
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Segunda-Feira e Terça-Feira 06 e 07 de Julho de 2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
Homem é preso após agredir companheira em Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Litoral Norte já registrou 61 mortes por Covid-19 
 
Caraguatatuba 
Megaoperação prende bandidos e apreende armas, munições e drogas no 
Litoral Norte 
 
Caraguatatuba 
Covid-19: Prefeituras confirmam cinco novas mortes nesta segunda-feira (6) 
 
Caraguatatuba 
Estado de SP mantém uso obrigatório de máscara em presídios 
 
Caraguatatuba 
Assaltante morre após troca de tiros com a PM na Martim de Sá, em 
Caraguatatuba 
 
Radar Litoral 
Variedades 
Em campanha de conscientização, Caraguá instala letreiros com mensagem 
"Use Máscara" 
 
Geral 
Prefeitura de Caraguatatuba e Estado fiscalizam em mais de 800 
estabelecimentos no fim de semana 
 
Polícia 
Após denúncia anônima, PM prende homem por agressão a esposa no 
Massaguaçu em Caraguá 
 
 
 
 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/homem-e-preso-apos-agredir-companheira-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/litoral-norte-ja-registra-61-mortes-por-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/megaoperacao-prende-bandidos-e-aprende-armas-municoes-e-drogas-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/megaoperacao-prende-bandidos-e-aprende-armas-municoes-e-drogas-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/covid-19-prefeituras-confirmam-cinco-novas-mortes-nesta-segunda-feira-6/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/estado-de-sp-mantem-uso-obrigatorio-de-mascara-em-presidios/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/assaltante-morre-apos-troca-de-tiros-com-a-pm-na-martim-de-sa-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/assaltante-morre-apos-troca-de-tiros-com-a-pm-na-martim-de-sa-em-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/15155/em-campanha-de-conscientizacao-caragua-instala-letreiros-com-mensagem-
https://radarlitoral.com.br/noticias/15155/em-campanha-de-conscientizacao-caragua-instala-letreiros-com-mensagem-
https://radarlitoral.com.br/noticias/15160/prefeitura-de-caraguatatuba-e-estado-fiscalizam-em-mais-de-800-estabelecimentos-no-fim-de-semana
https://radarlitoral.com.br/noticias/15160/prefeitura-de-caraguatatuba-e-estado-fiscalizam-em-mais-de-800-estabelecimentos-no-fim-de-semana
https://radarlitoral.com.br/noticias/15162/apos-denuncia-anonima-pm-prende-homem-por-agressao-a-esposa-no-massaguacu-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/15162/apos-denuncia-anonima-pm-prende-homem-por-agressao-a-esposa-no-massaguacu-em-caragua


 

 
 

Portal Costa Azul 
Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguá e Estado realizam fiscalização em mais de 840 
estabelecimentos no fim de semana 
 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba aumenta em 600% reaproveitamento de materiais durante os 
três últimos anos 
 
Caraguatatuba 
Novas mortes por coronavírus confirmadas em Ubatuba, Caraguá e Ilhabela 
 
Nova Imprensa 
Cidades 
PAT de Caraguatatuba inicia semana com 31 vagas de emprego 
 
G1 Vanguarda 
Vale do Paraíba e Região 
Casos de coronavírus confirmados no Vale e região bragantina em 6 de julho 
 
Folha de SP 
Cotidiano 
Praias de SP ficam sem monitoramento da qualidade da água na pandemia 
 
O Estado de SP 
Brasil 
A dura retomada ao trabalho das famílias com filhos 
 
Contra e Verso 
Coluna Política  
Transporte Coletivo em Greve; Reunião define continuação 
 
O Vale  
Nossa Região 
Caraguatatuba registra mais duas mortes e sobe para 38 óbitos pela Covid-19 
 
Nossa Região 
Polícia Civil realiza operação e cumpre mandados de prisão em combate ao 
tráfico de drogas no Litoral Norte 
 
Nossa Região 
Homem é preso após agredir a esposa em Caraguatatuba 
 
 

https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/06/Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-e-Estado-realizam-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-em-mais-de-840-estabelecimentos-no-fim-de-semana
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/06/Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-e-Estado-realizam-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-em-mais-de-840-estabelecimentos-no-fim-de-semana
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/06/Caraguatatuba-aumenta-em-600-reaproveitamento-de-materiais-durante-os-tr%C3%AAs-%C3%BAltimos-anos
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/06/Caraguatatuba-aumenta-em-600-reaproveitamento-de-materiais-durante-os-tr%C3%AAs-%C3%BAltimos-anos
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/06/Novas-mortes-por-coronav%C3%ADrus-confirmadas-em-Ubatuba-Caragu%C3%A1-e-Ilhabela
https://novaimprensa.com/2020/07/pat-de-caraguatatuba-inicia-semana-com-31-vagas-de-emprego.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/06/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-6-de-julho.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/praias-de-sp-ficam-sem-monitoramento-da-qualidade-da-agua-na-pandemia.shtml
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,a-dura-retomada-ao-trabalho-das-familias-com-filhos,70003355531
https://contraeverso.com.br/transporte-coletivo-em-greve-reuniao-define-continuacao/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/07/108382-caraguatatuba-registra-mais-duas-mortes-e-sobe-para-38-obitos-pela-covid-19.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/07/108368-policia-civil-realiza-operacao-e-cumpre-mandados-de-prisao-em-combate-ao-trafico-de-drogas-no-litoral-norte.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/07/108368-policia-civil-realiza-operacao-e-cumpre-mandados-de-prisao-em-combate-ao-trafico-de-drogas-no-litoral-norte.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/07/108374-homem-e-preso-apos-agredir-a-esposa-em-caraguatatuba.html


 

 
 

Nossa Região 
Com 20% de testes positivos, RMVale pode ter número subestimado de 
contaminados por Covid-19, aponta OMS 
 
Jornal Atos 
Cotidiano 
Assaltante é morto em confronto com a PM em Caraguá 
 
Sistema Costa Norte 
Saúde 
Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta segunda-feira, 6 
 
Segurança 
Polícia Civil cumpre mandados de prisão em operação contra o tráfico de 
drogas no Litoral Norte 
 
Geral 
Prefeitura de Caraguatatuba e Estado fiscalizam mais de 800 estabelecimentos 
no fim de semana 
 
Repórter Litoral 
Polícia 
Polícia Civil deflagra Operação ‘Tea Shop’ contra o tráfico de drogas no Litoral 
Norte 
 
Política 
Câmara vota em segundo turno projeto da LDO 
 
Polícia 
Morador de Caraguatatuba é multado por manter Arara em cativeiro 
 
Polícia 
Homem é preso após agredir companheira em Caraguatatuba 
 
Geral 
Prefeitura e Estado realizam fiscalização em mais de 840 estabelecimentos no 
fim de semana 
 
Geral 
Prefeitura de Caraguatatuba inicia instalação de novos abrigos de pontos de 
ônibus 
 
 
 

https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/07/108405-com-20--de-testes-positivos--rmvale-pode-ter-numero-subestimado-de-contaminados-por-covid-19--aponta-oms.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/07/108405-com-20--de-testes-positivos--rmvale-pode-ter-numero-subestimado-de-contaminados-por-covid-19--aponta-oms.html
http://jornalatos.net/ultimas-noticias/assaltante-e-morto-em-confronto-com-a-pm-em-caragua/
https://d.costanorte.com.br/saude/73291/covid-19-em-caraguatatuba-confira-os-casos-desta-segunda-feira-6
https://d.costanorte.com.br/seguranca/73297/policia-civil-cumpre-mandados-de-prisao-em-operacao-contra-o-trafico-de-drogas-no-litoral-norte
https://d.costanorte.com.br/seguranca/73297/policia-civil-cumpre-mandados-de-prisao-em-operacao-contra-o-trafico-de-drogas-no-litoral-norte
https://d.costanorte.com.br/geral/73415/prefeitura-de-caraguatatuba-e-estado-fiscalizam-mais-de-800-estabelecimentos-no-fim-de-semana
https://d.costanorte.com.br/geral/73415/prefeitura-de-caraguatatuba-e-estado-fiscalizam-mais-de-800-estabelecimentos-no-fim-de-semana
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/06/policia-civil-deflagra-operacao-tea-shop-contra-o-trafico-de-drogas-no-litoral-norte/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/06/policia-civil-deflagra-operacao-tea-shop-contra-o-trafico-de-drogas-no-litoral-norte/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/06/camara-vota-em-segundo-turno-projeto-da-ldo/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/06/morador-de-caraguatatuba-e-multado-por-manter-arara-em-cativeiro/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/06/homem-e-preso-apos-agredir-companheira-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/06/prefeitura-e-estado-realizam-fiscalizacao-em-mais-de-840-estabelecimentos-no-fim-de-semana/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/06/prefeitura-e-estado-realizam-fiscalizacao-em-mais-de-840-estabelecimentos-no-fim-de-semana/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/07/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-instalacao-de-novos-abrigos-de-pontos-de-onibus/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/07/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-instalacao-de-novos-abrigos-de-pontos-de-onibus/


 

 
 

Meon 
RM Vale 
Homem morre em troca de tiros com a polícia durante assalto a casa em 
Caraguá 
 
RM Vale 
Caraguatatuba chega a 38 óbitos por Covid-19 e Ubatuba a 12 
  
Agora Vale 
Geral 
PAT de Caraguatatuba abre semana com 31 oportunidades de emprego 
 
Massagua News 
Caraguatatuba 
PAT de Caraguatatuba abre semana com 31 oportunidades de emprego 
 
Ubatuba acontece 
Região 
Prefeitura e Estado realizam fiscalização em Caraguatatuba em mais de 840 
estabelecimentos no fim de semana 
 
Conexão Policial 
Homem é preso incurso na Lei Maria da Penha por agredir sua companheira 
em Caraguatatuba 
 
Região 
Prefeitura de Caraguatatuba inicia instalação de novos abrigos de pontos de 
ônibus 
 
Conexão Policial 
Força-tarefa da Polícia Civil cumpre mandados no Litoral Norte e visa crime 
organizado 
 
Empregos 
PAT Caraguatatuba abre a semana com 31 oportunidades de emprego 
 
Rádio Oceânica 
Notícias 
Ocorrências policiais marcam madrugada no LN 
 
Notícias 
Coronavírus no Litoral Norte 
 
 

https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/dois-homens-sao-presos-e-um-e-morto-apos-trocar-tiros-com-a-policia-em-caragua
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/dois-homens-sao-presos-e-um-e-morto-apos-trocar-tiros-com-a-policia-em-caragua
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/caraguatatuba-chega-a-38-obitos-por-covid-19-e-ubatuba-a-12
https://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/pat-de-caraguatatuba-abre-semana-com-31-oportunidades-de-emprego
https://massaguanews.com.br/2020/07/pat-de-caraguatatuba-abre-semana-com-31-oportunidades-de-emprego/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-e-estado-realizam-fiscalizacao-em-caraguatatuba-em-mais-de-840-estabelecimentos-no-fim-de-semana/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-e-estado-realizam-fiscalizacao-em-caraguatatuba-em-mais-de-840-estabelecimentos-no-fim-de-semana/
https://www.udemy.com/course/social-media-designer-pro/learn/lecture/13657648#overview
https://www.udemy.com/course/social-media-designer-pro/learn/lecture/13657648#overview
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-instalacao-de-novos-abrigos-de-pontos-de-onibus/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-instalacao-de-novos-abrigos-de-pontos-de-onibus/
http://ubatubaacontece.com.br/forca-tarefa-da-policia-civil-cumpre-mandados-no-litoral-norte-e-visa-crime-organizado/
http://ubatubaacontece.com.br/forca-tarefa-da-policia-civil-cumpre-mandados-no-litoral-norte-e-visa-crime-organizado/
http://ubatubaacontece.com.br/pat-caraguatatuba-abre-a-semana-com-31-oportunidades-de-emprego/
https://oceanicafm.com.br/noticia/1219/ocorrencias-policiais-marcam-madrugada-no-ln
https://oceanicafm.com.br/noticia/1220/coronavirus-no-litoral-norte


 

 
 

Diário do Litoral 
Folhapress 
Praias ficam sem monitoramento da qualidade da água na pandemia 
 
Vale News 
Polícia 
Homem é preso após agredir a companheira no Massaguaçu em 
Caraguatatuba 
 
SP Rio+ 
Saúde 
Caraguatatuba tem mais duas mortes e chega a 38 óbitos por coronavírus 
 
Emprego 
PAT de Caraguatatuba abre 31 vagas de emprego nesta segunda-feira 
 
Polícia 
Polícia Civil realiza operação e cumpre mandados de prisão em combate ao 
tráfico de drogas no Litoral Norte 
 
Polícia 
Homem é preso após agredir a esposa em Caraguatatuba 
 
TV Vanguarda 
Link Vanguarda 
Casos de coronavírus no Vale e região bragantina em 6 de julho 
 
Jornal Vanguarda 
Veja os dados atualizados de coronavírus na região 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/praias-ficam-sem-monitoramento-da-qualidade-da-agua-na-pandemia/136107/
http://valenews.com.br/2020/07/06/homem-e-preso-apos-agredir-a-companheira-no-massaguacu-em-caraguatatuba/
http://valenews.com.br/2020/07/06/homem-e-preso-apos-agredir-a-companheira-no-massaguacu-em-caraguatatuba/
https://www.spriomais.com.br/2020/07/06/caraguatatuba-tem-mais-duas-mortes-e-chega-a-38-obitos-por-coronavirus/
https://www.spriomais.com.br/2020/07/06/pat-de-caraguatatuba-abre-31-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira/
https://www.spriomais.com.br/2020/07/06/policia-civil-realiza-operacao-e-cumpre-mandados-de-prisao-em-combate-ao-trafico-de-drogas-no-litoral-norte/
https://www.spriomais.com.br/2020/07/06/policia-civil-realiza-operacao-e-cumpre-mandados-de-prisao-em-combate-ao-trafico-de-drogas-no-litoral-norte/
https://www.spriomais.com.br/2020/07/06/homem-e-preso-apos-agredir-a-esposa-em-caraguatatuba/
https://globoplay.globo.com/v/8676937/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8678109/programa/


 

 
 

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

 Homem é preso após agredir companheira em 
Caraguatatuba 

 
Por volta das 23h30m deste domingo (05), uma equipe da 20ª Batalha da 
Polícia Militar do Interior em patrulhamento pelo bairro massaguaçú, em 
Caraguatatuba, foi informada via copom que pelo bairro que ocorreu uma 
ocorrência de violência doméstica. De imediato, a equipe deslocou-se para o 
local e em contato com uma vítima do ABSM, ela mostrou vários hematomas 
pelo corpo, e informou que critérios foram agredida pelo seu marido, e que 
encontrou no interior da residência. Os policiais militares abordaram o DRJ 
criminoso de 26 anos e deram voz de prisão a ele, que foi recolhido na cadeia 
pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

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

Litoral Norte já registrou 61 mortes por Covid-19 

 
O litoral Norte registrou nesta segunda-feira (6), 1.470 casos e 61 mortes por 
novo coronavírus. Das 61 mortes registradas, cinco delas são residentes não 
residentes. 

Com relação ao número de mortes, Caraguatatuba registra ou o maior número 
de casos, são 36 de moradores e duas de pessoas que morrem em hospitais 
da cidade. 

São Sebastião registra dez mortes, três delas não residentes no 
município. Ubatuba contabiliza dez mortes, todos os moradores da cidade; e, 
Ilhabela, três mortes, a última confirmação confirmada nesta segunda-feira (6), 
em nota oficial, a Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Saúde 
informou que o resultado do exame do senhor de 91 anos que ocorreu em um 
óbito é familiar , no dia 29 de junho, deu positivo para o novo coronavírus. 

Existem outras seis mortes em investigação na região, três em São 
Sebastião; duas, em Caraguatatuba; e, uma em Ilhabela. 

São Sebastião líder ou número de casos, são 588; Caraguatatuba, tem 
467; Ilhabela, 229; e, Ubatuba, 186 casos. Existem outros 307 casos em 
investigação em Caraguatatuba (211), Ilhabela (38) e Ubatuba (38). São 
Sebastião não divulga casos de investigação. 

Segundo as prefeituras, 1056 pessoas já estão recuperadas da doença na 
região. Em São Sebastião são 463; em Caraguatatuba, 308; em Ilhabela, 
164; e, em Ubatuba, 121 recuperados. 

 
 
 

  
 



 

 
 

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

Megaoperação prende bandidos e apreende armas, munições e 
drogas no Litoral Norte 

 
A Polícia Civil faz uma megaoperação contra o tráfico de drogas e o crime 
organizado nesta segunda-feira (6), em São Sebastião, Caraguatatuba e 
Ubatuba. A operação “Tea Shop” teve como alvo 34 pessoas envolvidas com 
tráfico de drogas e crime organizado. 
 
Uma ação teve início às 3 horas da madrugada com participação de policiais 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte e resultou em prisão e indicativo de várias 
pessoas e apreensão de drogas, armas, munições e apetrechos para venda de 
entorpecentes. 

Os policiais estão nos bairros como Topolândia, em São Sebastião, na costa 
sul de Caraguatatuba e Estufa, em Ubatuba. 

Foram apreendidos 78 tijolos de maconha, 130 gramas de cocaína, 3.475 
micropontos de LSD, quatro balanças de precisão, três armas, munições e 
apetrechos para embalagem e venda de drogas. 

A polícia civil ainda não divulgou um balanço completo da operação por isso 
não sabe quantas pessoas foram presas e indicadas. Foi a maior operação 
realizada este ano pela polícia civil no Litoral Norte. 

 
 
 
 
 

  



 

 
 

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

Covid-19: Prefeituras confirmam cinco novas mortes nesta 
segunda-feira (6) 

 
Cresceu o número de mortes por coronavírus no Litoral Norte. Na tarde de 
segunda-feira (6), cinco novas mortes foram confirmadas, duas em 
Caraguatatuba, duas em Ubatuba e uma em Ilhabela. A região soma agora 
1.470 casos e 65 mortes por covid-19. 

Segundo o estado de Caraguá, como duas novas ameaças são um homem de 
67 anos, ou foi internado no dia 15 de maio, usou parte do grupo de risco e 
faleceu em 2 de julho. Outro idoso de 63 anos foi internado na Casa de Saúde 
Stella Maris em 25 de junho e veio a óbito no último domingo (5), ele também 
fazia parte do grupo de risco. 

A Prefeitura de Ubatuba informou que, com 40 anos de idade, é vítima de um 
grupo de risco e uma mulher de 60 anos que também era integrante do grupo 
de risco. 

São Sebastião registrou dez mortes e Ilhabela passou três mortes por covid-
19. A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou nesta 
segunda-feira (6), que resultou em um exame do senhor de 91 anos que veio a 
óbito domiciliar, no dia 29 de junho, deu positivo para o novo coronavírus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 

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

Estado de SP mantém uso obrigatório de máscara em presídios 

 
A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informa que o uso 
obrigatório de máscaras, como meio de ameaça ao vírus da doença, é mantido 
em todas as 176 unidades prisionais do estado. A permissão de proteção é 
válida para todos os 35.258 servidores de massa e os 218.701 presos pelo 
sistema estadual, ou tornam-se inócuos ou com veto assinado pelo governo 
federal em todo o território paulista. 

A decisão segue critérios científicos e de saúde adotados em todo o mundo, 
como um dos principais métodos para impedir o contágio de coronavírus em 
ambientes com circulação de pessoas. Além de zelar pela saúde de servidores 
e detentores, a Administração Penitenciária também ajuda a população de São 
Paulo a proteger com a produção de mais de 4,2 milhões de máscaras nas 
unidades prisionais estaduais. 
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Assaltante morre após troca de tiros com a PM na Martim de 
Sá, em Caraguatatuba 

 
Um bandido de 29 anos morreu na madrugada deste domingo (5) durante uma 
troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba. 

Três homens roubaram uma casa, mas a polícia militar chegou e teve uma 
troca de tiros. O caso ocorreu por volta de 1 hora da manhã desta segunda-
feira (6). 

A família estava na área de lazer da residência quando foi surpreendida pelos 
bandidos. Dois assaltantes foram presos no local, mas o terceiro pulou no muro 
e fugiu. 

O terceiro bandido, de 29 anos, foi localizado em outra residência. Ele reagiu e 
acabou sendo baleado. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu. 

Os outros dois bandidos, de 41 e 41 anos, foram presos e removidos até uma 
delegacia de polícia da cidade. As pertences roubados foram recuperados e 
devolvidos à família. 
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Em campanha de conscientização, Caraguá instala letreiros 

com mensagem "Use Máscara" 
A Prefeitura de Caraguatatuba, com o apoio da Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), realiza campanha de conscientização do 
uso de máscaras para prevenção do novo coronavírus (Covid-19). Entre as 
ações da campanha está instalação dos letreiros 'Use Máscara' em diferentes 
pontos da cidade. 

O primeiro letreiro instalado está localizado na entrada da cidade, no trevo 
entre as Rodovias dos Tamoios e Rio-Santos, ao lado do monumento 
Engenheiro João Fonseca.  Outro local que será agraciado com a "arte de 
conscientização" é a calçada do Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba 
(MACC), situado à Praça Dr. Cândido Mota, no Centro. 

Os letreiros de madeira foram confeccionados pela equipe de artes e 
manutenção do galpão da FUNDACC com o objetivo de chamar atenção da 
população para a causa. "As pessoas sempre elogiaram muito os letreiros que 
construímos para o Natal, Festival do Camarão e para o Carnaval de 
Antigamente, logo, esperamos que o novo letreiro faça tanto sucesso quanto os 
anteriores e que as pessoas possam propagar fotos em suas redes sociais, 
assim podendo incentivar mais e mais pessoas a utilizarem máscaras", relata a 
equipe. 

A Prefeitura também tem realizado abordagens com apoio dos jovens da 
Guarda Mirim e dos artistas orientadores das Oficinas Culturais desde junho. 
Os grupos têm percorrido as ruas da cidade abordando pessoas, 
principalmente aquelas que não estão utilizando máscaras de proteção, para 
conscientizar sobre sua importância e alertar sobre o cuidado que deve ser 
tomado com higienização das mãos na prevenção contra a Covid-19. 

Além da orientação, são distribuídas cartilhas informativas sobre a retomada, 
que reforça a necessidade de Caraguatatuba manter a luta contra o avanço do 
coronavírus, além de máscaras confeccionadas pelo Fundo Social e 
FUNDACC para pessoas que estiverem transitando nas ruas sem o 
equipamento de proteção. 
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Prefeitura de Caraguatatuba e Estado fiscalizam em mais de 

800 estabelecimentos no fim de semana 
 

Em mais um fim de semana para verificar o cumprimento aos protocolos de 
saúde para a retomada segurança e gradativa das atividades econômicas em 
Caraguatatuba, as equipes de fiscalização da Prefeitura, em parceria com o 
Estado, fiscalizaram cerca de 840 estabelecimentos. 

Entre as ações dos fiscais das Secretarias de Urbanismo (Postura), Fazenda 
(Comércio), Saúde (Agentes de Saúde Pública) e Mobilidade (Agentes de 
Trânsito) eles verificaram o cumprimento dos horários de funcionamento e  
atenderam denúncias feitas ao Canal 156 e também de perturbação de 
sossego.  

Os agentes de Saúde Pública estiveram em cerca de 60 estabelecimentos 
atendendo 156 e fazendo orientações, enquanto as equipes da Vigilância 
Sanitária do Estado fizeram 40 orientações em relação à obrigatoriedade do 
uso de máscaras. 

O artigo 6º da Resolução 96/2020 da Secretaria de Saúde do Estado  
estabelece multa de 182 Unidades Fiscais do Estado (Ufesps), que 
corresponde a R$ 5.025,02  para cada usuário que estiver dentro de 
estabelecimento comercial e de prestação de serviço fiscalizados. 

Entre os estabelecimentos estão bares, lanchonetes, restaurantes, praças de 
alimentação, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de 
saúde, escolas, transportes públicos, museus, bibliotecas, espaços de 
exposições, boates, ambientes de trabalho, estudo, cultura, lazer, esporte ou 
entretenimento, casas de espetáculos, teatros e cinemas.  

Já o artigo 7º define as penalidades para o pedestre que não estiver usando a 
mascar ou a utilizá-la de forma incorreta, sem a cobertura do nariz e da boca. A 



 

 
 

multa foi fixada em 19 Ufesps, ou seja, R$ 524,59. Neste caso, serão 
realizadas ações juntamente com a Polícia Militar. No momento da abordagem 
será solicitado o número do CPF do infrator e ele terá até 10 dias para fazer a 
sua defesa junto ao Estado. 

As equipes da Fiscalização Comércio passaram por cerca de 600 
estabelecimentos nos três dias e todas as praias e quiosques, sem nenhuma 
intercorrência. 

Pelo Urbanismo, foram vistoriados 143 estabelecimentos entre comércios, 
quiosques e igrejas. Os fiscais também estiveram nas feiras do Porto Novo e 
Travessão, na região Sul, e na Feira do Rolo do Tinga, região central, além de 
atenderem oito denúncias de perturbação de sossego. 
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Após denúncia anônima, PM prende homem por agressão a 

esposa no Massaguaçu em Caraguá 
 
Após denúncia anônima por volta das 23h30 de domingo (5/7), a Polícia Militar 
prendeu um homem por agressão a esposa, no bairro Massaguaçu, em 
Caraguatatuba. A PM recebeu a informação de violência doméstica via central 
190. 

De imediato, a equipe deslocou-se ao local. A vítima mostrou vários 
hematomas pelo corpo e informou que foi agredida pelo seu marido, que se 
encontrava no interior da residência. Os policiais militares abordaram o homem 
de 26 anos, que foi recolhido à cadeia pública. 

Cidades da região participam da campanha nacional de combate a violência 
contra a mulher. Denuncie pelo 180 ou 190. 
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Prefeitura de Caraguá e Estado realizam fiscalização em mais 

de 840 estabelecimentos no fim de semana 
 

Entre as ações dos fiscais estavam verificar o cumprimento dos horários de 
funcionamento e o atendimento às denúncias feitas ao Canal 156 e também de 

perturbação de sossego. 

 
Em mais um fim de semana para verificar o cumprimento aos protocolos de 
saúde para a retomada segurança e gradativa das atividades econômicas em 
Caraguatatuba, as equipes de fiscalização da Prefeitura, em parceria com o 
Estado, fiscalizaram cerca de 840 estabelecimentos. 
Entre as ações dos fiscais das Secretarias de Urbanismo (Postura), Fazenda 
(Comércio), Saúde (Agentes de Saúde Pública) e Mobilidade (Agentes de 
Trânsito) eles verificaram o cumprimento dos horários de funcionamento e  
atenderam denúncias feitas ao Canal 156 e também de perturbação de 
sossego. 
Os agentes de Saúde Pública estiveram em cerca de 60 estabelecimentos 
atendendo 156 e fazendo orientações, enquanto as equipes da Vigilância 
Sanitária do Estado fizeram 40 orientações em relação à obrigatoriedade do 
uso de máscaras. 
O artigo 6º da Resolução 96/2020 da Secretaria de Saúde do Estado  
estabelece multa de 182 Unidades Fiscais do Estado (Ufesps), que 
corresponde a R$ 5.025,02  para cada usuário que estiver dentro de 
estabelecimento comercial e de prestação de serviço fiscalizados. 
Entre os estabelecimentos estão bares, lanchonetes, restaurantes, praças de 
alimentação, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de 
saúde, escolas, transportes públicos, museus, bibliotecas, espaços de 
exposições, boates, ambientes de trabalho, estudo, cultura, lazer, esporte ou 
entretenimento, casas de espetáculos, teatros e cinemas. 
Já o artigo 7º define as penalidades para o pedestre que não estiver usando a 
mascar ou a utilizá-la de forma incorreta, sem a cobertura do nariz e da boca. A 
multa foi fixada em 19 Ufesps, ou seja, R$ 524,59. Neste caso, serão 
realizadas ações juntamente com a Polícia Militar. No momento da abordagem 
será solicitado o número do CPF do infrator e ele terá até 10 dias para fazer a 
sua defesa junto ao Estado. 



 

 
 

As equipes da Fiscalização Comércio passaram por cerca de 600 
estabelecimentos nos três dias e todas as praias e quiosques, sem nenhuma 
intercorrência. 
Pelo Urbanismo, foram vistoriados 143 estabelecimentos entre comércios, 
quiosques e igrejas. Os fiscais também estiveram nas feiras do Porto Novo e 
Travessão, na região Sul, e na Feira do Rolo do Tinga, região central, além de 
atenderem oito denúncias de perturbação de sossego. 
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Caraguatatuba aumenta em 600% reaproveitamento de 

materiais durante os três últimos anos 
 

O serviço que antes era feito pelas cooperativas, com caminhões cedidos pela 
Prefeitura, passou a ter uma empresa contratada para o recolhimento dos 

materiais porta a porta, visitando todos os bairros da cidade. 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba adotou desde 2017 uma nova visão ambiental, 
com uma preocupação mais efetiva nas ações da Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e Pesca. Um dos projetos que mais teve evolução foi o 
Programa da Coleta Seletiva. 
Em três anos, o serviço que antes era feito pelas cooperativas, com caminhões 
cedidos pela Prefeitura, passou a ter uma empresa contratada para o 
recolhimento dos materiais porta a porta, visitando todos os bairros da cidade, 
de segunda a sexta-feira, durante oito horas por dia. 
Neste período, outra evolução foi o crescimento do território de abrangência da 
Coleta, passando de 16% a 90%. Atualmente 1.550 logradouros são atendidos 
pelo serviço, em todas as regiões do município. 
A conscientização ambiental da população também cresceu. Antes menos de 
1% dos munícipes aderiam ao serviço. Atualmente mais de 6% da população 
de Caraguatatuba realiza a separação dos materiais, passando de 20 
toneladas a 120 toneladas de reaproveitamento por mês às cooperativas. 
Neste período a renda dos cooperados também aumentou em 76%, às 20 
famílias que sobrevivem deste trabalho. 
Com a prática do descarte correto, a Coleta Seletiva, além de diminuir novos 
tipos de surtos e contágios, como a dengue, que evita possíveis focos, também 
colabora com as duas cooperativas de reciclagem da cidade. 
A programação completa da Coleta Seletiva pode ser acessada no 
link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 
 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/
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Novas mortes por coronavírus confirmadas em Ubatuba, 

Caraguá e Ilhabela 
 

Ubatuba confirmou mais duas mortes e agora registra 12 óbitos pela 
doença. Óbitos foram informados pela secretarias municipais de saúde, mas 

ainda não constam nos balanços dos governos estadual e federal. 

 
Ubatuba confirmou nesta segunda-feira (6) mais duas mortes por Covid-19 no 
município. As vítimas são um homem de 40 anos, que fazia parte do grupo de 
risco, e uma mulher de 60 anos que também era integrante do grupo de risco. 
De acordo com o boletim divulgado nesta segunda, pela prefeitura, a cidade 
soma 194 casos confirmados, com 12 mortos e 1 óbito suspeito em 
investigação. Outros 31 casos aguardam resultados dos exames. Os casos de 
síndrome gripal chegam a 1.481.  
O Hospital de Campanha construído no Centro de Convenções da cidade está 
em fase de últimos acertos. De acordo com informações divulgadas no site da 
prefeitura, o local contará com 38 leitos de média e baixa complexidade e dois 
leitos de UTI para estabilização de pacientes que tiverem piora de quadro e 
necessitarem de transferência para a UTI da Santa Casa ou de outros 
municípios. 
No entanto, o hospital não será de portas abertas, para ser atendido no 
Hospital de Campanha, o paciente necessitará de encaminhamento da Santa 
Casa. O atendimento prévio e a coleta para realização de exames deverão ser 
feitos na Santa Casa. O paciente só será transferido para o Hospital de 
Campanha se houver indicações clínica e médica para a transferência.   
  
Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela 
Ilhabela emitiu nota nesta segunda-feira (6) confirmando a morte de um idoso 
de 91 anos por Covid-19. O paciente morreu em casa, no dia 29 de junho. 
Segundo a nota, a morte constava como suspeita nos boletins divulgados pela 
secretaria de Saúde. Com essa morte, Ilhabela registra agora 3 óbitos 
confirmados pelo novo coronavírus. De acordo com o último boletim, a cidade 

https://www.ubatuba.sp.gov.br/download/sms/vigilancia/covid-19/Boletim-COVID-06-JULHO-DE-2020.pdf


 

 
 

tem 229  casos confirmados, 58 suspeitos aguardando resultados de exames, 
entre eles 1 óbito.  
Já Caraguatatuba também registrou mais duas mortes, totalizando agora 38 
mortos por Covid-19. As novas vítimas são um homem de 67, que foi internado 
no dia 15 de maio, fazia parte do grupo de risco e faleceu em 2 de julho. Outro 
idoso de 63 anos foi internado na Casa de Saúde Stella Maris em 25 de junho 
e veio a óbito no último domingo (5), ele também fazia parte do grupo de risco. 
De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (6), Caraguá registra 
467 casos confirmados e outros 140 em investigação, entre eles 1 óbito.  
São Sebastião continua sendo o município do litoral norte com mais casos 
confirmados da doença: 588. De acordo com o boletim divulgado na noite do 
domingo (5), a cidade ainda registra 10 óbitos confirmados, 119 pessoas em 
quarentena domiciliar e outras 9 sob internação hospitalar.  
As mortes foram informadas pelas prefeituras e não constam ainda dos 
balanços oficiais dos governos estadual e federal.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/07/boletim-saude-atualizacao-diaria-as-14h/
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N67202092213
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N67202092213
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PAT de Caraguatatuba inicia semana com 31 vagas de emprego 
Empresas estão contratando enfermeiros, fonoaudiólogo, contador, mecênico, 

serralheiro, cozinheira, farmacêutico e outros 

 
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba iniciou a 
segunda-feira (6) com 31 vagas de emprego para diferentes formações e 
segmentos. As oportunidades ficam disponíveis até atingir um limite de 
encaminhamentos ou preenchidas pelo empregador. 

Com exigência de formação em nível superior estão disponíveis as funções de 
analista de rota; assistente financeiro; contador; enfermeiro do trabalho; 
farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e técnico de automação 
mecatrônica ou eletrônica. 

Há também vagas para auxiliar de dentista; auxiliar de limpeza PcD; auxiliar de 
limpeza hospitalar; auxiliar de saúde bucal; cozinheira; empregada doméstica; 
instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35; instrutor de 
curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão; mecânico de 
automóveis; serralheiro; supervisor de higienização; técnico de enfermagem e 
vendedor, com vagas para PcD. 

Os currículos pertinentes às vagas devem ser encaminhados para o email: 
vagaspatcaragua@gmail.com. Mais informações pelo telefone (12) 3882-5211. 

Todos os dias as vagas são atualizados no 
site: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 

 
 

https://novaimprensa.com/2020/07/rio-do-ouro-ganha-nova-ubs-com-capacidade-de-14-mil-atendimentos-por-mes.html
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/
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Casos de coronavírus confirmados no Vale e região bragantina 

em 6 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 9.669 casos 
confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Foram registrados 410 novos 
casos, sendo 21 mortes, até às 20h30 desta segunda-feira (6). 
 
Ao todo foram registradas 341 mortes pela doença em 31 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: 
 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/06/mortes-por-coronavirus-confirmadas-no-vale-e-regia6o-bragantina-em-6-de-julho.ghtml


 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
Os primeiros casos de coronavírus na região foram registrados em 18 de 
março - dois em São José dos Campos e um em Taubaté. Nos dias seguintes, 
foram confirmados casos da doença em Atibaia, São Sebastião, Bragança 
Paulista e Jacareí. 
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Praias de SP ficam sem monitoramento da qualidade da água 

na pandemia 
Medida é temporária, segundo a Cetesb, que disse que no inverno 

balneabilidade tende a ser melhor 
 
Uma pandemia de novo coronavírus fez com que o monitoramento 
da qualidade das praias de São Paulo fosse suspenso pela Cetesb 
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). 

Uma interrupção temporária no monitoramento ocorreu ainda na segunda 
quinzena do mês de março, quando o governo do estado decretou como 
primeiras medidas de isolamento social. Nesses casos, uma medida não pode 
gerar problemas nos últimos quatro meses, que, ainda assim, a água está 
imprimida para banho, com uma quarentena que não pode usar como praias. 

Mas não foi isso que viu em algumas cidades. Havia casos em que as 
prefeituras do litoral criaram barreiras nas entradas do município e, mesmo 
assim, interromperam o acesso aos veículos não da cidade. 

Foi o caso de Ilhabela, que passou a fazer triagem na balsa e viu 
um funcionário ser agredido durante o controle de acesso à travessia. 

Na rodovia dos Tamoios, um bloqueio chegou ao ser feito para permitir uma 
passagem de moradores que comprovou a residência em cidades como 
Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba. 

O programa de balneabilidade das praias paulistas existe desde 1968, quando 
ocorreu a retirada de amostras de água na Baixada Santista, número que 
chegou a 177 pontos de monitoramento no final do ano passado. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/brasil-tem-mais-de-1-milhao-de-casos-confirmados-de-covid-19-aponta-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/principais-cidades-turisticas-do-brasil-tem-42-das-praias-poluidas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/cidades-litoraneas-querem-expulsar-turistas-das-praias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/cidades-litoraneas-querem-expulsar-turistas-das-praias.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/12/5893-acompanhe-todas-as-informacoes-sobre-a-pandemia-de-coronavirus.shtml#post399435


 

 
 

No máximo levantamento, de 15 de março, 55 pontos estavam imprimidos para 
banho em São Paulo. 

A Cetesb informou que os resultados históricos da balneabilidade das praias de 
São Paulo mostram que, sem período de inverno, a qualidade da água é a 
melhor. 

â € œEste fato decorativo, principalmente, diminuiÃ§Ã £ o de luvas, que pode 
ser armazenado, lixo e outros detritos para praias pelas galerias, cronogramas 
e canais de drenagemâ €, diz comunicado da agência. 

Não há prazo para o retorno do monitoramento semanal das praias, o que 
depende das orientações das autoridades de saúde, segundo a Cetesb. 

Ainda conforme a companhia ambiental, como atividades emergenciais de 
amostragem de água estão sendo mantidas durante o período e que, devido a 
quarentena, uma população foi orientada a não usar como praias para 
recreação o, para evitar como aglomerações. 

 
No fim do ano passado, conforme a Folha mostrada , em todo o estado ou no 
total de pontos considerados máximos dobrados, passando de 16 para 29. O 
levantamento de balneabilidade em São Paulo tem como objetivo mostrar onde 
há necessidade de investimentos em hospitais públicos e informações sobre a 
população de praias que podem estar em risco. 

Como medições semânticas da Cetesb, não são disponibilizadas no site da 
empresa (www.cetesb.sp.gov.br) e um aplicativo para smartphones. 

 
  

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/principais-cidades-turisticas-do-brasil-tem-42-das-praias-poluidas.shtml
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A dura retomada ao trabalho das famílias com filhos 

 
Voltar ao trabalho presencial com escolas e creches ainda fechadas 
virou um dilema para quem tem filhos. A situação fica mais complicada porque, 
com uma pandemia de novo coronavírus , não é possível contar com aquela 
ajuda salvadora dos avós, grupo de risco para um covid-19 . 

As soluções, algumas vezes, estão longe do ideal e são difíceis. É o caso 
das mães que pedem demissão para ficar com as crianças ou que exigem 
ajuda para os pais mais próximos. 

Há cerca de um mês, Marina Melo, de 31 anos, teve que deixar o emprego de 
auxiliar de departamento pessoal depois que soube que precisaria voltar ao 
escritório, em Caraguatatuba, litoral paulista. “Fui lá, conversei. Perguntaram se 
tinha opção. Mas não tenho. Fiquei chateada. Senti que estava abrindo mão de 
novo do meu futuro. ” 

Marina é mãe de Maria Júlia, de 11, Henrique, de 5, e Maria Vitória, de quase 
2. Antes da quarentena, os mais velhos se dividem entre escola e bebê, 
enquanto uma caçula fica na creche. “Não tenho como pagar alguém para 
estar com três em tempo integral.” Ela pede que se tenha mais empatia por 
quem está passando pelo problema. 

“Achavam que eu estava sendo privilegiado (ao fazer home office por mais 
tempo) . É uma situação atípica. Precisamos pensar no outro. ” 

Martha Pereira dos Santos, de 38 anos, também precisou pedir demissão do 
emprego por causa da pandemia. “Acho difícil dizer que alguém não está tendo 
dificuldade. Para quem tem filho, é complicado. ” 

Moradora de Guarulhos, na Grande São Paulo, ela ainda estava em período de 
experiência quando uma quarentena começou. E que não conseguem 
continuar como atividades com seus filhos, de 12 e 2 anos, fora da escola e da 
creche. “Estava tudo dando certo. De repente, parou ”, relata. "Já falei para o 
meu marido: este será praticamente perdido." 

Ainda há famílias que estão fazendo adaptações. Os advogados Marcelo 
Escobar, 43, e Laura Barros, 41, flexibilizaram como agendas para ficar com 
Dora, 5, e Bento, 1 ano e meio. “A gente precisa fazer uma ginástica 
enorme. Às vezes temos compromisso no mesmo horário ”, conta Escobar. 

Ele está preocupado com uma reabertura. “Não tem uma menor condição. A 
minha mãe é um grupo de risco ao cubo. Os pais da minha esposa são a 
mesma história. ” 

http://tudo-sobre.estadao.com.br/epidemia
http://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus


 

 
 

A fisioterapeuta Juliana Albano, de 32 anos, voltou a atender sua clínica há 
cerca de três semanas. Enquanto trabalhava pela manhã, os filhos Rafael, de 2 
anos, e Gustavo, de 9 anos, fica com a sobrinha adolescente Nicolly, de 15 
anos, que passou a residir com eles nos dias úteis. “Esse é e é 
complicado. Por isso, ela fica lá em casa uma semana toda. É uma companhia 
para meninos. Comida e essas coisas que eu faço. ” 

Além do suporte de pais, alguns buscam ajuda profissional. Ana Paula 
Reismann, dona de uma agência de babás e alimentos na capital doméstica, 
diz que muitas pessoas voltaram a procurar o serviço em junho. “A família 
imagina ser mais segura uma pessoa entrando na casa do que mandar filho 
para a escola, onde vai ficar exposta a funcionários e outras crianças”, justifica. 

Ana Paula explica que a procura não é para vagas temporárias. “Maior parte 
dos pais (que seleciona agência) vai voltar a colocar na escola no ano que 
vem”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/07/2020 
Editoria: Coluna Política 
Veículo: Contra e Verso 

 
Transporte Coletivo em Greve; Reunião define continuação 

 
O Transporte Coletivo em Caraguatatuba está em Greve. O movimento foi 
deflagrado após todas as tratativas para o pagamento integral dos salários dos 
Motorista não chegarem a um acordo. O TRT – Tribunal Regional do Trabalho 
– concedeu Liminar garantindo um mínimo de estrutura para o usuário. Uma 
reunião marcada para amanhã define a continuação ou não da paralisação. 

O início da Greve veio depois de uma reunião realizada por Vídeo Conferência 
na última sexta-feira – três de Julho – onde participaram a Praiamar, 
Concessionária dos Transportes Coletivos no município, o Sindicato da 
categoria – STTRUCA – e a Prefeitura de Caraguatatuba, inserida como o 
terceiro interessado no caso, juntamente com a Desembargadora do Trabalho, 
Vice-Presidente Judicial, Tereza Aparecida Asta Gemignani. 

No despacho constam todos os dados relativos ao caso, como a falta de 
reajuste na tarifa desde 2017, a queda de 80% na arrecadação, o 
parcelamento semanal não aceito pelos motoristas do salário de Maio e da 
reunião entre a Praiamar e a Prefeitura para um acordo visando um Aporte 
Financeiro, primeiramente de R$ 100 mil para a quitação dos salários de forma 
integral e um segundo Aporte na ordem de R$ 500 mil para manter a empresa 
em funcionamento durante o período da Pandemia. 

No documento do TRT consta também o resultado da reunião entre a 
Concessionária e o Executivo local, datada de 25 de Junho, onde foi proposto 
pela Prefeitura o pagamento de R$ 100 Mil, na forma de compra do Passe 
Escolar ao valor unitário de r$ 3,60 da seguinte forma: R$ 63.919,00 até o dia 
26 de Junho e o restante, R$ 36.084,00 até o dia 10 de Julho e por 
conseguinte, compras iguais no mesmo valor total e do preço unitário durante o 
período de vigência do Decreto da Pandemia, como forma de auxiliar a 
empresa. 

O Sindicato se manifestou alegando que se o pagamento não for feito de forma 
integral até o quinto dia útil de Julho – dia seis Segunda-Feira – que a categoria 



 

 
 

iniciaria o movimento de Greve. A Praiamar por sua vez informou que fará o 
pagamento parcelado nos dias seis, 13, 20 e 27 de Julho quanto ao salário e 
numa única parcela, no dia seis para o Vale Alimentação e que devido a 
situação, fará a demissão de 40 Motoristas. 

O TRT concedeu Liminar, garantindo que 60% da frota esteja em operação das 
seis às nove e das 16 às 19 horas e 40% da frota nos horários restantes. Caso 
não haja cumprimento será cobrada multa de R$ 5 Mil por Funcionário que não 
cumprir a determinação. A definição da continuação ou não do Movimento de 
Greve será decidida amanhã – Terça-Feira, sete de Julho – numa Audiência 
por Vídeo Conferência, marcada para às 16h30 entre a Concessionária, o 
Sindicato e a Prefeitura. Espera-se alguns transtornos para os usuários do 
Transporte Coletivo na cidade. 
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Caraguatatuba registra mais duas mortes e sobe para 38 óbitos 

pela Covid-19 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba registrou mais duas mortes decorrentes do novo 
coronavírus e chegou a 38 até essa segunda-feira (6). O número de casos 
subiu para 467. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas foram dois idosos. O 
primeiro, de 67 anos, deu entrada no dia 15 de maio no Hospital Regional e 
veio a óbito em 2 de julho. O segundo, de 63 anos, deu entrada no dia 25 de 
junho na Casa de Saúde Stella Maris e faleceu no domingo (5).  

Do total de infectados, ao menos 303 já se recuperaram. O município investiga 
ainda outros 140 casos, com uma morte suspeita. Atualmente, Caraguatatuba 
registra 57% de ocupação nos leitos de enfermaria e 49% nos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva). 
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Polícia Civil realiza operação e cumpre mandados de prisão em 

combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte 

 

A Polícia Civil está realizando uma 'megaoperação' contra o tráfico de drogas 
nesta segunda-feira (6) no Litoral Norte. Segundo a equipe, até às 11h30, os 
trabalhos ainda eram realizados. 

A ação é encabeçada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre 
Entorpecentes) de São Sebastião e conta com o apoio de policiais civis de 
outros municípios da região. 

Segundo a Delegacia, são cumpridos ao menos 24 mandados de prisão, além 
de outros 28 de busca e apreensão contra pessoas que estariam ligadas ao 
tráfico de drogas em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. 

Um balanço da operação deve ser apresentado ao término do cumprimento 
dos mandados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/07/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
Homem é preso após agredir a esposa em Caraguatatuba 

 

Um homem de 26 anos foi preso após agredir a esposa na noite deste domingo 
(5) no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. 

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender um caso de 
violência doméstica por volta das 23h30. No local, a vítima mostrou uma série 
de hematomas em seu corpo e apontou o marido como o autor das agressões. 

O homem estava dentro da casa e foi abordado e conduzido à delegacia pelos 
policiais. Depois, foi levado à cadeia pública. 
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Com 20% de testes positivos, o RMVale pode ter o número 

subestimado de contaminados do Covid-19, indica OMS 

 

Países com grande número de testes com taxa de positividade de 5%; Vale 
passou de 8.500 casos confirmados e 300 mortes nesta segunda 

Uma porcentagem de testes de coronavírus com resultado positivo no Vale do 
Paraíba, de 20%, indica o número real de pessoas contaminadas pelo novo 
coronavírus na região que pode estar subestimado. O mesmo ocorre no Brasil, 
cujo índice de positividade é de 31%. 

A região alcançou nesta segunda-feira (6) mais de 8.526 pessoas 
diagnosticadas com Covid-19, além de 300 mortes. 

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), quanto maior a 
positividade menor o volume de testes feitos para identificar o novo 
coronavírus, ou que impedir um panorama real da doença. 

“Nos países que aplicam um grande número de testes, uma porcentagem de 
benefícios fica perto de 5%”, afirmou Michael Ryan, diretor executivo da OMS, 
em entrevista coletiva. 

Na região, segundo dados das prefeituras e do Codivap, uma Associação de 
Municípios do Vale do Paraíba, apenas São Sebastião tem um índice de 
positividade próximo dos países que mais testam no mundo. 

Não à toa, o município do Litoral Norte chegou a 10.450 testes e alcançou a 
segunda maior marca em toda a região, com 593 casos positivos e 10 mortes 



 

 
 

no Covid-19. São Sebastião ainda tem o maior percentual de testículos para 
cada grupo de 1.000 habitantes. 

São José dos Campos é uma cidade com maior número de testes feitos no 
Vale (15.308), com um total de 3.690 diagnósticos positivos de Covid-19 e 113 
mortes. 

Uma porcentagem de testes que resultam positivos em São José é de 24,11%, 
quase cinco vezes acima do índice considerado adequado pelo OMS. 

O maior município do Vale possui 21,44 testes para cada grupo de 1.000 
habitantes, 5,5 vezes menos que São Sebastião. 

TESTAGEM. 

Depois de São Sebastião, como cidades do Vale com positividade nos testes 
mais baixos são Bananal (6,72%), Silveiras (7,89%) e Ilhabela (9,76%). 

Taubaté aparece em seguida, com 10,74% de positividade e 6,371 testes 
realizados, com 723 casos confirmados e 21 mortes em decorrência de 
coronavírus. 

O segundo maior município da região registrou ainda 21,58 testes feitos a cada 
grupo de 1.000 habitantes. 

Outras cidades do Vale com altas taxas de positividade, número subestimado 
de sintomas, são Guaratinguetá (28,39%), Cruzeiro (30,75%), Jacareí 
(31,15%), Ubatuba (31%), Lorena (48 , 5%), Pindamonhangaba (49,72%) e 
Caraguatatuba (64,5%). 
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Assaltante é morto em confronto com a PM em Caraguá 

 
Troca de tiro ocorre após quadrilha invadir casa no Martim de Sá; vítima e 

policiais não se ferem durante operação 

 
Um criminoso de 29 anos morreu durante uma troca de tiros com a Polícia 
Militar na madrugada do último domingo, em Caraguatatuba, após participar do 
assalto a uma casa no bairro Martim de Sá. 

De acordo com o boletim de ocorrência, três homens armados invadiram uma 
residência na rua Antônio Teles de Menezes por volta da 1h, rendendo o 
proprietário. 

Desconfiado do barulho, um vizinho da vítima acionou a PM, que ao chegar no 
local flagrou um homem pulando o muro com eletrodomésticos em mãos. 
Imobilizado pelos policiais, o criminoso confessou que outros dois comparsas 
estavam no interior do imóvel. 

Ao invadir a casa, os PM’s renderam outro assaltante, que também não 
ofereceu resistência à ordem de prisão. 

Na sequência, os agentes ouviram o barulho do terceiro homem pulando o 
muro do quintal. Enquanto realizava buscas na vizinhança para tentar localizar 
o fugitivo, os agentes foram informados por uma moradora da rua Sete de 
Setembro, que o criminoso invadiu sua casa, se escondendo em um dos 
cômodos. 

Já no interior do imóvel indicado, os policiais foram recebidos a disparos de 
arma de fogo pelo assaltante. Os projeteis atingiram o batente da porta e a 
parede do corredor. 



 

 
 

Na troca de tiros, o invasor foi alvejado no peito. Socorrido, o jovem de 29 anos 
morreu a caminho do hospital. 

Já os outros dois membros da quadrilha, de 24 e 41 anos, foram encaminhados 
á Delegacia de Caraguatatuba, permanecendo presos por tentativa de roubo e 
associação criminosa. 
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Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta segunda-

feira, 6 
Cidade tem 37 mortes confirmadas pela doença 

 
A cidade de Caraguatatuba atualizou os dados de coronavírus no município 
neste domingo, 5. De acordo com a prefeitura, são 467 casos confirmados da 
doença, sendo 37 mortes (36 de Caraguatatuba e uma importada) e outros 196 
casos em investigação. 
 
Há também dois óbitos em investigação e outros 6.192 pacientes com 
síndrome gripal. Foram descartados 1.968 casos e 303 pessoas se 
recuperaram da Covid-19. 
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Polícia Civil cumpre mandados de prisão em operação contra o 

tráfico de drogas no Litoral Norte 
São cumpridos ao menos 34 mandados de prisão nas cidades de Ubatuba, 

São Sebastião e Caraguatatuba 
 
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 11h, policiais ainda estavam nas ruas para o cumprimento de 
mandados. O número de pessoas presas e de itens apreendidos ainda não 
havia sido divulgado. 
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Prefeitura de Caraguatatuba e Estado fiscalizam mais de 800 

estabelecimentos no fim de semana 
Fiscais verificaram o cumprimento dos horários de funcionamento e atenderam 

denúncias feitas ao Canal 156 e também de perturbação de sossego 
 

Em mais um fim de semana para verificar o cumprimento aos protocolos de 
saúde para a retomada segurança e gradativa das atividades econômicas em 
Caraguatatuba, as equipes de fiscalização da Prefeitura, em parceria com o 
Estado, fiscalizaram cerca de 840 estabelecimentos. 
 
Entre as ações dos fiscais das Secretarias de Urbanismo (Postura), Fazenda 
(Comércio), Saúde (Agentes de Saúde Pública) e Mobilidade (Agentes de 
Trânsito) eles verificaram o cumprimento dos horários de funcionamento e  
atenderam denúncias feitas ao Canal 156 e também de perturbação de 
sossego.  
 
Os agentes de Saúde Pública estiveram em cerca de 60 estabelecimentos 
atendendo 156 e fazendo orientações, enquanto as equipes da Vigilância 
Sanitária do Estado fizeram 40 orientações em relação à obrigatoriedade do 
uso de máscaras. 
 
O artigo 6º da Resolução 96/2020 da Secretaria de Saúde do Estado  
estabelece multa de 182 Unidades Fiscais do Estado (Ufesps), que 
corresponde a R$ 5.025,02  para cada usuário que estiver dentro de 
estabelecimento comercial e de prestação de serviço fiscalizados. 
 
Entre os estabelecimentos estão bares, lanchonetes, restaurantes, praças de 
alimentação, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de 
saúde, escolas, transportes públicos, museus, bibliotecas, espaços de 



 

 
 

exposições, boates, ambientes de trabalho, estudo, cultura, lazer, esporte ou 
entretenimento, casas de espetáculos, teatros e cinemas.  
 
Já o artigo 7º define as penalidades para o pedestre que não estiver usando a 
mascar ou a utilizá-la de forma incorreta, sem a cobertura do nariz e da boca. A 
multa foi fixada em 19 Ufesps, ou seja, R$ 524,59. Neste caso, serão 
realizadas ações juntamente com a Polícia Militar. No momento da abordagem 
será solicitado o número do CPF do infrator e ele terá até 10 dias para fazer a 
sua defesa junto ao Estado. 
 
As equipes da Fiscalização Comércio passaram por cerca de 600 
estabelecimentos nos três dias e todas as praias e quiosques, sem nenhuma 
intercorrência. 
 
Pelo Urbanismo, foram vistoriados 143 estabelecimentos entre comércios, 
quiosques e igrejas. Os fiscais também estiveram nas feiras do Porto Novo e 
Travessão, na região Sul, e na Feira do Rolo do Tinga, região central, além de 
atenderem oito denúncias de perturbação de sossego. 
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Polícia Civil deflagra Operação ‘Tea Shop’ contra o tráfico de 

drogas no Litoral Norte 

 
São cumpridos cerca de 34 mandados de prisão em São Sebastião, Ubatuba e 

Caraguatatuba 
  
A Polícia Civil deflagrou na madrugada desta segunda-feira (06/07), uma 
Operação para cumprimento de mandados de prisão contra o tráfico de drogas 
no Litoral Norte. A megaoperação batizada de ‘Tea Shop’, cumpriu 34 
mandados de prisão em São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba, desde às 
03h, com apoio de vários policiais civis do vale do paraíba. 

 
Fotos: Polícia Civil 

 
Durante cumprimento dos mandados foram apreendidos armas, cocaína, 
maconha e apetrechos para preparar a droga. A Operação continua e os 
policiais ainda estão nas ruas para cumprimento dos mandados. Um balanço 
da operação será divulgado no final da tarde. 
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Câmara vota em segundo turno projeto da LDO 

 
Nesta terça-feira (07/07), a partir das 19h30, durante a 23ª sessão ordinária do 
ano, será discutido e votado em segundo turno o projeto de lei 18/20, do Poder 
Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e dá outras 
providências. 

A propositura foi aprovada em primeiro turno por 10 votos a 5 na última sessão, 
realizada no dia 30. Foram contrários, na ocasião, os vereadores: Celso 
Pereira, Dennis da Silva Guerra, Elizeu Onofre da Silva (Ceará), Fernando 
Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu) e José Eduardo da Silva (Duda 
Silva). 

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

A Câmara Municipal de Caraguatatuba realizou audiência pública eletrônica 
relacionada a LDO através do seu site oficial, do dia 05 de junho a 20 de junho. 
Os interessados puderam conferir o projeto na íntegra e enviar sugestões para 
que fossem criadas emendas pelos vereadores e respondidas pelos técnicos 
da Prefeitura, que também promoveu a audiência pública eletrônica de 04 a 11 
de maio, por meio de sua página oficial na internet. 



 

 
 

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

A 23ª sessão ordinária do ano ocorrerá após aprovação por unanimidade do 
projeto de lei 02/20, da Mesa da Câmara, que dispõe sobre a suspensão do 
período de recesso da Câmara Municipal de Caraguatatuba durante o mês de 
julho de 2020. 
A propositura que suspende o recesso foi criada já que a Casa de Leis esteve 
impossibilitada de realizar sessões legislativas por conta da pandemia do 
COVID-19 e, para que os trabalhos do Legislativo não sejam prejudicados com 
a não realização de sessões durante um período, faz-se necessária a 
suspensão do recesso, para que a Câmara consiga realizar suas atribuições 
normalmente dentro das orientações dos órgãos competentes. 

A sessão segue sendo por meio de videoconferência e é transmitida ao vivo 
pela internet, através do site: www.camaracaragua.sp.gov.br, pelo facebook e 
aplicativo oficial da Câmara Municipal, pelo youtube e pela rádio Caraguá FM. 
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Morador de Caraguatatuba é multado por manter Arara em 
cativeiro 

 
Policiais militares da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental Terrestre do 3° 
Batalhão de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, durante 
“Operação São Paulo mais Seguro”, atenderam uma denúncia anônima de ave 
em cativeiro no bairro Terralão, em Caraguatatuba. No local a equipe confirmou 
que tinha uma Arara Canindé e que não tinha autorização do órgão competente 
para criação. 

Os policiais ambientais confirmaram a existência de um viveiro com a Arara, 
que estava sem sinais de maus tratos, tendo água e alimentação suficiente, 
bem como espaço e abrigo contra as intempéries do tempo. 

Diante do fato foi elaborado um auto de infração ambiental ao proprietário por 
ter infringir o art. 25, parágrafo 3°, inciso III aplicando a penalidade 
administrativa de multa no valor de R$ 500,00, na esfera penal responderá pelo 
crime ambiental previsto no art. 29, parágrafo 1°, inciso III, da lei federal 
9605/98. 

Os policiais ambientais não encontraram local para destinar a ave, ficando o 
autuado como depositário, até conseguir um local para abrigar a Arara. 
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Homem é preso após agredir companheira em Caraguatatuba 

 

Uma equipe da Polícia Militar de Caraguatatuba, foi acionada no final da noite 
deste domingo (05/07), para comparecer no bairro Massaguaçu, afim de 
atender uma ocorrência de violência doméstica. 

De imediato a equipe deslocou-se ao local e em contato com a vítima que 
mostrou vários hematomas pelo corpo, e informou que teria sido agredida pelo 
seu marido, que se encontrava no interior da residência. 

Os policiais militares abordaram o agressor de 26 anos, e deram voz de prisão 
conduzindo para a delegacia onde foi autuado pela lei Maria da Penha ficando 
recolhido a cadeia pública. 
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Prefeitura e Estado realizam fiscalização em mais de 840 
estabelecimentos no fim de semana 

 
Em mais um fim de semana para verificar o cumprimento aos protocolos de 
saúde para a retomada segurança e gradativa das atividades econômicas em 
Caraguatatuba, as equipes de fiscalização da Prefeitura, em parceria com o 
Estado, fiscalizaram cerca de 840 estabelecimentos. 

Entre as ações dos fiscais das Secretarias de Urbanismo (Postura), Fazenda 
(Comércio), Saúde (Agentes de Saúde Pública) e Mobilidade (Agentes de 
Trânsito) eles verificaram o cumprimento dos horários de funcionamento e  
atenderam denúncias feitas ao Canal 156 e também de perturbação de 
sossego. 

Os agentes de Saúde Pública estiveram em cerca de 60 estabelecimentos 
atendendo 156 e fazendo orientações, enquanto as equipes da Vigilância 
Sanitária do Estado fizeram 40 orientações em relação à obrigatoriedade do 
uso de máscaras. 

O artigo 6º da Resolução 96/2020 da Secretaria de Saúde do Estado  
estabelece multa de 182 Unidades Fiscais do Estado (Ufesps), que 
corresponde a R$ 5.025,02  para cada usuário que estiver dentro de 
estabelecimento comercial e de prestação de serviço fiscalizados. 

Entre os estabelecimentos estão bares, lanchonetes, restaurantes, praças de 
alimentação, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, 



 

 
 

açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de 
saúde, escolas, transportes públicos, museus, bibliotecas, espaços de 
exposições, boates, ambientes de trabalho, estudo, cultura, lazer, esporte ou 
entretenimento, casas de espetáculos, teatros e cinemas. 

Já o artigo 7º define as penalidades para o pedestre que não estiver usando a 
mascar ou a utilizá-la de forma incorreta, sem a cobertura do nariz e da boca. A 
multa foi fixada em 19 Ufesps, ou seja, R$ 524,59. Neste caso, serão 
realizadas ações juntamente com a Polícia Militar. No momento da abordagem 
será solicitado o número do CPF do infrator e ele terá até 10 dias para fazer a 
sua defesa junto ao Estado. 

As equipes da Fiscalização Comércio passaram por cerca de 600 
estabelecimentos nos três dias e todas as praias e quiosques, sem nenhuma 
intercorrência. 

Pelo Urbanismo, foram vistoriados 143 estabelecimentos entre comércios, 
quiosques e igrejas. Os fiscais também estiveram nas feiras do Porto Novo e 
Travessão, na região Sul, e na Feira do Rolo do Tinga, região central, além de 
atenderem oito denúncias de perturbação de sossego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Veículo: Repórter Online 
Prefeitura de Caraguatatuba inicia instalação de novos abrigos 

de pontos de ônibus 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba deu início à instalação dos novos abrigos em 
pontos de ônibus em toda a cidade. As bases já foram colocadas e agora as 
equipes fazem a implantação das estruturas. O próximo passo será a 
cobertura. 

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, serão 13 
abrigos em 11 locais, sendo três de nove metros de cumprimento e 2,20 de 
largura e seis de três metros de cumprimento e 1,20 de. Desde o início da 
gestão já foram colocados 70 novos abrigos de ônibus e outros trocados e 
outros 37 devem ser instalados em breve. 

Nesta segunda-feira (6) os trabalhos estão sendo realizados em frente à Casa 
de Saúde Stella Maris, no Centro, onde, posteriormente, o antigo será 
removido, na frente do Cemitério Municipal, no Indaiá; e no Hospital Regional, 
no Pontal Santamarina, sendo eles com 9 metros para atender um fluxo maior 
de usuários. 

Os outros abrigos serão instalados próximo ao supermercado Silvinha (Centro) 
– três unidades, e outros sete ao longo da Rodovia Rio-Santos (SP-55), nos 
bairros Olaria (2), Jetuba (1), Capricórnio (2) e Massaguaçu (2). Os antigos, 
instalados nesses locais serão retirados para reforma e, posteriormente, 
colocados em outros bairros. 



 

 
 

Os abrigos são feitos de aço galvanizado a fogo (para que não ocorra 
oxidação) e vidro temperado transparente (para mais segurança dos usuários). 
Também são resistentes para suportar o clima típico da cidade, de  fortes 
ventos e muita chuva, além de serem anti-vandalismo. 

Os novos abrigos têm algumas características especiais como aparelho 
de captação de energia solar, capaz de gerar iluminação do abrigo. 
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Veículo: Meon 
Homem morre em troca de tiros com a polícia durante assalto a 

casa em Caraguá 
Outros dois homens que teriam participado do crime foram presos 

    

Arquivo/Meon 

 
Eles seguem presos e estão a disposição da Justiça 

 
Um homem de 29 anos morreu e outros dois, de 41 e 24 anos, foram presos na 
madrugada deste domingo (5) após uma tentativa de assalto a uma casa em 
Caraguatatuba. O indivíduo que morreu teria entrado em confronto armado 
com policiais militares. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já os 
outros acusados e os policiais não ficaram feridos. 
De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h da 
madrugada, após vizinhos desconfiarem de um movimento suspeito na casa no 
bairro Martim de Sá. Quando chegaram ao local indicado, os policiais 
encontraram um homem pulando o muro da casa para o lado de fora com 
objetos roubados, ele não resistiu a prisão. Os policiais entraram no imóvel, 
onde encontraram um segundo participante do crime com uma arma na mão e 
objetos roubados. Ele foi imobilizado e preso. 
Um terceiro homem que também estava participando do assalto teria tentado 
fugir pulando o muro de outras casas. Uma mulher, que é vizinha de onde o 
assalto estava acontecendo, ouviu barulhos suspeitos no quintal e foi acionar 
os policiais que estavam na rua. 
A polícia foi até a casa dela e encontrou uma das portas de um quarto nos 
fundos da casa trancado. Ao arrombar a porta, o criminoso teria disparado 
duas vezes contra a polícia, os disparos não acertaram nenhum policial. A 
polícia teria revidado e atirado contra o homem, que foi atingido. Ele chegou a 



 

 
 

ser socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. 
O corpo do homem foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de 
Caraguatatuba. Já os participantes do assalto que sobreviveram foram presos 
e estão a disposição da Justiça. Eles serão indiciados por tentativa de roubo, 
associação criminosa e tentativa de homicídio qualificado contra agentes 
policiais, somados, os três crimes podem ter pena de até 35 anos de prisão. 
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Veículo: Meon 
Caraguatatuba chega a 38 óbitos por Covid-19 e Ubatuba a 12 
Cidades somam 661 casos confirmados, sendo 432 pacientes recuperados 

    

Divulgação 

 

As cidades confirmaram novas quatro mortes por coronavírus 
 
As Prefeituras de Caraguatatuba e Ubatuba informaram que chegaram, 
respectivamente, a 38 e 12 óbitos por Covid-19 nesta segunda-feira (6). Juntas, 
as cidades somam 661 casos confirmados, sendo 432 pacientes recuperados. 

Caraguá 

De acordo com a Prefeitura de Caraguatatuba, as novas vítimas confirmadas 
foram dois idosos, de 67 e 63 anos, que faziam parte do grupo de risco. O 
primeiro deu entrada no Hospital Regional no dia 15 de maio e faleceu no dia 2 
de julho. O segundo deu entrada no dia 25 de junho na Casa de Saúde Stella 
Maris, vindo a óbito neste domingo (5). 

Conforme boletim epidemiológico publicado nesta segunda, Caraguá tem 467 
casos confirmados de Covid-19. Destes, 38 pacientes foram a óbito e 303 
estão recuperados. A cidade tem 140 casos suspeitos, sendo uma morte em 
investigação. 

A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19 na cidade é de 46% na 
UTI e 39% na enfermaria. 



 

 
 

Ubatuba 

Segundo a Prefeitura de Ubatuba, as novas vítimas que foram a óbito por 
coronavírus na cidade foram um homem de 40 anos e uma mulher maior de 60 
anos, ambos moradores da região central e do grupo de risco.  

Conforme o boletim epidemiológico publicado nesta segunda, Ubatuba tem 194 
casos positivos de coronavírus. Destes, 12 pacientes foram a óbito e 129 estão 
recuperados. A cidade tem 31 casos suspeitos, sendo uma morte em 
investigação.  

A enfermaria para Covid-19 da Santa Casa de Ubatuba conta com quatro 
pacientes confirmados ou suspeitos internados, e a UTI com dois pacientes. 
Outros dois pacientes foram transferidos da Santa Casa de Ubatuba 
para continuidade de tratamento em UTI de hospitais em outros municípios. 
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PAT de Caraguatatuba abre semana com 31 oportunidades de 

emprego 
 

Ha vagas com e sem exigência de formação superior 
 
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba iniciou a 
segunda-feira (6) com 31 vagas de emprego para diferentes formações e 
segmentos. As oportunidades ficam disponíveis até atingir um limite de 
encaminhamentos ou  preenchidas pelo empregador. 
  
Com exigência de formação em nível superior estão disponíveis as funções de 
Analista de Rota; Assistente Financeiro; Contador; Enfermeiro do Trabalho; 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Técnico de Automação 
Mecatrônica ou Eletrônica. 
Há também vagas para auxiliar de dentista; auxiliar de limpeza PcD; auxiliar de 
limpeza hospitalar; auxiliar de saúde bucal; cozinheira; empregada doméstica; 
instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35; instrutor de 
curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão; mecânico de 
automóveis; serralheiro; supervisor de higienização; técnico de enfermagem e 
vendedor, com vagas para PcD. 
Os currículos pertinentes às vagas devem ser encaminhados para o 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. Mais informações pelo telefone (12) 3882-
5211. 
Todos os dias as vagas são atualizados no site da prefeitura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/
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Veículo: Massagua News 
PAT de Caraguatatuba abre semana com 31 oportunidades de 

emprego 

 
  
  
  

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba iniciou a 
segunda-feira (6/7) com 31 vagas de emprego para diferentes formações e 
segmentos. As oportunidades ficam disponíveis até atingir um limite de 
encaminhamentos ou  preenchidas pelo empregador. 

Com exigência de formação em nível superior estão disponíveis as funções de 
Analista de Rota; Assistente Financeiro; Contador; Enfermeiro do Trabalho; 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Técnico de Automação 
Mecatrônica ou Eletrônica. 

Há também vagas para auxiliar de dentista; auxiliar de limpeza PcD; auxiliar de 
limpeza hospitalar; auxiliar de saúde bucal; cozinheira; empregada doméstica; 
instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35; instrutor de 
curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão; mecânico de 
automóveis; serralheiro; supervisor de higienização; técnico de enfermagem e 
vendedor, com vagas para PcD. 

Os currículos pertinentes às vagas devem ser encaminhados para o 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. Mais informações pelo telefone (12) 
3882-5211. 

Todos os dias as vagas são atualizados no 
site: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/. 

 
 
 
 

mailto:vagaspatcaragua@gmail.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/vagas-no-pat/


 

 
 

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

Veículo: Ubatuba Acontece 

 
Prefeitura e Estado realizam fiscalização em Caraguatatuba em 

mais de 840 estabelecimentos no fim de semana 
 

Em mais um fim de semana para verificar o cumprimento aos protocolos de 
saúde para a retomada segurança e gradativa das atividades econômicas em 
Caraguatatuba, as equipes de fiscalização da Prefeitura, em parceria com o 
Estado, fiscalizaram cerca de 840 estabelecimentos. 

 

 

Dentre as ações dos fiscais das Secretarias de Urbanismo (Postura), Fazenda 
(Comércio), Saúde (Agentes de Saúde Pública) e Mobilidade (Agentes de 
Trânsito) eles verificaram o cumprimento dos horários de funcionamento e  
atenderam denúncias feitas ao Canal 156 e também de perturbação de 
sossego. 



 

 
 

Os agentes de Saúde Pública estiveram em cerca de 60 estabelecimentos 
atendendo 156 e fazendo orientações, enquanto as equipes da Vigilância 
Sanitária do Estado fizeram 40 orientações em relação à obrigatoriedade do 
uso de máscaras. 
O artigo 6º da Resolução 96/2020 da Secretaria de Saúde do Estado  
estabelece multa de 182 Unidades Fiscais do Estado (Ufesps), que 
corresponde a R$ 5.025,02  para cada usuário que estiver dentro de 
estabelecimento comercial e de prestação de serviço fiscalizados. 
Entre os estabelecimentos estão bares, lanchonetes, restaurantes, praças de 
alimentação, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de 
saúde, escolas, transportes públicos, museus, bibliotecas, espaços de 
exposições, boates, ambientes de trabalho, estudo, cultura, lazer, esporte ou 
entretenimento, casas de espetáculos, teatros e cinemas. 
Já o artigo 7º define as penalidades para o pedestre que não estiver usando a 
mascar ou a utilizá-la de forma incorreta, sem a cobertura do nariz e da boca. A 
multa foi fixada em 19 Ufesps, ou seja, R$ 524,59. Neste caso, serão 
realizadas ações juntamente com a Polícia Militar. No momento da abordagem 
será solicitado o número do CPF do infrator e ele terá até 10 dias para fazer a 
sua defesa junto ao Estado. 
As equipes da Fiscalização Comércio passaram por cerca de 600 
estabelecimentos nos três dias e todas as praias e quiosques, sem nenhuma 
intercorrência. 
Pelo Urbanismo, foram vistoriados 143 estabelecimentos entre comércios, 
quiosques e igrejas. Os fiscais também estiveram nas feiras do Porto Novo e 
Travessão, na região Sul, e na Feira do Rolo do Tinga, região central, além de 
atenderem oito denúncias de perturbação de sossego. 
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Homem é preso incurso na Lei Maria da Penha por agredir sua 

companheira em Caraguatatuba 
 

Recebemos um link relatando a prisão de um homem acusado de agredir sua 
companheira no bairro Massaguaçú, em Caraguatatuba. Na linguagem policial 
a comunicação social do 20º BPM/I conta os detalhes. 
Por volta das 23h30m de ontem, domingo (05) uma equipe do 20ª Batalhão de 
Policia Militar do Interior em patrulhamento pelo bairro Massaguaçú, em 
Caraguatatuba foi informada via Copom que pelo bairro estaria ocorrendo uma 
ocorrência de violência doméstica. De imediato a equipe deslocou-se ao local e 
em contato com a vítima A.B.S.M, ela mostrou vários hematomas pelo corpo, e 
informou que teria sido agredida pelo seu marido, que se encontrava no interior 
da residência. Os policiais militares abordaram o criminoso D.R.J de 26 anos, e 
deram voz de prisão , sendo recolhido á cadeia pública. 
Com informações da COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 20.BPM/I 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia instalação de novos abrigos 

de pontos de ônibus 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início à instalação dos novos abrigos em 
pontos de ônibus em toda a cidade. As bases já foram colocadas e agora as 
equipes fazem a implantação das estruturas. O próximo passo será a 
cobertura. 

 

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, serão 13 
abrigos em 11 locais, sendo três de nove metros de cumprimento e 2,20 de 
largura e seis de três metros de cumprimento e 1,20 de. Desde o início da 
gestão já foram colocados 70 novos abrigos de ônibus e outros trocados e 
outros 37 devem ser instalados em breve. 

Nesta segunda-feira (6) os trabalhos estão sendo realizados em frente à Casa 
de Saúde Stella Maris, no Centro, onde, posteriormente, o antigo será 
removido, na frente do Cemitério Municipal, no Indaiá; e no Hospital Regional, 
no Pontal Santamarina, sendo eles com 9 metros para atender um fluxo maior 
de usuários. 



 

 
 

Os outros abrigos serão instalados próximo ao supermercado Silvinha (Centro) 
– três unidades, e outros sete ao longo da Rodovia Rio-Santos (SP-55), nos 
bairros Olaria (2), Jetuba (1), Capricórnio (2) e Massaguaçu (2). Os antigos, 
instalados nesses locais serão retirados para reforma e, posteriormente, 
colocados em outros bairros. 

Os abrigos são feitos de aço galvanizado a fogo (para que não ocorra 
oxidação) e vidro temperado transparente (para mais segurança dos usuários). 
Também são resistentes para suportar o clima típico da cidade, de  fortes 
ventos e muita chuva, além de serem anti-vandalismo. 

Os novos abrigos têm algumas características especiais como aparelho 
de captação de energia solar, capaz de gerar iluminação do abrigo. 
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Força-tarefa da Polícia Civil cumpre mandados no Litoral Norte 

e visa crime organizado 
 

Uma mega operação da Polícia Civil ocorre no Litoral Norte, cumprindo cerca 
de 34 mandados de prisão, nos municípios de Ubatuba, São Sebastião e 
Caraguatatuba, nesta segunda-feira, no combate ao crime organizado. Por 
volta das 3 horas ações coordenadas mobilizando policiais civis da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba, cumprem os mandados da operação 
denominada “Tea Shop” que mira pessoas envolvidas com o tráfico de 
entorpecentes e demais modalidades de crimes e que já estavam sob 
investigação da Polícia Civil  do Litoral Norte. Foi apreendida grande 
quantidade de maconha, LSD, cocaína, armas, munições e material para 
preparo da droga. A operação da força-tarefa prossegue no dia de hoje. Ao 
final dos trabalhos serão conhecidos detalhes como número de pessoas presas 
e quantidade de drogas apreendidas. 
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PAT Caraguatatuba abre a semana com 31 oportunidades de 

emprego 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba iniciou a 
segunda-feira (6/7) com 31 vagas de emprego para diferentes formações e 
segmentos. As oportunidades ficam disponíveis até atingir um limite de 
encaminhamentos ou até serem preenchidas pelo empregador. 
Com exigência de formação em nível superior, estão disponíveis as funções de 
Analista de Rota; Assistente Financeiro; Contador; Enfermeiro do Trabalho; 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Técnico de Automação 
Mecatrônica ou Eletrônica. 
Há também vagas para auxiliar de dentista; auxiliar de limpeza PcD; auxiliar de 
limpeza hospitalar; auxiliar de saúde bucal; cozinheira; empregada doméstica; 
instrutor de bombeiro civil, credenciado no CBM, NR 33 e NR 35; instrutor de 
curso livre na área de segurança patrimonial e supervisão; mecânico de 
automóveis; serralheiro; supervisor de higienização; técnico de enfermagem e 
vendedor, com vagas para PcD. 
Os currículos pertinentes às vagas devem ser encaminhados para o 
email: vagaspatcaragua@gmail.com. Mais informações pelo telefone (12) 
3882-5211. 
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Veículo: Rádio Oceânica 
Ocorrências policiais marcam madrugada no LN 

Em Caraguatatuba, um ladrão morreu e dois foram presos durante um assalto 
a residência e, em Ubatuba, um adolescente foi detido vendendo drogas 

 
Divulgação 
 
Um homem morreu e dois foram presos na  madrugada deste domingo, 5, no 
bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba, onde o trio tentou roubar uma casa.  
Foi volta da 1h00 rua Antonio Teles de Menezes, para onde a polícia militar foi 
acionada, chegando em tempo de flagrar a tentativa de fuga de um dos 
bandidos que saltava o muro com pertences do imóvel.  
Em seguida à detenção deste, os policiais entraram na casa e encontraram um 
segundo assaltante com arma em punho e com objetos roubados. Ele foi 
imobilizado e também foi preso. 
Então, os policiais perceberam que havia um terceiro suspeito pulando o muro 
do fundo da casa, o que levou os policiais a pedirem reforço para localizá-lo. 
Foi quando uma mulher alertou uma viatura na rua Sete de Setembro, no 
mesmo bairro, informando que um homem tinha invadido a casa dela pelos 
fundos. 
Os policiais entraram no imóvel e ao perceberem que a porta de um dos 
quartos estava trancada, arrombaram e foram recebidos com tiros pelo homem, 
de 29 anos. Um dos tiros atingiu o batente da porta e o outro a parede do 
corredor. 
Os policiais revidaram com quatro tiros e o homem 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. 
Os dois comparsas, de 41 e 24 anos ficaram presos por tentativa de roubo, 
associação criminosa e tentativa de homicídio qualificado contra agentes 
policiais. 
Também na madrugada nesse domingo, em Ubatuba, um adolescente foi 
detido com drogas no bairro Perequê Mirim. 



 

 
 

Uma equipe da Polícia Militar, que recebera uma denúncia anônima, avistou 
três homens, sendo que dois conseguiram fugir e um foi abordado e 
identificado como sendo um adolescente. 
Questionado, o jovem acabou confessando que haviam drogas escondidas em 
uma casa e que vendia com os outros dois rapazes. 
Os policiais foram até o imóvel e encontraram quase três quilos de maconha, 
900 gramas de cocaína, 78 gramas de haxixe, embalagens de drogas e cerca 
de R$ 4 mil. O adolescente foi detido e levado para a delegacia, onde 
permaneceu à disposição da Justiça. 
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Coronavírus no Litoral Norte 

1470 casos confirmados e 60 mortes causadas pelo novo vírus 

 
Marcelo Bacellar | OceânicaFM 
 
A rádio Oceânica acompanha dia a dia os números da pandemia em todo o 
Litoral Norte de São Paulo, com base nos boletins divulgados pelas prefeituras 
das quatro cidades.  
Em todo o Litoral Norte são 1470 os casos confirmados, com 60 mortes 
causadas pelo novo vírus. 
Caraguatatuba tem 38 mortes confirmadas e um óbito sob investigação. A 
cidade registra ainda 467 casos confirmados e 140 suspeitos. 
Em São Sebastião, 10 mortes estão relacionadas à Covid-19, e três aguardam 
laudo. A cidade tem 588 casos confirmados. 
Ilhabela registra duas mortes atribuídas ao coronavírus e uma sob 
investigação. São 229 casos confirmados e 58 suspeitos. 
Ubatuba tem dez mortes confirmadas, 186 casos registrados e aguarda os 
laudos de outros 38. 
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Praias ficam sem monitoramento da qualidade da água na 

pandemia 
O programa de balneabilidade das praias paulistas existe desde 1968, quando 

teve início a retirada de amostras da água na Baixada Santista 
 

 
A pandemia do novo coronavírus fez com que o monitoramento da qualidade 
das praias de São Paulo fosse suspenso pela Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo). A interrupção temporária no monitoramento ocorreu 
ainda na segunda quinzena do mês de março, quando o governo do estado 
decretou as primeiras medidas de isolamento social. 

Em tese, a medida não deveria gerar problema nos últimos quatro meses, já 
que, ainda que a água estivesse imprópria para banho, com a quarentena 
ninguém deveria usar as praias. Mas não foi isso que se viu em algumas 
cidades. Houve casos em que as prefeituras do litoral criaram barreiras nas 
entradas do município e até mesmo interromperam o acesso de veículos não 
fossem da cidade. 

Foi o caso de Ilhabela, que passou a fazer a triagem na balsa e que viu um 
funcionário ser agredido durante o controle de acesso à travessia. 

Na rodovia dos Tamoios, um bloqueio chegou a ser feito para permitir só a 
passagem de moradores que comprovassem residência em cidades como 
Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba. 

O programa de balneabilidade das praias paulistas existe desde 1968, quando 
teve início a retirada de amostras da água na Baixada Santista, número que 
chegou a 177 pontos de monitoramento no final do ano passado. 

https://cdn.diariodolitoral.com.br/upload/dn_noticia/2020/07/fim-de-tarde-praia-617849.jpg


 

 
 

No último levantamento, de 15 de março, 55 pontos estavam impróprios para 
banho em São Paulo. 

A Cetesb informou que os resultados históricos de balneabilidade das praias de 
São Paulo mostram que, no período de inverno, a qualidade da água tende a 
ser melhor. 

"Este fato decorre, principalmente, da diminuição das chuvas, que podem 
carrear esgoto, lixo e outros detritos para as praias pelas galerias, córregos e 
canais de drenagem", diz comunicado da agência. 

Não há prazo para o retorno do monitoramento semanal das praias, o que 
dependerá das orientações das autoridades de saúde, segundo a Cetesb. 

Ainda conforme a companhia ambiental, as atividades emergenciais de 
amostragem de água estão sendo mantidas durante o período e que, devido à 
quarentena, a população foi orientada a não utilizar as praias para recreação, 
para evitar as aglomerações. 

No fim do ano passado, conforme a Folha mostrou, em todo o estado o total de 
pontos considerados péssimos quase dobrou, passando de 16 para 29. O 
levantamento da balneabilidade em São Paulo tem como objetivo mostrar onde 
há necessidade de investimentos a órgãos públicos e informar a população 
sobre quais praias podem por a saúde em risco. 

As medições semanais da Cetesb são disponibilizadas no site da companhia 
(www.cetesb.sp.gov.br) e num aplicativo para smartphones. 
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Homem é preso após agredir a companheira no Massaguaçu 

em Caraguatatuba 
 

 
(Foto: divulgação/Polícia Militar) 

 

Na noite deste domingo (5), um homem foi preso pela Polícia Militar, após 
agredir a companheira, no bairro Massaguaçu em Caraguatatuba. 
De acordo com a PM, uma equipe realizava patrulhamento e por volta das 
23h30, foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência 
doméstica. 
 

Os policiais foram até o local e fizeram contato com a vítima, que confirmou as 
agressões e ainda mostrou vários hematomas pelo corpo. 
O agressor de 26 anos estava na residência e foi detido. Ele foi encaminhando 
ao Distrito Policial e permaneceu à disposição da justiça. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

http://valenews.com.br/wp-content/uploads/2020/07/PoliciaMilitarCaraguatatuba05072020PM.jpg
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Caraguatatuba tem mais duas mortes e chega a 38 óbitos por 

coronavírus 
 

 

Foto: Sergio Nascimento 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba registrou mais duas mortes decorrentes do novo 
coronavírus e chegou a 38 até essa segunda-feira (6). O número de casos 
subiu para 467. 
De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas foram dois idosos. O 
primeiro, de 67 anos, deu entrada no dia 15 de maio no Hospital Regional e 
veio a óbito em 2 de julho. O segundo, de 63 anos, deu entrada no dia 25 de 
junho na Casa de Saúde Stella Maris e faleceu no domingo (5). 
Do total de infectados, ao menos 303 já se recuperaram. O município investiga 
ainda outros 140 casos, com uma morte suspeita. Atualmente, Caraguatatuba 
registra 57% de ocupação nos leitos de enfermaria e 49% nos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva). 
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PAT de Caraguatatuba abre 31 vagas de emprego nesta 
segunda-feira 

 

 
Foto: Divulgação 
 
O PAT de Caraguatatuba iniciou a segunda-feira (6), com 31 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: 
– Analista de rota *CNH B* 
– Assistente financeiro 
– Contador; 
– Enfermeiro do trabalho; 
– Farmacêutico, 
– Fisioterapeuta, 
– Fonoaudiólogo   
– Técnico de Automação Mecatrônica ou Eletrônica. 
– Dentista; 
– Auxiliar de Limpeza *PCD* 
– Auxiliar de Limpeza Hospitalar 
– Auxiliar de Saúde Bucal 
– Cozinheira 

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


 

 
 

– Empregada doméstica 
– Instrutor de Bombeiro Civil *Credenciado No CBM, NR 33 E NR 35* (4) 
-Instrutor de Curso Livre na Área de Segurança Patrimonial e Supervisão (4) 
– Mecânico de Automóveis *CNH B* 
– Serralheiro *CNH B* 
– Supervisor de Higienização 
– Técnico de Automação Mecatrônica ou Eletrônica (Com conhecimento em 
Engenharia Clínica) 
– Técnico de Enfermagem 
– Vendedor *PCD* (2) 
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Polícia Civil realiza operação e cumpre mandados de prisão em 

combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte 

 

Foto: Divulgação/SSP 
 
A Polícia Civil está realizando uma ‘megaoperação’ contra o tráfico de drogas 
nesta segunda-feira (6) no Litoral Norte. Segundo a equipe, até às 11h30, os 
trabalhos ainda eram realizados. 
A ação é encabeçada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre 
Entorpecentes) de São Sebastião e conta com o apoio de policiais civis de 
outros municípios da região. 
Segundo a Delegacia, são cumpridos ao menos 24 mandados de prisão, além 
de outros 28 de busca e apreensão contra pessoas que estariam ligadas ao 
tráfico de drogas em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. 
Um balanço da operação deve ser apresentado ao término do cumprimento 
dos mandados. 
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Homem é preso após agredir a esposa em Caraguatatuba 

 
Foto: Divulgação 
 
Um homem de 26 anos foi preso após agredir a esposa na noite deste domingo 
(5) no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. 
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender um caso de 
violência doméstica por volta das 23h30. No local, a vítima mostrou uma série 
de hematomas em seu corpo e apontou o marido como o autor das agressões. 
O homem estava dentro da casa e foi abordado e conduzido à delegacia pelos 
policiais e depois, levado à cadeia pública. 
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