar para matar!” ou pela criação de 
BAEP, os Batalhões de Ações Especiais de Polí-
cia, que têm como missão a repressão.

A medida anunciada ainda traz um fator 
extremamente prejudicial à imagem de uma das 
melhores polícias do Brasil – como fala o pró-
prio Governador. Ela generaliza um fato que é 
exceção. O erro na polícia militar é a exceção! 
O número de não-conformidades é infinitamen-
te menor que o das ocorrências bem atendidas e 
com resultado desejável. Menor até que o número 
de ocorrências em que o policial militar expõe a 
sua própria vida, sacrificando-a, em alguns casos, 
em nome de seu juramento.

Se o governador quisesse realmente re-
duzir as não-conformidades, ele deveria agir para 
diminuir as condições que levam os policiais a 
cometerem essas não-conformidades. E não fala-
mos somente de cumprir as promessas de cam-
panha, que trariam uma melhora na qualidade de 
vida dos profissionais da segurança pública, mas 
também agir como Chefe do Executivo e minimi-
zar as condições que levam ao cometimento de 
crimes, como o desemprego da população, por 
exemplo.

Mas não! A escolha do governador foi es-
tabelecer um retreinamento, anunciado às pressas 
e sem preparação prévia, jogando a culpa na Polí-
cia Militar, principalmente em seus comandantes 
nos diversos níveis, que são, na verdade, uma das 
vítimas da má gestão realizada na área da Segu-
rança Pública! Uma pena que a outra grande víti-
ma dessa má gestão, que é a população, continua-
rá penalizada e continuará lidando com os efeitos 
das péssimas condições de trabalho impostas aos 
policiais militares, que continuarão podendo re-
dundar em não conformidades!

* Ernesto Puglia Neto é Coronel da Re-
serva da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
e ex-Diretor de Polícia Comunitária e de Direi-
tos Humanos (2016/2017). É Secretário-Execu-
tiva da DEFENDA PM

* Marcelino Fernandes da Silva é Coro-
nel da Reserva da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo e ex-Corregedor da PM (2017/2020). 
É associado da DEFENDA PM
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Após luta de Aurimar, UBS do 
Rio do Ouro é inaugurada

Será inaugurada nesta sexta-feira a 
Unidade Básica de Saúde do Rio do Ouro, 
uma conquista significativa do vereador Au-
rimar Mansano, que há anos vem lutando 
por esse ganho para os moradores do bairro 
e região.

No ano de 2007, Aurimar Mansano já 
apontava essa necessidade. Na ocasião, ele 
teve aprovado o requerimento de sua autoria, 
de nº 103/2007, que solicitava informações 
ao Executivo quanto a possibilidade da cons-
trução da UBS no bairro. Em 2011, ele re-
forçou a cobrança por meio do requerimento 
250/2011.

Recentemente, em 2019, Aurimar 
Mansano, durante a 19ª sessão ordinária 
do ano, teve aprovado por unanimidade o 
requerimento 168/19, em que requer infor-
mações do Executivo sobre a UBS no bairro 
Rio do Ouro.

“É uma satisfação muito grande ver 
essa nossa luta atendida pelo prefeito Agui-
lar Junior. São anos de cobranças e reivindi-
cações, tanto em reuniões, como através de 
documentos. A comunidade do Rio do Ouro 
aguardou por muitos anos esta obra que vai 
ajudar muitas famílias”, falou Aurimar.

De acordo com a prefeitura, a unida-
de terá três consultórios médicos, dois con-
sultórios ginecológicos, consultório odon-
tológico, farmácia, sala de vacina, sala de 
coleta e procedimentos, sala de observação, 
sala de inalação, sala de curativos, sala de 
expurgo e esterilização, setor administrativo, 
almoxarifado, depósito de materiais, além de 
recepção climatizada, sala de espera, banhei-
ros, fraldário e área para ambulância.

A previsão é que sejam atendidas cer-
ca de 20 mil pessoas e, com isso, os morado-
res do Rio do Ouro não precisarão mais se 
deslocar em busca de atendimento em outro 
bairro. O funcionamento da UBS vai desafo-

gar o atendimento realizado hoje na Unida-
de do Jaraguazinho.

O parlamentar, que está em seu sexto 
mandato, sempre batalhou por melhorias na 
área da saúde no município, conquistando 
através de emendas diversos equipamentos 
para a Santa Casa, além da construção da 
maternidade. O Hospital Regional, foi uma 
das principais conquistas do vereador, as-
sim como a UPA da região Sul.

“Em 2009, graças ao nosso em-
penho, foi inaugurado o AME. Após isso 
conquistamos o CEM (Centro de Espe-
cialidades Médicas) e o CEO (Centro de 
Especialidade Odontológica)”, frisou. O 
parlamentar conseguiu também o Pronto 
Atendimento 24 horas para o Massaguaçu, 
região Norte. As UBSs do Morro do Algo-
dão, Casa Branca e Perequê-mirim foram 
conquistadas após luta do vereador, assim 
como as ampliações dos Postos de Saúde 
do Tinga, Porto Novo e também do Morro 
do Algodão.

Prefeitura entrega títulos de 
regularização na Ponte Seca e no 

Balneário Maria Helena nesta semana
Após 55 anos de es-

pera, 213 moradores do nú-
cleo Ponte Seca finalmente 
terão, em mãos, a escritura 
definitiva do imóvel, nesta 
quarta feira (1º).

O prefeito Aguilar 
Junior fará a entrega a al-
guns moradores, pessoal-
mente. 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 fazen-
da Pedra da Onça, adquirido 
pelo casal Roberto Miguel 
David e Isaura Susana Men-
des David.

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

Entusiasta da regu-
larização fundiária, Dona 
Rosa e vários outros muní-
cipes entregaram o projeto 
de regularização ao prefeito 
Aguilar Junior, que o incor-
porou em seu plano de go-

verno.
“Moro em Cara-

guatatuba, desde 1957, e o 
prefeito Aguilar Junior foi 
o único que realmente se 
interessou em fomentar a 
regularização fundiária na 
cidade. Agradecemos o pre-
feito pela iniciativa e toda a 
equipe da Secretaria de Ha-
bitação que participa desse 
projeto”, afirmou.

Na quinta-feira (2), 
Aguilar Junior também faz 
a entrega de alguns títulos 
de propriedade aos morado-
res do loteamento Balneário 
Maria Helena I e II, no bair-
ro Perequê-Mirim. Ao todo, 
604 famílias receberão o 
documento, individualmen-
te, em suas casas, sem aglo-
meração.

O Programa de Re-
gularização Fundiária é um 
dos compromissos do pre-
feito Aguilar Junior com 
a população da cidade. O 
objetivo desse programa é o 
de proporcionar às pessoas 

dignidade e segurança jurí-
dica, além de acesso a ser-
viços de água e luz, entre 
outros benefícios.

Desde que teve iní-
cio em 2017, o Programa 
de Regularização Fundi-
ária já beneficiou mais de 
10 mil famílias nos bair-
ros Praia das Palmeiras, 
Pegorelli, Perequê-Mirim, 
Massaguaçu, Casa Bran-
ca, entre outros, levando 
benefícios como água, luz, 
cadastramento de IPTU, 
aprovação de projeto. Per-
mitiu ainda o desdobro de 
lotes matriculados e con-
solidados e a regularização 
fundiária edilícia (edifica-
ções e edifícios).

Em decorrência da 
pandemia do novo corona-
vírus está suspenso o aten-
dimento presencial e os 
protocolos de novos reque-
rimentos. O atendimento 
está sendo realizado via e-
-mail habitacao@caragua-
tatuba.sp.gov.br ou pelo 
telefone (12) 3885-1600.

6º Batalhão de Infantaria Leve inicia ações 
de combate à Covid-19 em Caraguatatuba

Caraguatatuba rece-
beu nesta semana a visita 
do 6º Batalhão de Infantaria 
Leve de Caçapava para uma 
nova ação de apoio à situ-
ação emergencial causada 
pela pandemia da Covid-19. 
Nesta terça-feira (30/06) os 
trabalhos foram realizados 
na Região Central da cidade.

Os militares com 
apoio dos agentes de trânsito 
da Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cida-
dão realizaram trabalho de 
desinfecção nos abrigos de 
ônibus entre os bairros Pon-
tal Santamarina e Sumaré. 
No período da tarde, a equi-
pe continuará o trajeto até os 

pontos da Região Sul.
Nos próximos dias, 

seguirão com a ação de hi-
gienização em espaços pú-
blicos, além de apoio às 
Secretarias de Educação e 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania com a entrega dos 

kits alimentares às famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social.

A tropa composta por 
23 militares ficará na cidade 
até sexta-feira (3/7) auxi-
liando em questões sociais e 
sanitárias no combate à Co-
vid-19.
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Polícia Civil prende 
quadrilha responsável 
por crimes na BR-101

 A Polícia Civil iden-
tificou quatro homens respon-
sáveis por crimes de roubo 
qualificado, incêndio e dano 
qualificado, cometidos no dia 
28 de abril deste ano, na ro-
dovia BR-101, em Ubatuba. 
Três integrantes da quadrilha 
foram capturados na última 
quinta-feira (25), durante o 
cumprimento de ordens judi-
ciais. O quarto membro já se 
encontrava preso.
 Equipes da Delega-
cia Sede da cidade, assim que 
foram cientificados dos atos, 
iniciaram as investigações. 
Na data do ocorrido, ônibus 
foram interceptados por um 
grupo, que além de incendiar 
os veículos, roubou as víti-
mas.
 Em quase dois me-
ses de trabalho investigativo, 
os agentes colheram provas 
técnicas, materiais e testemu-
nhais que permitiram identi-
ficar os líderes da quadrilha. 
Diante disso, foram solici-
tados mandados de prisão à 
Justiça, que acatou.
 Um dos autores já se 
encontrava detido pelo crime 
de tráfico de drogas, sendo 
cumprida a ordem judicial no 
Centro de Detenção Provisó-
ria (CDP) em que se encon-

tra. Os outros três criminosos 
foram capturados na quarta-
-feira (24), no bairro Parque 
Guarani.

PM prende em 
flagrante mulher por 

furto em Ubatuba
 No último domingo 
(28), uma equipe do 20º Bata-
lhão de Polícia Militar do In-
terior, durante patrulhamento 
preventivo pelo bairro Pere-
quê-Açu, recebeu informação 
de populares de que uma mu-
lher havia furtado pertences 
de uma pessoa. 
 A equipe abordou a 
mulher que de início negou 
o ato, mas em sua residência 
foram encontrados os objetos 
furtados da casa da vítima. 
Diante dos fatos a criminosa 
foi presa em flagrante por fur-
to e recolhida à cadeia públi-
ca.

Menina de 13 anos é 
baleada em 

Caraguatatuba
 Uma adolescente foi 
atingida por sete disparos de 
arma de fogo na madrugada 
de terça-feira (23), no bairro 
Jardim Tarumã.
 Segundo informa-
ções, a vítima durante socor-
ro realizado pelo Samu teria 
informado aos policiais que 
o autor dos disparos seria o 

marido de uma mulher com a 
qual ela teria tido uma discus-
são.
 A jovem foi socor-
rida e levada para a Casa de 
Saúde Stella Maris, e seu es-
tado é grave.
 A mulher do acusa-
do, também uma jovem de 20 
anos, foi presa pela polícia, 
após denúncia da mãe da ví-
tima, dando conta de que ela 
teria dado cobertura ao com-
panheiro enquanto o mesmo 
praticava o crime. Ela foi 
presa, ficando a disposição da 
Justiça, enquanto o homem 
encontra-se foragido.

Ladrão é preso após 
furto em Caraguatatuba

 Em patrulhamen-
to pelo bairro Travessão, na 
noite de quinta-feira (25), os 
policiais da Polícia Militar 
foram informados sobre um 
furto que teria ocorrido em 
um comércio localizado no 
bairro.
 Informados pela ví-
tima, quanto as características 
do ladrão, os policiais acaba-
ram prendendo o indivíduo 
há alguns metros do local do 
furto. Na abordagem foram 
encontrados os objetos que 
a vítima identificou, assim 
como reconheceu o acusado 
que ficou a disposição da jus-
tiça. 

Secretária de Saúde de Ilhabela realiza 
inquérito epidemiológico no município

A Prefeitura Muni-
cipal de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
vem divulgar à sociedade 
civil que, para estabelecer 
a situação epidemiológica 
da COVID-19 no municí-
pio, realizará um inqué-
rito epidemiológico na 
população de Ilhabela. O 
levantamento consiste na 
realização de exames de 
teste rápido (detecção de 
anticorpos), numa amos-
tra da população com 
significância estatística 
(intervalo de confiança de 
95%), que estabelecerá a 
prevalência de anticorpos 
contra o SARS-CoV-2 (ví-
rus responsável pela CO-
VID-19) na cidade.

Ou seja, o inquéri-
to é capaz de estabelecer 
qual parcela da população 
já teve contato prévio com 
o vírus.

A intervenção 
será nos dias 30/06/20 e 
01/07/20 com 101 mora-
dores selecionados de for-
ma aleatória, respeitando 
na amostra a proporcio-
nalidade da população de 
cada bairro. A randomi-
zação foi feita através do 
banco de dados dos usu-
ários do sistema de saúde 
do município.

O objetivo do in-
quérito é fazer um mape-
amento mais preciso da 
progressão do vírus na 
cidade. Inclusive servin-

do de base para inquéritos 
futuros, através dos quais 
possamos fazer a compa-
ração dos resultados. Com 
isso podemos ter uma no-
ção fidedigna da dispersão 
do vírus, podendo nortear 
as ações do município no 
que tange o controle da 
doença (medidas de iso-
lamento social, ações no 
sistema de saúde, etc.).

O trabalho será fei-
to pelos profissionais da 
saúde que atuam nas oito 
Unidades de Saúde da Fa-
mília de Ilhabela. 

Após consentimen-
to esclarecido, o cidadão 
selecionado será submeti-
do a uma breve entrevista 
sobre sinais, sintomas e 
antecedentes, e posterior-
mente terá amostra de 
sangue coletada para ser 
feito o teste rápido de anti-
corpos (modelo Medteste 
Coronavírus 2019-nCoV 
IgG/IgM). Os resultados 
individuais de cada teste 
serão passados de forma 
sigilosa somente ao parti-

cipante que se submeteu 
ao teste.

Importante lembrar 
que em caso de positivi-
dade do teste não signi-
fica necessariamente que 
a pessoa esteja infectada 
com o vírus naquele mo-
mento, mas sim que já 
teve contato com ele (re-
cente ou passado).

Para que a pesquisa 
epidemiológico alcance 
os resultados desejados, a 
Secretaria da Saúde con-
ta com o apoio de toda a 
população, recebendo as 
equipes de saúde e cola-
borando com a entrevista 
e a coleta da amostra.

Assim que os dados 
forem consolidados e ta-
belados serão divulgados 
como medida transparen-
te e efetiva para o contro-
le local da pandemia pelo 
coronavírus.

A contribuição da 
população na pesquisa é 
imprescindível para seu 
sucesso.
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Câmara aprova em urgência suspensão do 
recesso de julho e LDO em primeiro turno

Na 22ª sessão ordiná-
ria do ano, realizada na noite 
desta terça-feira, foi aprova-
do por unanimidade o proje-
to de lei 02/20, da Mesa da 
Câmara, que dispõe sobre a 
suspensão do período de re-
cesso da Câmara Municipal 
de Caraguatatuba durante o 
mês de julho de 2020. A pro-
posta 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 preju-
dicados com a não realização 
de sessões durante um perí-
odo, faz-se necessária a sus-
pensão do recesso, para que 
a Câmara consiga realizar 
suas atribuições normalmen-
te dentro das orientações dos 
órgãos competentes.

O projeto de lei 
18/20, do Poder Executivo, 
que dispõe sobre as Diretri-
zes Orçamentárias para ela-
boração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercí-
cio financeiro de 2021 e dá 
outras providências, também 
foi aprovado por 10 votos a 
5. Foram contrários os verea-
dores: Celso Pereira, Dennis 
da Silva Guerra, Elizeu Ono-
fre da Silva (Ceará), Fernan-

do Augusto da Silva Ferreira 
(Fernando Cuiu) e José Edu-
ardo da Silva (Duda Silva).

De acordo com o 
projeto, as destinações obri-
gatórias de 25% da recei-
ta para a Educação e 15% 
para a Saúde ficaram acima 
do previsto pela Constitui-
ção 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 con-
ferir o projeto na íntegra e 
enviar sugestões para que 
fossem criadas emendas pe-
los vereadores e respondidas 
pelos técnicos da Prefeitura, 

que também promoveu a au-
diência 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.cama-
racaragua.sp.gov.br. A vota-
ção em segundo turno deverá 
ocorrer nas próximas sessões 
ordinárias.

Essa é a terceira ses-
são após a interrupção das 
atividades legislativas no 
mês de março, em respeito 
as medidas para prevenção 
quanto a infecção e propaga-
ção do COVID-19.

A sessão segue sendo 
por meio de videoconferên-
cia e é transmitida ao vivo 
pela internet, através do site: 
www.camaracaragua.sp.gov.
br, pelo facebook e aplica-
tivo oficial da Câmara Mu-
nicipal, pelo youtube e pela 
rádio Caraguá FM.

Unidade Móvel de Apoio à 
Castração presta atendimento 

aos moradores do Jetuba
Entrou em funcio-

namento nesta terça-feira 
(30/06) a Unidade Móvel de 
Apoio à Castração (Zoomó-
vel) em Caraguatatuba. O 
primeiro bairro a receber a 
unidade foi o Jetuba, na re-
gião norte da cidade.

O objetivo da Unida-
de 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 microchi-
pagem 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 satis-
fação entregar aos munícipes 
a Unidade Móvel de Apoio 
à Castração. Os serviços 
oferecidos no Zoomóvel re-
forçam nossa preocupação 
com a saúde animal e com-

plementam nosso Programa 
de Controle Reprodutivo de 
cães e gatos. Com isso, am-
pliaremos nosso atendimento 
à população de maior vulne-
rabilidade social e, portanto, 
com menor acesso a serviços 
médicos veterinários”.

Ele ainda agradeceu 
ao deputado Federal Baleia 
Rossi por destinar ao muni-
cípio emenda parlamentar 
para a aquisição do Zoomó-
vel.

A dona de casa Vera 
Lúcia Camargo de Souza le-
vou dois cachorros e dois ga-
tos para vacinar, microchipar 
e pegar o encaminhamento 
para castração. “Minha ca-
chorrinha 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 corre-
remos risco nem com os ca-
chorros nem com os gatos de 
ninhadas indesejadas. Tive 

um ótimo atendimento”, dis-
se.

No primeiro dia de 
ação no Jetuba foram feitos 
40 atendimentos pré-agen-
dados para evitar aglomera-
ções 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 resi-
dência 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 ida-
de, serão castrados.

Os interessados de-
vem agendar somente por 
telefone, pelo número 3887-
6888, o pedido para a cirur-
gia.

Rio da Paca recebe nova base e ações de 
limpeza para prevenção de enchentes

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públicos 
(Sesep), realiza a limpeza 
e manutenção em uma vala 
de drenagem ligada ao Rio 
da Paca, localizada no bairro 
Tinga.

Mais de 45 metros li-
neares da rede recebe a lim-
peza da Sesep que trabalhou 
com o objetivo de prevenir 
enchentes, aumentando a 
capacidade e fluxo de águas 
pluviais nas vias de drena-
gem.

Além da limpeza, a 
Sesep também está refazen-
do a base da rede. O solo e os 
limites da vala eram forma-

dos por terra e barro, que se-
diam durante fortes chuvas, 
obstruindo a passagem da 
água e impossibilitando a en-
trada de maquinário no local.

Com o auxílio de 
duas escavadeiras hidráuli-
cas (PC) e quatro caminhões 
trucados, a base foi com-
pletamente substituída por 
pedras brutas e rachão. As-
sim a rede não sofrerá com 

deslizamentos, facilitando 
próximas manutenções com 
máquinas grandes e o escoa-
mento de água.

Aproximadamente 
35 caminhões carregados 
com lama foram retirados 
da rede e substituídos por 60 
caminhões carregados com 
rachão e pedra bruta, segun-
do a equipe da Sesep.

Trecho urbano da Rodovia dos Tamoios, 
em Caraguatatuba, é repavimentado
Motoristas que cos-

tumam trafegar pelo trecho 
urbano da Rodovia dos 
Tamoios (SP-99), em Ca-
raguatatuba, devem ficar 
atentos porque uma parte 
da pista, sentido sul, está 
sendo repavimentada.

Com a movimenta-
ção dos maquinários e ope-
rários, apenas meia pista 
de rolamento está liberada, 
mas com necessidade de 
paradas estratégicas.

O serviço é executa-

do pela Construtora Quei-
roz Galvão, contratada pela 
Concessionária Tamoios. 
A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cida-
dão, colocou um agente de 
trânsito para evitar conges-

tionamento.
De acordo com a 

construtora, as obras de re-
cuperação asfáltica no tre-
cho urbano devem ser con-
cluídas até amanhã. Este 
serviço também será execu-
tado no trecho de serra.
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O baile mais esperado do ano 
NOITE DO FLASHBACK, da 
loja maçônica Baluartes do 
Atlântico. Como esperado 

todos os anos, foi um grande 
sucesso!!! 
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Ventos fortes causam estragos 
na Costa Sul de São Sebastião

A Prefeitura de São 
Sebastião informa que ven-
tos de aproximadamente 85 
km/h atingiram a Costa Sul 
na noite desta terça-feira (30) 
causando diversos proble-
mas como quedas de árvores 
no km 158 da Serra de Boi-
çucanga na Rodovia Manoel 
Hyppolito do Rego (SP-55). 
O trecho já está liberado. 

Os estragos incluem 
ainda o destelhamento par-
cial da Unidade de Saúde da 
Família (USF) e danos na 
cobertura da quadra da Es-
cola Municipal (EM) Vilma 
Aparecida de Almeida Ri-
bas, em Boraceia. Os fortes 

ventos também derrubaram 
parte da cobertura da qua-
dra poliesportiva da Escola 
Municipal de Ensino Infantil 
(EMEI) Branca de Neve, em 
Juquehy.  

A Defesa Civil Mu-
nicipal e a Secretaria de Ser-
viços Públicos (SESEP), por 
meio de suas Regionais, já 
estão em ação para minimi-
zar os danos causados.

Prefeitura avança no projeto de 
implantação de Marina Pública 

em São Sebastião
A Prefeitura de São 

Sebastião segue com tra-
balhos para implantação de 
Marina Pública, em frente à 
Praça de Eventos da Rua da 
Praia, Centro Histórico do 
município. O projeto de au-
toria do Executivo, aprovado 
pela Câmara Municipal, no 
último dia 2 de junho, visa 
atender a vocação turística 
da cidade e as diversas ativi-
dades marítimas já desenvol-
vidas em seu território.

O equipamento de 
interesse turístico e de la-
zer, voltado ao atendimento 
das atividades marítimas do 
município, será instalado 
com a proposta de oferecer 
a via marítima como alter-
nativa para atrair visitantes, 
incluindo a cidade em novos 
roteiros turísticos nacionais e 
internacionais, além de pro-
mover o crescimento econô-
mico e consequentemente a 
geração de novos empregos.

A obra, com valor es-
timado em R$ 70 milhões, 
será de responsabilidade e 
com recursos privados do 
futuro concessionário, após 
procedimento licitatório pré-
vio, e envolverá o licencia-
mento ambiental, as obras 
de implantação e a operação 
da marina pública durante 25 
anos, renováveis por outros 
25 anos. A implantação deve 
durar de 18 a 24 meses, para 
criação de até 490 vagas náu-
ticas, e a previsão é gerar 270 
postos de trabalhos, entre di-

retos e indiretos, ao longo 
dos 18 meses de obras.

O governo municipal 
estuda uma outorga no valor 
mínimo de R$ 2 milhões, 
corrigidos monetariamente, 
além do recebimento de 1% 
das receitas totais do empre-
endimento e arrecadações 
com o Imposto Sobre Servi-
ços (ISS). A prefeitura prevê 
ainda a geração de mais de 
1.500 empregos diretos e in-
diretos com o funcionamento 
do espaço náutico.

SS - Nota de repúdio

A Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
do Departamento de Pes-
ca, Agricultura e Abas-
tecimento da Secretaria 
de Meio Ambiente (SE-
MAM), vem a público 
repudiar os conteúdos pu-
blicados, no último fim de 
semana, em plataformas 
como Facebook e What-
sApp, que relacionam a 
atividade de pescadores 
com pinguins encontrados 
mortos nas praias do mu-
nicípio.

A SEMAM reforça 
que trabalha em prol e de-
fesa dos pescadores e não 
compactuará com práticas 
discriminatórias da clas-
se. Na expectativa de um 
melhor esclarecimento 
sobre o tema, a secreta-
ria compartilha algumas 
orientações dadas pelo 
Instituto Argonauta, espe-
cializado na reabilitação 
de pinguins, desde 2012, 
tendo resgatado diversos 

Pinguins-de-Magalhães 
nos anos em que os mes-
mos estiveram presentes 
na costa de nossa região. 

Orientações ao encon-
trar com um pinguim

- Se o animal estiver 
nadando, não se aproxi-
me;

- Se estiver tentando 
sair da água, dê espaço. 
Ele pode estar cansado;

- Se o pinguim estiver 
na areia da praia, chame 
imediatamente a equipe 
de socorro;

- Não se aproxime, 
nem toque no animal. Ele 
pode se sentir ameaçado;

- Os pinguins têm 
unhas afiadas e picam. Te-
nha cuidado;

- Isole a área para man-
ter o animal afastado de 
curiosos, cachorros e uru-
bus;

- Jamais coloque o 
pinguim dentro de isopor 

com gelo, ou qualquer 
coisa do tipo;

- Não alimente o pin-
guim;

- Se for tirar fotos, não 
utilize o flash para não 
assustá-lo;

- Se receber a orienta-
ção de um técnico para to-
car no pinguim, siga as se-
guintes instruções: segure 
firme com a mão direita 
atrás da cabeça e com a 
mão esquerda apoie a bar-
riga. Se precisar, utilize 
uma toalha para segurá-
-lo. Cuidado com o bico. 
Mantenha-o aquecido em 
caixa de papelão, envolto 
em uma toalha ou jornal. 
Improvise uma sombra. 
Mantenha-o afastado dos 
olhos até a equipe chegar 
ao local.

O contato do Insti-
tuto Argonauta para esse 
tipo de socorro: 0800-
642-3341 ou (12) 99705-
6506.
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Ubatuba amplia coleta de exames de 

Covid-19 em pacientes com síndrome gripal
A Vigilância em 

Saúde de Ubatuba inicia 
na quarta-feira, 1 de julho, 
das 8h às 11h30 e das 14h30 
às 17h, a coleta do exame 
RT-PCR para detecção da 
Covid-19 e, para algumas 
situações especiais, a coleta 
de teste rápido em pacientes 
com quadro de síndrome 
gripal.

O serviço é destina-
do somente a pacientes com 
encaminhamento médico 
feito pelos diferentes servi-
ços de saúde do município 
(posto de saúde ou pronto 
atendimento), com sintomas 
como quadro respiratório 
agudo, caracterizado por 
febre aferida ou sensação 
febril ou febre relatada, 
acompanhada de tosse ou 
dor de garganta ou coriza 
ou dificuldade respiratória.

A recomendação é 
que todo paciente que apre-
sentar esse quadro vá até 
a unidade de saúde mais 
próxima de sua casa para 
avaliação médica. Neste 
momento, serão atendidos 
somente os indivíduos com 
condições de risco para o 
desenvolvimento de com-
plicações nas infecções por 
Covid-19, o que inclui:

Indivíduos com ativi-
dades profissionais de risco 
que facilitam a exposição e 

transmissão do vírus:

• Profissionais de saúde;
• Profissionais de segu-

rança;
• Profissionais de Limpe-

za Pública;
• Profissionais dos Trans-

portes Públicos;
• Profissionais do Sistema 

Funerário (sepultadores);

População com con-
dições de risco para desen-
volvimento de complicações 
nas infecções por Covid-19, 
por necessitarem de cuida-
dos avançados que podem 
impactar a rede hospitalar:

• Pessoas com 60 anos ou 
mais;

• Doenças cardiovascula-
res (cardiopatas, insuficiên-
cia cardíaca, infartados, re-
vascularizados, portadores 
de arritmias, Hipertensão 
Arterial Sistêmica);

• Pneumopatias (depen-
dentes de oxigênio, portado-
res de asma, DPOC);

• Doenças Neurológicas: 
antecedente de AVC, doen-
ças neurológicas degenera-
tivas;

• Imunodeprimidos;
• Doentes renais crônicos 

em estágio avançado (graus 
3,4 e 5);

• Obesidade IMC>30;
• Diabéticos, conforme ju-

ízo clínico;
• Gestantes de alto risco;
• Portadores de doenças 

cromossômicas (ex. Síndro-
me de Down);

• População em situação 
de vulnerabilidade social 
(população em situação de 
rua, quilombolas, povos in-
dígenas);

• Casos suspeitos em ins-
tituições fechadas (ex. Po-
pulações Privadas de Liber-
dade, Instituições de Longa 
Permanência de Idosos, es-
colas, creches);

A ampliação da testagem 
diagnóstica para Covid-19 
possibilita a detecção pre-
coce dos casos da doença 
e o cuidado ambulatorial, 
evitando o agravamento dos 
pacientes e possíveis inter-
nações hospitalares.

A coleta é feita com 
o uso de cotonetes tipo swab 
a partir do 3º dia de início 
dos sintomas e no máximo 
até o 7º dia. Todos os casos 
com coleta feita serão no-
tificados no E-SUS VE em 
https://notifica.saude.gov.
br e deverão ser registrados 
também no sistema GAL, 
cadastradas como “Covid-
-SG” e encaminhados ao 
Instituto Adolfo Lutz Cen-
tral e Regionais.

Profissionais da Educação de 
Ubatuba promovem encontros online

O uso da tecnolo-
gia como alternativa para a 
secretaria de Educação de 
Ubatuba não se restringe ao 
acesso dos alunos da rede 
municipal à internet. As 
reuniões de trabalho entre 
professores e profissionais 
da gestão escolar também ti-
veram que se adaptar a esse 
novo modelo.

Os encontros de “Ho-
rário de Trabalho Pedagógi-
co Coletivo” (HTPC), que 
acontecem semanalmente 
com todo o corpo docen-
te das unidades, bem como 
conselhos de classe, forma-
ções em todas categorias, 
reuniões com os gestores e, 
até mesmo, as reuniões entre 
supervisores, chefias e a se-
cretária de Educação, Pollya-
na Gama, vem acontecendo 
neste formato.

Seguindo as orienta-

ções para evitar qualquer tipo 
de aglomeração, essa foi a 
forma que o setor encontrou 
para continuar trabalhando, 
aguardando o momento em 
que as atividades escolares 
sejam liberadas.

Retrospectiva

Mesmo com a orien-
tação do distanciamento so-
cial, a secretaria de Educa-
ção e suas unidades escolares 
não pararam de trabalhar.

Desde o início, as 
orientações e as atividades 
destinadas aos alunos da rede 
vem sendo veiculadas na Pla-
taforma Digital da Secretaria 
pela qual, hoje, os alunos do 
Ensino Médio, Técnico e do 
Programa Ubatuba Sat vem 
assistindo suas aulas.

Mais informações sobre 
a plataforma aqui.

Já para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino 
de Ubatuba que não possuem 
acesso à internet ou recur-
sos para acompanhar as au-
las online, as atividades são 
entregues por meio de kits 
elaborados e montados pela 
secretaria de Educação do 
município.

Semanalmente, eles 
são distribuídos às famílias 
sem acesso digital para que 
os estudantes não tenham o 
aprendizado prejudicado.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

      1º de julho de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Aulas 
podemos repor; 

vidas, não!”

 Preste atenção para não agir de maneira er-
rada c/ a sua família. Assim, receberá a ajuda inesperada 
de algum parente. No setor profissional, saiba esperar os 
resultados e não desanime. Nº da Sorte 18.

 Cuidado para não dar importância demais à 
aparência física e acabar quebrando a cara. Procure se livrar 
de pessoas fofoqueiras para não se envolver em confusão. 
Nº da sorte 61.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Boa semana para assumir mais responsabili-
dade e sentirá alegria nas pequenas coisas. Terá facilidade 
para realizar suas metas e também para tomar decisões 
importantes. Nº da sorte 30.

 Este será um bom momento para agir e você 
terá chances excelentes ao prestar concursos. Siga sua 
intuição sem medo de errar. Em relação à saúde, dê mais 
atenção ao seu corpo. Nº da Sorte 37.

 Terá determinação para atingir seus objetivos, 
mas não perca seu senso de justiça por causa de bobeira. 
A prática da meditação ajudará a equilibrar as emoções e 
você poderá fazer mudanças positivas. Nº da Sorte 04.

 Preste atenção na assinatura de um contrato 
e aposte na sua dedicação para atingir todos os seus ob-
jetivos. Não leve o pessimismo a sério e encare os novos 
desafios de cabeça erguida. Nº da Sorte 30.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Não busque problemas a toa. Desabafar com 
alguém deverá ajudar a ver as dificuldades de outra maneira. 
Procure ficar mais em casa e se dedicando ao bem-estar 
dos familiares. Nº da Sorte 03.

 Vai atrai a atenção das pessoas e seu desejo 
de liberdade estará em alta. No relacionamento amoroso, 
precisará aceitar o jeito de agir de quem ama para que tudo 
entre nos eixos. Nº da Sorte 06.

 Use seu bom humor e sua disposição para se 
livrar das dificuldades e ficar em paz com seu amor. Não 
faltará animação nos encontros com os familiares, só não 
vale marcar bobeira. Nº da sorte 18.

 O setor profissional ganhará um novo impulso, 
mas evite investir toda sua energia numa única atividade. 
Se surgir uma discussão com quem ama, não se preocupe, 
não vai dar em nada. Nº da Sorte 05.

 Aproveite a maré de sorte no amor. Tudo indica 
que você terá sucesso num trabalho que não colocava mais 
fé e os estudos também devem trazer várias recompensas. 
Nº da sorte 51.

 O clima não será dos melhores para se envol-
ver em discussões, mas acredite nos resultados positivos 
que estão a caminho. Na saúde, precisará cuidar mais da 
sua alimentação e evite a automedicação. Nº da sorte 16.
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ILHABELA

UBATUBA

SÃO SEBASTIÃO

Casos por bairro
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Aluga-se 1 apartamentos  de um 
dormitório no bairro  Pontal  Santa Marina  próximo 
a pista. Sala   conjugada, uma suíte e banheiro com 

instalações para máquina de lavar.  Possue uma 
vaga de garagem com  controle remoto, antena 

coletiva para  TV digital, porteiro 
eletrônico e  Wi-Fi  - Fone: 98114-0022 

com proprietário

Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado c/projeto aprovado 
de 10 sobrados na Rua 
Cristovão de Barros/ um 
quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito 
contra oferta (12) 99660-
2700 com Flávio

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (12) 99737-8723
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Juntos vamos derrotar o vírus

 Ao Comerciante ou Prestador de Serviço que está de quarentena,  
não é classificado como serviço essencial, e que pode se utilizar de DE-
LIVERY para atender seus clientes, o Jornal Noroeste News em parceria  
com a Rádio Antena 8 FM irão divulgar durante a crise do Novo Coro-
navírus (Covid-19), gratuitamente seus serviços e produtos.

DELICIAS DELIVERY – Comida Caseira (Marmitex) Entrega da M. de Sá ao P. Novo. TEL. 3600-8655 WHATSS 12 
9 9615-8147 ou 12 9 9656-6423 (divulgado por Nilton Oliveira e Daniele Miranda).

MANDA SALGADOS -  Salgados, bolos, doces e kit festa. Rua São Miguel, 985 no Morro do Algodão TEL./WHATSS 
(12) 9 8152-1764 (divulgado pela Monica Gonçalves).

MOTOBOY DIEGO GUEDES - Não saia de casa chama Guedes express moto e carro / TEL./WHATSS 12 9 8297-
4540 (divulgado por Diego Guedes).

SABOR DE MEL – Doce, Bolo e Chocolate / Viela São Manoel, 85 no Morro do Algodão / TEL./WHATSS 12 9 9145-
9773 (divulgado por Gleice da Silva).

LIFE – Trabalha com VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO / 
WHATSS 12 9 8119-7376 (divulgado por Suelene Nunes).

FOGO DE PALHA – MASSAS ARTESANAIS / Delivery de marmitex de Massas Artesanais / TEL./WHATSS (12) 
9 9261-0523 (divulgado por Surya Sabes Hidalgo e por Cauã Pizzinatto Chef).

CASA DE SALGADOS VIDA NOVA – Salgado frito, Pastel, Mini salgado e Refrigerante, entrega em seu endereço / 
WHATSS 12 9 9603-6052 (divulgado por Caroline Denilson Tenório).

MATA FOME LANCHES – TODO TIPO DE LANCHE / TEL. 3600-4336 WHATSS 12 9 9119-1420 (divulgado por 
Priscilla Mendes).

CLAYTÃO HAMBURGUERIA – PEÇA SEU LANCHE / WHATSS 12 9 9616-6034 OU LIGUE 3600-6228 (divulgado 
por Clayton Ramon).

MARMITEX GOURMET / GIORGI GOURMET – Mais de 20 opções de pratos - acompanham salada especial/ TEL. 
3882-4710 ou WHATSS 12 9 9672-7689 (divulgado por Erika Morais Febbo).

CHAVEIRO PORTO NOVO – ATENDIMENTO 24H / WHATSS 12 9 8143-3817 OU 12 9 9746-0702 (divulgado por 
William Melo).

MARMITEX DO JAPA – Entrega da Enseada ao Poiares / WHATSS 12 9 9713-3751 OU 12 9 8266-0578 (divulgado 
por Dani Maeda).

DANI BOLOS E SALGADOS – DISQUE ENCOMENDAS WHATSS 12 9 8278-6446 (divulgado por Danieli Cruz).

RESTAURANTE MARANATA – Ao lado do AME Caraguá - DELIVERY 3883-1840 / WHATSS 12 9 8202-5141 
(divulgado por Vilma e João Melão).

JU PYRA LANCHES – LANCHES, SALGADOS E PASTEIS / WHATASS 12 9 8812-7217 (divulgado por Ana Jupyra).

SONHOS, DOCES DA HELO – Sobremesas e ovos de páscoa / entrega grátis WHATSS 12 9 9719-0759 (divulgado 
por Tatiana Pereira da Silva).

HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO/ SITE: www.ligougelou.com.br / TEL. (12) 3887-5877/ WHATSSS (12) 
9 8160-5722 OU (12) 9 9708-9877 (divulgado por Daniela Ligou Gelou).

Noroeste
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS CIDADES DE CARAGUATATUBA, UBATUBA, SÃO SEBASTIÃO E ILHA BELA

Noroeste
New

s

Nós informando com responsabilidade, você não permitindo que o vírus entre em sua casa!

Ligue: (12) 98128-7496
fatima@noroestenews.com.br

PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628
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PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (12) 99737-8723

PROCURO TRAB-
ALHO de faxineira em 
casa ou escritório / (12) 
99737-8723

TRAVESSÃO SÓ 
R$90mil/ 2 dorm /sla /
coz /wc /gar/ Ocasião/ 
98187 8636
 
SALÃO CML 
TRAVESSÃO / 
salão + residência fun-
dos / na praça/ esc. def./ 
R$160mil /98187 8636

Procuro Trabalho de 
Jardineiro/ zelador/segu-
rança ou porteiro conta-
tar: (11)95198-3589 ou 
(11) 95370-4765

ALUGO NO GAIVOTAS 
/ UM QT / BANH/ SAL/ 
COZ/ AS / 01 VAGA /R$ 
850,00  / 99620-2122

VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar  
telefone 98230-0553

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ 98230-0553

PEREQUE 1/2 LOTE 
R$28MIL/ 125MTS2 MU-
RADO OTIMO LOCAL 
OCASIÃO 981878636

ALUGA Casa no B. 
Alto 1D., Sl. e cozinha/ 1 
vaga / R$ 700,00 / Fone: 
3887-9306 / 98209-8467

ALUGA Casa no B. 
Alto 2D., Sl. e coz., 1 vaga 
/ R$ 850,00/ Fone: 3887-
9306 / 98209-8467

ALUGA Casa 
Travessão/ 1D., Sl.e coz., 
1 vaga / R$700,00/ Fone: 
3887-9306 / 98209-8467
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo
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Anos atrás 

E por falar em lives, o ex ex ex prefeito Roan 
também resolveu aderir a moda das lives se-
manais. Depois de jogar no chão a pré-candida-
tura do vereador Glayvisom, Roan tem demons-
trado em seu Facebook que, mesmo após todos 
esses anos, não mudou nadinha. O dr continua 
com seu linguajar chulo e intimidador, achando 
que a população sebastianense ainda possui al-
gum medo de suas ameaças, sem perceber que 
seu reinado já acabou. E faz tempo. 

O pai da criança  
 
A UBS do Rio do Ouro será inaugurada esta semana e foi 
aí que começou a briga entre alguns vereadores. Todos 
eles querendo se dizer o pai da criança. Aurimar como 
está no seu sexto mandato, teria o pedido mais antigo fei-
to ao executivo. Já o vereador Vandinho, por ser do bairro 
vizinho, também solicitou a construção da mesma. E para 
completar, Flávio Nishiyama, como homem de confiança do 
prefeito Aguilar Jr, também teria se engajado na luta pela 
construção da Unidade Básica de Saúde. Brigas a parte, 
sabemos que os três vereadores se esforçaram junto ao 
prefeito para realização e conclusão da obra, mas sabem 
como é: em ano eleitoral, a briga será de quem irá tirar a 
foto de inauguração ao lado do burgo chefe. 

Nos pequenos detalhes  
 
Um pré-candidato, não se sabe ainda a qual cargo, teria feito um boletim de 
ocorrência de preservação de imagens após ter trocado algumas fotos de nu-
des nas redes sociais com uma conta fake, que tentou chantageá-lo. Segundo 
se comenta, o advogado do pré-candidato orientou a não ficar tão preocupado, 
afinal, seu problema não seria tão grande assim, muito pelo contrário, apenas 
mais uma pequena degradação de sua imagem. 

Vale a pena ver de novo...  
Ao que tudo indica, Gobetti será mesmo pré-candidato a vereador nas próximas 
eleições. Segundo se comenta, Wilson já teria pedido seu afastamento do cargo 
de diretor geral da Câmara e já estaria batendo de porta em porta tentando an-
gariar alguns votinhos. Quem não deve ter gostado nadinha dessa história é sua 
fiel escudeira, a vereadora Salete, que antes, aonde possuía um ponto de apoio, 
hoje possui um adversário peso pesado. Mas calma, a região sul é muito grande 

e possui votos para todos. 

EM BUSCA DE SEGUIDORES 
As lives dos vereadores da oposição sebastianense, auto-in-
titulados ‘o quarteto fantástico’, no Facebook, têm demons-
trado que a população  anda descontente com politicagem 
suja nos tempos de pandemia. Prova disto é que os edis 
não possuem mais que quatrocentas visitas, enquanto as li-
ves do prefeito Felipe Augusto explicando sobre a pandemia 
tem ultrapassado as 20 mil visualizações. Acho que está na 
hora de mudarem de tática, pois o povo sebastianense já 
se cansou desse falso moralismo. 
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Em tempos de isolamento social os 
índices de violência doméstica tem se 
agravado em todas as cidades do País 
e a dificuldade em denunciar os agres-
sores também tem sido uma constante 
entre as vítimas deste tipo de violência. 

Na tentativa de facilitar a maneira 
para denunciar, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e a Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) lança-
ram a campanha “Sinal Vermelho para 
a Violência Doméstica”.

Em São Sebastião, a primeira-dama 
da cidade, Michelli Veneziani, está 
encabeçando a campanha na cidade, 
que tem como principal objetivo ofe-
recer um canal silencioso para que as 
mulheres possam pedir ajuda. 

A principal orientação é para que a 
vítima faça um “X” vermelho na palma 
de uma das mãos, que pode ser feito 
com caneta ou mesmo com um batom, 
e mostrar ao atendente ou farmacêu-
tico dos estabelecimentos comerciais 
que se trata de uma denúncia, e assim 
o funcionário aciona a Polícia Militar 
pelo 190.

Desde o início da semana, a Coor-
denadoria Municipal da Mulher está 

Primeira-Dama de São Sebastião encabeça campanha 
sobre violência doméstica contra a mulher no município

visitando as farmácias da cidade para 
fazer a orientação de quais são os pro-
cedimentos que devem ser feitos.

“A violência contra a mulher é um 
assunto muito sério e deve ser debatido 
com toda sociedade. Muitas mulheres 
sofrem caladas por medo de seus agres-
sores, por não saberem como agir ou 
a quem recorrer nesse momento tão 
difícil”, enfatizou Michelli Veneziani.

A primeira-dama reforçou ainda que 
a campanha lançada pelo CNJ e AMB, 
tem ganhado destaque em todo país. 
“Em São Sebastião, desenvolvemos po-
líticas públicas responsáveis e direcio-
nadas para as mulheres. Criamos ano 
passado a Casa Poderosa, um espaço 
voltado para amparar mulheres vítimas 
de violência doméstica ou em situação 
de vulnerabilidade social”, contou ela.

Michelli lembra ainda que desde 
2017, de forma inédita o município 
criou a Patrulha Maria da Penha da 
Guarda Civil Municipal (GCM), uma 
ferramenta importante de atendimento 
à mulher vítima de violência. “Em todo 
este período já foram feitos mais de 
dois mil atendimentos, o que resultou 
em 12 agressores presos e 351 casos 

de medidas protetivas sendo acompa-
nhados pelos integrantes da GCM”, 
destacou.

Casa Poderosa
Entre os serviços prestados pela 

Casa estão assistência médica, gine-
cológica, psicológica, social e jurí-
dica, além de cursos de capacitação 
profissional. No espaço também são 
realizadas ações em parceria com o 
Fundo Social, Fundação de Saúde Pú-
blica, Secretaria de Saúde, Segurança 
Urbana, Coordenadoria da Mulher 
e a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB).

“Quando idealizei este espaço quis 
oferecer para a mulher um ponto de 
apoio do poder público para que ela 
encontrasse condições de recuperar a 
dignidade com acompanhamento de 
equipes multidisciplinares e dar o su-
porte para que ela possa ter autonomia 
de sua própria vida”, disse Michelli.

Além da Casa Poderosa, a cidade 
de São Sebastião conta com outras 
políticas públicas voltadas para o en-
frentamento da violência doméstica 
como dos cursos de artes marciais, 

Krav Maga (Defesa Pessoal) voltados 
para mulheres e que também são mi-
nistrados por guardas civis municipais.

Para resgatar a autoestima e oferecer 
meios de sobrevivência são ofertados 
também cursos profissionalizantes pelo 
Fundo Social de Solidariedade e pelo 
Centro Integrado Profissionalizante 
(CIP), para essas mulheres em situação 
de violência ou vulnerabilidade. 

Apesar das diversas campanhas in-
dicando os idosos como o grupo mais 
vulnerável à Covid-19, muitos ainda 
duvidam e circulam na rua sem os de-
vidos cuidados e prevenção em relação 
à doença. Esse grupo de risco tem sido 
o mais atingido em Caraguatatuba.

Relatório da Secretaria de Saúde 
aponta que dos 34 óbitos ocorridos na 
cidade, 26 são de idosos acima de 60 

Idosos acima de 60 anos são as maiores 
vítimas da Covid-19 em Caraguatatuba

anos, ou seja, mais de 75% dos casos.
aO índice de mortalidade em to-

dos os países em que houve casos da 
Covid-19 é maior no grupo acima de 
60 anos e isso aumenta mais na faixa 
etária entre 70 e 79 anos.

Como o idoso deve se prevenir?
O chamado grupo de risco, como 

idosos, deve adotar as mesmas medidas 

de prevenção já conhecidas, como dis-
tanciamento social, uso de máscaras, 
constante higienização das mãos, 
limpeza e desinfecção de alimentos 
e ambientes e o mais importante, 
utilizar a Rede de Apoio (pedir aju-
da de amigos, vizinhos, filhos para 
situações em que necessitar sair).

Importante salientar que as pes-
soas que precisam entrar nas casas 

onde moram idosos devem ter muito 
cuidado também, pois o vírus pode 
ser introduzido no ambiente por 
elas sem saberem.

Se a pessoa adquirir o vírus so-
mente fica doente depois de dois 
dias e muitos sequer apresentam 
sintomas, o que se torna perigoso 
para os grupos de risco.

A rede hospitalar em Caraguata-
tuba está preparada para atender a 
todos, mas este vírus é muito rápido 
em debilitar as pessoas mais idosas 
e, muitas vezes, não dá tempo nem 
do tratamento fazer efeito.
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Em reunião realizada na semana passada com 
representantes das associações de pes-cadores de 
Caraguatatuba, ficou decidido que, neste ano, as 
tradicionais festas da Tai-nha e Camarão e o retorno 
do Festival do Mexilhão, não serão realizados. O mo-
tivo é a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Se-
cretaria de Turismo, esteve com  repre-sentantes 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 Coca-
nha, onde foi apresentada a possibilidade de fazer 
os Festivais do Camarão, da Tainha e do Mexilhão, 
tradicionalmente realizados em junho, julho e de-
zembro 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 es-pecialmente 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 pú-
blicos 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 pes-soas 
e também pela logística não ser adequada para esse 

Pescadores de Caraguá decidem não 
fazer festivais do camarão e da tainha

tipo de evento”. 
Essa é a opinião do Vinicius Ezequiel dos Santos, 

presidente da Assopazca, que con-versou 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 Me-
xilhão, tradicio-nalmente 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 no-
vembro. 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 dedi-
cação para conosco”, disse ao justificar a ausência 
à Prefeitura e à Fundação Educacional e Cultu-ral 
de Caraguatatuba (Fundacc), organizadoras da festa 
junto com a Associação.    

Após a retomada segura e gradativa das atividades 
econômicas em Caraguatatuba, as equipes de fisca-
lização da Prefeitura intensificaram as vistorias, no 
final de semana, pa-ra garantir o cumprimento dos 
protocolos de Saúde que visam o combate ao novo 
coro-navírus (Covid-19).

De sexta-feira (26) a domingo (30) os servidores 
das Secretarias de Urbanismo (Postu-ra), Fazenda 
(Comércio), Saúde (Saúde Pública) e Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cidadão (Trânsito e Defesa 
Civil) estiveram em mais de 900 estabelecimentos e 
igrejas e registradas duas autuações.

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

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

Em três dias, a equipe passou por 34 estabele-

Fiscalização vistoria mais de 900 
estabelecimentos e dois são autuados 

em Caraguá durante o final de semana
cimentos comerciais e 26 igrejas. Os que estavam 
abertos foram do horário determinado foram orien-
tados a fechar as portas. Elas também atenderam 17 
denúncias de perturbação de sossego.

As equipes da Fiscalização do Comércio passaram 
por cerca de 800 estabelecimentos, entre comércios 
e feiras livres e do 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 
cada só até sábado. Aos domingos é permitido o 
atendimento por delivery.

Os agentes de Saúde Pública inspecionaram cerca 
de 60 estabelecimentos no final de semana entre 
denúncias 156 e orientações técnicas nos estabele-
cimentos. Na sexta-feira, uma Instituição de Longa 
Permanência de Idosos (ILPI), no Barranco Alto, 
foi autu-ada por falta de condições de atendimento. 

Já os agentes de trânsito autuaram quatro moto-
ciclistas que desobedeceram a determi-nação de não 
ir a locais públicos. Eles foram flagrados no Morro 
Santo Antonio, onde há fechamento da entrada.
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A Unidade Básica de Saúde do Rio do Ouro, em Ca-
raguatatuba, entrará em funcionamento no próximo dia 
3 de julho. Esta será a quarta UBS entregue pelo prefeito 
Aguilar Junior em seu primeiro mandato. 

Sua formação em Saúde deve ter lhe influenciado, pois 
o que vemos é um grande avanço na saúde da cidade nos 
últimos três anos. 

Ao todo, foram 4 UBSs, 2 novos Caps, 2 novas UPAs, 
alem do Centro de Saúde da Mulher e muitos novos 
programas.

A Atenção Básica ganhou 7 novas equipes aumentando 
de 22 para 29 as equipes de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) e o número de agentes comunitários nos bairros, 
passando de 146 para 192. Foram realizado, também, 
investimento em uniformes, kits e tablets, informatizando 
a atuação destes agentes nas ruas.

CAPS SUMARÉ E PEREQUÊ-MIRIM
O primeiro, no bairro do Sumaré, foi implantado para 

atender mais de 1 mil pacientes. O segundo, no Perequê- Mi-
rim, atende pacientes de com transtornos psíquicos e também 
dependências. Nos CAPSs, os pacientes encontram espaços 
para consultas médicas, Centro de Convivência, atividades 
recreativas terapêuticas e treinamento de equipes.

UBSs NOVAS, REFORMADAS E AMPLIADAS
Saúde preventiva traz agilidade e proporciona mais 

eficiência no atendimento, seja evitando doenças ou rea-
lizando um diagnóstico precoce. Em 2017, o município 
contava com apenas 8 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
e hoje já são 12, um crescimento de 50%. São 4 novas 
unidades básicas, e além disso, outras 4 foram reformadas 
e ampliadas, enquanto mais 2 já estão em construção.

NOVAS
UBS Jetuba
UBS Perequê-mirim
USB Sumaré
UBS Rio do Ouro

AMPLIADAS
UBS Porto Novo
UBS Morro do Algodão
UBS Jaraguazinho
UBS Perequê-Mirim 2

EM CONSTRUÇÃO
UBS Golfinhos
UBS Gaivotas

EM REFORMA
UBS Tinga
UBS Casa Branca
UBS Massaguaçu
Poço da Anta

SALA DE CIRURGIA PORTO NOVO 
A unidade recebeu uma reforma total na sua estrutura 

que contou com a reativação da sala cirúrgica e um novo 

Compromisso com a saúde da população é uma 
realidade na gestão Aguilar Junior

Setor de Reabilitação. Dessa forma, foi possível diminuir a 
demanda reprimida de pequenas cirurgias na Região Sul. 

PRONTO ATENDIMENTO DE PONTA A PONTA
Com planejamento e gastos mais enxutos, Aguilar Ju-

nior investiu e conseguiu que tanto a Região Sul como a 
Região Norte contasse hoje com Pronto Atendimento 24h.

UPA NORTE
Com a reforma e ampliação o, prédio da UBS Massa-

guaçu ganhou uma Unidade de Pronto Atendimento 24h, 
oferecendo agilidade aos moradores da Região Norte, 
evitando grandes deslocamentos ao Centropara receber 
atendimento.

 UPA SUL
Desde sua inauguração, no dia 19 de fevereiro, a UPA 

Sul atende cerca de  5 mil pacientes por mês, em média, 
divididos nos serviços de clínica médica, emergências e 
pediatria. Somente em consultas pediátricas a unidade 
atende mais de mil crianças por mês.

UPA CENTRO
Além da criação das duas novas UPAs, a Unidade de 

Pronto Atendimento do Centro foi ampliada. As equipes 
foram aumentadas e devido à Covid-19, as salas, antes 
usadas pelo administrativo da Secretaria de Saúde, hoje 
são parte integrante do atendimento, dentro do Plano de 
Contingência da Saúde.

UM ESPAÇO CRIADO PARA A SAÚDE DAS 
MULHERES

Um Centro de Referência Integral à Saúde e aos Cuida-
dos da Mulher foi criado. Um espaço que realiza consultas, 
exames e todo atendimento que a mulher precisa, seja para 
a própria saúde ou para os primeiros cuidados com seus 
filhos: consultas de ginecologia,

pré-natal de alto risco, mastologia, endocrinologia, 
nutricionista, psicologia e pediatria, além de exames 
de mamografia, desintometria óssea, ultrassonografia e 
exames citológicos de papanicolau. As mulheres vítimas 
de violência também têm lá um atendimento especial e 
exclusivo com consultas a psicólogos e assistentes sociais.

A LUTA CONTRA O VÍRUS
Caraguatatuba foi a primeira cidade a se preocupar 

com a pandemia que já vinha provocando vítimas em 
todo o mundo. 

Já em fevereiro alguns profissionais de saúde foram 
treinados para o atendimento e após a internação do pri-
meiro caso de suspeito provocado pelo novo coronavírus 
o prefeito já formou um gabinete especial e começou os 
estudos para o atendimento da população.

No início de março foi a primeira cidade da região a 
instituir o boletim diário com as informações de casos 
positivos, suspeitos e óbitos relacionados à Covid-19.

Em 12 de março o prefeito Aguilar Junior criou o 
Comitê de Crise para acompanhar a evolução da doença 
e definir ações de combate ao novo coronavírus.

Já em 16 de março foi publicado o primeiro decreto 
municipal de quarentena na cidade, determinando apenas 
o funcionamento dos serviços essenciais.

PLANO DE CONTINGÊNCIA – 1ª E 2ª FASES
Uma das primeiras medidas adotadas pelo prefeito 

Aguilar Junior foi criar o Plano de Contingência para 
que o sistema de saúde da cidade absorvesse os pacientes 
com a pandemia.

Foram criados 39 leitos na Casa de Saúde Stella Maris, 
sendo 20 de Enfermaria Adulto, 12 de Enfermaria Infantil 
e sete da UTI, totalmente voltados para a Covid-19.

Aguilar Junior brigou e foi atendido pelo Estado para a 
imediata abertura do Hospital Regional do Litoral Norte, 
primeiro com 10 leitos de UTI e agora já com 20 leitos de 
UTI e 10 de enfermaria.

A UPA Centro foi transformada em UPA Covid-19 e 
dentro da 2ª fase foram implantados 80 leitos no andar 
onde funcionava a parte administrativa da Secretaria de 
Saúde. Também foram instalados 12 respiradores no local.

Outra medida foi a instalação do tomógrafo na UPA 
para ajudar na antecipação do diagnóstico da Covid-19. 
Desde a sua instalação, em 10 de junho, foram mais de 
400 tomografias realizadas.

A testagem tem sido permanente, mais de 2.877 tes-
tes realizados. Grupos de risco, pacientes mais graves, 
profissionais de Saúde, idosos de instituição de longa 
permanência, além de entidades que atendem dependentes 
químicos, população de rua e crianças/adolescentes em 
vulnerabilidade social foram testados e recebem acompa-
nhamento da Secretaria de Saúde.

RETOMADA GRADUAL E SEGURA
Seguindo orientação do Plano São Paulo, a Comissão 

de Retomada Econômica criada pelo prefeito Aguilar 
Junior analisou e discutiu todas as atividades comerciais 
da cidade para que em 1º de junho fosse feita a primeira 
flexibilização, liberando comércios em geral, feiras, cul-
tos, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e 
shoppings. 

E, recentemente, em 18 de junho, foi publicado um 
plano de ampliação de horários de funcionamento para 
evitar aglomerações.

Após estudos por meio de dados científicos e de iso-
lamento social, os técnicos chegaram à conclusão que o 
funcionamento de todos estabelecimentos liberados pelo 
Plano São Paulo em um período de quatro horas estava 
causando mais aglomeração de pessoas e, por consequên-
cia, a possibilidade de disseminação da Covid-19 (doença 
causada pelo novo coronavírus).

Por conta disso, o decreto municipal estabeleceu um 
aumento de quatro para seis horas o período de funcio-
namento dos estabelecimentos liberados. 

Além disso, neste mesmo decreto, foram liberadas ou-
tras atividades econômicas segundo as regras de Vigilância 
Sanitária: bares, restaurantes, quiosques, salões de beleza, 
barbearias e clínicas de estética. 
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Ney de Toledo, 28 de Junho

Janaina Santos, 06 de Julho

Alberto Irias, 04 de Julho

Silvia Rezende, 30 de Junho

Maria Jose, 29 de Junho

China, 04 de Julho

Raquel Oliveira, 02 de Julho

Luciano Muri, 04 de Julho
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A Prefeitura de São Sebastião informa que ventos 
de aproximadamente 85 km/h atingi-ram a Costa 
Sul na noite desta terça-feira (30) causando diversos 
problemas como que-das de árvores no km 158 da 
Serra de Boiçucanga na Rodovia Manoel Hyppolito 
do Rego (SP-55). O trecho já foi liberado. 

Os estragos incluem ainda o destelhamento parcial 
da Unidade de Saúde da Família (USF) e danos na 
cobertura da quadra da Escola Municipal (EM) Vilma 
Aparecida de Almeida Ribas, em Boraceia. Os fortes 
ventos também derrubaram parte da cobertura quadra 
poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Infantil 
(EMEI) Branca de Neve, em Juquehy.  

A Defesa Civil Municipal e a Secretaria de Servi-
ços Públicos (SESEP), por meio de suas Regionais, 
entraram em ação para minimizar os danos causados.

Ventos fortes causam estragos na Costa Sul de 
São Sebastião

Prefeitura inicia fiscalização e proibição de tráfego 
de caminhões no entorno da Re-gional Costa Norte

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Segurança Urbana (SEURB), através do 
Departamento de Tráfego (DETRAF), atendendo 
pedidos dos moradores do bairro do Canto do Mar, 
executou vistorias e constatou a movimentação de 
veículos de grande porte, o que vem ocasionando 
danos na via pública.

Desta forma, a partir do dia 6 de julho o DETRAF 

Prefeitura inicia fiscalização e 
proibição de tráfego de caminhões 
no entorno da Regional Costa Norte

informa que caminhões acima de dois eixos estão proi-
bidos de trafegar no entorno da Regional Costa Norte.

Fiscais do trânsito já iniciaram a colocação de 
placas e orientação aos motoristas. A me-dida visa 
assegurar a manutenção da via que com o tráfego 
destes caminhões estavam sendo danificadas.

Vale lembrar que a Prefeitura de São Sebastião já 
iniciou as obras de pavimentação e readequação de 45 
ruas dos bairros da Enseada, Jaraguá e Canto do Mar.

Com a pavimentação e readequação destas ruas, o 
tráfego será retomado paulatina-mente com a super-
visão do Departamento de Trânsito

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) atende em novo endereço: 
Rua João Cupertino dos Santos, 85, Centro.

Devido a pandemia de coronavírus, seguindo as normas de higienização e distancia-mento social, 
os atendimentos acontecem individulamente, e devem ser agendados pe-los números (12) 3892-2062 

e (12) 3893-2583, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Mais de 36 mil atendimentos foram realizados pela secretaria durante a pandemia. A SEDES 

ampliou e diversificou as ferramentas de prestação de serviços e atendimento às famílias em vulnera-
bilidade social do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme as diretrizes e protocolos 

da OMS e governos federal, estadual e municipal.

Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social atende em 

novo endereço
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A Prefeitura de São Sebastião segue com traba-
lhopara implantação de Marina Públi-ca, em frente à 
Praça de Eventos da Rua da Praia, Centro Histórico 
do município. O pro-jeto de autoria do Executivo, 
aprovado pela Câmara Municipal, no último dia 2 
de junho, visa atender a vocação turística da cidade 
e as diversas atividades marítimas já desen-volvidas 
em seu território.

O equipamento de interesse turístico e de lazer, 

Prefeitura avança no projeto de 
implantação de Marina Pública 
em São Sebastião voltado ao atendimento das atividades marítimas do 

município, será instalado com a proposta de oferecer 
a via marítima como alternativa para atrair visitan-
tes, incluindo a cidade em novos roteiros turísticos 
nacio-nais e internacionais, além de promover o cres-
cimento econômico e consequentemente a geração 
de novos empregos.

A obra, com valor estimado em R$ 70 milhões, 
será de responsabilidade e com recursos privados do 
futuro concessionário, após procedimento licitatório 
prévio, e envolverá o licenciamento ambiental, as 
obras de implantação e a operação da marina públi-
ca du-rante 25 anos, renováveis por outros 25 anos. 
A implantação deve durar de 18 a 24 me-ses, para 
criação de até 490 vagas náuticas, e a previsão é gerar 
270 postos de traba-lhos, entre diretos e indiretos, ao 
longo dos 18 meses de obras.

O governo municipal estuda uma outorga no valor 
mínimo de R$ 2 milhões, corrigidos monetariamente, 
além do recebimento de 1% das receitas totais do em-
preendimento e arrecadações com o Imposto Sobre 
Serviços (ISS). A prefeitura prevê ainda a geração 
de mais de 1.500 empregos diretos e indiretos com 
o funcionamento do espaço náutico.

A Prefeitura de São Sebastião informa que alguns 
contratos foram paralisados após o município regis-
trar quedas consecutivas de 50% nas arrecadações.

A perda de receita, reflexo da situação de cala-
midade que aflige São Sebastião no en-frentamento 
ao Novo Coronavírus, levou a Secretaria de Obras 
(SEO) realizar análise minuciosa, visando de forma 
responsável preservar as relações entre seus contra-
tantes.

Com isso, a Administração Municipal decidiu 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas entre as partes, através de termo de parali-

Queda no orçamento faz São Sebastião 
ter obras e serviços de engenharia 
paralisados sação de obra, até que a situação seja normalizada. 

O Governo Municipal prioriza o zelo e a preser-
vação de direito ao estabelecido em seus contratos 
vigentes, assegurando a integridade e atendendo a 
capacidade financeira do município de São Sebas-
tião. 

Segundo a Secretaria de Obras, já é de ciência de 
boa parte dos prestadores de servi-ços e empreiteiros 
que possuem contratos com o município a queda 
abrupta na arreca-dação do orçamento municipal. 

A Prefeitura de São Sebastião continua adotando 
medidas de enfrentamento à COVID-19 desde o 
início de março deste ano. Assim como em todo o 
mundo, a pandemia tem causado grande impacto 
econômico nas esferas municipais, estaduais e fe-
derais.

Cabos de cobre, fusíveis e disjuntores da Praça 
João Eduardo de Morais, localizada no bairro da 
Enseada, Costa Norte do município foram furtados, 
na madrugada do último sábado (27). 

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos (SE-
SEP), Regional Costa Norte, constata-ram o furto e o 
vandalismo no local, e fizeram a retirada  das caixas 
e dos fios de trans-missão. 

Nesta segunda-feira (29), funcionários da secreta-
ria estiveram no local, que abrange o Centro de Apoio 
Educacional Francisco Santana (CAE Enseada), 

Área de lazer da Enseada é alvo de 
furto e vandalismo para  avaliar os danos. 

O bairro da Enseada tem sofrido constantes atos de 
vandalismo nos últimos 30 dias. Es-te já é a terceira 
ocorrência em menos de 30 dias. A Prefeitura zela 
pelos seus espaços públicos e repudia todo e qualquer 
ato de vandalismo.

Os cabos de cobre são condutores de eletricidade, 
usados em lâmpadas que iluminam cidades, parques, 
praças, entre outros.

A Guarda Civil Municipal (GCM) tem intensi-
ficado as rondas na Enseada para reduzir possíveis 
ações criminosas. Para denúncias, entre em contato 
pelos telefones 153.
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RESOLUÇÃO N. º. 236, DE 01 DE JULHO DE 2020.
(Dispõe sobre a suspensão do período de recesso da 
Câmara Municipal de Caraguatatuba durante o mês 

de julho de 2020.)

Autor: MESA DA CÂMARA 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARAGUATATUBA APROVOU E EU PROMULGO A 
SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º  - Fica suspenso o período referente ao 
recesso de julho de 2020 da Câmara Municipal de 

Caraguatatuba.
Art. 2º - Durante a suspensão do período de recesso 
de que trata o artigo 1º desta Resolução, ficam vigo-

rando na íntegra as Resoluções nº. 04/90 – Regimen-
to Interno, nº. 111/2004 e nº 222/2017.

Art. 3º -  As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei onerarão recursos próprios consignados no orça-

mento municipal.
Art. 4º -   Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Gabinete da Presidência, 01 de julho de 2020.
________________________________

Ver. Francisco Carlos Marcelino 
Presidente

Câmara Municipal 
de Caraguatatuba

Carro Dublê 
é apreendido 

pela PM no 
Massaguaçu

A Polícia Militar de Caraguatatuba aprendeu um 
carro dublê e deteve um homem na noite de Sábado 
(27) no bairro Massaguaçu, Região Norte.

O acusado estava em um bar quando os policiais 
realizaram a abordagem. O veículo foi vistoriado e 
a equipe da PM descobriu que o número do motor 
estava suprimido, porém, pelo número do chassi, os 
policias conseguiram realizar pesquisa que constou 
que o veículo era produto de furto no estado de 
Minas Gerais.

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

Veículo furtado é 
recuperado pela 
Força Tática no 
Perequê-Mirim
Um adolescente foi apreendido na madrugada de 

domingo (28), após ter  furtado um veículo no bairro 
Perequê-Mirim, Zona Sul de Caraguatatuba.

Segundo informou a polícia, uma equipe da Força 
Tática, durante patrulhamento pelo bairro, foi avi-
sada pela vítima que seu veículo tinha acabado de 
ser levado por um adolescente. Durante as buscas, o 
veículo foi localizado e na abordagem o adolescente 
tentou fugir a pé, porém foi alcançado e aprendido.

 Pessoas que estavam em uma aglomeração be-
bendo tentaram evitar a prisão do menor jogando 
garrafas em direção dos policiais, mas foi solicitado 
apoio de outras viaturas sendo controlado o tumulto. 
O adolescente foi levado para a delegacia onde foi 
elaborado o boletim de ocorrência permanecendo o 
menor à disposição da justiça.

Foragidos da justiça são 
recapturados pela PM
Três foragidos da justiça foram recapturados no 

último final de semana pela Polícia Militar no Litoral 
Norte. Os casos foram registrados em Caraguatatuba, 
Ubatuba e Ilhabela.

Em Ubatuba, um indivíduo acusado de roubar o 
celular de um funcionário de um posto de combus-
tível foi preso na noite de domingo (28), no bairro 
Taquaral. Em busca pessoal nada de ilícito foi encon-
trado, porém o mesmo assumiu a autoria do crime 

indicando onde estava escondido o simulacro de 
arma de fogo utilizado na ação, bem como o celular 
produto do roubo. A equipe ainda realizou uma 
pesquisa via COPOM que constou que o indivíduo 
estava procurado da justiça pelo crime de tráfico de 
drogas.

Ainda na noite de domingo, na cidade de Ilhabela, 
um homem foi preso no bairro Água Branca após 
demonstrar certo nervosismo ao perceber a presença 
da equipe policial, motivando sua abordagem. Em 
busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com 
o indivíduo, porém em pesquisa via COPOM foi 
constatado que ele estava foragido da justiça pelos 
crimes de furto e roubo.

Na cidade de Caraguatatuba, um homem de 38 
anos foi preso num bar, na tarde de segunda-feira 
(29), no bairro Travessão, por ser procurado pelo 
crime de tráfico de entorpecentes. Ele tentou se es-
conder no bar, porém foi abordado e preso. Os casos 
foram apresentados e registrados como captura de 
procurado.
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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 prorroga-

Ilhabela permanece na Fase 2 do plano de retomada 
do Governo Estadual

ção 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, restauran-tes, lanchonetes e salões de beleza 
no dia 15 de junho.

Ilhabela, assim como as outras três cidades do 
Litoral Norte (São Sebastião, Caraguata-tuba e 
Ubatuba) pertence a região que tem como referência 
a cidade de Taubaté, en-quanto o número de casos 
de Covid-19, não for estabilizado nessa região, a 
cidade não poderá seguir para a próxima fase de 
flexibilização.

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secre-
taria de Saúde (SESAU), informa que a Campanha 
de Vacinação contra a Gripe (influenza) será pror-
rogada até o dia 24 de ju-lho.

O objetivo dessa última etapa da campanha é imu-
nizar o grupo composto por pessoas com deficiência, 
crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, 
puérperas (mães no pós-parto até 45 dias), profes-
sores e pessoas de 55 a 59 anos de idade. Porém, a 
meta desse grupo permanece abaixo da meta de 90%.

 Por isso, a SESAU convoca as pessoas desse grupo 
que ainda não foram vacinadas para se apresentarem 
em um posto de saúde e serem imunizadas contra 
a gripe.

Embora essa vacina não combata o coronavírus, 
ela reduz as chances de adquirir uma doença respi-
ratória e, de forma indireta, diminui a procura por 
tratamento médico. Tam-bém favorece o diagnóstico 
em caso de sintomas gripais, sinais semelhantes tanto 
para a gripe quanto para a Covid-19.

Para ser vacinado, é preciso comparecer a um dos 
postos de saúde listados abaixo com um documento 
de identificação.

Postos de vacinação contra gripe em São Sebastião

- Barequeçaba – Rodovia Doutor Manuel Hipólito 
Rego, 610

- Barra do Sahy – Travessa Zeferino Marques (Rua 
São José), 65

- Barra do Una – Rua Olinda, 75

- Boiçucanga – Rua Tropicanga, 22

Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada 
até dia 24 de julho

- Boraceia – Alameda Penápolis, s/n

- Cambury – Rua Olímpio Faustino, 245

- Canto do Mar – Avenida Penélope, 600

- Centro – Rua Armando Sales de Oliveira, 251

- Enseada – Rua Maximiliano dos Santos, 38

- Jaraguá – Rua Valdomiro Peixoto de Oliveira, 53

- Juquehy – Avenida Benedito Izidoro de Moraes, 
175

- Maresias – Rua Sebastião Romão Cézar, 750

- Morro do Abrigo – Rua Bernardino Tavares, s/n

- Pontal da Cruz – Rua Vereador João Orlando 
de Carvalho, 200

- Topolândia – Rua Antônio Pereira da Silva, 280
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