
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Quinta-Feira e Sexta-Feira 02 e 03 de Julho de 2020. 
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Caraguatatuba 
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academias e cinemas 
 
Caraguatatuba 
O Zoomóvel presta serviços do CCZ nos bairros de Caraguatatuba 
 
Portal R3 
Caraguatatuba 
Dupla é presa em Caraguá com drogas e dinheiro do tráfico 
 
Nova Imprensa 
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Contribuição previdenciária dos funcionários públicos de Caraguá sobe para 
14% 
 
G1 Vanguarda 
Vale do Paraíba e Região 
Mortes por coronavírus registradas no Vale e região bragantina em 2 de julho 
 
Vale do Paraíba e Região 
Casos de coronavírus confirmados no Vale e região bragantina em 2 de julho 
 
Folha de SP 
Cotidiano 
Litoral de São Paulo tem aparição recorde de pinguins e baleias 
 
O Vale  
Nossa Região 
Homem de 46 anos é a 35ª morte por coronavírus em Caraguatatuba 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/litoral-norte-tem-1-323-casos-e-56-mortes-pela-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-confirma-mais-duas-mortes-por-coronavirus/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/doria-anuncia-amanha3-os-protocolos-para-reabertura-de-saloes-de-beleza-academias-e-cinemas/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/doria-anuncia-amanha3-os-protocolos-para-reabertura-de-saloes-de-beleza-academias-e-cinemas/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/zoomovel-presta-servicos-do-ccz-em-bairros-de-caraguatatuba/
https://www.portalr3.com.br/2020/07/dupla-e-presa-em-caragua-com-drogas-e-dinheiro-do-trafico/
https://novaimprensa.com/2020/07/contribuicao-previdenciaria-dos-funcionarios-publicos-de-caragua-sobe-para-14.html
https://novaimprensa.com/2020/07/contribuicao-previdenciaria-dos-funcionarios-publicos-de-caragua-sobe-para-14.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/02/mortes-por-coronavirus-registradas-no-vale-e-regiao-bragantina-em-2-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/02/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-2-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/02/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-2-de-julho.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/litoral-de-sao-paulo-tem-aparicao-recorde-de-pinguins-e-baleias.shtml
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/07/108112-homem-de-46-anos-e-a-35---morte-por-coronavirus-em-caraguatatuba.html


 

 
 

Jornal Atos 
Cotidiano 
Isenção de pagamento de contas da Sabesp é prorrogado 
 
Repórter Litoral 
Geral 
Parceria disponibiliza caixas de coleta da Campanha ‘Inverno Solidário’ em 
lojas da cidade 
 
Geral 
Após luta de Aurimar, UBS do Rio do Ouro é inaugurada 
 
Polícia 
Homem armado invade coletivo e assalta motorista em Caraguatatuba 
 
Ubatuba acontece 
Região 
Mais 900 kits de hortifrutis são entregues em Caraguatatuba com ajuda do 
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http://jornalatos.net/ultimas-noticias/isencao-de-pagamento-de-contas-da-sabesp-e-prorrogado/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/02/parceria-disponibiliza-caixas-de-coleta-da-campanha-inverno-solidario-em-lojas-da-cidade/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/02/parceria-disponibiliza-caixas-de-coleta-da-campanha-inverno-solidario-em-lojas-da-cidade/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/02/apos-luta-de-aurimar-ubs-do-rio-do-ouro-e-inaugurada/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/03/homem-armado-invade-coletivo-e-assalta-motorista-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/mais-900-kits-de-hortifrutis-sao-entregues-em-caraguatatuba-com-ajuda-do-exercito/
http://ubatubaacontece.com.br/mais-900-kits-de-hortifrutis-sao-entregues-em-caraguatatuba-com-ajuda-do-exercito/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-prorroga-inscricoes-para-15o-caragua-a-gosto-delivery/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-prorroga-inscricoes-para-15o-caragua-a-gosto-delivery/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/07/02/caragua-vacina-contra-influenza-h1n1-e-liberada-para-todas-faixas-etarias-a-partir-desta-quarta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2020/07/02/caragua-vacina-contra-influenza-h1n1-e-liberada-para-todas-faixas-etarias-a-partir-desta-quarta-feira/
https://oceanicafm.com.br/noticia/1207/-os-numeros-da-pandemia
https://www.spriomais.com.br/2020/07/02/caraguatatuba-registra-nova-morte-por-coronavirus/


 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Litoral Norte tem 1.323 casos e 56 mortes pela covid-19 

 
O Litoral Norte registrou 1.323 casos confirmados de coronavírus e 56 mortes 
pela doença. Uma região ainda investiga cerca de 400 casos suspeitos e 13 
mortes que ainda dependem dos resultados dos exames do Instituto Adolfo 
Lutz. 

Caraguatatuba é uma cidade com mais mortes, são 37, sendo uma delas um 
morador de Natividade da Serra que morreu no município. Amara investiga 
outras oito mortes e 192 casos suspeitos. A cidade tem 398 casos confirmados 
de covid-19. 

Um relatório da Secretaria de Saúde aponta para os 34 óbitos de moradores da 
cidade, 26 são idosos acima de 60 anos, ou seja, mais de 75% dos casos. 

São Sebastião é uma cidade com maior número de casos, 557 confirmações e 
nove mortes, três delas de moradores não residentes. Amara investiga três 
óbitos pela covid-19. O município é o que mais fez testes, cerca de 10 mil. 

Ilhabela tem 199 casos e duas mortes. Amara investiga outros 93 casos e uma 
morte pela doença. Segundo país, houve um crescimento de 33,5% dos casos 
desde que a travessia da balsa foi liberada pela justiça. A prefeitura recorre da 
decisão. 

Em Ubatuba, são 169 casos e nove mortes. A prefeitura investiu 35 casos e 
uma morte por suspeita de covid-19. Nesta semana, o município está 
finalizando a construção de um hospital de campanha com 40 novos leitos, 
sendo dois deles da UTI. 

 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Caraguatatuba confirma mais duas mortes por coronavírus 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba confirmou mais duas mortes por coronavírus 
nesta quinta-feira (2). A cidade registrada, atualmente, 37 mortes, sendo duas 
delas, de moradores de outras cidades. Caraguatatuba concentra cerca de 
70% das 57 mortes registradas na região desde o início da pandemia. 

Entre segunda-feira (29) e hoje, quinta-feira (2), após o teste de gravidez 
confirmado por covid-19 (pessoas que morreram anteriormente e exames 
foram divulgados nesta semana) e quatro mortes ocorridas nos últimos dias 
pela doença. 

Segundo informou a prefeitura, foram confirmadas como mortes por pessoas 
de 19 anos cobertos por um homem, de 46 anos, que entraram na Casa de 
Saúde Stella Maris no dia 23 de junho e vieram a óbito no dia 28 de junho. Ele 
possuía comorbidades e teste positivo pelo Instituto Adolfo Lutz. 

Outra morte confirmada nesta quinta-feira (2), é uma mulher de 42 anos, 
moradora de São José dos Campos, que deu entrada na Pronto Atendimento 
da Unimed de São José dos Campos e depois foi transferida em 26 de junho 
de na Casa de Saúde Stella Maris, que morreu em 29 de junho. Ela possuía 
comorbidades e foi positivada por laboratório credenciado. 

A cidade registra 415 casos de covid-19. De ontem, quarta (1º), para hoje, 
quinta (2), foram registrados 17 novos casos de doença. Aitoria investiga ainda 
224 casos suspeitos e quatro mortes. Segundo a cidade, 281 pessoas já estão 
recuperadas da doença na cidade. 

Segundo a cidade, nesta quinta-feira (2), são 21 pessoas internadas em UTI, 
sendo três delas de outras cidades e 42 internadas em leitos de enfermaria, 
sendo quatro delas de outros municípios. Um taxa de ocupação de leitos UTI é 
de 54% e de leitos de enfermaria de 38%. O Indaiá é o bairro com maior 
número de casos, 36; o Barranco Alto, tem 24 casos. 

 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Doria anuncia amanhã (3) os protocolos para reabertura de 
salões de beleza, academias e cinemas 

 
O governador de São Paulo, João Doria, vai anunciar amanhã (3) os protocolos 
exigidos para reabertura de salões de beleza, academias, teatros, cinemas e 
salas de espetáculos. A informação foi dada hoje (2) pelo secretário de 
Desenvolvimento Regional do estado, Marco Vinholi. 

Na próxima terça-feira (7), segundo secretário, ou governador deve anunciar os 
protocolos no estado de reabertura de parques e eventos. 

O governo de São Paulo vai dar a opção para os que estão disponíveis 
comercialmente após a fase 2-laranja do Plano de São Paulo usar por quatro 
dias úteis, por seis horas contínuas. 

A opção que foi enviada como sugestão de preferências paulistas, foi aceita 
pelo Centro de Contingência de Coronavírus em São Paulo e será agora 
publicada no Diário Oficial . Com isso, a partir da semana que vem, os 
comerciantes de municípios que estiveram na fase laranja do Plano São Paulo 
têm a opção de abrir todos os dias da semana, por quatro horas reduzidas; ou 
então, por quatro dias úteis, mas por seis horas úteis. 

Uma fase laranja prevista para a reabertura de compras, concessionárias, 
comércio e lojas de rua, mas até então esses setores só podem ser executadas 
por quatro horas no dia, todos os dias da semana, com capacidade limitada de 
20%. 

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patricia 
Ellen, essa nova opção viabilizará “um melhor planejamento do comércio e 
também garantirá a segurança pelo aspecto da saúde”. 

“Esse foi o ponto aprovado e autorizado, que será incluído e será objeto de 
decreto que será publicado nos próximos dias para funcionamento, a partir da 
semana que vem, na fase laranja”, disse ela. 



 

 
 

O Plano de São Paulo é dividido em cinco fases que vão no limite máximo de 
atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle 
(laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado 
(azul). O Plano São Paulo também é regionalizado, ou seja, o estado foi 
dividido em 17 regiões e cada uma delas é classificada em uma fase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

O Zoomóvel presta serviços do CCZ nos bairros de 
Caraguatatuba 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba está usando um Zoomóvel, um veículo 
adaptado para atendimento de animais de estimação. 

O Zoomóvel tem o objetivo de facilitar ou acessar os serviços do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) na população dos bairros mais afastados da 
região central. O município tem cerca de 25 mil animais entre cães e gatos. 

Nos dois primeiros dias de funcionamento, uma Unidade Móvel de Apoio à 
Castração (Zoomóvel) de Caraguatatuba prestou 80 serviços nos bairros do 
Alto Jetuba e Jetuba. 

Nenhum veículo, uma equipe de profissionais do CCZ aplica uma vacina contra 
raiva, faz um microchip e encaminhamento para a castração de cães e gatos 
em uma das 12 clínicas credenciadas pela Prefeitura de Caraguatatuba. O 
serviço é gratuito. 

Para participar do Programa de Castração ou Munição que apresentar no CCZ, 
após agendamento via telefone, cópias do RG, CPF, comprovantes de 
residência e renda até três salários mínimos (R $ 3.135), de segunda à sexta, 
das 9h às 12h . Somente cães e gatos, a partir dos seis meses de idade, serão 
castrados. 

Os interessados devem agendar somente por telefone, pelo número 3887-
6888, o pedido de cirurgia, vacinação e microchipagem. 

 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

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

Veículo: Portal R3 
Dupla é presa em Caraguá com drogas e dinheiro do tráfico 

 
Na noite de terça-feira, dia 30, por volta das 21h, equipe da Polícia Militar do 
20º Batalhão de Caraguatatuba, durante patrulhamento pelo bairro Reino, 
avistou dois homens em atitudes suspeitas, sendo que um deles segurava uma 
sacola enquanto fornecia algo ao outro em uma moto. 

A equipe realizou abordagem e com os homens encontrou uma certa quantia 
de drogas dentro da sacola, além de dinheiro. 

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao Distrito Policial, onde 
permaneceram a disposição da justiça. 

Apreensão: 
13 pedras de crack 8,2g; 
35 buchas de maconha 111,60g; 
30 eppendorfs de cocaína 38,32g 
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) 
1 celular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

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

Veículo: Nova Imprensa 
Contribuição previdenciária dos funcionários públicos de 

Caraguá sobe para 14% 
Reforma da previdência determinou aumento nos valores em todo o Brasil 

 
Os funcionários públicos de Caraguatatuba devem pagar mais pela 
contribuição previdenciária, conforme determinação da Reforma Nacional da 
Previdência. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional, o Conselho 
Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba 
(CaraguaPrev) terá que reajustar a alíquota de 11% para 14% na contribuição 
previdenciária dos servidores. 

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 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 igualá-la a dos 
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 da 
aprovação da lei de natureza tributária, prazo exigido no parágrafo 6º do artigo 
195 da Constituição Federal. 

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. “É uma imposição da Constituição Federal em que o município 
precisa fazer esse reajuste no desconto previdenciário dos servidores 
municipais para continuar com Certificado de Regularidade Previdenciária 
(CRP) em dia”. 

https://novaimprensa.com/2020/07/estado-confirma-entrega-de-unidade-de-quimioterapia-para-inicio-de-2021.html


 

 
 

Segundo ele, o CRP comprova que o ente federativo segue normas de boa 
gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos 
seus segurados e pode receber transferências voluntárias de recursos da 
União, celebrar convênios, entre outros benefícios financeiros. 

Serviço 

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 online e via telefone é das 9h às 16h30, nos dias úteis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1 Vanguarda 
Mortes por coronavírus registradas no Vale e região bragantina 

em 2 de julho 

Óbitos foram informados pelas secretarias municipais de saúde, mas ainda não 
constam nos balanços dos governos estadual e federal. 

 
Cinco cidades da região registraram novas mortes por coronavírus até às 
18h20 desta quinta-feira (2). São José dos Campos confirmou a 99ª morte por 
coronavírus na cidade. Jacareí confirmou que o número de óbitos subiu para 
38 na cidade. Já Caraguá registrou o 35º caso fatal pela Covid-19. Ubatuba 
também registrou um novo caso fatal e agora contabiliza 10 mortes. Pinda 
registrou a 13ª morte. 
 
Os óbitos foram informados pelas secretarias municipais de saúde. Eles ainda 
não constam nos balanços dos governos estadual e federal. 
 
Em São José dos Campos, que tinha 95 casos até esta quarta (1º), foram 
registradas quatro mortes em 24 horas. As vítimas são: dois homens, de 56 e 
60 anos, faleceram ontem no Hospital Municipal; outro paciente de 64 anos 
morreu no dia 28 de junho, também no HM, e o nome já constava na lista de 
óbitos suspeitos; homem de 65 anos, que faleceu no dia 29 de junho em Mogi 
das Cruzes, mas morava em São José dos Campos. 
 
A morte em Jacareí foi de um homem de 74 anos que faleceu no dia 30 de 
junho, em unidade particular de saúde. Ele possuía doença pulmonar crônica. 
Caraguatatuba confirmou a 35ª morte, a vítima é um homem de 46 anos, que 
deu entrada na Casa de Saúde Stella Maris em 23 de junho e veio a óbito cinco 
dias depois. Ele possuía comorbidades e foi fez o exame pelo Instituto Adolfo 
Lutz. 
 
Até a publicação da reportagem, Ubatuba não divulgou detalhes sobre a nova 
morte confirmada. Em Pindamonhangaba o óbito registrado foi de um paciente 
morador do Araretama. A prefeitura não deu mais detalhes. 



 

 
 

Nº de casos 
São José dos Campos 

 Casos positivos: 3.253 
 Recuperados: 2.089 
 Internados: 62 
 Mortes: 99 

Jacareí 
 Casos positivos: 636 
 Recuperados: 419 
 Internados: 31 
 Mortes: 38 

Caraguatatuba 
 Casos positivos: 415 
 Recuperados: 281 
 Internados: 56 
 Mortes: 35 

Ubatuba 
 Casos positivos: 174 
 Recuperados: 120 
 Internados: 6 
 Mortes: 10 

Pindamonhangaba 
 Casos positivos: 234 
 Recuperados: 69 
 Internados: 7 
 Mortes: 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

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

em 2 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 8.529 casos 
confirmados do novo coronavírus (Covid-19), até às 19h desta quinta-feira (2). 
 
Foram registradas 300 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. 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

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

Veículo: Folha de SP 
Litoral Norte de São Paulo tem aparição de pinguins e baleias 

 
O Sudeste brasileiro registrou desde o Inácio de junho Mais de 500 Casos 
de pinguins -de-Magalhães £ es que were Parar em Praias da regia £ o, 
especialmente no litoral norte de SÃ £ o Paulo. 

Desde o dia 9 de junho na última quinta-feira (2), o Instituto Argonauta para 
Conservação de Costeira e Marinha, entidade de Ubatuba especializada em 
resgate e tratamento de animais marinhos, 504 pinguins das quatro cidades do 
litoral norte (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba), sendo 373 dias 
após mortos. 

A quantidade de pinguins surgida ainda não é a temporada de inverno mais 
que dobrada na comparação com 2019 e bate o registro anterior, alcancado em 
2018, quando uma instituição registra 245 animais encontrados. 

Segundo o Instituto Argonauta, parte dos pinguins perde grupo e acaba 
parando nas praias. Cansados, debilitados e com fome, muitos morrem antes 
de concluir uma jornada. 

 
A temporada de inverno também leva ao litoral brasileiro uma visita de baleias , 
que, como os pinguins, percorre 2.000 km e 3.000 km nesta época do ano. Os 
pinguins fogem das águas geladas da Patagônia e ilhas Malvinas para se 
alimentar em águas brasileiras, como fazem todos os anos nesta época. 

O primeiro registro registrado pelo instituto em 2020 foi no dia 9 de junho na 
praia de Itaguaçu, em Ilhabela. Além de Ubatuba, parte dos pinguins é 
encaminhada para a unidade de estabilização do instituto em São Sebastião. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/a-catastrofe-que-fez-milhares-de-pinguins-desaparecerem-na-antartida.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/litoral-norte/
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2019/11/chegue-perto-de-baleias-doceis-no-litoral-de-santa-catarina.shtml


 

 
 

Os números referem-se apenas aos animais encaminhados para 
tratamento. Na última semana, banhistas que estavam na praia de 
Barequeçaba, em São Sebastião, contaminação vista como um bando de 
pinguins se dirigindo para a vizinha praia de Guaçu. 

Há relatos desses animais em diversas praias da região. â € œEram mais de 
cem, com certeza. E estavam nadando bem pertinho da faixa de areia. Pouco 
tempo depois, um deles apareceu morto na praia, disse o autônomo Paulo da 
Silveira Amaral, 40 anos, turista de São Paulo que estava com sua família na 
praia de Barequeçaba. 

â € œNunca vi visto um pinguim tÃ £ o pertinho, pena que estava mortoâ €, 
disse Larissa Silveira Amaral, 15, filha do autÃ³nomo. 

Segundo Hugo Gallo, presidente do Instituto Argonauta, em 2016 ou 2016 
registrou oito Pinguins-de-Magalhães (nenhum deles sobreviveu). Em 2017, foi 
registrado um total de seis vezes, sendo dois vivos e quatro animais mortos. 

O instituto realiza uma reabilitação desde 2012. O pinguim-de-Magalhães é 
uma ave marinha com o corpo adaptado para viver na água, mas não voa e 
tem suas asas modificadas em nadadeiras. 

De acordo com a biologia Carla Beatriz Barbosa, os pinguins permanecem na 
água durante uma reprodução reprodutiva, entre os meses de abril e setembro. 

â € œNeste perÃodo, eles saem em busca de alimento se aventurando por 
distÃ ¢ ncias mais longas, podendo chegar ao nosso litoral 
sudeste. Alimentam-se de peixes, polvos, lulas e pequenos crustáceos ''. 

Quem encontrar um pinguim nas praias do litoral norte, assim como outros 
animais marinhos, mesmo morto, pode ligar para 0800 642 3341. Os biólogos 
recomendam que caso o animal permita (não fique agitado e tente reagir), 
deve-se coloque-o em uma caixa de papel com jornal e mantenha-o no local 
seguro de outros animais como cachorros, gatos e urubus na chegada da 
equipe. 

Além dos pinguins, baleias também são encontrados no litoral nesta época do 
ano. Ao menos 12 foram avistados por biólogos do instituto desde maio, 
igualando o número de espécies registradas durante todo o ano passado. 

Como as baleias avistaram neste ano a série baleia-de-Bryde e Jubarte e, de 
acordo com a biologia Carla Barbosa, como as águas do litoral paulista que 
usam rota como elas podem chegar em Abrolhos, na Bahia , para reprodução. 

Em maio, uma reportagem acompanhou biólogos do Instituto Argonauta 
durante o monitoramento das praias da bacia de Santos. Duas baleias jubarte 
foram vistas na entrada da Baía de Castelhanos, em Ilhabela. 



 

 
 

Desde 2016, quando o instituto iniciou o monitoramento de baleias, foi 
registrada a presença de 45 delas no litoral norte paulista. Em 2018, ao menos 
12 delas apareceram mortas. Os números não levam em consideração as 
baleias avistadas por embarcações de recreio ou banhistas, que fazem relatos, 
fotos e vídeos de baleias ao longo do litoral paulista. 

O monitoramento é uma condição condicionada do licenciamento ambiental 
federal das atividades da Petrobras para a produção de escoamento de 
petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. 

O trabalho é realizado em dez anos desde Laguna (SC) em Saquarema (RJ) e 
está disponível os possíveis riscos das atividades de produção e escoamento 
de petróleo sobre aves, tartarugas e mamíferos marinhos e serviços de 
assistência veterinária aos animais vivos e necropsia encontrados mortos. O 
Instituto Argonauta Monitora o Trecho 10, compreendido entre São Sebastião e 
Ubatuba. 
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Veículo: O Vale  
Homem de 46 anos é a 35ª morte por coronavírus em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba confirmou mais uma morte e chegou a 35 
decorrentes do novo coronavírus até essa quinta-feira (2). O número de 
pessoas já diagnosticadas com a doença na cidade chegou a 415. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima mais recente foi um homem de 
46 anos, com comorbidades, que deu entrada na Casa de Saúde Stella Maris 
no dia 23 de junho e faleceu no dia 28 de junho. 

O município registrou 17 novos casos em 24h. Do total de infectados, ao 
menos 281 já se recuperaram. Há ainda 224 casos em investigação, com 
quatro mortes suspeitas. 
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Veículo: Jornal Atos 
Isenção de pagamento de contas da Sabesp é prorrogado 

Ação ampara famílias de baixa renda afetadas financeiramente pela pandemia 
do novo coronavírus 

 
Como uma forma de diminuir impactos financeiros causados pelo avanço da 
Covid-19 na região, a Sabesp (Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 
adiou o prazo de isenção do pagamento de contas. O corte de abastecimento 
da água nas residências também segue suspenso. 

A isenção definida para os meses de abril, maio e junho, havia sido estendida 
para 31 de julho e, agora, prorrogada para 15 de agosto. A ação tem como 
objetivo auxiliar a população de baixa renda de tarifa social e residencial favela 
diante dos impactos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus. 
Além da isenção, a Sabesp oferece acordos para quitação de débitos em 
aberto para pagamento em dez parcelas iguais. 

A empresa também beneficiou 21 mil pessoas com doação de mais de 5,2 mil 
caixas d’água para a população da RMVale (Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) desde o início da quarentena, decretada no final do 
mês de março pelo governo estadual. O plano considera a necessidade da 
reserva de água nas residências para pelo menos 24 horas. 

Além de mais de trezentos municípios do interior, litoral e na Grande São 
Paulo, a Sabesp realizou mais de 15,6 mil limpezas urbanas com aplicação de 
cloro em espaços públicos de intensa circulação de pessoas e áreas próximas 
de unidades de saúde. 

Lavatórios – No estado, foram instalados 411 lavatórios em locais adequados 
para higienização das mãos em áreas públicas e centros comerciais. Além das 
pias, a empresa forneceu 22 bebedouros. 
 

 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2020 
Editoria: Geral 
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Parceria disponibiliza caixas de coleta da Campanha ‘Inverno 
Solidário’ em lojas da cidade 

 
A partir desta sexta-feira (03/07), duas lojas de departamentos do centro da 
cidade e o Serramar Shopping, em uma parceria com o Fundo Social de 
Caraguatatuba, disponibilizarão caixas de coleta da Campanha “Inverno 
Solidário”, que arrecada peças de frio às pessoas em vulnerabilidade social. 

No centro, as pessoas que quiserem ajudar poderão doar nas lojas 
Pernambucanas, Torra e no próprio Fundo Social. Já no Serramar Shopping 
foram instalados três pontos de arrecadação, nas portarias de entrada e saída, 
próximo às lojas Marisa e Pernambucanas e Riachuelo. O Fundo Social da 
Região Sul também recebe doações. 

Excepcionalmente este ano, por determinação dos protocolos de segurança 
para evitar a contaminação da Covid-19, o Governo do Estado de São Paulo 
orientou que as arrecadações fossem feitas apenas por peças novas e 
embaladas. 



 

 
 

A população pode doar cobertores, agasalhos, blusas de lã ou moletom, tanto 
para adulto ou criança. A Campanha “Inverno Solidário” é uma iniciativa do 
Governo do Estado de São Paulo em parceria com os Fundos Sociais das 
cidades. 

Serviço 

Fundo Social Centro: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, das 8h às 
14h. 

Fundo Social Sul: Avenida José Herculano, 7495 – Travessão, das 8h às 14h 
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Após luta de Aurimar, UBS do Rio do Ouro é inaugurada 
 

 
Será inaugurada nesta sexta-feira (03/07), a Unidade Básica de Saúde do Rio 
do Ouro, uma conquista significativa do vereador Aurimar 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 construção da 
UBS no bairro. Em 2011, ele reforçou 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 
informações do Executivo sobre a UBS no bairro Rio do Ouro. 



 

 
 

 

“É uma satisfação muito grande ver essa nossa luta atendida pelo prefeito 
Aguilar Junior. São anos de cobranças e reivindicações, 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 unidade terá três consultórios médicos, dois 
consultórios ginecológicos, consultório odontológico, 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, banheiros, fraldário e área para ambulância. 

A previsão é que sejam atendidas cerca de 20 mil pessoas e, com isso, os 
moradores do Rio do Ouro não precisarão mais se deslocar em busca de 



 

 
 

atendimento em outro bairro. O funcionamento da UBS vai desafogar o 
atendimento realizado hoje na Unidade 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, assim como a UPA da região Sul. 

“Em 2009, graças ao nosso empenho, foi inaugurado o AME. Após isso 
conquistamos o CEM (Centro de Especialidades 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 Algodão, Casa Branca e Perequê-mirim foram conquistadas após luta 
do vereador, assim como as ampliações dos Postos de Saúde do Tinga, Porto 
Novo também do Morro do Algodão. 
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Veículo: Repórter Litoral 
Homem armado invade coletivo e assalta motorista em 

Caraguatatuba 

 
Um criminoso armado invadiu um coletivo no bairro do Perequê-Mirim em 
Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã do último domingo 
(28/06), mais só foi divulgada agora por um problema no sistema de 
informação. 

Segundo o boletim de ocorrência, um homem trajando blusa de moletom 
branca e máscara, ao entrar no coletivo sacou de uma arma e anunciou o 
assalto. O motorista foi obrigado entregar R$40,00 reais em cédulas e moeda 
para o criminoso. 

Um outro morador do bairro também foi vítima de roubo na noite desta quinta-
feira (02/07), quando espera o coletivo. O ladrão também estava usando blusa 
branca de moletom e simulou estar armado durante abordagem e levou a 
mochila. Segundo informou a vítima, na mochila continha celular, carteira e um 
notebook Asus. 
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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. 

 

#PraCegoVer: Em pé, servidor da Secretaria de Educação sinaliza positivo 
para a foto. À sua frente há kits de hortifrutis dispostos sobre uma mesa (Foto: 
Divulgação /PMC). 



 

 
 

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.    
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Prefeitura de Caraguatatuba prorroga inscrições para 15º 

Caraguá A Gosto delivery 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, prorrogou 
até a próxima segunda-feira (06/07, as inscrições para o 15º Caraguá A Gosto. 
Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a edição de 2020 será 
totalmente delivery, com os pratos sendo entregues por meio do aplicativo 
Litoral na Mesa. O evento será realizado entre 1º de agosto e 7 de setembro de 
2020. 

 

De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o motivo 



 

 
 

da prorrogação foi por conta de que muitos restaurantes não havia concluído 
suas respectivas inscrições. 
“Muitos comerciantes estão, no momento, adaptando seus restaurantes para o 
delivery e alguns não conseguiram ir atrás dos documentos da inscrição e 
muito menos entregá-los, portanto, decidimos prorrogar o prazo”, explica. 
Para esta edição será feito o credenciamento de 50 estabelecimentos pelo e-
mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. O interessado poderá 
efetuar a sua inscrição até às 17h da próxima segunda-feira. 
A secretária explica ainda que mesmo com a prorrogação, a taxa de inscrição 
continua sendo solidária, com a entrega de uma cesta básica, por categoria 
inscrita, em até três dias da avaliação e validação das inscrições. 
Os interessados podem acessar o edital completo no 
site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/07/edital-ano-iii-no-321/. O 
evento é voltado a estabelecimentos comerciais do ramo alimentício (bares, 
quiosques, restaurantes, pizzarias, e similares). 
As categorias definidas são carnes e aves: pratos à base de carnes, aves; 
comida de boteco: petiscos e porções; culinária internacional: pratos da 
culinária internacional; frutos do mar: pratos à base de frutos do mar; lanches 
artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; pizzas: pizzas; 
sabor de praia: petiscos ou porções de frutos do mar;     sobremesas frias: 
sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres e confeitaria: tipo de culinária 
baseado no preparo e decoração de diversos pratos doces como tortas, 
cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 
Neste ano, as apresentações dos pratos serão feita por meio do aplicativo 
Litoral na Mesa, vencedor do chamamento para fazer a divulgação e 
comercialização dos pratos participantes para entrega delivery ou drive thru. 
De acordo com a Secretaria de Turismo, caso durante a realização do evento 
as condições da retomada venham a permitir o término das restrições para 
abertura de restaurantes, bares e similares, os pratos poderão ser consumidos 
no local, mas o pedido e votação serão exclusivamente através do aplicativo 
Litoral na Mesa. 
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Caraguá: Vacina contra influenza (H1N1) é liberada para todas 

faixas etárias a partir da última quarta-feira 
 
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 da última 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. 
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Os números da pandemia 

 
1345 casos confirmados de Covid-19 no Litoral Norte 

 
Marcelo Bacellar | OceânicaFM 

A Rádio Oceânica acompanha diariamente os números da pandemia em todo o 
Litoral Norte de São Paulo. As informações são fornecidas pelas prefeituras. 

O total de casos confirmados em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela, aumentou para 1345 com 56 mortes causadas pelo novo vírus. 

Caraguatatuba registra 35 mortes e quatro sob investigação. A cidade tem 
ainda 415 casos confirmados e 224 suspeitos. 

São Sebastião é a cidade com o maior número de infectados. São 557 casos 
confirmados com 9 mortes por Covid-19 e três suspeitas. 

Em Ilhabela duas mortes relacionadas à pandemia e aguardando o resultado 
de uma. 199 casos já foram confirmados tendo ainda 93 casos suspeitos. 

Ubatuba registra dez mortes por coronavírus e uma aguardando o resultado. A 
cidade tem 174 casos confirmados e 35 sendo investigados. 
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Caraguatatuba registra nova morte por coronavírus 

 

 
Foto: Thaier al-Sudani/Reuters 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba confirmou mais uma morte e chegou a 35 
decorrentes do novo coronavírus até essa quinta-feira (2). O número de 
pessoas já diagnosticadas com a doença na cidade chegou a 415. 
De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima mais recente foi um homem de 
46 anos, com comorbidades, que deu entrada na Casa de Saúde Stella Maris 
no dia 23 de junho e faleceu no dia 28 de junho. 

O município registrou 17 novos casos em 24h. Do total de infectados, ao 
menos 281 já se recuperaram. Há ainda 224 casos em investigação, com 
quatro mortes suspeitas. 
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