
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Sexta-Feira, Sábado, Domingo e Segunda-Feira 03, 04, 05 e 06 de Julho de 
2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
Facesp solicita que o Estado seja dividido em novas microrregiões para que 
análise de flexibilização seja mais justa 
 
Caraguatatuba 
Mensagens nas rodovias paulistas alertam sobre a importância do uso de 
máscaras 
 
Caraguatatuba 
Estado mantém o Litoral Norte na fase 2 (Laranja) do Plano São Paulo 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura inaugura UBS do Rio do Ouro 
 
Caraguatatuba 
Mãe e filha se recuperaram da Covid-19 em Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
1.040 pessoas já recuperadas da Covid-19 no Litoral Norte 
 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba registrou recorde de mortes por Covid-19 nesta semana 
 
Caraguatatuba 
Ladrões furtam estabelecimentos fechados e residências de veraneio na 
quarentena 
 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba registra mais uma morte por Covid-19 
 
Caraguatatuba 
Covid: Pets precisam de cuidados e atenção durante a quarentena 
 
Caraguatatuba 
Serviços de Internet crescem durante a pandemia no Litoral Norte 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/facesp-solicita-que-estado-seja-dividido-em-novas-microrregioes-para-que-analise-de-flexibilizacao-seja-mais-justa/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/facesp-solicita-que-estado-seja-dividido-em-novas-microrregioes-para-que-analise-de-flexibilizacao-seja-mais-justa/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/mensagens-nas-rodovias-paulistas-alertam-sobre-a-importancia-de-usar-mascaras/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/mensagens-nas-rodovias-paulistas-alertam-sobre-a-importancia-de-usar-mascaras/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/mensagens-nas-rodovias-paulistas-alertam-sobre-a-importancia-de-usar-mascaras/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/estado-mantem-litoral-norte-na-fase-2-laranja-do-plano-sao-paulo/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-inaugura-a-ubs-do-rio-do-ouro/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/mae-e-filha-se-recuperam-da-covid-19-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/1-040-pessoas-ja-se-recuperaram-da-covid-19-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-registrou-recorde-de-mortes-por-covid-19-nesta-semana/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/ladroes-furtam-estabelecimentos-fechados-e-residencias-de-veraneio-na-quarentena/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/ladroes-furtam-estabelecimentos-fechados-e-residencias-de-veraneio-na-quarentena/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-registra-mais-uma-morte-por-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/sem-categoria/covid-pets-precisam-de-cuidados-e-atencao-durante-a-quarentena/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/servicos-de-internet-crescem-durante-a-pandemia-no-litoral-norte/


 

 
 

Caraguatatuba 
Prefeitura abre consulta pública on-line para revisão do Plano Diretor 
 
Radar Litoral 
Geral 
Família promove feijoada beneficente para custear despesas após 2ª cirurgia 
do pequeno Théo 
 
Polícia 
PM localiza em Caraguatatuba veículo furtado em São José dos Campos há 
dois meses 
 
Portal Costa Azul 
Caraguatatuba 
Covid-19: Três pacientes recebem alta do Hospital Regional, entre eles, mãe e 
filha 
 
Caraguatatuba 
Rio do Ouro, em Caraguá, ganha Unidade Básica de Saúde para realizar 1,4 
mil atendimentos/mês 
 
Portal R3 
Caraguatatuba 
Moradores recebem registro definitivo do título de propriedade de imóvel em 
Caraguá 
 
Caraguatatuba 
Caraguá entrega nova unidade do CRAS Massaguaçu 
 
Nova Imprensa 
Cidades 
Sebrae oferece capacitação gratuita para empreendedores do Litoral Norte 
 
Cidades 
Idoso de 86 anos desaparece em Caraguatatuba 
 
Cidades 
Delegacia da Mulher de Caraguatatuba doa mais de 160 kg de ração a ONG 
 
Cidades 
Idoso desaparecido é encontrado morto dentro da mata 
 
 
 

https://www.tamoiosnews.com.br/sem-categoria/prefeitura-abre-consulta-publica-online-para-revisao-do-plano-diretor/
https://radarlitoral.com.br/noticias/15142/familia-promove-feijoada-beneficente-para-custear-despesas-apos-2%EF%BF%BD-cirurgia-do-pequeno-theo
https://radarlitoral.com.br/noticias/15142/familia-promove-feijoada-beneficente-para-custear-despesas-apos-2%EF%BF%BD-cirurgia-do-pequeno-theo
https://radarlitoral.com.br/noticias/15148/pm-localiza-em-caraguatatuba-veiculo-furtado-em-sao-jose-dos-campos-ha-dois-meses
https://radarlitoral.com.br/noticias/15148/pm-localiza-em-caraguatatuba-veiculo-furtado-em-sao-jose-dos-campos-ha-dois-meses
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/03/Covid-19-Tr%C3%AAs-pacientes-recebem-alta-do-Hospital-Regional-entre-eles-m%C3%A3e-e-filha
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/03/Covid-19-Tr%C3%AAs-pacientes-recebem-alta-do-Hospital-Regional-entre-eles-m%C3%A3e-e-filha
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/03/Rio-do-Ouro-em-Caragu%C3%A1-ganha-Unidade-B%C3%A1sica-de-Sa%C3%BAde-para-realizar-14-mil-atendimentosm%C3%AAs
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/03/Rio-do-Ouro-em-Caragu%C3%A1-ganha-Unidade-B%C3%A1sica-de-Sa%C3%BAde-para-realizar-14-mil-atendimentosm%C3%AAs
https://www.portalr3.com.br/2020/07/moradores-recebem-registro-definitivo-do-titulo-de-propriedade-de-imovel-em-caragua/
https://www.portalr3.com.br/2020/07/moradores-recebem-registro-definitivo-do-titulo-de-propriedade-de-imovel-em-caragua/
https://www.portalr3.com.br/2020/07/caragua-entrega-nova-unidade-do-cras-massaguacu/
https://novaimprensa.com/2020/07/sebrae-oferece-capacitacao-gratuita-para-empreendedores-do-litoral-norte.html
https://novaimprensa.com/2020/07/idoso-86-anos-desaparece-jaragua.html
https://novaimprensa.com/2020/07/ddm-caraguatatuba-doa-mais-160-kg-racao-ong.html
https://novaimprensa.com/2020/07/idoso-desaparecido-em-caraguatatuba-e-encontrado-morto.html


 

 
 

Cidades 
Rio do Ouro ganha nova UBS com capacidade de 1,4 mil atendimentos por 
mês 
 
G1 Vanguarda 
Vale do Paraíba e Região  
Mortes por coronavírus registradas no Vale e região bragantina em 3 de julho 
 
Vale do Paraíba e Região  
Casos de coronavírus confirmados no Vale e região bragantina em 3 de julho 
 
Vale do Paraíba e Região  
Casos de coronavírus confirmados no Vale e região bragantina em 4 de julho 
 
Vale do Paraíba e Região  
Casos de coronavírus confirmados no Vale e região bragantina em 5 de julho 
 
Vale do Paraíba e Região  
Polícia Civil cumpre mandados de prisão em operação contra o tráfico de 
drogas no litoral norte de SP 
 
Contra e Verso 
Blogueando 
É ano de Eleição 4 
 
O Vale  
Nossa Região 
Idosa de 92 anos morre com coronavírus em Caraguatatuba 
 
Sistema Costa Norte 
Saúde 
Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta sexta-feira, 3 
 
Repórter Litoral 
Saúde 
Rio do Ouro ganha Unidade Básica de Saúde para realizar média de 1,4 mil 
atendimentos/mês 
 
Saúde 
Covid-19: Três pacientes recebem alta do Hospital Regional, entre eles, mãe e 
filha 
 
Geral 
Regularização Fundiária: moradores do Balneário Maria Helena recebem título 

https://novaimprensa.com/2020/07/rio-do-ouro-ganha-nova-ubs-com-capacidade-de-14-mil-atendimentos-por-mes.html
https://novaimprensa.com/2020/07/rio-do-ouro-ganha-nova-ubs-com-capacidade-de-14-mil-atendimentos-por-mes.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/03/mortes-por-coronavirus-registradas-no-vale-e-regiao-bragantina-em-3-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/03/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-3-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/03/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-3-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/04/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-4-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/04/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-4-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/05/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-5-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/05/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-5-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/06/policia-civil-cumpre-mandados-de-prisao-em-operacao-contra-o-trafico-de-drogas-no-litoral-norte-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/06/policia-civil-cumpre-mandados-de-prisao-em-operacao-contra-o-trafico-de-drogas-no-litoral-norte-de-sp.ghtml
https://contraeverso.com.br/e-ano-de-eleicao-4/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/07/108302-idosa-de-92-anos-morre-com-coronavirus-em-caraguatatuba.html
https://d.costanorte.com.br/saude/73078/covid-19-em-caraguatatuba-confira-os-casos-desta-sexta-feira-3
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/03/rio-do-ouro-ganha-unidade-basica-de-saude-para-realizar-media-de-14-mil-atendimentosmes/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/03/rio-do-ouro-ganha-unidade-basica-de-saude-para-realizar-media-de-14-mil-atendimentosmes/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/04/covid-19-tres-pacientes-recebem-alta-do-hospital-regional-entre-eles-mae-e-filha/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/04/covid-19-tres-pacientes-recebem-alta-do-hospital-regional-entre-eles-mae-e-filha/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/05/regularizacao-fundiaria-moradores-do-balneario-maria-helena-recebem-titulo-de-propriedade/


 

 
 

de propriedade 
 
Meon 
RM Vale 
Família encontra corpo de idoso de 86 anos que havia desaparecido em 
Caraguatatuba 
 
Massagua News 
Caraguatatuba 
Prefeitura entrega nova unidade do CRAS Massaguaçu 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguatatuba cria canal para população dar sugestões na área 
de urbanismo 
 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba abre consulta pública para adequar Plano Diretor ao 
Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte 
 
Ubatuba acontece 
Coronavírus 
Veja números oficiais de coronavírus por bairros de Caraguatatuba 
 
Conexão Policial 
Adolescente é apreendido com mais de 400 porções de entorpecentes em 
Caraguatatuba 
 
Saúde 
Caraguatatuba inaugura no Rio do Ouro Unidade Básica de Saúde para 
realizar 1,4 mil atendimentos/mês 
 
Coronavírus 
Caraguatatuba vai a 36 óbitos por coronavírus; confira casos por bairros 
 
Coronavírus 
Prefeitura orienta pessoas com deficiência na utilização do transporte público 
quanto ao uso de máscara 
 
Litoral em Pauta 
Caraguatatuba 
Covid-19: Caraguatatuba já tem 65% dos pacientes positivos recuperados da 
doença 
 
 

https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/familia-encontra-corpo-idoso-de-86-anos-que-desapareceu-em-caraguatatuba
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/familia-encontra-corpo-idoso-de-86-anos-que-desapareceu-em-caraguatatuba
https://massaguanews.com.br/2020/07/prefeitura-entrega-nova-unidade-do-cras-massaguacu/
https://massaguanews.com.br/2020/07/prefeitura-de-caraguatatuba-cria-canal-para-populacao-dar-sugestoes-na-area-de-urbanismo/
https://massaguanews.com.br/2020/07/prefeitura-de-caraguatatuba-cria-canal-para-populacao-dar-sugestoes-na-area-de-urbanismo/
https://massaguanews.com.br/2020/07/caraguatatuba-abre-consulta-publica-para-adequar-plano-diretor-ao-zoneamento-ecologico-economico-do-litoral-norte/
https://massaguanews.com.br/2020/07/caraguatatuba-abre-consulta-publica-para-adequar-plano-diretor-ao-zoneamento-ecologico-economico-do-litoral-norte/
http://ubatubaacontece.com.br/veja-numeros-oficiais-de-coronavirus-por-bairros-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-e-apreendido-com-mais-de-400-porcoes-de-entorpecentes-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-e-apreendido-com-mais-de-400-porcoes-de-entorpecentes-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-inaugura-no-rio-do-ouro-unidade-basica-de-saude-para-realizar-14-mil-atendimentosmes/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-inaugura-no-rio-do-ouro-unidade-basica-de-saude-para-realizar-14-mil-atendimentosmes/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-vai-a-36-obitos-por-coronavirus-confira-casos-por-bairros/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-orienta-pessoas-com-deficiencia-na-utilizacao-do-transporte-publico-quanto-ao-uso-de-mascara/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-orienta-pessoas-com-deficiencia-na-utilizacao-do-transporte-publico-quanto-ao-uso-de-mascara/
https://www.litoralempauta.com.br/covid-19-caraguatatuba-ja-tem-65-dos-pacientes-positivos-recuperados-da-doenca/
https://www.litoralempauta.com.br/covid-19-caraguatatuba-ja-tem-65-dos-pacientes-positivos-recuperados-da-doenca/


 

 
 

Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguatatuba prorroga inscrições para 15º Caraguá A Gosto 
delivery 
 
Rádio Oceânica 
Notícias 
A pandemia no Litoral Norte 
 
Notícias 
A pandemia 
 
SP Rio+ 
Saúde 
São Sebastião registra décima morte por coronavírus 
 
Emprego 
PAT de Caraguatatuba abre 32 vagas de emprego nesta sexta-feira 
 
Polícia 
Homem suspeito de assalto a residência é morto em troca de tiros com a 
polícia em Caraguatatuba 
 
TV Vanguarda 
Link Vanguarda 
Autoescola de Caraguá fecha e deixa alunos na mão 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-prorroga-inscricoes-para-15o-caragua-a-gosto-delivery/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-prorroga-inscricoes-para-15o-caragua-a-gosto-delivery/
https://oceanicafm.com.br/noticia/1211/a-pandemia-no-litoral-norte
https://oceanicafm.com.br/noticia/1216/a-pandemia
https://www.spriomais.com.br/2020/07/03/sao-sebastiao-registra-decima-morte-por-coronavirus/
https://www.spriomais.com.br/2020/07/03/pat-de-caraguatatuba-abre-32-vagas-de-emprego-nesta-sexta-feira/
https://www.spriomais.com.br/2020/07/05/homem-suspeito-de-assalto-a-residencia-e-morto-em-troca-de-tiros-com-a-policia-em-caraguatatuba/
https://www.spriomais.com.br/2020/07/05/homem-suspeito-de-assalto-a-residencia-e-morto-em-troca-de-tiros-com-a-policia-em-caraguatatuba/
https://globoplay.globo.com/v/8674005/programa/


 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Facesp solicita que o Estado seja dividido em novas 
microrregiões para que análise de flexibilização seja mais justa 

 
A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) 
solicitou que o Estado seja dividido em novas microrregiões para que a análise 
de flexibilização do avanço do Covid-19 seja a mais justa. Uma proposta 
apresentada para a criação de novas sub-regiões nos departamentos regionais 
de saúde (DRS) que compreendem, principalmente o interior de São Paulo, 
como ocorreu na Grande São Paulo, no final de maio. 

Um funcionário, assinado pelo presidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, foi 
encaminhado pelo governador João Doria, pelo secretário estadual de 
Habitação, Flavio Amary e pela secretária de Desenvolvimento Econômico, 
Patrícia Ellen. 

Assim como ocorreu na Grande São Paulo, com uma divisão, com esta divisão 
será possível uma análise ainda mais precisa de técnicos de saúde, 
classificação de fases da reforma consciente da economia e definição ajustável 
para cada região. 

“Desde a primeira versão do Plano Facesp, elaborado em abril de 2020, a 
Facesp já solicitou a verticalização do Interior do Estado, com o faseamento de 
regiões que obedecem a critérios epidemiológicos presentes nesses 
dados. Com efeito, o fechamento prematuro das cidades enfraqueceu a 
economia que, agora, com uma quarentena mais rígida, motivada pelo avanço 
de Covid-19, fez com que os municípios, paralisou há 120 dias, se encontrou 
em uma situação particularmente delicada e crítica. Assim, o vírus chega ao 
Interior em um momento de fragilidade econômica ”, reduzindo o documento 
encaminhado nesta quinta-feira (02/07). 

De acordo com a Facesp, o sistema de sub-regiões da Grande São Paulo 
apresenta resultados positivos. “Nenhuma das cidades que compõem como 
cinco microrregiões retroagiram de fase, de acordo com o Plano São 
Paulo. Pelo contrário, todas se mantiveram ou avançaram em suas 
fases. Logo, o mesmo deve ocorrer com o Interior, quando houver equidade na 
análise do avanço de Covid-19 por sub-região ”, ressalta a Federação no ofício. 



 

 
 

A Facesp avaliou que há uma “heterogeneidade nos Departamentos Regionais 
de Saúde, com composição que varia de nove municípios por DRS (IV - 
Baixada Santista) até 102 municípios (XV - São José do Rio do Preto)”. “Desta 
forma, vários municípios pertencentes, por exemplo, ao DRS XVI - Sorocaba, 
que abrange 48 cidades, estão sendo 'contaminados' pela situação crítica do 
maior município da região, em nenhum caso, Sorocaba. O mesmo ocorre no 
DRS VII - Campinas, onde cidades menores são impactadas por Campinas, ou 
no DRS IX - Marília, entre outras ”. 

“Portanto”, finalização ou documento encaminhado pela Facesp, “dada uma 
situação de inomogeneidade nos municípios que compõem os DRSs, uma 
Facesp sugere que o governo estadual apresente um plano micro regionalizado 
para cada Departamento de Saúde, principalmente, aquelas com número 
excessivo de municípios ”. 

Leia a proposta e as justificativas para a divisão dos DRS encaminhados ao 
governador: www.facesp.com.br/midia/sub-regioes-nos-drs-do-
interior/proposta-subregioes-02-07-2020.pdf . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facesp.com.br/midia/sub-regioes-nos-drs-do-interior/proposta-subregioes-02-07-2020.pdf
http://www.facesp.com.br/midia/sub-regioes-nos-drs-do-interior/proposta-subregioes-02-07-2020.pdf


 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Mensagens nas rodovias paulistas alertam sobre a importância 
do uso de máscaras 

 
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e as vinte concessionárias 
vinculadas à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), aderiram 
à campanha do Governo Paulista e reformaram, nas rodovias, como 
mensagens que alertam a população para uma questão de se usar máscaras 
de proteção durante uma pandemia de coronavírus. 

Ao todo, 391 Painéis de Mensagens Variáveis, espalhados a mais de 19 mil km 
de rodovias paulistas, ouviram uma mensagem de conscientização: “Use 
mask. Proteja a sua vida e os outros ”. 

A campanha também será veiculada nas redes sociais da Secretaria de 
Logística e Transportes (SLT), da ARTESP e do DER. 

Como rodovias recebidas, desde o início da pandemia, medidas para reforçar a 
higiene e reduzir o risco de contágio nas etapas de pedágio, como a 
disponibilização de álcool gel para operadores e usuários. Além disso, ele está 
funcionando como projeto piloto e cobrança com cartão de crédito por cobrança 
nas parcelas de pedágio das concessionárias Ecovias e Ecopistas, responsável 
pela operação de rodovias como Anchieta (SP-150), Imigrantes (SP-160), 
Ayrton Senna (SP-070) e Carvalho Pinto (SP-070). Outra medida anunciada 
para melhorar a comunicação e receber relatos sobre situações registradas nas 
rodovias, principalmente por caminhões, foi criada pelo Canal de Denúncias: 
0800 055 5510 (24 horas) e e-mail: abastecimentoseguro@sp.gov.br . 

LOCAL 

O Governo de São Paulo lançou na quarta-feira (1) um site exclusivo sobre o 
uso obrigatório de máscaras como prevenção de coronavírus. Uma nova 
página concentra uma série de informações oficiais e atualizadas sobre o tema 
e ainda disponibiliza o download do cartaz oficial sobre a obrigatoriedade do 
uso da proteção facial, considerado fundamental para reduzir o contágio 
durante uma pandemia. 

mailto:abastecimentoseguro@sp.gov.br
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Estado mantém o Litoral Norte na fase 2 (Laranja) do Plano São 
Paulo 

 
O comitê de contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo pode manter as 
cidades do Litoral Norte na fase 2-Laranja do Plano de São Paulo. A nova 
atualização do Plano São Paulo ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (3) 
na coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. 

O governador João Doria disse que o estado está avançando na recuperação 
responsável seguindo as orientações da ciência e da medicina. 

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, divulgou as 
novidades para os municípios que estão na fase 3-Amarela. Nenhuma cidade 
do Litoral Norte se enquadra ainda nesta fase. 

Comércios foram liberados por até seis horas, desde que fechem três dias por 
semana ou quatro horas, até segunda-feira. 

Restaurantes, bares e similares podem funcionar a partir da segunda-feira (6), 
com capacidade até 40% e por seis horas diárias, no máximo até 17 horas. 

Salões de beleza também podem abrir a partir da segunda-feira (6), com seis 
horas de descontos, capacidade até 40% e agendamento. 

As academias também podem abrir a partir da segunda-feira (6), com 40% da 
capacidade, atividades individuais, limpeza de equipamentos a cada três horas 
e proibição de uso de vestuários. 

Os cinemas e teatros também podem abrir a partir do dia 27 de julho com 
capacidade de 40%, compra antecipada de ingressos on-line, distanciamento 
em poltronas e proibição de consumo de bebidas e comidas. Eventos abertos, 
uma previsão que será liberada a partir de 12 de outubro. 



 

 
 

O comitê recomenda que pessoas portadoras de doença, acima de 60 anos e 
idosos, evitem o uso de restaurantes, bares, academias e eventos. Segundo o 
coordenador do comitê, João Gabbardo, essas pessoas devem evitar a casa 
em qualquer circunstância, não sendo por extrema necessidade. 
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Prefeitura inaugura UBS do Rio do Ouro 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba inaugurou na tarde desta sexta-feira (3), uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Rio do Ouro. 

A solenidade relatada com a presença do prefeito Aguilar Junior, verificadores, 
secretários municipais e moradores do bairro. Todos usando máscaras e 
adotando como prevenção. A cerimônia foi transmitida pelas redes sociais. 

Segundo ou prefeito, uma nova UBS desafia o atendimento ao UBS do 
Jaraguazinho, que recebe pacientes das duas localidades. O investimento foi 
de cerca de R $ 2,8 milhões. 

 
A UBS do Rio do Ouro contém três consultórios médicos, dois consultórios 
odontológicos, dois consultórios odontológicos, farmácia, sala de vacinação, 
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. 

O UBS tem mais de 3 mil m² e está localizado na Avenida Timóteo do Rosário, 
177. A previsão é que estejam próximas a 20 mil pessoas. Os moradores do 
Rio do Ouro não precisam mais se deslocar em busca de atendimento em 
outro bairro. 



 

 
 

Esta será a quarta Unidade Básica de Saúde construída na atual gestão. Já 
foram entregues como Unidades de Perequê-Mirim, Sumaré e Jetuba. 
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Mãe e filha se recuperaram da Covid-19 em Caraguatatuba 

 
No dia 11 de junho, Helenice Felix dos Santos, 63 anos, e a filha Fernanda, 38 
anos, procuraram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
Centro, pois não se sentiam bem. 

Como duas apresentações de sintomas típicos de Covid-19, foram submetidas 
ao exame de tomografia, onde foi constatada uma imagem de “vidro fosco”, em 
50% dos pulmões de paredes, característica típica dos infectados com o novo 
coronavírus. 

“Estava com muita dor no corpo e um cansaço muito grande há uma 
semana. Já minha filha estava com vômito, diarreia e febre. Como em abril a 
dengue, achei que poderia ter sido mais uma doença, mas era um Covid-19 ”, 
contou Helenice. 

Como duas foram internadas para tratamento na UPA Centro e, 
posteriormente, transferidas para a Casa de Saúde Stella Maris. No dia 14, 
foram removidas para o Hospital Regional do Litoral Norte. 

“Fiquei no Hospital Regional até o dia 30, quando alta. Sou diabética há 40 
anos e tuberculose ativa há 10 anos, mas não precisa de intubação. Já minha 
filha ficou intubada do dia 14 ao dia 28. Ela teve alta nessa quinta-feira (2) ”, 
contou. 

Mãe e filha estão em casa e se recuperam das sequelas da doença. “Ainda 
sinto cansaço e minha filha ainda está muito fraca. Mas, aos poucos, volte à 
vida normal ”, afirmou. 

Outro paciente que também teve alta no dia 30 de junho foi o Hospital Regional 
do Litoral Norte, Armando Kali, 76 anos, internado desde o dia 19, com o novo 
coronavírus. 

Covid - Caraguatatuba tem 422 casos confirmados e 35 mortes por 
doença. Segundo a cidade, estão em investigação 231 casos e quatro 
mortes. A prefeitura informou que 303 pessoas já estão recuperadas da 
doença. 
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1.040 pessoas já recuperadas da Covid-19 no Litoral Norte 

 
O Litoral Norte registrou 1.040 casos confirmados e 57 mortes pelo Covid-
19. As prefeituras investigam ainda 328 casos e dez mortes suspeitas. 

A cidade de São Sebastião é o maior número de casos na região, são 569. 
Caraguatatuba tem 422; Ilhabela, 229; e, Ubatuba, 181 casos. 

Caraguatatuba é uma cidade com maior número de mortes, são 35. São 
Sebastião e Ubatuba registram dez mortes cada cidade; e, Ilhabela, duas 
mortes. 

Caraguatatuba ainda tem 231 casos em investigação; Ilhabela, 55; e, Ubatuba, 
42. São Sebastião não divulga o número de caos ainda em investigação. 

São Sebastião registra o maior número de pessoas que já recuperou a doença, 
são 452; em Caraguatatuba, são 303; em Ubatuba, 121; e, em Ilhabela, 164 
recuperados. 

Caraguatatuba e São Sebastião investigam quatro mortes suspeitas, cada 
cidade. Ubatuba e Ilhabela, uma morte suspeita, cada uma delas. 
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Caraguatatuba registrou recorde de mortes no Covid-19 nesta 
semana 

 
O número de mortes ocorridas e o número de óbitos confirmados pela covid-19 
pela Prefeitura de Caraguatatuba ao longo desta semana assustando os 
moradores. 

A cidade registra 482 casos e 35 mortes. Os bairros com mais casos são: 
Indaiá (36), Perequê-mirim (27), Barranco Alto (25), Gaivota e Poiares (18), 
Massaguaçu (17), Martim de Sá (14) e Olaria (13). 

Entre segunda-feira (29) e hoje, sábado (4), um estado confirmado oito mortes 
ocorridas anteriormente e quatro novas mortes ocorridas nesta semana. Todos 
os óbitos por Covid-19. 

Em cinco dias foram confirmadas 12 mortes por coronavírus. Amara ainda 
investiga quatro mortes suspeitas. A cidade já perdeu 35 moradores para um 
Covid-19. 

Um relatório da Secretaria de Saúde aponta para os 35 óbitos de moradores da 
cidade, 26 são idosos acima de 60 anos, ou seja, mais de 75% dos casos. 

Assustada, uma população está dividida sobre as possíveis, flexibilizações ou 
descuidos da população, mas em nenhum momento você poderá recuperar 
recuperações sobre a estrutura de saúde montada pela federação para atender 
e enfrentar uma pandemia. 



 

 
 

 
“Prá mim assusta o número de mortes. Interessante é que São Sebastião tem 
muito mais casos e menos morte ”, comentou o fotógrafo e gestor ambiental 
Jules Verne. 

Segundo, o crescimento de casos e mortes ocorre por dois motivos. “Acreditar 
que é um conjunto de flexibilização das atividades e descuido dos moradores”, 
afirmou. 

Lidiana Toledo comentou nas redes sociais que a população precisa de 
orientação e é mais cuidadosa. Segundo ela, um taxa de mortalidade está 
muito alto e esse quadro precisa mudar urgentemente. 

Fernanda Figueiredo, disse que está bastante preocupada. ”Sim, estou 
gostando desse mundo de gente na rua e sem máscara”, comentou. 

Ela considera como possíveis causas do crescimento da Covid-19 na cidade a 
flexibilização das atividades comerciais e a falta de cuidados por parte dos 
moradores. 

A dona de casa Rosângela Gonzaga disse que tem muito medo de 
coronavírus, que adota como medidas preventivas e que, segundo ela, “como 
pessoas estão abusando muito e dando pouca atenção à doença”. 

O prefeito Aguilar Junior afirma que não é hora de discutir se abre ou fecha 
(negócios), mas sim, todos cumprem os protocolos de saúde, como usar 
máscara, fazer higienização adequada e evitar sair de casa. 

Segundo a cidade, uma cidade tem realizado várias medidas para tentar evitar 
o avanço do Covid-19. “Recebemos uma ajuda de militares do Exército com 
higienização de locais públicos, trabalho de conscientização nas ruas com 
guarda mirim e oficineiros da Fundacc, abordando pessoas nas ruas e falando 
sobre a importância do uso de máscaras. Realizamos a vacinação em casa 
para idosos, além de testes nas Instituições de Longa Permanência ”., Disse o 
secretário de Saúde, Amauri Toledo. 

Segundo o secretário, Caraguatatuba é uma cidade que possui muitos idosos, 
cerca de 20 mil. “Total de 35 mortes, 27 delas são de idosos com mais de 60 
anos e que possuíam comorbidades. O vírus está chegando nos idosos e por 



 

 
 

isso é importante a consciência dos filhos, netos e pessoas que têm contato 
com esse grupo de risco. Se precisar, não saia de casa, cuide do seu idoso, 
use uma máscara, álcool em gel ”. 
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Ladrões furtam estabelecimentos fechados e residências de 
veraneio na quarentena 

 
No período da quarentena, ocorreram furtos em comerciais proibidos de 
funcionar devido a uma pandemia e, também, em casas de veraneio, aqueles 
que não usaram desde o início do isolamento social decretado pelo estado. 

Os furtos ocorrem no período noturno quando é interrompida a circulação de 
carros e pessoas pelas ruas do centro e nos bairros por causa de quarentena. 

Um estabelecimento comercial localizado no centro de Caraguatatuba foi 
furtado duas vezes desde o início da quarentena. Os padrões retiram, inclusive, 
como esquadrias de alumínio da cozinha e parte da fiação do estabelecimento. 

Em uma escola particular, também, fechada devido a quarentena, os padrões 
arrombaram uma porta e levaram um computador. Em outro dia, tentei entrar 
no telhado, consegui quebrar como telhas, mas não concluíram ou furto por 
algum motivo, talvez, pela presença de pessoas nas próximas. 

Em uma casa de veraneio no bairro de Massaguaçu, também, em 
Caraguatatuba, os padrões levaram tudo ou o que levar. Uma propriedade que 
não visita a cidade há algum tempo, por causa da quarentena, constatou ou 
furtou recentemente e fez queixa na delegacia. Muitas vezes, no entanto, não 
há registro de boletim de ocorrência. 

Os padrões estão furtando até prédios públicos. Em São Sebastião, no sábado 
passado, dia 27, foram furtados cabos de cobre, fusíveis e disjuntores da Praça 
João Eduardo de Morais, localizado no bairro da Enseada, na Costa Norte do 
município. 

Segundo a cidade local, ou o bairro da Enseada sofreu constantes atos de 
vandalismo nos últimos 30 dias. Esta já é uma terceira ocorrência em menos 
de 30 dias. Uma Guarda Civil Municipal (GCM) foi intensificada como rodovia 
na Enseada para reduzir possíveis ações criminosas. 



 

 
 

PM 

Daniel Lemes Garcia, chefe da Divisão Operacional do 20º Batalhão da Polícia 
Militar no Litoral Norte, disse que, como casas de veraneio e comércio são 
alvos de criminosos, mas que com a menor circulação de pessoas devido a 
quarentena, caso contrário haverá acentuada no registro de furtos na região. 

O capitão Daniel divulgou as estatísticas da PM comparando maio e junho do 
ano passado com o mesmo período deste ano. 

Em Caraguatatuba, foram registrados em maio do ano passado 167 furtos e 
em junho do mesmo ano, 145 ocorrências deste tipo. Em 2020, foram 84 furtos 
em maio, caíram 50% e 72 em junho, uma redução de 50%. 

Em São Sebastião foram 75 furtos em maio e outros 84 em junho do ano 
passado. No mesmo período este ano, segundo PM, foram 41 em maio 
(redução de 46%) e outros 41 em junho (queda de 51%). 

Em Ubatuba, houve uma queda de 40% no mês de maio (50 ocorrências este 
ano e 84 no ano passado) e 66% de junho (27 furtos no ano e 80 no ano 
passado). 

Em Ilhabela, foram 27 furtos em maio e 11 em junho. No mesmo período de 
2019, foram 40 e 45. Segundo a PM, uma redução de 33% dos furtos em maio 
e 76% em junho. 

Segundo o capitão Daniel, quarentena a PM não reduz suas 
operações. “Continuamos com as operações, diminuindo os contatos 
desnecessários que podem propiciar contaminação. Todos os funcionários 
possuem EPI e estão treinados para atuar com segurança neste momento ”, 
afirmou. 
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Caraguatatuba registra mais uma morte por Covid-19 

 
Caraguatatuba confirmou neste sábado (4) mais uma morte por Covid-
19. Desde o início da pandemia, já são 38 mortes ocorridas no município, duas 
delas de outras cidades, no caso Natividade da Serra e São José dos 
Campos. A prefeitura não divulgou detalhes sobre uma nova vítima do Covid-
19. Segundo a cidade, 303 pessoas já estão recuperadas da doença. 

Caraguatatuba registra 449 casos e 36 mortes de moradores. Outros 196 caos 
e duas mortes ainda estão em investigação. Segundo a cidade, 303 pessoas já 
estão recuperadas da doença. 

Neste sábado (4), 19 pessoas estão internadas em leitos Uti e outras 67 em 
leitos de enfermaria. Segundo a cidade, um índice de ocupação de leitos UTI é 
de 49% e de enfermaria de 61%. 

Os bairros com mais casos são: Indaiá (36), Perequê-mirim (27), Barranco Alto 
(25), Gaivota e Poiares (18), Massaguaçu (17), Martim de Sá (14) e Olaria (13). 

Entre segunda-feira (29) e hoje, sábado (4), um estado confirmado oito mortes 
ocorridas anteriormente e cinco novas mortes ocorridas nesta semana. Todos 
os óbitos por Covid-19. 

Em seis dias foram confirmadas 13 mortes por coronavírus. A cidade já perdeu 
36 moradores para um Covid-19. 

Um relatório da Secretaria de Saúde aponta para os 35 óbitos de moradores da 
cidade, 26 são idosos acima de 60 anos, ou seja, mais de 75% dos casos. 
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Covid: Pets precisam de cuidados e atenção durante a 
quarentena 

 
Em plena pandemia de coronavírus e, durante uma quarentena, é preciso dar 
atenção aos animais de aplicação. Por conta dos trabalhos em home office, 
empresas fechadas, diminuição da carga horária e até o mesmo a distância, 
muitas pessoas estão tendo mais tempo em casa com seus animais de 
estimação. 

Com relação ao coronavírus, todos podem ficar tranqüilos, cães e gatos, por 
exemplo, não são portadores e também não são suscetíveis como 
complicações do Covid-19. 

Segundo responsável pelo Centro de Zoonoses de Caraguatatuba, veterinário 
Guilherme Garrido, o único risco é que os animais de estimação podem se 
tornar transportadores. 

“Se uma pessoa infectada tocar os outros e colocar como mãos e seguir em 
seguida, leve a boca, pode ser contaminada. É um risco grande ”, disse 
Garrido. 

Passeio 

Segundo ele, isso não significa que os animais não podem sair para 
passear. “O importante é lavar as patinhas e o logotipo do animal após o 
passeio”, recomenda Garrido. 

O veterinário recomenda que durante o passeio seja evitado lugares e horários 
de grande circulação de pessoas e o contato de animais com outras pessoas. 



 

 
 

É o que faz diariamente Rosângela Santos, que sai às 6h30 da manhã todos os 
dias para passear com seus cães Meg, Barteau, Corpo e Nala pelas ruas do 
Jardim Primavera, em Caraguatatuba. 

Ela leva os animais de estimação para passear na praia e pelas ruas do bairro 
todos os dias. A rotina é sempre a mesma, quando chega em casa, lava como 
patinhas e dá banho nos animais. “Saio cedinho para evitar aglomerações. Eles 
fujam em tudo, por isso, sempre fazem a limpeza das patas e dos pelos ”, disse 
Rosangela. 

Cuidados 

Segundo a Clínica Veterinária Cucavet, evite beijar e permitir que ele lamba 
você. É uma medida preventiva. Por isso, não compartilhe sua comida com seu 
animal de estimação, escove sempre os dentes dos seus bichinhos e não deixe 
o banho neles. 

Para as pessoas que já contraíram o coronavírus, existem medidas ainda mais 
importantes. É claro que não podemos deixar os animais de estimação dentro 
da própria casa, mas evite o contato físico com animais para que não seja 
responsável pela transmissão de vírus para os membros não contaminados da 
sua família. Se você estiver contaminado, mas outros membros não, uma boa 
dica é usar as luvas quanto à máscara facial antes de tocar no seu animal de 
estimação. 

Não é apenas na quarentena que nossos amigos de quatro pacientes precisam 
de cuidados. Por isso, é essencial que seus animais de estimação estejam com 
as vacinas quanto os exames em dia. Além disso, é importante lembrar que a 
atenção ao seu animal de estimação deve ser redobrada nesse momento, pois, 
apesar de não transmitir uma doença, eles podem carregar os ossos e patas 
após o contato direto ou indireto de uma pessoa com o diagnóstico positivo 
para o coronavírus. 

Compartilhar sua cama, sofá, poltronas ou qualquer outro tipo de móvel não é 
indicado caso o seu animal fique em contato com alguém que não é saudável 
ou até mesmo com uma rua. No caso de gatos, como precauções são mais 
distintas, no final, os gatos que ainda estão saindo da casa nessa época 
costumam andar nos muros, telhados, terrenos vazios e espaços onde não 
existem muitos humanos, então, usam esses contatos com pessoas. Mesmo 
assim, é necessário fazer a higienização correta em seu bichano. 

Comer demais, como não é saudável para o ser humano, também não é bom 
para o seu animal de estimação. Então, por mais que seus animais de 
estimação em quarentena podem pedir mais comida por você passar mais 
tempo em casa, mantenha a alimentação deles como sempre foi, nada de 
diminuir e nem aumentar. Outra dica importante é manter os animais de 
estimação em um ritmo de limites, eles precisam ficar sozinhos um pouco. Não 
deixe o tempo todo e nem fiquem grudados demais durante uma quarentena. 



 

 
 

Mas por que não? Bem, se você costuma passar o dia para trabalhar, precisa 
pensar no seu animal de estimação. Se você quarentena durante três meses, 
você passará três meses depois do seu animal de estimação e quando tudo 
voltar ao normal, ele sentirá ainda mais sozinho o que antes. Triste, solitário e 
principalmente abandonado. Existem grandes chances de que seu animal de 
estimação desenvolva depressão, por isso, não passe todos os dias após o seu 
animal de estimação e saiba que não continuará assim depois. 

Para resolver esse problema, crie uma rotina de brincadeiras. Aproveite 
também para treinar e treinar comandos com animais de estimação em 
quarentena, vai ser divertido para você e também para o seu bichinho, que 
será recompensado sempre que usar algo certo. E não deixe de se exercitar 
com seu animal de estimação. Suba e desça escadas e exista um espaço 
grande em sua casa, brinque de correr com seu animal de estimação, pois 
gastar energia é uma forma importante de manter seu animal de estimação 
saudável. 

Existem brincadeiras que são excelentes para fazer com seus animais de 
estimação. Como por exemplo, brincar com bolinha. Uma brincadeira simples e 
divertida, mas também é um exercício para ele, já que você faz com que seu 
animal de estimação gaste energia correndo e também cria um laço entre os 
dois. E se meu animal de estimação para um gato? Você pode ocultar pela 
casa, chamar o seu animal de estimação e quando encontrar você, o 
recompensar ou até uma caixa de papel simples, quem sabe um romance de 
lã? Com Clínica Veterinária Cucavet. 
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Serviços de Internet crescem durante a pandemia no Litoral 
Norte 

 
Desde que começou o isolamento social a procura por serviços de internet 
cresceu no Litoral Norte. Como as operadoras de internet fixas que operavam 
nas cidades do Litoral Norte tiveram um aumento de cerca de 30% desde o 
início da pandemia de novos coronavírus. 

O crescimento foi motivado, principalmente, pelo crescimento do trabalho no 
escritório doméstico por moradores e boa parte dos veranistas que cumprem 
as quarentenas nas cidades da região. 

Outros fatores também colaboram para o crescimento dos serviços de Internet 
fixos, como estudar, assistir filmes, jogos, ouvir música e até se informar. 

Teria havido apenas uma relação aos serviços prestados à empresa que teve 
que fechar suas portas durante uma quarentena. A maioria das condições 
suspensas ou serviço durante quarentena de economia e outras opções, optou 
por cancelar a vez do serviço. 

No Litoral Norte, atualmente, opera como empresas Net Claro, Vivo, Niponet, 
Aloha e Optimist. Não foi possível obter o número total de usuários atendidos 
pelas empresas nas cidades da região. 

Segundo um dos executivos da Net Claro, na região, uma empresa registrada 
durante uma pandemia um aumento de 20% no número de usuários (pessoa 
física) e 5% no usuário empresarial. Na comparação do mesmo período no ano 
passado, o aumento foi de 35%. 

No Litoral Norte, na quarentena, a maioria das novas instalações se deu para 
atender pessoas que trabalham em casa e crianças que realizam cursos ou 
aulas on-line devido ao fechamento das escolas. 



 

 
 

O setor acabou gerando empregos na quarentena. Em Caraguatatuba, na Net 
Claro, teve que trazer mão de obra de cidades do Vale do Paraíba para atender 
a demanda entre março e junho. A empresa oferece alojamento e comissão 
nas instalações. 

Diogo Pacheco, de Taubaté, aproveitou a oportunidade. Ele é instalador da 
empresa. Pacheco disse que faz, em média, até cinco instalações por dia em 
Caraguatatuba. Segundo ele, uma empresa mantém outros 20 instaladores na 
cidade. 

Como as operadoras aproveitam para oferecer boas promoções, a iniciativa 
que acabou fazendo muita gente migrar uma operadora para outra, 
aproveitando as ofertas. Lucas Avelar, por exemplo, trocou a empresa para 
obter vantagens de uma outra operadora, que garantiu maior velocidade e um 
preço idêntico ao que pagava. 

Segundo o Sinditelebrasil (Indicador Nacional de Empresas de Telefonia e 
Serviço Móvel Celular), apesar do crescimento dos serviços de internet no país, 
como redes segue operando normalmente sem redução de velocidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Prefeitura abre consulta pública on-line para revisão do Plano 
Diretor 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba abriu A Consulta Pública relativa à proposta de 
Revisão do Plano Diretor Municipal, disponível na barra rotativa da página e no 
endereço eletrônico: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/revisaopd/ 

O Litoral Norte é escolhido pela diversidade de recursos naturais e de alto 
potencial turístico, que pode ser ameaçado por diversos fatores, como 
especulação imobiliária, parcelamento irregular do solo, pesca predatória, 
atividades náuticas e portuárias, entre outros. 

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Litoral Norte foi regulamentado 
pelo Decreto Estadual nº 49.215 / 2004, após verificação da necessidade de 
promover o ordenamento territorial e disciplinar ou o uso dos recursos naturais. 

Em novembro de 2017, foi promulgado ou Decreto Estadual nº 62.913 / 2017 , 
que inclui revisão da ZEE do Litoral Norte, estabelecimento de normas de uso e 
ocupação do solo e manejo de recursos naturais, que são observadas em cada 
uma das zonas e subzonas de que trata o referido diploma, revogado ou 
Decreto Estadual nº 49.215 / 2004. 

A atual revisão do Plano Diretor Municipal propõe várias alterações no 
zoneamento municipal e na Lei Complementar 42/2011, objetivando sua 
adequação ao novo Zoneamento Ecológico Econômico. 

A Consulta Pública relativa à proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal, 
disponível na barra rotativa da página e no endereço 
eletrônico: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/revisaopd/ , atende ao que é 
previsto no artigo 40 da Lei Federal 10.257 / 2001 (Estatuto das Cidades), 
posteriormente excedendo as Audiências Públicas. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/revisaopd/
http://s.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/zee/decreto_estadual_62913_2017_zee_ln.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/revisaopd/


 

 
 

Na consulta, o cidadão preenche um formulário e descreve uma alteração 
sugerida, com base em todas as informações contidas na página. As sugestões 
serão encaminhadas para análise pelo Grupo Gestor do Plano Diretor (GGPD). 

Após a apreciação dos órgãos, uma proposta será discutida em audiências 
públicas e encaminhada para a Câmara Municipal. 

Mais informações na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, no 
telefone (12) 3897-2530. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 
Família promove feijoada beneficente para custear despesas 

após 2ª cirurgia do pequeno Théo 
 
Em fevereiro deste ano, o Radar Litoral trouxe o caso do pequeno Théo 
Fernandes Santos Sena, filho do casal Carlos de Oliveira Silva e Ana Cláudia 
Santos Batista. Ele nasceu no dia 23 de janeiro, em Caraguatatuba, com uma 
má formação da bexiga e uretra. Na ocasião, o bebê passou pela primeira 
cirurgia no Hospital Darcy Vargas, em São Paulo, e agora necessitará de um 
segundo procedimento cirúrgico. Para custear as despesas na capital, a família 
promoverá uma feijoada beneficente.  

A feijoada será no dia 2 de agosto e cada marmitex custa R$ 15. Os convites já 
estão a venda e a sua encomenda pode ser feita pelo whatsapp (12) 98133-
6349. A ação solidária tem apoio da Paróquia Santa Rosa de Lima, no Jaraguá, 
onde o casal faz parte da Pastoral Familiar.  

 
"Nosso guerreiro Théo passará pela segunda cirurgia em setembro. Nessa 
etapa fará a plástica do pênis (por conta da má formação extrofia da bexiga, o 
pênis dele nasceu com epispadia, a parte de cima é toda aberta). Além da 
plástica, eles farão toda ligação da uretra e etc, para que ele possa fazer xixi 



 

 
 

normalmente. Estaremos fazendo essa feijoada para levantar uma renda para 
arcar com as despesas em São Paulo, remédios e curativos, visto que 
ficaremos ao menos 20 dias lá. Desde já agradeço a cada um pela colaboração 
desde a primeira ação. Eu creio em Deus que já vencemos essa etapa 
também", declara a mãe, Ana Cláudia. Quem comprar a feijoada poderá 
receber em casa ou retirá-la no local.  

O casal mora no bairro Morro do Algodão, na cidade de Caraguatatuba. Carlos 
é autônomo e Ana Cláudia funcionária pública. No início do ano, logo após o 
nascimento, ambos tiveram que parar de trabalhar para assim acompanhar o 
bebê.  

Em fevereiro, a Festa Caiçara da Paróquia Santa Rosa de Lima, no Jaraguá, 
na Costa Norte de São Sebastião, fez sorteios de prêmios com renda destinada 
ao casal.  

As pessoas que puderem ajudar:  
Banco Santander: AG: 4171 C/C 01050212-2 
Banco Caixa Econômica Federal:  AG: 0797  OP 013  C/C : 00022307-3 
Nome: Ana Cláudia Santos Batista 
CPF: 387.858.168-84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 05/07/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Radar Litoral 

 
PM localiza em Caraguatatuba veículo furtado em São José dos 

Campos há dois meses 
 
Um veículo furtado em São José dos Campos há cerca de dois meses foi 
localizado por uma equipe da Polícia Militar na manhã deste domingo (5/7), em 
Caraguatatuba. 

Durante patrulhamento pelo bairro Casa Branca, os policiais militares 
encontraram um veículo Tucson á beira da Rodovia Rio-Santos, próximo ao 
pontilhão. 

Durante pesquisa, foi constatado que o veículo foi furtado no dia 11 de maio 
em São José dos Campos. O Tucson estava abandonado e ninguém foi preso. 

O carro foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, 
que vai manter contato com o proprietário para a sua retirada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Covid-19: Três pacientes recebem alta do Hospital Regional, 

entre eles, mãe e filha 
Pacientes têm entre 38 e 76 anos e agora se recuperam das sequelas em 

casa. 

 
No dia 11 de junho, Helenice Félix dos Santos, 63 anos, e a filha Fernanda, 38 
anos, procuraram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
Centro, pois não se sentiam bem. 
Como as duas apresentavam sintomas típicos da Covid-19, foram submetidas 
ao exame de tomografia, onde foi constatada a imagem de “vidro fosco”, em 
50% dos pulmões de ambas, característica típica dos infectados com o novo 
coronavírus. 
“Estava com muita dor no corpo e um cansaço muito grande há uma semana. 
Já minha filha estava com vômito, diarreia e febre. Como em abril tive dengue, 
achei que podia ter pegado novamente a doença, mas era a Covid-19”, contou 
Helenice. 
As duas foram internadas para tratamento na UPA Centro e, posteriormente, 
transferidas para a Casa de Saúde Stella Maris. No dia 14, foram removidas 
para o Hospital Regional do Litoral Norte. 
“Fiquei no Hospital Regional até o dia 30, quando tive alta. Sou diabética há 40 
anos e tive tuberculose há 10 anos, mas não precisei de intubação. Já minha 
filha ficou intubada do dia 14 ao dia 28. Ela teve alta nessa quinta-feira (2)”, 
contou. 
Mãe e filha estão em casa e se recuperam das sequelas da doença. “Ainda 
sinto cansaço e minha filha ainda está bem fraca. Mas, aos poucos, voltaremos 
à vida normal”, afirmou. 
Outro paciente que também teve alta no dia 30 junho do Hospital Regional do 
Litoral Norte foi, Armando Kali, 76 anos, internado desde o dia 19, com o novo 
coronavírus. 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Rio do Ouro, em Caraguá, ganha Unidade Básica de Saúde 

para realizar 1,4 mil atendimentos/mês 
Localizada na Avenida Timóteo do Rosário, 177, o novo espaço deve atender 
cerca de 9,2 mil pessoas e realizar uma média de 1,4 mil atendimentos/mês. 

 
Uma antiga reivindicação da comunidade de Caraguatatuba foi contemplada 
nesta sexta-feira (3) com a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Rio do Ouro. 
Localizada na Avenida Timóteo do Rosário, 177, o novo espaço deve atender 
cerca de 9,2 mil pessoas e realizar uma média de 1,4 mil atendimentos/mês. 
A unidade conta com 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. 
Seu funcionamento vai desafogar o atendimento realizado hoje na Unidade 
Básica de Saúde do Jaraguazinho. 
Na entrega oficial, estiveram presentes na cerimônia, além do prefeito Aguilar 
Junior, o vice-prefeito Campos Junior, o secretário de Saúde, Amauri Toledo, o 
secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, além dos vereadores João De 
Paula, Vandinho, Flávio Nishiyama, Tato Aguilar e Vilma Teixeira. 
  
Homenagem 
A UBS homenageou o ex-vereador Jorge Jacinto de Oliveira, mineiro de 
Leopoldina (MG) que se mudou para Caraguatatuba ainda jovem com 14 anos 
com seu irmão mais velho José. Trabalhou como entregador de pães e logo 
aprendeu o oficio de padeiro, profissão que exerceu com muito orgulho. 
Aos 23 anos conheceu e casou-se com sua esposa Julia Francisca dos Reis 
Oliveira com quem teve seus cinco filhos, Juliana, Jaqueline, Thais, Jorge Luiz 
e Thierry. 
Foi proprietário de um trailer quando as praias da cidade ainda nem tinham 
quiosques. Logo vendeu sua casa no bairro Gaivotas para construir o seu 
sonhado ‘Quiosque Sereia’, onde realizava fazia campeonatos de futebol, sua 
outra grande paixão. 



 

 
 

Nesse período mudou-se para o bairro Rio do Ouro, onde fincou raízes sendo 
proprietário de alguns comércios como bares e padarias. Como morador, viu os 
problemas que a comunidade enfrentava e abraçou todas as causas, tornando-
se um líder comunitário. 
Foi presidente da associação de bairro, fundou o time de futebol Rio do Ouro, 
promoveu, juntamente com sua esposa e outras lideranças, diversos eventos 
para arrecadação de fundos em prol dos moradores, além de realizar 
campeonatos esportivos e desfiles visando incentivar os jovens a não se 
renderem às drogas. 
Em 1996 foi eleito o primeiro vereador do bairro, conseguindo concretizar 
alguns dos seus pedidos. Lutou para que o muro de arrimo fosse construído, 
acabando com as enchentes que eram recorrentes no bairro, reivindicou e 
conseguiu que as ruas do bairro fossem melhoradas, por meio do calçamento e 
com isso o transporte público pode se estender até o horto florestal. 
Ele também exigiu a mudança do nome da Ilha do Sol, antes chamada de Ilha 
do Terror. Batalhou para que o bairro tivesse escola pública, creche e UBS que 
era seu sonho e hoje recebe seu nome. 
Jorge Jacinto faleceu em 26 de dezembro de 2015 deixando viúva, filhos, netos 
e um extenso trabalho como parlamentar e cidadão, além de deixar uma legião 
de amigos, já que fora um político muito prestativo e cidadão exemplar. 
A inspetora de alunos e uma das filhas do homenageado, Juliana Reis de 
Oliveira Santos, falou da emoção da família. “Um sonho, uma alegria. Meu pai 
lutou muito pelo bairro e a família achava que receberia uma homenagem de 
nome de rua, mas meu pai terá o nome dessa linda UBS”. 
Emocionada, outra filha do homenageado, Thais Daiana dos Reis Oliveira 
Gonzales, falou que essa era uma luta de seu pai. “De onde estiver, seu sonho 
foi concretizado e ele eternizado nesta obra”. 
“Esse é um grande legado para a população do Rio do Ouro, descentralizando 
os serviços da Saúde. Antes os pacientes tinham que ir para o Jaraguazinho. 
Teremos neste bairro os agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, 
dentista. Parabéns a comunidade e parabéns ao prefeito Aguilar Junior”, 
destaca o secretário de Saúde, Amauri Toledo. 
Já o prefeito Aguilar Junior destacou a importância da descentralização dos 
serviços de Saúde. “Esta será a quarta Unidade Básica de Saúde construída 
na atual gestão. Já foram entregues as Unidades do Perequê-Mirim, Sumaré e 
Jetuba. E ainda em construção está a UBS do Balneário Golfinhos e temos a 
proposta da UBS Gaivotas. Investir em saúde é salvar vidas e isso mostra a 
importância neste momento de pandemia, como fizemos abrindo a UPA Norte 
e inaugurando a UPA Sul. Já pararam para pensar se não tivéssemos investido 
nas duas UPAs nesse período de pandemia? Isso é enfrentar, investir na 
Saúde. E agora entregamos a UBS do Rio do Ouro, que ficou linda, adequada 
e foi muito elogiada pelos funcionários”. 
Por fim, ele agradeceu a família por ter dado a oportunidade de homenagear o 
ex-vereador Jorge Jacinto. “Seu Jorge lutou muito pelo bairro e a UBS era um 
sonho”. 



 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal R3 
Moradores recebem registro definitivo do título de propriedade 

de imóvel em Caraguá 
 
Depois de 41 anos de espera, a moradora do bairro Ponte Seca, Altina Maria 
do Prado Souza, 59 anos, recebeu na quarta-feira, dia 1º, das mãos do prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o registro do título de propriedade do imóvel. 

O prefeito esteve ontem à noite, percorrendo algumas ruas do bairro para 
entregar os títulos de registro de imóvel a vários moradores. 

A entrega dos 217 títulos do núcleo Ponte Seca está sendo individual por 
causa da pandemia do novo coronavírus. 

“Estou realizando um grande sonho, hoje. Foi muito tempo de espera, mas 
nunca perdi as esperanças de conseguir o registro definitivo da minha casa. 
Obrigada, prefeito”, declarou. 

Outra moradora que estampava felicidade foi Iraíma Isabel Airão, 48 anos, que 
também recebeu do prefeito o seu título e o da sua mãe, Francisca, 89 anos, 
funcionária pública municipal aposentada. “Esse é um momento de grande 
felicidade para mim e minha família como também para minha mãe, que 
esperou 27 anos por esse documento”, disse. 

O vizinho José Wilson Araújo Souza, 46 anos, também esperava o título há 17 
anos. “Agora, posso falar que a casa é minha. Esse registro no cartório me faz 
dono por direito”, afirmou. 

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). 

“É uma grande alegria para mim e para a equipe do Programa de 
Regularização Fundiária da Secretaria de Habitação entregar esses títulos. A 
regularização de imóveis é um dos compromissos com a população da cidade 
desde o início da nossa administração. Esse Programa tem proporcionado a 
diversas famílias, dignidade e segurança jurídica, além de acesso a serviços de 
água e luz, entre outros benefícios”, afirmou Aguilar Junior. 

 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal R3 
Caraguá entrega nova unidade do CRAS Massaguaçu 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que foi antecipada a entrega do novo 
prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Massaguaçu, na 
Região Norte da cidade. 

Moradores do bairro Massaguaçu e região já podem buscar atendimento na 
nova unidade, não havendo mais necessidade de se deslocarem para 
distâncias maiores. São beneficiadas 825 famílias. 

O CRAS é a porta de entrada da Assistência Social, e possibilita o acesso da 
população aos serviços, benefícios e programas de assistência. O CRAS é 
uma referência para a população. Entre suas principais funções estão ações de 
informar e orientar direitos, estimular a restauração e o desenvolvimento de 
vínculos familiares e comunitários, bem como prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social. 

A nova unidade está equipada, tem ambientes bem planejados, permitindo 
melhor atendimento da população e maior privacidade nos casos que 
demandem essa necessidade. 

O prédio conta com recepção, salas de multiuso, sala de atividade familiar, sala 
de coordenação e administração, almoxarifado, copa, vestiário e banheiros. 

O investimento para realização da obra foi de R$ 397 mil, contando com aporte 
de recursos federais (R$ 237 mil) e, em contrapartida, a Prefeitura de 
Caraguatatuba investiu mais R$ 124 mil para a conclusão e entrega do projeto 
à população. 

Devido à pandemia pelo novo coronavírus, o horário de atendimento presencial 
segue reduzido, sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h. 

O novo CRAS Massaguaçu está localizado na Rua Itália Baffi Magni, 512 (em 
frente a UBS). 

O telefone para contato é o (12) 3882-2668. Devido ao procedimento de 
transferência da linha telefônica, o número poderá ficar indisponível por 48h. 
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Veículo: Nova Imprensa 
Sebrae oferece capacitação gratuita para empreendedores do 

Litoral Norte 
Programa “Gestão em Foco” vai tratar temas como tendências de consumo, 
inovação, presença digital, gestão financeira, crédito, entre outros; inscrições 

abertas 

 
Empreendedores do Litoral Norte poderão realizar um curso de capacitação 
gratuito com foco em gestão, entre os dias 14 de julho e 2 de setembro. O 
programa “Gestão em Foco”, do Sebrae-SP disponibiliza 40 vagas e inclui oito 
encontros semanais, das 18h30 às 20h30. 

As inscrições gratuitas já estão abertas pelo 
link: http://bit.ly/gestaoemfocolitoral. Dúvidas podem ser sanadas pelo 
WhatsApp (12) 3519-4811. 

O curso foi formatado exclusivamente para a situação atual, contextualizando o 
cenário de crise por conta da pandemia do novo coronavírus e visando a 
retomada gradual das atividades na região. Os participantes terão acesso a 
capacitações focadas em tendências de consumo durante e pós-pandemia, 
inovação para atrair mais clientes, presença digital com foco em redes sociais e 
e-commerce, gestão financeira, suporte jurídico, renegociação de contratos, 
acesso à crédito e estratégias para um plano de ação assertivo. 

Além dos encontros coletivos, cada participante poderá ao final do curso 
agendar duas consultorias online, individuais, com especialistas do Sebrae-SP. 
Cada consultoria tem duração de 1h nas mais diversas áreas como finanças, 
marketing, jurídico, pessoas, entre outras. Os concluintes terão ainda acesso à 
crédito em linhas especiais do programa Empreenda Rápido, parceria do 
Sebrae com o Governo do Estado que oferece linhas de crédito a juro zero e 
com taxas acessíveis de 0,35%. As empresas poderão também ganhar 
destaque nas plataformas de acesso à mercado Helpie e Pertinho de Casa. 

https://novaimprensa.com/2020/07/porto-de-sao-sebastiao-volta-a-embarcar-cargas-de-acucar-apos-15-anos.html
http://bit.ly/gestaoemfocolitoral


 

 
 

Para o gerente regional do Sebrae-SP no Vale do Paraíba e Litoral Norte, 
Jardel Busarelo, os empreendedores precisam, mais do que nunca, se manter 
atualizados e preparados para a retomada das atividades e com acesso a 
crédito e ao mercado. “O programa vem justamente com o objetivo de melhor 
preparar empresários e empresárias da região para os atuais desafios do 
mercado. Preparamos um conteúdo multissetorial para auxiliar o maior número 
de empreendedores possível, capacitá-los também para estarem aptos às 
linhas de crédito disponíveis e auxiliá-los no mercado”, comenta. 

Programação 

Programa Gestão em Foco – Litoral Norte – das 18h30 às 20h30 
14/07 – Tendências de consumo 
21/07 – Inovação: como atrair novos clientes 
28/07 – Presença Digital: redes sociais e e-commerce 
04/08 – Projete seu Caixa: gestão financeira 
11/08 – Jurídico: entenda seus direitos empresariais 
18/08 – Contratos: renegociação 
25/08 – Crédito: tipos e como acessar 
01/09 – Plano de ação estratégico 
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Veículo: Nova Imprensa 
Idoso de 86 anos desaparece em Caraguatatuba 

Lauristano dos Santos sofre de surtos de amnésia e a família pede ajuda para 
localizá-lo 

 
Um idoso de 86 anos desapareceu no último domingo (28), por volta das 10h, 
no bairro Jaraguá, na divisa entre Caraguatatuba e São Sebastião. O sr. 
Lauristano Vieira dos Santos é morador da Topolândia e está sendo procurado 
por seus familiares, que pedem ajuda da população em caso de alguma 
informação. O idoso sofre de surtos de amnésia. 

Segundo Kamilla Grossi, amiga da família, ele mora com sua filha, Sandra, e 
estavam passando o final de semana em Caraguatatuba na casa do outro filho 
de Lauristano. 

Eles assistiam televisão, quando o idoso teria dito que iria “esticar as pernas”. 
Ele saiu de casa e não voltou mais. Testemunhas informaram que teriam visto 
o idoso em um ponto de ônibus e também no bairro da Enseada. 

A família fez buscas em hospitais e em diversos pontos de Caraguatatuba e 
São Sebastião, sem sucesso. Segundo o Boletim de Ocorrência, ele trajava 
calça preta, com listra vermelha na lateral, blusa de lã preta e boné verde e 
branco. 

A família disponibilizou telefones de contato em caso de notícias sobre 
Lauristano: (12) 99138-0895 / 9913-0333 /99652-1340 /99183-0529 



 

 
 

A Polícia Militar também faz buscas pelo desaparecido e pode ser acionada 
para informações pelo 190. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 05/07/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Delegacia da Mulher de Caraguatatuba doa mais de 160 kg de 

ração a ONG 
Castrações também serão doadas para os animais carentes 

 
A Delegacia da Mulher (DDM) de Caraguatatuba, através de ação entre 
amigos, doou mais de 160 kg de ração a uma ONG de proteção animal da 
cidade. O grupo também vai utilizar parte do recurso arrecadado para pagar 
por castrações. 

 “Queríamos fazer, inicialmente, a instalação de comedouros e bebedouros 
para os cachorros de rua na delegacia, mas a prefeitura nos informou que é 
proibido. Então começamos a pensar em alternativas para ajudar os animais”, 
conta Tatiana Soares Cavalcanti, escrivã da DDM. 

Segundo ela, acabaram optando por auxiliar uma organização que atua 
fazendo a ponte entre as pequenas ONGs e o poder público, além de promover 
ações de proteção de animais de rua. 

Corrente do bem 

DDM comprou a ração em casas de ração de bairro para ajudar pequenos 
empresários (Imagem: DDM) 
A escrivã da DDM criou uma rifa com nome de animais de estimação de 
amigos e conhecidos e mobilizou todos da delegacia, inclusive o delegado, Dr. 
Victor Falcão. A rifa foi vendida até no Rio de Janeiro. “Vendemos mais do que 
esperávamos”, comemorou a responsável pela corrente do bem. 

https://novaimprensa.com/2020/07/idoso-86-anos-desaparece-jaragua.html


 

 
 

“Os pacotes de alimento para os animais foram comprados em casas de ração 
de bairro, para ajudar pequenos empresários. O restante do dinheiro vai 
custear castrações”. 

A ONG tem um convênio com uma clínica no Porto Novo, que cobra apenas os 
materiais e remédios utilizados nas castrações. Esta parte será coberta pelo 
valor que restou da ação da DDM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://novaimprensa.com/2020/07/sebrae-oferece-capacitacao-gratuita-para-empreendedores-do-litoral-norte.html


 

 
 

Clipping de Notícias: 05/07/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Idoso desaparecido é encontrado morto dentro da mata 

Corpo do Sr. Lauristano, de 86 anos, foi encontrado em uma região de mata 
densa, neste domingo (5) 

 
Um idoso de 86 anos que havia desaparecido há uma semana foi encontrado 
morto, por volta das 15h deste domingo (5), dentro de um buraco, na divisa de 
Caraguatatuba e São Sebastião, em uma região de mata fechada. Familiares 
acionaram a Polícia Militar, que esteve no local e realizou a perícia para 
investigar a causa do óbito. 

Segundo a neta da vítima, Christiane Leal Assunção, ele pode não ter 
conseguido sair do buraco, pois tinha dificuldade para se levantar por conta da 
idade. Ele também sofria de surtos de amnésia. 

O sr. Lauristano Vieira dos Santos morava com sua filha Sandra no bairro 
Topolândia, área central de São Sebastião. Eles estavam passando o final de 
semana na casa de outro filho e assistiam televisão quando o idoso disse que 
iria “esticar as pernas”, saiu de casa e não voltou mais. 

O corpo foi encontrado por um casal que passava de moto no terreno do sítio 
de um terceiro filho, a 1 Km de distância da casa onde a vítima estava. Indícios 
mostram que ele teria caminhado rumo ao local e se perdido na mata densa. 

Pai de seis filhos, sr. Lauristano tinha muitos netos de sangue e outros de 
consideração. “Crescemos com ele, um avô especial, amoroso, cuidadoso e 
engraçado”, desabafou a neta Christiane. 

  
 
 
 

https://novaimprensa.com/2020/07/idoso-86-anos-desaparece-jaragua.html
http://www.policiamilitar.sp.gov.br/


 

 
 

Clipping de Notícias: 06/07/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Nova Imprensa 
Rio do Ouro ganha nova UBS com capacidade de 1,4 mil 

atendimentos por mês 
Unidade conta com clínica geral, odontologia e ginecologia 

 
Uma antiga reivindicação da comunidade de Caraguatatuba foi contemplada na 
última sexta-feira (3) com a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Rio do Ouro. Localizada na Avenida Timóteo do Rosário, 177, o novo 
espaço deve atender cerca de 9,2 mil pessoas e realizar uma média de 1,4 mil 
atendimentos/mês. 

A unidade conta com 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. 

Sedundo a prefeitura, a abertura da UBS vai desafogar o atendimento realizado 
hoje na unidade do Jaraguazinho. 

Na entrega oficial, estiveram presentes na cerimônia, além do prefeito Aguilar 
Junior, o vice-prefeito Campos Junior, o secretário de Saúde, Amauri Toledo, o 
secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, além dos vereadores João De 
Paula, Vandinho, Flávio Nishiyama, Tato Aguilar e Vilma Teixeira. 

Homenagem 

A UBS homenageou o ex-vereador Jorge Jacinto de Oliveira, mineiro de 
Leopoldina (MG) que se mudou para Caraguatatuba ainda jovem com 14 anos 

https://novaimprensa.com/2020/07/estado-confirma-entrega-de-unidade-de-quimioterapia-para-inicio-de-2021.html
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/


 

 
 

com seu irmão mais velho José. Trabalhou como entregador de pães e logo 
aprendeu o oficio de padeiro, profissão que exerceu com muito orgulho. 

Aos 23 anos conheceu e casou-se com sua esposa Julia Francisca dos Reis 
Oliveira com quem teve seus cinco filhos, Juliana, Jaqueline, Thais, Jorge Luiz 
e Thierry. 

Foi proprietário de um trailer quando as praias da cidade ainda nem tinham 
quiosques. Logo vendeu sua casa no bairro Gaivotas para construir o seu 
sonhado ‘Quiosque Sereia’, onde fazia campeonatos de futebol, sua outra 
grande paixão. 

Nesse período mudou-se para o bairro Rio do Ouro, onde fincou raízes sendo 
proprietário de alguns comércios, como bares e padarias. Como morador, viu 
os problemas que a comunidade enfrentava e abraçou todas as causas, 
tornando-se um líder comunitário. 

Foi presidente da associação de bairro, fundou o time de futebol Rio do Ouro, 
promoveu, juntamente com sua esposa e outras lideranças, diversos eventos 
para arrecadação de fundos em prol dos moradores, além de realizar 
campeonatos esportivos e desfiles visando incentivar os jovens a não se 
renderem às drogas. 

Em 1996 foi eleito o primeiro vereador do bairro, conseguindo concretizar 
alguns dos seus pedidos. Lutou para que o muro de arrimo fosse construído, 
acabando com as enchentes que eram recorrentes no bairro, reivindicou e 
conseguiu que as ruas do bairro fossem melhoradas, por meio do calçamento e 
com isso o transporte público pôde se estender até o horto florestal. 

Ele também exigiu a mudança do nome da Ilha do Sol, antes chamada de Ilha 
do Terror. Batalhou para que o bairro tivesse escola pública, creche e UBS que 
era seu sonho e hoje recebe seu nome. 

Jorge Jacinto faleceu em 26 de dezembro de 2015 deixando viúva, filhos, netos 
e um extenso trabalho como parlamentar e cidadão. Além de deixar uma legião 
de amigos, já que foi considerado um político prestativo e cidadão exemplar. 

A inspetora de alunos e uma das filhas do homenageado, Juliana Reis de 
Oliveira Santos, falou da emoção da família. “Um sonho, uma alegria. Meu pai 
lutou muito pelo bairro e a família achava que receberia uma homenagem de 
nome de rua, mas meu pai terá o nome dessa linda UBS”. 

Emocionada, outra filha do homenageado, Thais Daiana dos Reis Oliveira 
Gonzales, falou que essa era uma luta de seu pai. “De onde estiver, seu sonho 
foi concretizado e ele eternizado nesta obra”. 



 

 
 

O prefeito Aguilar Junior destacou a importância da descentralização dos 
serviços de Saúde. “Esta será a quarta Unidade Básica de Saúde construída 
na atual gestão. Já foram entregues as Unidades do Perequê-Mirim, Sumaré e 
Jetuba. E ainda em construção está a UBS do Balneário Golfinhos e temos a 
proposta da UBS Gaivotas. Investir em saúde é salvar vidas e isso mostra a 
importância neste momento de pandemia, como fizemos abrindo a UPA Norte 
e inaugurando a UPA Sul. Já pararam para pensar se não tivéssemos investido 
nas duas UPAs nesse período de pandemia? Isso é enfrentar, investir na 
Saúde. E agora entregamos a UBS do Rio do Ouro, que ficou linda, adequada 
e foi muito elogiada pelos funcionários”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

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

em 3 de julho 
Óbitos foram informados pelas secretarias municipais de saúde, mas ainda não 

constam nos balanços dos governos estadual e federal. 

 
Quatro cidades da região registraram novas mortes por coronavírus até às 18h 
desta sexta-feira (3). São José dos Campos confirmou a 101ª morte por 
coronavírus na cidade. Jacareí confirmou mais uma morte na região, chegando 
a 39. Já Tremembé registrou seus primeiros óbitos por conta do Covid-19. 
Guaratinguetá também contabilizou uma nova morte e tem seis mortes. Pinda 
tem mais uma morte e soma 14 óbitos. E Cruzeiro tem dois novos registros de 
mortes. 
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 vítimas são homens de 68 e 81 anos, que 
morreram nos dias 14 e 18 de junho, respectivamente. Os casos já eram 
tratados como mortes suspeitas. 
A morte em Jacareí foi de um homem com 37 anos, que faleceu no dia 28 de 
junho, em um hospital particular. Ele tinha hipertensão e insuficiência renal. 
Os primeiros óbitos confirmados em Tremembé são de dois homens, ambos 
possuíam comorbidades graves. O idoso de 61 anos, ficou internado durante 
três dias no município e mais sete no Hospital Regional, totalizando dez dias de 
internação. Já o outro homem, de 79 anos, estava em casa. 
Em Guaratinguetá a vítima foi uma mulher de 84 anos que veio a óbito nesta 
sexta-feira (3), e já tinha o diagnóstico confirmado de Covid-19. 
Em Pinda a morte nova é de um paciente que morava no bairro Bosque. A 
prefeitura não deu mais detalhes. 
Já em Cruzeiro as mortes foram de um idoso de 77 anos e uma idosa de 89 
anos. Ambos tinham comorbidades e estavam internados na Santa Casa. 
Nº de casos 
São José dos Campos 

 Casos positivos: 3.360 
 Recuperados: 2.236 



 

 
 

 Internados: 64 
 Mortes: 101 

Jacareí 
 Casos positivos: 647 
 Recuperados: 419 
 Internados: 34 
 Mortes: 39 

Tremembé 
 Casos positivos: 54 
 Recuperados: 19 
 Internados: 6 
 Mortes: 2 

Guaratinguetá 
 Casos positivos: 190 
 Recuperados: 73 
 Internados: 4 
 Mortes: 6 

Pindamonhangaba 
 Casos positivos: 260 
 Recuperados: 70 
 Internados: 9 
 Mortes:14 

Cruzeiro 
 Casos positivos: 94 
 Recuperados: 65 
 Internados:3 
 Mortes: 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

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

em 3 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 8.873 casos 
confirmados do novo coronavírus (Covid-19), até às 19h desta sexta-feira (3). 
Foram registradas 310 mortes pela doença em 30 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: 04/07/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

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

em 4 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 9.176 casos 
confirmados do novo coronavírus (Covid-19), até às 18h40 deste sábado (4). 
Foram registradas 317 mortes pela doença em 30 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: 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 05/07/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

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

em 5 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 9.259 casos 
confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Foram registrados 83 novos 
casos, sendo três mortes, até às 19h40 deste domingo (5). 
Ao todo foram registradas 320 mortes pela doença em 30 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: 06/07/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1 Vanguarda 
Polícia Civil cumpre mandados de prisão em operação contra o 

tráfico de drogas no litoral norte de SP 

São cumpridos ao menos 34 mandados de prisão nas cidades de Ubatuba, 
São Sebastião e Ilhabela. Força-tarefa conta com policiais de todo o Vale. 

 
A Polícia Civil faz uma megaoperação contra o tráfico de drogas e o crime 
organizado em três cidades do litoral norte de São Paulo. São cumpridos, ao 
menos, 34 mandados de prisão por uma força-tarefa nas cidades de Ubatuba, 
São Sebastião e Caraguatatuba. 
A ação começou por volta das 3h com reforço de policiais civis de várias 
cidades do Vale do Paraíba. A operação 'Tea Shop' tem como alvo ao menos 
34 pessoas apontadas por investigações feitas pela polícia do litoral de 
participarem do tráfico, além de outros crimes. 
Durante o cumprimento de mandados, os policiais encontraram também 
encontraram armas e maconha, além de apetrechos usados para o preparo da 
droga e venda. 
Até às 9h, policiais ainda estavam nas ruas para o cumprimento de mandados. 
O número de pessoas presas e de itens apreendidos ainda não havia sido 
divulgado. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Blogueando 

Veículo: Contra e Verso 

 
É ano de Eleição 4 

 
A coluna de hoje vai abordar os Pré-Candidatos a Prefeito nas Eleições 
Municipais deste ano. Até o momento são 12 os pretendentes a cadeira mais 
famosa da cidade, localizada na Rua Luís Passos Júnior, 50. 

Agradecido 

Aproveitamos para agradecer a repercussão dada pela coluna de ontem, que 
retratou a Presepada de alguns moleques e a Denúncia de várias Mulheres de 
crimes cometidos contra elas. 

Nova Data 

E as Eleições Municipais deste ano já tem uma nova data aprovada. Agora o 
voto acontece no dia 15 de Novembro, um domingo para variar, no horário de 
sempre, mas com probabilidade de haver um horário específico para os Idosos. 

Voto 

Não espere voto por correspondência ou virtual, ou seja, pela Internet, pois o 
pleito vai correr como sempre, só teve a data adiada por causa da Pandemia. 

Prazo 

Com isso a Propaganda Eleitoral Gratuita e o tempo de campanha serão 
alterados, o que dá a chance para os Pré-Candidatos ampliarem o seu prazo 
falar de si, porém sem pedir o dito voto, o que é proibido. 

Convenções 

As famosas Convenções acontecerão agora de 31 de Agosto a 16 de 
Setembro, quando serão definidas as Coligações para o Majoritário e o seu 
número como candidato. 



 

 
 

Propaganda 

A Propaganda Eleitoral Gratuita terá início em 26 de Setembro, inclusive na 
Internet. 

Diplomação 

A Diplomação, com a presença do Juiz e do Ministério Público Eleitoral local 
acontece no dia 18 de Dezembro, que poderá ser realizado no Tribunal de Júri 
no Fórum ou na Câmara Municipal, como ocorreu em 2016. 

Posse 

Salvo engano a Posse dos Eleitos continua para o dia 1º de Janeiro de 2021. 

Vereador 

Para o pleito deste ano são esperados pelo menos 276 candidatos a Vereador, 
que seriam 10 chapas, cada uma com 23 candidatos e destes, sete deverão 
ser mulheres, perfazendo um total de 192 homens e 84 mulheres. 

Prefeito 1 

Até o momento concorrem ao cargo de Prefeito os seguintes nomes: Sand 
Pintor, José Mello, Álvaro Alencar Trindade, Stanellis, Zé Ernesto, o atual 
Prefeito, Antonio Carlos da Silva, Anderson Gueiros, Dennis Guerra, Léo Lima, 
Sérgio Braz e Dadinho Fachini. 

Prefeito 2 

Os partidos a quem pertencem os respectivos candidatos são a Democracia 
Cristã, PT, Solidariedade, PRTB, PDT, MDB, PSDB, PSOL, Republicanos, 
PTC, PSL e Rede Sustentabilidade. 

Dividido 

Se as candidaturas se mantiverem a divisão de votos entre os Eleitores será 
grande, mesmo com a já esperada e tradicional polarização das Eleições 
Municipais. 

Redução 

Como estamos falando em tradição e costume, é certo que ao longo da 
campanha muitos irão desistir, seja por não conseguir captar a pretensão do 
Eleitorado, seja por falta de estrutura para se manter na corrida eleitoral. 

Segunda-Feira tem mais!!! Este assunto não tem Fim……………!!! 

 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
Idosa de 92 anos morre com coronavírus em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba registrou uma nova morte decorrente do novo 
coronavírus neste sábado (4) e chegou a 36 óbitos pela doença respiratória. O 
número de casos subiu para 449. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima foi uma idosa de 92 anos, 
internada na Casa de Saúde Stella Maris no dia 22 de junho. Ela possuía 
comorbidades e acabou falecendo no dia 26 de junho. O resultado do exame 
para a doença foi apresentado somente agora. 

Do total de casos, Caraguatatuba soma 303 já recuperados. Há ainda 196 em 
investigação, incluindo duas mortes. Os leitos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) têm ocupação de 49% e os de enfermaria, 61%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Sistema Costa Norte 
Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta sexta-feira, 

3 
Cidade tem 33 mortes confirmadas pela doença 

 
A cidade de Caraguatatuba atualizou os dados de coronavírus no município 
nesta quinta-feira, 2. De acordo com a prefeitura, são 415 casos confirmados 
da doença, sendo 36 mortes (35 de Caraguatatuba e uma importada) e outros 
224 casos em investigação. 
 
Há também quatro óbitos em investigação e outros 5.848 pacientes com 
síndrome gripal. Foram descartados 1.800 casos e 281 pessoas se 
recuperaram da Covid-19. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/07/2020 
Editoria: Saúde 

Veículo: Repórter Litoral 
 

Rio do Ouro ganha Unidade Básica de Saúde para realizar 
média de 1,4 mil atendimentos/mês 

 
Uma antiga reivindicação da comunidade de Caraguatatuba foi contemplada 
nesta sexta-feira (3) com a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Rio do Ouro. 

Localizada na Avenida Timóteo do Rosário, 177, o novo espaço deve atender 
cerca de 9,2 mil pessoas e realizar uma média de 1,4 mil atendimentos/mês. 

A unidade conta com 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. 

Seu funcionamento vai desafogar o atendimento realizado hoje na Unidade 
Básica de Saúde do Jaraguazinho. 



 

 
 

Na entrega oficial, estiveram presentes na cerimônia, além do prefeito Aguilar 
Junior, o vice-prefeito Campos Junior, o secretário de Saúde, Amauri Toledo, o 
secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, além dos vereadores João De 
Paula, Vandinho, Flávio Nishiyama, Tato Aguilar e Vilma Teixeira. 

Homenagem 

A UBS homenageou o ex-vereador Jorge Jacinto de Oliveira, mineiro de 
Leopoldina (MG) que se mudou para Caraguatatuba ainda jovem com 14 anos 
com seu irmão mais velho José. Trabalhou como entregador de pães e logo 
aprendeu o oficio de padeiro, profissão que exerceu com muito orgulho. 

Aos 23 anos conheceu e casou-se com sua esposa Julia Francisca dos Reis 
Oliveira com quem teve seus cinco filhos, Juliana, Jaqueline, Thais, Jorge Luiz 
e Thierry. 

Foi proprietário de um trailer quando as praias da cidade ainda nem tinham 
quiosques. Logo vendeu sua casa no bairro Gaivotas para construir o seu 
sonhado ‘Quiosque Sereia’, onde realizava fazia campeonatos de futebol, sua 
outra grande paixão. 

Nesse período mudou-se para o bairro Rio do Ouro, onde fincou raízes sendo 
proprietário de alguns comércios como bares e padarias. Como morador, viu os 
problemas que a comunidade enfrentava e abraçou todas as causas, tornando-
se um líder comunitário. 

Foi presidente da associação de bairro, fundou o time de futebol Rio do Ouro, 
promoveu, juntamente com sua esposa e outras lideranças, diversos eventos 
para arrecadação de fundos em prol dos moradores, além de realizar 
campeonatos esportivos e desfiles visando incentivar os jovens a não se 
renderem às drogas. 

Em 1996 foi eleito o primeiro vereador do bairro, conseguindo concretizar 
alguns dos seus pedidos. Lutou para que o muro de arrimo fosse construído, 
acabando com as enchentes que eram recorrentes no bairro, reivindicou e 
conseguiu que as ruas do bairro fossem melhoradas, por meio do calçamento e 
com isso o transporte público pode se estender até o horto florestal. 

Ele também exigiu a mudança do nome da Ilha do Sol, antes chamada de Ilha 
do Terror. Batalhou para que o bairro tivesse escola pública, creche e UBS que 
era seu sonho e hoje recebe seu nome. 



 

 
 

Jorge Jacinto faleceu em 26 de dezembro de 2015 deixando viúva, filhos, netos 
e um extenso trabalho como parlamentar e cidadão, além de deixar uma legião 
de amigos, já que fora um político muito prestativo e cidadão exemplar. 

A inspetora de alunos e uma das filhas do homenageado, Juliana Reis de 
Oliveira Santos, falou da emoção da família. “Um sonho, uma alegria. Meu pai 
lutou muito pelo bairro e a família achava que receberia uma homenagem de 
nome de rua, mas meu pai terá o nome dessa linda UBS”. 

Emocionada, outra filha do homenageado, Thais Daiana dos Reis Oliveira 
Gonzales, falou que essa era uma luta de seu pai. “De onde estiver, seu sonho 
foi concretizado e ele eternizado nesta obra”. 

“Esse é um grande legado para a população do Rio do Ouro, descentralizando 
os serviços da Saúde. Antes os pacientes tinham que ir para o Jaraguazinho. 
Teremos neste bairro os agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, 
dentista. Parabéns a comunidade e parabéns ao prefeito Aguilar Junior”, 
destaca o secretário de Saúde, Amauri Toledo. 

Já o prefeito Aguilar Junior destacou a importância da descentralização dos 
serviços de Saúde. “Esta será a quarta Unidade Básica de Saúde construída 
na atual gestão. Já foram entregues as Unidades do Perequê-Mirim, Sumaré 
e Jetuba. E ainda em construção está a UBS do Balneário Golfinhos e temos 
a proposta da UBS Gaivotas. Investir em saúde é salvar vidas e isso mostra a 
importância neste momento de pandemia, como fizemos abrindo a UPA Norte 
e inaugurando a UPA Sul. Já pararam para pensar se não tivéssemos investido 
nas duas UPAs nesse período de pandemia? Isso é enfrentar, investir na 
Saúde. E agora entregamos a UBS do Rio do Ouro, que ficou linda, adequada 
e foi muito elogiada pelos funcionários”. 

Por fim, ele agradeceu a família por ter dado a oportunidade de homenagear o 
ex-vereador Jorge Jacinto. “Seu Jorge lutou muito pelo bairro e a UBS era um 
sonho”. 
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Covid-19: Três pacientes recebem alta do Hospital Regional, 
entre eles, mãe e filha 

 
No dia 11 de junho, Helenice Félix dos Santos, 63 anos, e a filha Fernanda, 38 
anos, procuraram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
Centro, pois não se sentiam bem. 

Como as duas apresentavam sintomas típicos da Covid-19, foram submetidas 
ao exame de tomografia, onde foi constatada a imagem de “vidro fosco”, em 
50% dos pulmões de ambas, característica típica dos infectados com o novo 
coronavírus. 

“Estava com muita dor no corpo e um cansaço muito grande há uma semana. 
Já minha filha estava com vômito, diarreia e febre. Como em abril tive dengue, 
achei que podia ter pegado novamente a doença, mas era a Covid-19”, contou 
Helenice. 

As duas foram internadas para tratamento na UPA Centro e, posteriormente, 
transferidas para a Casa de Saúde Stella Maris. No dia 14, foram removidas 
para o Hospital Regional do Litoral Norte. 

“Fiquei no Hospital Regional até o dia 30, quando tive alta. Sou diabética há 40 
anos e tive tuberculose há 10 anos, mas não precisei de intubação. Já minha 



 

 
 

filha ficou intubada do dia 14 ao dia 28. Ela teve alta nessa quinta-feira (2)”, 
contou. 

Mãe e filha estão em casa e se recuperam das sequelas da doença. “Ainda 
sinto cansaço e minha filha ainda está bem fraca. Mas, aos poucos, voltaremos 
à vida normal”, afirmou. 

Outro paciente que também teve alta no dia 30 junho do Hospital Regional do 
Litoral Norte foi, Armando Kali, 76 anos, internado desde o dia 19, com o novo 
coronavírus. 
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Regularização Fundiária: moradores do Balneário Maria Helena 
recebem título de propriedade 

 

O loteamento Balneário Maria Helena, localizado no bairro Perequê-Mirim foi 
feito por Maria Helena e José Raimundo Gonçalves, em 1975. As vendas 
constavam em antigos livros de registro e não houve a devida abertura de 
matrícula lote por lote, no cartório de registro de imóveis. 

Para regularizar a situação, os loteadores deveriam refazer todo o 
procedimento de venda, o que não foi feito devido ao alto custo. 

Assim, nesses 45 anos, a área sofreu invasões, grilagens e demarcações 
errôneas, até 2017, quando o prefeito Aguilar Junior instituiu o Programa de 
Regularização Fundiária, por meio da Secretaria de Habitação, no município. 

Nessa quinta-feira (2), Aguilar Junior iniciou a entrega de 604 títulos de 
propriedade, devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis, aos 
moradores do loteamento Balneário Maria Helena I e II. 



 

 
 

Dona Maria Vilani Ferreira, 59 anos, não acreditou quando o prefeito bateu na 
porta de casa, na tarde de ontem, para entregar pessoalmente o documento. 
“Comprei esse terreno há 30 anos e há 28 anos construí e moro aqui. Agora o 
sonho de ter o registro do imóvel, certinho, foi realizado. Sou proprietária de 
fato e de direito”, declarou. 

História curiosa contou o aposentado Alírio da Silva, 52 anos. Ele comprou o 
terreno no local, quando a moeda brasileira era o Cruzado Novo e comemorou 
receber das mãos do prefeito o documento de propriedade. 

“Peguei meu 13º, vendi minha bicicleta, peguei 500 Cruzados Novos 
emprestado e comprei o terreno. Há 18 anos comecei a construir minha casa e 
fiz os trâmites burocráticos para liberar a obra. Agora tive a satisfação de 
receber do prefeito o registro de propriedade do meu imóvel. Hoje realmente é 
um dia de muita alegria para mim e minha família”, afirmou. 

Para Aguilar Junior, o Programa de Regularização Fundiária é um dos 
compromissos do Plano de Governo mais importantes. “É uma grande 
satisfação proporcionar aos moradores de áreas irregulares segurança jurídica, 
acesso a serviço de água e luz, entre outros benefícios. Nossa equipe está 
trabalhando com muito emprenho para levar esse programa ao maior número 
de munícipes”, disse. 
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Família encontra corpo de idoso de 86 anos que havia 

desaparecido em Caraguatatuba 
 

A família procurou nossa reportagem para atualizar o caso 
    

Arquivo Pessoal 

 
 
O corpo de Lauristano Vieira dos Santos, de 86 anos, foi encontrado na tarde 
deste domingo (05). Ele estava desaparecido desde o dia 28 de junho, no 
bairro Jaraguá, em Caraguatatuba.  
A família encontrou em contato com a nossa reportagem para atualizar o caso. 
As informações que eles receberam é que o corpo está em um local de difícil 
acesso e a polícia ambiental foi acionada.  



 

 
 

*matéria em atualização* 
 
Entenda o caso 
Segundo a família, por volta das 10h, o idoso disse que iria “esticar as pernas” 
nas proximidades da residência. Ele tinha o costume de dar uma caminhada, já 
que sofria de varizes. Após passar meia hora, a família se preocupou já que o 
senhor não retornou. Testemunhas teriam dito que ele foi avistado próximo a 
um ponto de ônibus e também no bairro da Enseada. 
De acordo com Boletim de Ocorrência, a família fez buscas em hospitais e 
diversos pontos das cidades de Caraguatatuba e São Sebastião. Além do 
apoio da polícia, a família solicitou ajuda da GCM de ambas cidades. 
Marcos Damacesno, esposo de uma das netas da vítima, contou que 
receberam informações de que na última terça-feira (30), sr. Lauristano foi visto 
no Canto do Mar, em São Sebastião. Já na quarta-feira (01), ele teria sido visto 
em São José dos Campos. 
Damacesno ainda disse que o idoso sofre com alguns surtos de amnésia e que 
estavam sendo mais frequentes. A família acredita que ele enfrentava uma 
depressão. 
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Prefeitura entrega nova unidade do CRAS Massaguaçu 

 
  
  
  

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que foi antecipada a entrega do novo 
prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Massaguaçu, 
na Região Norte da 
cidade.                                                                                                                   
          

Moradores do bairro Massaguaçu e região já podem buscar atendimento 
na nova unidade, não havendo mais necessidade de se deslocarem para 
distâncias maiores. São beneficiadas 825 famílias. 

O CRAS é a porta de entrada da Assistência Social, e possibilita o acesso da 
população aos serviços, benefícios e programas de assistência. O CRAS é 
uma referência para a população. Entre suas principais funções estão ações 
de informar e orientar direitos, estimular a restauração e o desenvolvimento de 
vínculos familiares e comunitários, bem como prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social. 

A nova unidade está equipada, tem ambientes bem planejados, 
permitindo melhor atendimento da população e maior privacidade nos 
casos que demandem essa necessidade. 

O prédio conta com recepção, salas de multiuso, sala de atividade familiar, sala 
de coordenação e administração, almoxarifado, copa, vestiário e banheiros. 



 

 
 

O investimento para realização da obra foi de R$ 397 mil, contando com aporte 
de recursos federais (R$ 237 mil) e, em contrapartida, a Prefeitura de 
Caraguatatuba investiu mais R$ 124 mil para a conclusão e entrega do projeto 
à população. 

Devido à pandemia pelo novo coronavírus, o horário de atendimento presencial 
segue reduzido, sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h. 

O novo CRAS Massaguaçu está localizado na Rua Itália Baffi Magni, 512 (em 
frente a UBS). 

O telefone para contato é o (12) 3882-2668. Devido ao procedimento de 
transferência da linha telefônica, o número poderá ficar indisponível por 48h. 
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Prefeitura de Caraguatatuba cria canal para população dar 
sugestões na área de urbanismo 

 
  
  
  

Com o objetivo de receber sugestões da população em relação ao que pode 
ser melhorado na sua região em termos de urbanismo, a Prefeitura de 
Caraguatatuba acaba de criar um canal onde as ideias podem ser 
apresentadas. 

Assim, elas chegarão aos integrantes do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU) que podem fazer as avaliações e até mesmo 
aceitar as propostas. 

A ideia é que a população olhe para o seu bairro e sugira o que poderia ser 
uma boa iniciativa. Essa sugestão pode ser encaminhada para o 
mail  cmdu.participativo@caraguatatuba.sp.gov.br. 

“O prefeito Aguilar Junior quer dar espaço para uma população mais 
participativa, que também nos ajude com suas sugestões para o 
desenvolvimento planejado e sustentável da nossa cidade”, explica o secretário 
de Urbanismo, Wilber Cardozo, também presidente do CMDU. 

Importante destacar que as sugestões serão analisadas antes de ir para a 
plenária do conselho, para saber se são pertinentes à análise do órgão. 

Entre as atribuições do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, estão: 
auxiliar no estudo, apreciação, análise, planejamento, formulação e divulgação 
do desenvolvimento urbano do município; propor medidas para o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e de seus bairros e garantir o 
bem-estar dos seus habitantes; deliberar sobre o uso e ocupação da orla 

mailto:cmdu.participativo@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

marítima; colaborar nos estudos e elaboração dos planos e programas de 
expansão e desenvolvimento municipal, mediante recomendações à 
preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural. 

Os conselheiros também devem participar na elaboração do Plano Diretor, 
Planos Municipais de Desenvolvimento, comitês, comissões, grupos de 
trabalhos, regionais ou locais e de programas e projetos deles decorrentes; 
participar, opinar e deliberar sobre a criação e manutenção de especial 
interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico, cultural e de utilização 
pública; deliberar sobre projetos de impacto urbano; participar e deliberar sobre 
a criação de um sistema de administração de qualidade urbanística. 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano é um órgão de caráter 
permanente, participativo, consultivo, deliberativo, fiscalizador e de assessoria 
do Poder Público Municipal. 

Ele é paritário, composto por 18 titulares e respectivos suplentes, sendo 50% 
indicados pelo Poder Público Municipal e 50% pela Sociedade Civil como 
Associação Comercial e Empresarial, Associação de Engenheiros e Arquitetos, 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). 
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Caraguatatuba abre consulta pública para adequar Plano 
Diretor ao Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte 

 
  
  
  

O Litoral Norte é caracterizado pela diversidade de recursos naturais e elevado 
potencial turístico, que podem ser ameaçados por diversos fatores, como 
especulação imobiliária, parcelamento irregular do solo, pesca predatória, 
atividades náuticas e portuárias, entre outros. 

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Litoral Norte foi inicialmente 
regulamentado pelo Decreto Estadual nº 49.215/2004, após verificar a 
necessidade de promover o ordenamento territorial e disciplinar o uso dos 
recursos naturais. 

Em novembro de 2017, foi promulgado o Decreto Estadual nº 62.913/2017, que 
dispõe sobre a revisão do ZEE do Litoral Norte, estabelecendo normas de uso 
e ocupação do solo e de manejo dos recursos naturais, a serem observadas 
em cada uma das zonas e subzonas de que trata o referido diploma, ficando 
revogado o Decreto Estadual nº 49.215/2004. 

A atual revisão do Plano Diretor Municipal propõe várias alterações no 
zoneamento municipal e na Lei Complementar 42/2011 objetivando sua 
adequação ao novo Zoneamento Ecológico Econômico. 

http://s.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/zee/decreto_estadual_62913_2017_zee_ln.pdf


 

 
 

A Consulta Pública relativa à proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal, 
disponível na barra rotativa da página  e no endereço 
eletrônico: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/revisaopd/,  atende ao que é 
previsto no artigo 40 da Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), 
posteriormente serão realizadas Audiências Públicas. 

Na consulta, o cidadão preenche um formulário e descreve a alteração 
sugerida, com base em todas as informações contidas na página. As sugestões 
serão encaminhadas para análise pelo Grupo Gestor do Plano Diretor (GGPD). 

Após a apreciação dos órgãos, a proposta vai ser discutida em audiências 
públicas e encaminhada para Câmara Municipal. 

Mais informações na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, no 
telefone (12) 3897-2530. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/revisaopd/
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Veja números oficiais de coronavírus por bairros de 

Caraguatatuba 
 

Trazemos agora nesta manhã de sexta-feira o quadro geral de covid-19 em 
Caraguatatuba, com números oficiais informados pela Prefeitura por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde. São 35 óbitos de coronavírus confirmados. 
BOLETIM COVID-19 
 

CASOS Caraguá 

CONFIRMADOS 415 

DESCARTADOS 1800 

INVESTIGAÇÃO 224 

ÓBITOS Caraguá 

CONFIRMADOS 35 

DESCARTADOS 25 

INVESTIGAÇÃO 4 

SÍNDROME GRIPAL 5848 

RECUPERADOS 281 



 

 
 

INTERNADOS 

SITUAÇÃO 

UTI Enfermaria 

54% de leitos 
ocupados 38% de leitos ocupados 

Caraguá 
Outros 
Municípios Caraguá 

Outros 
Municípios 

Casa de Saúde Stela 
Maris 7 1 18 2 

Casa de Saúde Stela 
Maris – infantil 1 0 0 0 

Hospital Regional 9 2 6 0 

UPA Centro (Emerg. / 
Enfer.) 1 0 14 2 

POSITIVOS POR BAIRRO 

Aruan 5 

Bal. Maria Helena 1 

Barranco Alto 24 

Benfica 1 

Britânia 2 

Califórnia 3 

Capricórnio 1 

Caputera 6 

Casa Branca 5 

Centro 12 

Cidade Jardim 3 

Costa Nova 1 

Estrela Dalva 6 

Flecheiras 1 

Gaivotas 18 



 

 
 

Getuba 2 

Golfinho 4 

Indaiá 36 

Ipiranga 2 

Jaqueira 9 

Jaragua 7 

Jaraguazinho 9 

Jd do Sol 4 

Jd Itauna 1 

Jd Maristela 1 

Jd Primavera 4 

Jd Rio Santos 2 

Jd Samambaia 4 

Jd Santa Rosa 2 

Martim de Sá 13 

Massaguaçu 17 

Morro do Algodão 15 

Nova Caragua 5 

Olaria 13 

Pegorelli 7 

Pereque Mirim 26 

Poiares 17 

Pontal Santa Marina 8 

Ponte Seca 3 

Portal da Fazendinha 1 

Porto Novo 17 

Praia das Palmeras 19 



 

 
 

Prainha 1 

Recanto do Sol 5 

Rio Claro 3 

Rio do Ouro 17 

Sumaré 9 

Tabatinga 4 

Tarumã 2 

Tinga 15 

Travessão 19 

Verde Mar 1 

Vila Atlantica 2 

Outros Municipios 62 
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Adolescente é apreendido com mais de 400 porções de 

entorpecentes em Caraguatatuba 
 

A Comunicação Social da Polícia Militar do Litoral Norte, nos envia um link com 
o relato da apreensão de um adolescente flagrado no tráfico de entorpecentes 
na cidade de Caraguatatuba. Você acompanha esta ocorrência na linguagem 
policial em cima do fato. 
Na noite de ontem, quinta-feira (02), equipes da Força Tática do 20º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior, durante operação no bairro Perequê Mirim em 
Caraguatatuba, receberam denúncia de que havia um indivíduo realizando 
tráfico de drogas em uma rua próxima. As equipes deslocaram-se até o local 
onde avistaram o indivíduo que tentou fugir para dentro de sua residência, 
porém foi abordado e identificado como sendo um adolescente, no local os 
policiais encontraram uma certa quantia de drogas, bem como material para o 
embalo. Diante dos fatos o adolescente foi conduzido à cadeia pública onde 
permaneceu à disposição da justiça. 
 
APREENSÃO: 
 
308 pinos cocaína 
87 trouxinhas maconha 
01 pedaço pequeno maconha 
01 tijolo de maconha 



 

 
 

01 faca 
01 balança de precisão 
Diversos recipientes para embalo de droga 
Com informações da COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 20ºBPM/I 
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Caraguatatuba inaugura no Rio do Ouro Unidade Básica de 

Saúde para realizar 1,4 mil atendimentos/mês 
 

Uma antiga reivindicação da comunidade de Caraguatatuba foi contemplada 
nesta sexta-feira (3) com a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Rio do Ouro. 
Localizada na Avenida Timóteo do Rosário, 177, o novo espaço deve atender 
cerca de 9,2 mil pessoas e realizar uma média de 1,4 mil atendimentos/mês. 

 

A unidade  conta com 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. 
Seu funcionamento vai desafogar o atendimento realizado hoje na Unidade 
Básica de Saúde do Jaraguazinho. 
Na entrega oficial, estiveram presentes na cerimônia, além do prefeito Aguilar 
Junior, o vice-prefeito Campos Junior, o secretário de Saúde, Amauri Toledo, o 
secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, além dos vereadores João De 
Paula, Vandinho, Flávio Nishiyama, Tato Aguilar e Vilma Teixeira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2020 
Editoria: Coronavírus 

Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Caraguatatuba vai a 36 óbitos por coronavírus; confira casos 

por bairros 
 

BOLETIM COVID-19 
04/07/2020 

CASOS Caraguá 

CONFIRMADOS 449 

DESCARTADOS 1965 

INVESTIGAÇÃO 196 

ÓBITOS Caraguá 

CONFIRMADOS 36 

DESCARTADOS 26 

INVESTIGAÇÃO 2 

SÍNDROME GRIPAL 6192 

RECUPERADOS 303 

INTERNADOS 

SITUAÇÃO UTI Enfermaria 



 

 
 

49% de ocupação 61% de ocupação 

Caraguá 
Outros 
Municípios Caraguá 

Outros 
Municípios 

Casa de Saúde Stela 
Maris 7 0 23 2 

Casa de Saúde Stela 
Maris – infantil 1 0 0 0 

Hospital Regional 8 1 5 0 

UPA Centro (Emerg. / 
Enfer.) 2 0 32 5 

POSITIVOS POR BAIRRO 

Aruan 6 

Bal. Maria Helena 1 

Britânia 3 

Barranco Alto 25 

Benfica 1 

Califórnia 3 

Capricórnio 1 

Caputera 7 

Casa Branca 6 

Centro 13 

Cidade Jardim 3 

Costa Nova 1 

Estrela Dalva 6 

Flecheiras 1 

Gaivotas 18 

Getuba 2 

Golfinho 5 



 

 
 

Indaiá 36 

Ipiranga 2 

Jaqueira 9 

Jaragua 7 

Jaraguazinho 9 

Jd do Sol 4 

Jd Itauna 1 

Jd Santa Rosa 2 

Jd Samambaia 4 

Jd Maristela 2 

Jd Primavera 5 

Jd Rio Santos 2 

Martim de Sá 14 

Massaguaçu 18 

Morro do Algodão 15 

Olaria 15 

Pegorelli 7 

Pereque Mirim 32 

Poiares 20 

Prainha 2 

Pontal Santa Marina 8 

Nova Caragua 5 

Porto Novo 19 

Ponte Seca 3 

Portal da Fazendinha 1 

Praia das Palmeiras 19 

Recanto do Sol 5 



 

 
 

Rio Claro 6 

Rio do Ouro 18 

Sumaré 11 

Tabatinga 5 

Tarumã 2 

Tinga 15 

Travessão 20 

Verde Mar 1 

Vila Atlântica 2 
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Prefeitura orienta pessoas com deficiência na utilização do 

transporte público quanto ao uso de máscara 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Idoso (Sepedi), orienta as pessoas com deficiência a 
retirar suas máscaras apenas ao passar pelas catracas dos ônibus da 
Praiamar, concessionária responsável pelo transporte público no município, 
devido ao reconhecimento facial. 
A utilização da proteção facial apenas neste momento não é obrigatória, por 
conta do sistema não reconhecer a pessoa, devido à utilização do acessório 
indispensável nesta pandemia de combate à Covid-19. Após o usuário 
embarcar corretamente nos veículos é obrigatória a utilização das máscaras. 
A orientação também é válida para os idosos, mas vale ressaltar que os 
munícipes da 3ª idade são um dos grupos de risco para a Covid-19 e devem 
evitar aglomerações e locais fechados com acúmulo de pessoas. 
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Covid-19: Caraguatatuba já tem 65% dos pacientes positivos 

recuperados da doença 
 

De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Caraguatatuba, 65% dos 
pacientes que testaram positivo para Covid-19 na cidade já se recuperaram. 
Ou seja, já são 303 pacientes curados da doença dos 477 casos positivos 
confirmados na cidade. 
Esses casos de Covid-19 são acompanhados pelo Canal de Atendimento da 
Saúde. Os pacientes são monitorados diariamente por telefone, inclusive aos 
feriados e finais de semana, das 7h às 21h. 
A equipe conta com uma rede de apoio que inclui uma médica e outros 
profissionais capacitados e treinados para prestar um atendimento mais 
humanizado aos pacientes. 
O acompanhamento começa desde a notificação até completarem os 14 dias 
de sintomas ou por maior período, se o paciente permanecer sintomático. 
Segundo a médica do Serviço de Atendimento, Catarine Marques Frozza, o 
acompanhamento é importante e essencial, mas as pessoas precisam ter 
consciência sobre a evolução da doença. 
“Às vezes, a gente acompanha um paciente que está com sintomas leves que 
acaba evoluindo para um quadro pior em uma velocidade muito grande. Por 
isso é importante procurar atendimento desde os primeiros sintomas”, disse. 
Dados 
O Boletim da Vigilância Epidemiológica registrado nesta quinta-feira (02/07) 
consta 477 confirmados da doença e 224 ainda em investigação. São 35 óbitos 
registrados de pacientes de Caraguatatuba e outros quatro ainda em 
investigação. 

https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/07/DSC_1863-539x305-1.jpg


 

 
 

No momento, há uma pessoa internada com respirador na UTI da UPA Covid e 
16 pacientes na Enfermaria (14 de Caraguatatuba e dois de outras cidades). 
Na Casa de Saúde Stella Maris há sete pessoas internadas na UTI Covid-19 e 
20 na Enfermaria (sendo dois de outros municípios). 
No Hospital Regional do Litoral Norte há 11 pacientes na UTI (nove de 
Caraguatatuba e dois de outros municípios) e seis na Enfermaria. 
O registro de casos por bairro, de acordo com levantamento realizado pela 
Prefeitura, é o seguinte: Aruan, cinco casos; Balneário Maria Helena, um caso; 
Britânia, dois; Barranco Alto, 21; Benfica, um; Califórnia, três; Capricórnio, um; 
Caputera, seis; Casa Branca, cinco; Centro, 12; Cidade Jardim, três; Costa 
Nova, um; Estrela D’Alva, seis; Flecheiras, um; Gaivotas, 18; Golfinho, quatro; 
Jetuba, dois; Indaiá, 36; Ipiranga, dois; Jardim Jaqueira, nove; Jaraguá, sete; 
Jaraguazinho, nove; Jardim do Sol, quatro; Jardim Itaúna, um; Jardim Santa 
Rosa, dois; Jardim Samambaia, quatro; Jardim Maristela, um; Jardim 
Primavera, quatro; Jardim Rio Santos, dois; Martim de Sá, 13; Massaguaçu, 17; 
Morro do Algodão, 15; Olaria, 13; Pegorelli, sete; Perequê-Mirim, 26; Poiares, 
17; Prainha, um; Pontal Santa Marina, oito; Nova Caraguá, cinco; Porto Novo, 
17; Ponte Seca, três; Portal da Fazendinha, um; Praia das Palmeiras, 19; 
Recanto do Sol, cinco; Rio Claro, três; Rio do Ouro, 17; Sumaré, nove; 
Tabatinga, quatro; Tarumã, dois; Tinga, 15; Travessão, 19; Verde Mar, um; Vila 
Atlântica, dois. 
Caraguatatuba também atendeu 24 pacientes de São Sebastião; 23 de 
Ubatuba; cinco de Ilhabela; três de São Paulo; dois de Natividade da Serra; um 
de Rio Claro; um de São José dos Campos; um do Guarujá; um de Campinas, 
e um de Majé (RJ). 
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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 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/07/edital-ano-iii-no-321/
https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/07/paella_02_GG.jpg


 

 
 

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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Chegou a 1379 o número de casos confirmados por Covid-19 

 
Marcelo Bacellar | OceânicaFM 
 
A Rádio Oceânica acompanha todos os dias a pandemia em todo o Litoral 
Norte, a partir de informações fornecidas pelas prefeituras. 
O total de casos confirmados em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela chegou a 1379, com 57 mortes causadas pelo novo vírus. 
Caraguatatuba tem 35 mortes por Covid-19, e 4 sendo investigadas, registra 
atualmente 422 casos confirmados e investiga outros 231. 
Em São Sebastião continua ocorrendo o maior número de infectados. São 569 
casos com dez mortes causadas pela doença e 4 sob investigação. 
Em Ilhabela há duas mortes causadas pela doença e uma aguardando o laudo. 
O arquipélago confirma 207 casos de contaminação e 75 aguardando 
resultados. 
Ubatuba tem dez mortes por coronavírus e uma sendo analisada. A cidade 
confirma 181 casos com 42 sob investigação. 
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A pandemia 
 

Chegam a 1432 os casos confirmados de coronavírus 

 
Marcelo Bacellar | OceânicaFM 
 
A rádio Oceânica segue acompanhando os números da pandemia com base 
nos boletins divulgados pelas quatro prefeituras. 
  
Aumentaram para 1432 os casos confirmados de COVID-19 no Litoral Norte 
Paulista, que tem ainda 58 mortes em decorrência da contaminação do novo 
vírus. 
  
Em Caraguatatuba, há 36 mortes confirmadas por coronavírus e duas sendo 
investigadas. 
  
A cidade tem ainda 449 casos confirmados e 196 suspeitos. 
  
São Sebastião lidera com 573 confirmações e dez óbitos por coronavírus, e 
aguarda ainda 5 resultados. 
  
Em Ilhabela são duas as mortes registradas pelo novo vírus com uma sob 
investigação. Há 229 casos confirmados e 49 em análise. 
  
Em Ubatuba dez mortes foram confirmadas, tendo ainda uma aguardando o 



 

 
 

laudo. 181 casos foram confirmados, além de 42 sendo investigados. 
  
O número de casos confirmados segue em alta no Litoral Norte Paulista. Por 
isso é fundamental que todos respeitem o isolamento social. 
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São Sebastião registra décima morte por coronavírus 

 
O número de casos de pessoas diagnosticadas com a doença subiu para 569 
na cidade 
 

Teste de coronavírus – Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado 
 
A Prefeitura de São Sebastião registrou a décima morte por coronavírus de um 
morador da cidade nesta quinta-feira (3). O número de casos de pessoas 
diagnosticadas com a doença subiu para 569. 
 
De acordo com a Secretaria de Saúde, o falecimento foi de uma senhora que 
morava no bairro São Francisco, na região central. Ela estava internada em 
Caraguatatuba e faleceu no dia 18 de junho. 
Do total de mortes, três foram de pessoas que não moravam na cidade. Outras 
quatro são investigadas. Do total de diagnosticados, 452 pessoas já se 
recuperaram do vírus. 
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PAT de Caraguatatuba abre 32 vagas de emprego nesta sexta-

feira 

Foto: Divulgação 
 
O PAT de Caraguatatuba iniciou a sexta-feira (3), com 32 vagas de emprego 
abertas para diferentes áreas e grau de instrução. De acordo com a prefeitura, 
os currículos devem ser enviados pelo whatsapp ou email do PAT, conforme 
ocupação divulgada. 
Para se candidatar a uma das vagas oferecidas, basta encaminhar o 
documento para o whatsapp do PAT, no número (12) 98185-3362 ou por 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. A prefeitura ressalta que para facilitar 
os procedimentos, é importante que os currículos enviados sejam pertinentes 
às vagas divulgadas no site. 
 

Confira as Vagas: 
 
– Ajudante de cozinha – Experiência em cozinha de quiosque 
– Ajudante de marcenaria 
– Analista de Rota *CNH B* 
– Assistente financeiro (Conhecimento em Excel) 
– Auxiliar de dentista (CRO em dia) 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/


 

 
 

– Auxiliar de limpeza *PCD* 
– Auxiliar de lavanderia (Experiência com kalandra e secadora) 
– Cozinheira (Com disponibilidade de horário para trabalhar e finais de semana 
e com experiencia em cozinha de quiosque) (3) 
– Empregada doméstica (Limpeza e cozinha) 
– Farmacêutico (2) 
– Fisioterapeuta (Clínica de Estética) com credito ativo e sem débitos 
– Fonoaudiólogo (Conselho de Classe Ativo) 
– Instalador de esquadrias de alumínio, pias e vidros *CNH em dia* 
– Instrutor de bombeiro civil (4) 
– Instrutor de curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão (4) 
– Líder de higienização 
– Mecânico de automóveis *CNH B* 
– Recepcionista de consultório (Conhecimento básico de informática) 
– Serralheiro *CNH B* 
– Técnico de Automação Mecatrônica ou Eletrônica (Conhecimento em 
Engenharia Clínica) 
– Vendedor (Atuará no setor de comunicação visual, possuir moto própria) 
– Vendedor *PCD* (Experiência com atendimento ao público) 
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Homem suspeito de assalto a residência é morto em troca de 

tiros com a polícia em Caraguatatuba 
 

Outros dois comparsas do assalto foram detidos. Os policiais não tiveram 
ferimentos 

 
Foto: Divulgação/ Polícia Militar 
 
Um homem de 29 anos morreu, neste domingo (5), durante uma troca de tiros 
com a Polícia Militar após tentar roubar uma casa no bairro Martim de Sá, em 
Caraguatatuba. Outros dois comparsas do assalto foram detidos. Os policiais 
não tiveram ferimentos. 
De acordo com o boletim de ocorrência, os PMs foram acionados por volta da 
1h da madrugada para atender a uma ocorrência de roubo a residência, na rua 
Antonio Teles de Menezes. Ao chegarem no local, flagraram um homem 
pulando um muro com pertences do imóvel. 
Ele não apresentou resistência e foi preso. Em seguida, os PMs entraram na 
residência e encontraram o segundo assaltante, que estava armado, ele foi 
imobilizado e também foi preso. 
Enquanto executavam a prisão, notaram o terceiro suspeito pulando o muro do 
fundo da casa. Durante as buscas o homem foi encontrado dentro de outra 
casa, ao entrarem na segunda residência foram recebidos com tiros. Os 
policiais revidaram o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não 
resistiu e morreu. O corpo dele foi encaminhado para o IML e a arma dele 
apreendida. 

https://makelive.com.br/
https://makelive.com.br/


 

 
 

O proprietário da casa invadida tinha sido ameaçado e rendido, mas passa 
bem. Os pertences e dinheiro roubados foram devolvidos 
Os outros dois suspeitos ficaram presos por tentativa de roubo, associação 
criminosa e tentativa de homicídio qualificado contra agentes policiais. 
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