
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Terça-Feira e Quarta-Feira 07 e 08 de Julho de 2020. 
 
Tamoios News 
Cidades 
Litoral Norte contabilizado 1.507 casos e 65 mortes por Covid-19 
 
Cidades 
Pandemia: micro e pequenos reclamam que crédito não tem chegado 
 
Cidades 
CBH-LN realiza live sobre o uso da água e lança EAD em Educação Ambiental 
 
Caraguatatuba 
Homens acima de 60 anos, com comorbidade, são as principais vítimas da 
Covid-19 em Caraguatatuba 
 
Radar Litoral 
Geral 
Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nesta sexta devido à 
compensação de jornada 
 
Nova Imprensa 
Cidades 
Homem é multado por manter arara em cativeiro e permanece com o animal 
 
G1 Vanguarda 
Vale do Paraíba e Região 
Casos de coronavírus confirmados no Vale e região bragantina em 7 de julho 
 
Contra e Verso 
Blogueando 
É ano de Eleição 5 
 
Jornal Atos 
Polícia 
Megaoperação desmantela quadrilha de traficantes no Litoral 
 
 
 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/litoral-norte-contabiliza-1-507-casos-e-65-mortes-pela-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/pandemia-micro-e-pequenos-reclamam-que-credito-nao-tem-chegado/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cbh-ln-realiza-live-sobre-o-uso-da-agua-e-lanca-ead-em-educacao-ambiental/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cbh-ln-realiza-live-sobre-o-uso-da-agua-e-lanca-ead-em-educacao-ambiental/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cbh-ln-realiza-live-sobre-o-uso-da-agua-e-lanca-ead-em-educacao-ambiental/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/homens-acima-de-60-anos-com-comorbidade-sao-as-principais-vitimas-da-covid-19-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/homens-acima-de-60-anos-com-comorbidade-sao-as-principais-vitimas-da-covid-19-em-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/15165/prefeitura-de-caraguatatuba-nao-tera-expediente-nesta-sexta-devido-a-compensacao-de-jornada
https://radarlitoral.com.br/noticias/15165/prefeitura-de-caraguatatuba-nao-tera-expediente-nesta-sexta-devido-a-compensacao-de-jornada
https://novaimprensa.com/2020/07/arara-caninde-sem-autorizacao-para-criacao-e-encontrada-em-caraguatatuba.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/07/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-7-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/07/casos-de-coronavirus-confirmados-no-vale-e-regiao-bragantina-em-7-de-julho.ghtml
https://contraeverso.com.br/e-ano-de-eleicao-5/
http://jornalatos.net/editoriais/policia/megaoperacao-desmantela-quadrilha-de-traficantes-no-litoral/


 

 
 

Repórter Litoral 
Polícia 
Três são presos por tráfico de drogas no Casa Branca em Caraguatatuba 
 
Polícia 
Polícia Milita Ambiental derruba construção no interior do Estadual da Serra do 
Mar 
 
Geral 
Prefeitura Municipal e Fundacc instalam letreiros ‘Use Máscara’ para 
conscientização da população 
 
Saúde 
SAMU de Caraguatatuba já atendeu mais de 5 mil chamados em 2020 
 
Geral 
Rajadas de vento de até 74 km/h podem atingir região nos próximos dias 
 
Política 
Vereadores aprovam projeto da LDO em Caraguatatuba 
 
Saúde 
Mais Saúde: Prefeitura investe R$ 17,2 milhões em ampliação de 54 leitos no 
Stella Maris e UBS no Golfinhos 
 
Meon 
RM Vale 
PATs de São José, Jacareí, Caraguá e São Sebastião oferecem 47 vagas de 
emprego nesta terça-feira 
 
RM Vale 
Prefeituras do Litoral Norte divulgam comunicados alertando sobre fortes 
ventos e agitação marítima 
 
Agora Vale 
Saúde 
Prefeitura de Caraguatatuba investe R$ 17,2 milhões em ampliação de 54 
leitos 
 
Massagua News 
Caraguatatuba 
Prefeitura investe R$ 17,2 milhões em ampliação de 54 leitos no Stella Maris e 
UBS no Golfinhos 
 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/07/tres-sao-presos-por-trafico-de-drogas-no-casa-branca-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/07/policia-milita-ambiental-derruba-construcao-no-interior-do-estadual-da-serra-do-mar/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/07/policia-milita-ambiental-derruba-construcao-no-interior-do-estadual-da-serra-do-mar/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/07/prefeitura-municipal-e-fundacc-instalam-letreiros-use-mascara-para-conscientizacao-da-populacao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/07/prefeitura-municipal-e-fundacc-instalam-letreiros-use-mascara-para-conscientizacao-da-populacao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/07/samu-de-caraguatatuba-ja-atendeu-mais-de-5-mil-chamados-em-2020/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/07/rajadas-de-vento-de-ate-74-kmh-podem-atingir-regiao-nos-proximos-dias/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/08/vereadores-aprovam-projeto-da-ldo-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/08/mais-saude-prefeitura-investe-r-172-milhoes-em-ampliacao-de-54-leitos-no-stella-maris-e-ubs-no-golfinhos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/07/08/mais-saude-prefeitura-investe-r-172-milhoes-em-ampliacao-de-54-leitos-no-stella-maris-e-ubs-no-golfinhos/
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/pats-de-sao-jose-jacarei-caragua-e-sao-sebastiao-oferecem-47-vagas-de-emprego-nesta-terca-feira
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/pats-de-sao-jose-jacarei-caragua-e-sao-sebastiao-oferecem-47-vagas-de-emprego-nesta-terca-feira
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/prefeituras-do-litoral-norte-divulgam-comunicados-alertando-sobre-fortes-ventos-e-agitacao-maritima
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/prefeituras-do-litoral-norte-divulgam-comunicados-alertando-sobre-fortes-ventos-e-agitacao-maritima
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/prefeituras-do-litoral-norte-divulgam-comunicados-alertando-sobre-fortes-ventos-e-agitacao-maritima
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/prefeituras-do-litoral-norte-divulgam-comunicados-alertando-sobre-fortes-ventos-e-agitacao-maritima
https://www.agoravale.com.br/noticias/saude/prefeitura-de-caraguatatuba-investe-r-17-2-milhoes-em-ampliacao-de-54-leitos
https://www.agoravale.com.br/noticias/saude/prefeitura-de-caraguatatuba-investe-r-17-2-milhoes-em-ampliacao-de-54-leitos
https://massaguanews.com.br/2020/07/prefeitura-investe-r-172-milhoes-em-ampliacao-de-54-leitos-no-stella-maris-e-ubs-no-golfinhos/
https://massaguanews.com.br/2020/07/prefeitura-investe-r-172-milhoes-em-ampliacao-de-54-leitos-no-stella-maris-e-ubs-no-golfinhos/


 

 
 

Ubatuba acontece 
Coronavírus 
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e Fundacc instalam letreiros ‘Use 
Máscara’ 
 
Litoral em Pauta 
Caraguatatuba 
Covid-19: Prefeitura de Caraguatatuba faz testagem na Fundação Casa e CDP 
 
Caraguatatuba 
Marcelo Cunha, médico em Caraguá morre de COVID-19 
 
Rádio Oceânica 
Notícias 
Megaoperação contra drogas 
 
Notícias 
Os números da pandemia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-municipal-de-caraguatatuba-e-fundacc-instalam-letreiros-use-mascara/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-municipal-de-caraguatatuba-e-fundacc-instalam-letreiros-use-mascara/
https://www.litoralempauta.com.br/covid-19-prefeitura-de-caraguatatuba-faz-testagem-na-fundacao-casa-e-cdp/
https://www.litoralempauta.com.br/medicoemcaraguamorredecoronavirus/
https://oceanicafm.com.br/noticia/1222/megaoperacao-contra-drogas
https://oceanicafm.com.br/noticia/1227/os-numeros-da-pandemia
https://oceanicafm.com.br/noticia/1227/os-numeros-da-pandemia


 

 
 

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

Veículo: Tamoios News 
Litoral Norte contabilizado 1.507 casos e 65 mortes por Covid-

19 

 
O litoral Norte registrou nesta terça-feira (7), 1.507 casos e 65 mortes por novo 
coronavírus. Das 65 mortes registradas, cinco delas são de moradores não 
residentes. 

Com relação ao número de mortes, Caraguatatuba registra ou o maior número 
de casos, são 38 de moradores e duas de pessoas que morrem em hospitais 
da cidade. Na madrugada desta terça-feira (7), foi confirmada a morte do 
médico Marcelo Cunha, vítima do COVID-19. Ele trabalha na Casa de Saúde 
Stella Maris. 

São Sebastião registra dez mortes, três delas não residentes no 
município. Ubatuba contabiliza doze mortes, todos os moradores da 
cidade. Existem outras cinco mortes em investigação na região, três em São 
Sebastião; uma, em Caraguatatuba; e, uma em Ubatuba. 

São Sebastião líder ou número de casos, são 588; Caraguatatuba, tem 
483; Ilhabela, 242; e, Ubatuba, 194 casos. Existem outros 215 casos de 
investigação em Caraguatatuba (133), Ilhabela (51) e Ubatuba (31). São 
Sebastião não divulga casos de investigação. 

Em Caraguatatuba, são 17 pessoas internadas em UTI e outras 50 em leitos de 
enfermaria. São Sebastião tem nove pessoas internadas; em Ubatuba, são 
oito; e, em Ilhabela, uma. 

 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

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

Veículo: Tamoios News 
Pandemia: micro e pequenos reclamam que crédito não tem 

chegado 

 

Governo diz que a partir deste mês os resultados vão aparecer 

Como as dificuldades das micro e pequenas empresas em obter acesso ao 
crédito estão disponíveis a partir de terça-feira (7) por entidades da Comissão 
Mista do Congresso que analisam como ações do governo que não enfrentam 
cobranças -19. 

Segundo presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas 
Empresas e Empreendedores (Conampe), Ercílio Santinone, cerca de 50% 
desse público não tem conta bancária em nome da empresa ou empresa. “Eles 
trabalham com sua conta bancária pessoal. E outros que não possuem conta 
bancária porque, em qualquer função de contrato, perda ou crédito, foram 
negados e ficaram sem condições de operar qualquer atividade bancária - às 
vezes, uma caderneta de economia, e, às vezes, ainda, essa quantidade está 
em nome da esposa ou de um filho para quem não é bloqueado ou tem poucos 
recursos que consegue colocar nessa conta bancária em função de tributos 
que nem sempre conseguiram pagar ”, explicou. 

Ainda segundo presidente do Conampe, uma pandemia de novo coronavírus 
exibida “como mazelas do segmento, como uma evidência de falta de tradição 
em operações bancárias” . Ela pega sempre uma pequena empresa ou que 
tem pouco mais de faturamento, que tem tradição bancária, e que nenhum 
desses só está negativo. Então, foi feita uma seleção de pequenas empresas 
que já opera com o banco e essas conseguiram acessar o crédito. Aquelas que 
não operavam com o banco ou que não tinham tradição, não tinham feito 
comércio, não tinham limite pré-aprovado, essas não tinham conseguido os 
recursos ”, criticou. Santinoni. 

Crédito nas cooperativas 

Pelas cooperativas, Ênio Meinen, da Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), destacadas na comparação do intervalo de abril a junho deste ano, 



 

 
 

período agudo da pandemia, com o mesmo intervalo de 2019, uma carteira de 
crédito das cooperativas para esse público uma expansão próxima de 
30%. “Uma explicação básica é ver o fato de os empresários reunirem uma 
dupla condição: eles são clientes e donos ao mesmo tempo das 
cooperativas. Essa circunstância, além de facilitar o acesso ao crédito - 
conforme eu já falei -, também desonera substancialmente esses associados, 
donos de empreendimentos, com relação a custos de abertura de crédito, 
custos com seguros e tarifas ”, destacados. 

Apesar disso, o representante da OCB lamentou que apenas 10% dos 
empreendedores têm acesso às portas das cooperativas para procurar crédito 
nesse período. Como cooperativas, declaradas, respondem hoje por 10% do 
crédito total destinado ao pequeno negócio no Brasil e há um potencial 
evidente de expandir essa representatividade. 

“É fundamental, dado especialmente o tempo que as instituições levaram para 
colocar no ar, enfim, fazer a adaptação dos seus sistemas econômicos e seus 
sistemas tecnológicos, que podem ocorrer antes do Pese [Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos], é uma proposta que já está em 
discussão no âmbito da conversão em lei da Medida Provisória ”, lembrou 
Menien. 

Outro lado 

Ao rebater como críticas, o diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo 
Sérgio Neves, garantiu que o crédito começará a chegar para as micro e 
pequenas empresas brasileiras a partir da segunda quinzena de julho. “Os 
bancos privados têm todo o interesse em emprestar. Com os programas de 
risco compartilhado, a sociedade percebe o crédito chegando a partir da 
segunda quinzena de julho ”. 

Souza disse ainda que os bancos demonstraram “aversão” para concessão de 
empréstimos para microempresas a partir do mês de maio e, por isso, o 
incentivo ao crédito passou a depender da atividade do estado. “Esse 
resfriamento é natural e decora a ampliação da aviação ao risco por parte das 
instituições financeiras. Diante desse quadro, o novo impulso ao crédito passa 
a depender de um esforço fiscal por parte do estado, assumindo ou 
compartilhando o risco com instituições financeiras ”, destacou. 

O diretor do Banco Central avaliou a partir deste mês os Programas Nacionais 
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( Pronampe ) e 
Emergência de Acesso ao Crédito - conhecido como FGI - deve ganhar força e 
começar a obter mais resultados. 

O diretor também comparou uma crise econômica provocada pela covid-19 
com o enfrentamento pelo mundo em 2008. De acordo com ele, todas as 
medidas são tomadas pelo Banco Central para garantir a liquidez já 
impulsionada em R $ 175 bilhões no mercado de crédito. “Os esforços das 
medidas de liquidez e crédito são usados com severidade da crise atual. Em 
três meses, já implementamos o total da crise financeira internacional de 2008. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/pronampe


 

 
 

Nosso esforço monetário e fiscal é incomparável com os outros países 
emergentes e a maior parte dos países avançados ”, disse. Por Agência Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Veículo: Tamoios News 
CBH-LN realiza live sobre o uso da água e lança EAD em 

Educação Ambiental 
O encontro virtual contará com representantes dos governos federal e estadual, 

além de membros do CBH-LN 

 
O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) e o FunBEA - 
Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, responsável pelo Programa de 
Comunicação Social do Comitê, realiza no dia 8 de julho, quarta-feira, às 10h, 
ao vivo com o tema Água como um Bem Comum - O que estamos fazendo? A 
transmissão será pelas redes sociais das instituições Facebook.com/@cbhln e 
Youtube FunBEA: encurtador.com.br/ovCIR 

O encontro visa divulgar como ações de comitê e levantar questões sobre 
gerenciamento de recursos hídricos com enfoque nas perspectivas federal, 
estadual e municipal e fazer o lançamento da Formação EAD 'Cuidadores de 
Águas: Educação Ambiental e Gerenciamento de Recursos Hídricos no Litoral 
Norte de São Paulo '. A formação é uma realização do comitê do FunBEA, em 
parceria com a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). 

Estão confirmadas como participações de Luis Mello, representando a Agência 
Nacional das Águas (ANA); Renata Maranhão cancela sua presença por 
motivos de saúde. Iara Jacomini representa a Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (SIMA) e Denise Formaggia, pelo CBH-LN. A mediação será de 
Pedro Rego, vice-presidente e coordenador da CT-EA (Câmara Técnica de 
Educação Ambiental) do comitê. O encontro virtual também inclui a 
participação de Semémis Biasoli, secretária geral do FunBEA, que produz o 
lançamento da Formação EAD Educação Ambiental e Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. 

mailto:Facebook.com/@cbhln
http://encurtador.com.br/ovCIR


 

 
 

"Esse encontro é de extrema importância para a sociedade para a conquista de 
questões hídricas da região e o CBHLN é o espaço onde juntos, os órgãos 
estaduais e municipais e a sociedade organizada, praticam uma gestão das 
águas no litoral norte", Pedro Pedro Rego, vice -residente do CBH-LN. 

Ainda nesta valorização do comitê, enquanto o local de discussão e 
gerenciamento das águas na região, o Formaggia apresenta uma linha de 
tempo sobre as realizações em duas décadas do CBH. 

“Temos grandes problemas na área de saneamento que afetam a qualidade de 
vida no litoral norte, e dentro desse foco temos muitas conquistas como planos 
de bacias, fóruns de educação ambiental regional, acompanhamento de 
grandes empreendimentos impactantes da região”, conta Formaggia. 

Na visão de Giacomini, é bem complexa a gestão das águas. “O elemento vital, 
renovável e fugitivo, também possui recursos de bem público, privado e de uso 
comum”, indica. Luis Mello fornece informações como ações de educação e 
capacitação que a ANA desenvolve. “´Procuramos propiciar uma participação 
dos diversos setores da sociedade na gestão da água, vamos falar desse 
processo desde 2003, dos impactos que já observamos na gestão e nos 
desafios que temos hoje”. 

Conheça os participantes - Luis Gustavo Miranda Mello é oceanógrafo, 
especialista em recursos hídricos da ANA desde 2003, trabalha com 
capacidade e fomenta pesquisas para a gestão da água. Foi gerente de 
capacitação para o SINGREH por 6 anos. Desde 2014, trabalha também com 
processos participativos em comitês de bacia, com foco na elaboração 
participativa de planos de recursos hídricos. 

Iara Bueno Giacomini é oceanógrafa e mestre em limnologia. Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, desde 2009, passando pela coordenação de 
recursos hídricos, pela coordenação de fiscalização ambiental e pela secretaria 
executiva do CBH-LN. Atualmente exerce uma função de direção do 
departamento de planejamento e gestão de recursos hídricos do estado de SP. 

Denise Formaggia é engenheira civil, com especialização em engenharia 
sanitária industrial e saúde pública. Ingressou na Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, como diretor da Divisão de Saneamento do Centro de 
Saúde Pública até 1995. Foi Diretor do Serviço de Estatística Sanitária e 
Diretor do Núcleo Regional de Saúde de Caraguatatuba. Apresentado em 
2011. Foi coordenador do CT de Saneamento em várias oportunidades até 
2016. 

Pedro Fernando Rego é vice-presidente e coordenador da CT (Câmara 
Técnica) de Educação Ambiental do CBH-LN (Comitê de Bacias Hidrográficas 
do Litoral Norte), presidente do Instituto Educa Brasil e conselheiro do PESM 
NSS e NUCAR. É biólogo, gestor e educador ambiental. 

Semiramis Biasoli é doutora em ciências, com ênfase em políticas públicas de 
educação ambiental, graduada em ciências jurídicas, pós-graduada em gestão 



 

 
 

ambiental. Membro da Rede Paulista de Educação Ambiental (REPEA) e 
pesquisadora junto ao Laboratório de Educação e Política Ambiental 
(OCA). Trabalhe junto ao departamento de educação ambiental do Ministério 
do Meio Ambiente. É secretária geral do FunBEA - Fundo Brasileiro de 
Educação Ambiental desde 2012. 

Sobre uma formação EAD 'Cuidadores de Águas' - A formação é gratuita, 
com 40 horas EAD e 20 horas de tempo comunidade. O curso tem início em 13 
de agosto e as inscrições estão abertas a partir de 8 de julho. Serão 
disponibilizado 90 vagas. O objetivo é ampliar o conhecimento da missão e 
ações, fomentando a participação da sociedade junto ao comitê, por meio da 
comunicação social e educação ambiental. O público alvo são os membros e 
participantes das câmaras técnicas do CBH-LN, gestores de prefeituras e 
órgãos públicos, educadores da rede de ensino, líderes locais, representantes 
de instituições, estatísticas e movimentos socioambientais do litoral norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 08/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

Homens acima de 60 anos, com comorbidade, são as principais 
vítimas da Covid-19 em Caraguatatuba 

 
Levantamento da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba, aponta que homens com mais de 60 anos, comorbidade, são 
as principais vítimas de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. 

Entre elas estão doenças renais crônicas, diabetes, pressão alta e problemas 
cardíacos. Diante desse dado, a Prefeitura alerta para um maior risco desse 
grupo de risco. 

Somente março a 6 de julho foram registrados 38 óbitos na cidade, sendo 28 
em pacientes com comorbidades. Desses, 22 tinham mais de 60 anos, sendo 
19 de sexo masculino e 11 mulheres. 

O município tem cerca de 20 mil idosos e a preocupação é com a saída deles 
para realizar alguma atividade como, por exemplo, em uma agência bancária e 
até mesmo na convivência com pessoas de outros grupos que podem até ser 
assintomáticas, mas levar a vírus para dentro da casa daqueles que seguem o 
isolamento social. 

É comum ver esses idosos andando pelo Centro de Caraguatatuba ou tentando 
entrar no transporte coletivo, como uma senhora na última segunda-feira de 
embarque no ônibus rodoviário para o Centro. 

Como a gratuidade está suspensa neste período de pandemia, por orientação 
do Ministério Público, apenas para quem estiver em casa, protegido, ela relatou 
que precisava no banco porque costuma fazer suas próprias atividades. 

Uma observação importante constatada pela Saúde é o grupo mais suscetível 
também ou o atendimento médico de forma mais tardia. 

“Uma pessoa percebe que muitas vezes já está com alguma outra doença e 
não percebe ou não leva a sintomas graves e apenas uma unidade de saúde 
quando está em situação grave”, alerta o secretário de saúde, Amauri Toledo. 



 

 
 

Diante desse quadro, ele orienta o mesmo na casa de uma síndrome 
municipal, os idosos devem dirigir ou serem levados para uma Unidade de 
Atendimento Pronto (UPA) Central que é referência para o Covid-19 em 
Caraguatatuba. Lá, os idosos vão fazer a tomografia e o teste rápido. “Quando 
mais cedo o atendimento, maior chance de cura”, reduzir Toledo. 

Rede do bem 

As chamadas redes são bem alguns dos caminhos encontrados para ajudar 
esse grupo que mais sofre como consequências do Covid-19. 

Pensando nisso, uma equipe técnica do Centro Integrado de Atenção a Pessoa 
com Deficiência e Idoso (Ciapi), por meio da Secretaria de Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Idoso (Sepedi), tem várias ações para os usuários do Centro 
de Serviços Dia que, neste momento, não pode ir à unidade selecionada para 
suas atividades. 

Desde o início da pandemia, já foram entregues 1.184 kits de refeição no 
domicílio na residência de usuários. Com uma suspensão das atividades, o 
serviço era uma forma de seguir com o acompanhamento, aquelas em situação 
de vulnerabilidade social. 

A equipe também oferece kit de higiene, álcool em gel, sabonete líquido e 
máscaras de proteção para minimizar o contágio de doenças 
infectocontagiosas, dentro das residências dos assistidos pelo programa. 

Também foram disponibilizados vídeos de aulas focadas em fisioterapia, 
atividades físicas, culinária. Ainda são feitas visitas domiciliares com o intuito 
de verificar a situação deles e o cumprimento das ações da rede de apoio aos 
usuários durante uma pandemia. 

Por outro lado, uma equipe da Vigilância Sanitária faz o acompanhamento dos 
Institutos de Longa Permanência de Idosos (ILPI) para verificar as condições 
dos moradores idosos. 

Prevenção 

Diante desse cenário, os idosos devem adotar todas as medidas de ameaça já 
permitidas, como distanciamento social, uso de máscaras, higienização 
constante das mãos, limpeza e desinfecção de alimentos e ambientes e, o mais 
importante, usar a Rede de Apoio de amigos, vizinhos, filhos para situações em 
que é necessário sair). 

 
 
 
 

  
 



 

 
 

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

Veículo: Radar Litoral 

 
Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nesta sexta 

devido à compensação de jornada 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nesta sexta-feira (10/7), 
conforme as compensações de jornadas e datas comemorativas previstas no 
Calendário Municipal de 2020. Alguns serviços públicos municipais estarão de 
plantão no período (10 e 12/7). O atendimento nas repartições públicas 
continua na segunda-feira (13/7), das 10h às 14h. 

A Lei nº 17.264/2020, de autoria do governador João Dória, alterou a data de 
comemoração do feriado civil de 9 de julho para o dia 25 de maio deste ano 
para diminuir a circulação de pessoas e evitar a disseminação do novo 
coronavírus (Covid-19). O expediente será normal no dia 9 de julho (quinta-
feira). 

O dia 10 de julho está incluso nas compensações em minutos de jornada diária 
previstas no Calendário Municipal de 2020.  Com a antecipação do feriado da 
Revolução de 32 para o dia 25 de maio, o dia não trabalhado no mês passado 
será descontado no Vale Refeição de julho. 

Serviços essenciais 

Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão monitoram o tráfego vias e vários logradouros públicos do município 
de sexta a domingo (10 a 12/7), das 8h às 20h. A Defesa Civil opera em regime 
de plantão de 24 horas, no número 199. 

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda verifica se os 
estabelecimentos estão de acordo com o Decreto 1.273/2020, que estabelece 
os critérios e procedimentos para a retomada segura, gradativa e consciente 
das atividades econômicas em Caraguatatuba, em razão da pandemia da 
Covid-19 (doença causada pela nova cepa do coronavírus). Para não terem as 
mercadorias apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as 
licenças em mãos. Não serão aceitos protocolos. A venda de produtos em 



 

 
 

desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a 
atividade também será fiscalizada com rigor. Para reaver o material 
apreendido, os infratores têm que pagar uma multa de 200 VRM’s (Valor de 
Referência do Município/ 1 VRM = R$ 3,57), equivalente a R$ 714, mais a taxa 
de apreensão de R$ 35,70 para cada unidade apreendida. O prazo para 
recorrer da penalidade é de 10 dias. 

Os fiscais de posturas da Secretaria de Urbanismo fazem novas inspeções e 
acompanham procedimentos já em andamento, checam denúncias de 
perturbação do sossego, capacidade de ocupação de templos religiosos e 
quiosques, entre outras medidas definidas pelo Decreto 1.273/2020. 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde vistoria a aglomeração de 
pessoas nos comércios essenciais, uso de máscaras e a lotação desses 
espaços. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (de segunda a sexta, das 8h às 
20h; aos sábados das 8h às 14h/ somente telefones com DDD 12 do 
município) ou 190, da Polícia Militar, que tem atuado nesses casos uma vez 
que o decreto estadual proíbe a abertura de vários tipos de estabelecimentos. 
O aplicativo Caraguatatuba 156 está disponível para download “Play Store” do 
celular. O canal também possui o site 
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ServicosPortalExterno/Index. 

As equipes da Limpeza Urbana, Tratamento e Destinação Final Infraestrutura, 
Manutenção e Reparos da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) estão de 
plantão no período. 

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração continua com as 
rondas nos prédios da Prefeitura de Caraguatatuba.  O telefone da base da 
Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-8176.  A coleta de lixo funciona 
normalmente. 

  

Transporte da Saúde e SAMU 

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde mantém as viagens 
previamente agendadas dos pacientes para tratamentos em outras cidades. Os 
moradores de Caraguatatuba internados em outros municípios, após a alta 
médica, devem adotar o procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre 
em contato com Setor de Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone 
(12) 3897-9770, para a remoção deles para a casa. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funciona durante 24 
horas com quatro Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre as regiões do 
Centro, Centro-Norte, Centro-Sul, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte 
avançado que cobre a cidade inteira. O telefone é o 192. 

 
 
 
 

  



 

 
 

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

Veículo: Nova Imprensa 
Homem é multado por manter arara em cativeiro e permanece 

com o animal 
Policiais ambientais não encontraram um local para destinar a ave 

 
Uma arara Canindé, sem autorização para criação, foi encontrada dentro de 
uma gaiola, em uma residência em Caraguatatuba, nesta segunda-feira (6). 
A Polícia Militar Ambiental esteve no local e multou o responsável, W.A.R., em 
R$ 500. Porém, o animal silvestre continuou com o proprietário. 

Segundo os policiais, não havia um local adequado para destinar a ave e, 
então, designaram o autuado como “fiel depositário” da arara, o que o torna 
obrigado a zelar pela vida do animal, sob pena de prisão. 

Os policiais ambientais verificaram que havia na casa um viveiro para a arara, 
que estava sem sinais de maus tratos, bem como tinha água e alimentação 
suficiente, além de espaço e abrigo contra sol e chuva. 

A arara foi localizada após denúncia anônima de que a ave estaria em cativeiro 
no bairro Terralão. No local, W. confirmou a equipe da PM não possuir 
autorização do órgão competente para criação da arara. 
 
Diante do fato, foi elaborado um auto de infração ambiental ao proprietário, por 
ter infringido o artigo 25, parágrafo 3°, inciso III, posse de animal silvestre sem 
autorização. Ele também responderá ainda pelo crime ambiental previsto no 
artigo 29, parágrafo 1°, inciso III, da lei federal 9605/98. 

https://novaimprensa.com/2020/07/ddm-caraguatatuba-doa-mais-160-kg-racao-ong.html
https://novaimprensa.com/2020/07/faccao-criminosa-desmantelada-mais-r-500-mil-drogas.html


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

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

em 7 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 9.965 casos 
confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Foram registrados 296 novos 
casos, sendo 9 mortes, até às 20h desta terça-feira (7). 
 
Ao todo foram registradas 350 mortes pela doença em 33 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/2020/07/07/mortes-por-coronavirus-confirmadas-no-vale-e-regiao-bragantina-em-7-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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/07/2020 
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Veículo: Contra e Verso 

 
É ano de Eleição 5 

 
E o assunto Eleição não para. Aliás nunca parou, seja em ano Eleitoral ou não 
a disputa pelo poder, pela vitória nas urnas e pela hegemonia política na cidade 
é uma luta diária e incansável. 

  

Esqueci 

Começamos a coluna de hoje apontando o esquecimento do Editor quanto a 
uma nota da coluna anterior, que diz respeito às candidaturas para Vereador 
em Caraguá. 

  

Média 

Como afirmamos, serão em torno de 276 candidatos a Vereador, sendo 192 
homens e 84 mulheres, isso se todas as legendas apresentarem chapa 
completa, que agora passa a ser pura, ou seja, sem coligação. 

  

Porcentagem 

Calculando o número de candidatos pelo número de vagas, chegamos ao 
cálculo de 18,4 candidatos/vaga, o que chega perto de um Vestibular para 
Medicina. 

  

Preparação 

Sendo assim, prepare-se pois como pode observar o caminho é árduo, o eleitor 
é ingrato e interesseiro e as decepções serão muitas!!! 

  



 

 
 

Complemento 

O Advogado Fábio Alencar, filho do ex-Vereador e candidato a Prefeito pelo 
Solidariedade, Álvaro Alencar Trindade mandou mensagem informando uma 
complementação quanto ao Quociente Eleitoral relativo aos partidos que não 
obtiverem o número mínimo. 

  

Direitos 

Segundo o Fábio os pequenos, ou seja, aqueles que não conseguirem os 
estimados 4.600 votos para o Quociente Eleitoral em Caraguatatuba também 
terão chance de concorrer a uma cadeira na hora das sobras, ou seja, todas as 
legendas terão chance nas Eleições Municipais deste ano. 

  

Preparação 

Cada vez mais o cenário mostra que a campanha para Prefeito e ainda mais 
para Vereador será dura, extremamente competitiva e por demais exaustante. 
Uma boa opção é ser preparar, ouvindo especialistas ou fazendo um curso 
preparatório, feito por um Jornalista da cidade que conhece do assunto!!!. 

  

Fundo 

Nestas Eleições muitos partidos, para não dizer todos, irão se valer do Fundo 
Eleitoral Partidário para organizar e manter seus gastos durante a campanha. 

  

Valor 

O valor do Fundo Partidário para a caça ao voto este ano está estimada em 
mais de R$ 2 Bilhões. É muita grana para ser dividida em 33 legendas com 
representação na Câmara dos Deputados em Brasília, mas atenção; o valor é 
para distribuir no partido no país todo. 

  

Partidos 

Os valores para os partidos que disputam a Eleição em Caraguatatuba serão 
os seguintes: PT mais de R$ 200 Milhões, PSL com mais de R$ 193 Milhões, 
PSD mais de R$ 157 Milhões, MDB com mais de R$ 154 Milhões, PSDB mais 
de R$ 126 Milhões e Republicanos com mais de R$ 104 Milhões. 

  

Partidos 1 

E a lista de vultuosas somas continua. PDT com mais de R$ 99 Milhões, 
Solidariedade mais de R$ 42 Milhões, PSOL com mais de R$ 40 Milhões, PTB 



 

 
 

mais de R$ 35 Milhões, Rede mais de R$ 20 Milhões, PTC mais de R$ 5 
Milhões, Democracia Cristã mais de R$ 4 Milhões e PRTB mais de R$ 1 
Milhão. 

  

Partidos 2 

Caso tenha esquecido alguma legenda, publicamos na coluna seguinte. 

  

Partidos 3 

Como dissemos, os valores de cada legenda servem para o partido em todo o 
Brasil e dependendo, Caraguá não vai receber nem um mísero quinhão de toda 
esta bolada. 

  

Adiantou-se 

Numa reunião entre filiados, amigos e simpatizantes, o ex-Prefeito Antonio 
Carlos da Silva manifestou-se contra o uso do Fundo Partidário para o cargo 
Majoritário, ou seja, a sua candidatura, dizendo que usará o dinheiro para a 
campanha a Vereador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Veículo: Jornal Atos 
Megaoperação desmantela quadrilha de traficantes no Litoral 

Polícia Civil prende 16 criminosos em três cidades praianas; drogas 
apreendidas são avaliadas em quase meio milhão 

 
Após sete meses de investigação, a Polícia Civil de São Sebastião deflagrou 
uma megaoperação na última segunda-feira (6) contra uma quadrilha de 
traficantes de drogas que atuava em três cidades do Litoral Norte. Além de 
prender 16 criminosos, a ação resultou na apreensão de uma quantia de 
entorpecentes avaliada em quase R$ 500 mil. 
 
Comandada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de 
São Sebastião, a operação contou com a participação de cerca de 160 policiais 
civis de diversas delegacias da RMVale (Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). 
 
Ao todo, foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão, distribuídos por 
endereços em Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Nos imóveis, foram 
apreendidas duas armas de fogo, 76 quilos de maconha e 3052 
mil micropontos de LSD (ácido lisérgico) e MDMA (metanfetamina). Enquanto a 
erva apreendida é avaliada em cerca de R$ 125 mil, as drogas sintéticas 
possuíam um valor de mercado de até R$ 350 mil. 
 
Poucas horas após o fim da operação, a Justiça bloqueou bens, como carros e 
motocicletas, e aproximadamente R$ 30 mil da conta bancária de um homem 
apontado como líder da quadrilha. 
 
De acordo com a Dise, os 16 presos na operação integravam uma facção 
responsável pela comercialização de entorpecentes no Litoral Norte e no 
abastecimento de diversas cidades do Vale do Paraíba. 
 



 

 
 

Encaminhado à Delegacia de São Sebastião, o grupo aguarda transferência 
para alguma unidade estadual de CDP (Centro de Detenção Provisória), onde 
aguardará o julgamento. Além de tráfico de drogas, os criminosos responderão 
por formação de quadrilha, podendo ser condenados até 18 anos de prisão. 
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Editoria: Notícias 

Veículo: Rádio Oceânica 
Megaoperação contra drogas 

Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela foram alvo de mandados de prisão e 
apreensão por tráfico de drogas e outros crimes. 

 
Uma força-tarefa da Polícia Civil que contou com policiais de todo o Vale do 
Paraíba, promoveu uma megaoperação de combate ao tráfico de drogas e o 
crime organizado em Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. 

Dezesseis pessoas foram presas e cumpridos 43 mandados - 28 de busca e 
apreensão domiciliar, 11 de prisões temporárias e 4 de prisões preventivas de 
uma organização criminosa. 

A operação teve início de madrugada e contou com a participação de policiais 
civis de várias cidades do Vale do Paraíba. 

Chamada de Tea Shop, operação buscou mais de 30 pessoas, cujos nomes 
apareceram nas investigações feitas pela polícia do litoral, por participação no 
tráfico de drogas e outros crimes. 

Foram apreendidos cerca de 76 quilos de maconha, mais de 3 mil micropontos 
de LSD e de metanfetamina, cocaína, armas, munições e veículos. 

R$ 30 mil foram bloqueados das contas bancárias de alguns dos suspeitos. 
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Editoria: Notícias 

Veículo: Rádio Oceânica 
Os números da pandemia 

São mais de 1519 os casos confirmados de coronavírus no Litoral Norte 
Paulista 

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

O total de casos confirmados em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela, aumentou para 1519 com oito mortes causadas pela doença. 

Caraguatatuba registra 38 mortes e tem uma sob investigação, além de 483 
casos confirmados e 133 suspeitos. 

São Sebastião é a cidade com o maior número de infectados. São 593 casos, 
com 10 mortes por Covid-19 e três sob investigação. 

Em Ilhabela três mortes estão relacionadas à pandemia, mas a cidade aguarda 
os resultados de 51 exames. 242 casos já foram confirmados. 

Ubatuba registra doze mortes por coronavírus e uma aguarda resultado. A 
cidade tem 201 casos confirmados e 29 sendo investigados. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 

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

Veículo: Repórter Litoral 
 

Três são presos por tráfico de drogas no Casa Branca em 
Caraguatatuba 

 
A Polícia Militar de Caraguatatuba, deteve três pessoas na noite desta 
segunda-feira (07/07), pelo crime de tráfico de entorpecente no bairro Casa 
Branca na região Norte da cidade. 

Os acusados estavam na escadaria que dá acesso a parte alta do bairro 
sentados quando foram abordados pela equipe da Polícia Militar por se tratar 
de lugar conhecido pela plástica da venda de entorpecentes. 

Durante revista foi localizado uma sacola plástica contendo, 183 pinos cocaína, 
19 trouxinhas maconha, 141 pedras de crack, 02 celulares e R$305,00 em 
dinheiro trocado. Os acusados confessaram que estavam fazendo pico 
vendendo droga no local. 

Na delegacia foi elaborado boletim de ocorrência de tráfico de entorpecentes, 
ficando os acusados presos à disposição da justiça. 
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Editoria: Polícia 

Veículo: Repórter Litoral 
Polícia Milita Ambiental derruba construção no interior do 

Estadual da Serra do Mar 

 
Policiais Militares da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental Terrestre do 3° 
Batalhão de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo em ação em 
conjunto com guardas parque da Fundação Florestal, deslocaram-se até a 
Estrada dos Tucanos, s/nº, bairro Alto da Serra que está inserido no PESMAR, 
para cumprirem uma determinação de destruição de construção irregular 
dentro de área de preservação permanente dentro do Parque Estadual da 
Serra do Mar. 

 

O local foi anteriormente fiscalizado e autuado pela polícia ambiental no último 
sábado dia (04/07), a destruição dos materiais de construção foi realizada de 
forma a minimizar ao máximo o dano ambiental, para que ocorra a recuperação 
da área através da regeneração natural do local. 
 



 

 
 

 
Fotos: Polícia Ambiental 
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Veículo: Repórter Litoral 
 

Prefeitura Municipal e Fundacc instalam letreiros ‘Use Máscara’ 
para conscientização da população 

 
A Prefeitura Municipal 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”, relatou 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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Editoria: Saúde 

Veículo: Repórter Litoral 
 

SAMU de Caraguatatuba já atendeu mais de 5 mil chamados 
em 2020 

 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Caraguatatuba 
fechou o primeiro semestre de 2020 com 5.638 atendimentos. No mesmo 
período de 2019, o SAMU atendeu 7.369 ocorrências. Essa diferença entre os 
números representa uma queda de 23%. 

O levantamento do Setor de Estáticas do SAMU apontou que cerca de 40% 
das ocorrências estão relacionadas à mal súbito, que é um sintoma de diversos 
problemas de saúde. Esse percentual equivale a 2.160 atendimentos. 

O dado ainda mostra que a soma do número de atropelamentos, acidentes de 
trânsito com vítimas e acidentes com motocicletas atendidos pelo SAMU 
chegam a 259. Esse número representa, aproximadamente, 5% do total de 
atendimentos do semestre. Somente em acidentes envolvendo motos, o SAMU 
atendeu 129 chamados. 

O mesmo levantamento indicou que, além desses atendimentos, a equipe deu 
suporte a 234 gestantes, pessoas vítimas de infarto agudo do miocárdio (IAM), 
acidente vascular cerebral (AVC) e parada cardiorrespiratória. Outros tipos de 
ocorrências, como queimaduras, situações consideradas de urgência ou 
emergência, crises convulsivas, somam 2.718. 

Com pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o SAMU passou atender, com 
segurança e a implantação de um novo procedimento operacional padrão 



 

 
 

(POP), casos suspeitos da doença. No mês de março, foram registrados 19 
chamados para atender esse tipo de situação. Mas, até o final de junho, esse 
número saltou para 160, um aumento de 742%. 

Quando acionar o SAMU? 

O SAMU deve ser acionado pelo 192 em casos de queimaduras graves; 
afogamentos; Choque elétrico, crises convulsivas, suspeito de infarto ou 
acidente vascular cerebral, crises hipertensivas e dores no peito de 
aparecimento súbito e outras situações consideradas de urgência e 
emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso. 

É importante que a pessoa siga todas as orientações da equipe para que não 
haja complicações. 

SAMU Caraguatatuba – O serviço no município conta com quatro ambulâncias 
Unidades de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado 
(USA) com bases descentralizadas na Região Sul (Perequê-Mirim) e Norte 
(Massaguaçu) e uma base central. 

O SAMU de Caraguatatuba é formado por 65 profissionais, entre médicos, 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e condutores socorristas. 
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Rajadas de vento de até 74 km/h podem atingir região nos 
próximos dias 

 
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para uma nova frente 
fria que chegar entre esta terça-feira (7) e quinta-feira (9), acompanhada de 
fortes rajadas de vento que podem atingir até 74 km/h. 

Dados da Marinha do Brasil indicam que a área que compreende o litoral de 
Santa Catarina (SC) ao Rio de Janeiro (RJ), passando pelo Litoral Norte, pode 
ser atingida por ventos fortes que variam de 50 a 61 km/h já nesta terça até 
quarta-feira (7 e 8). 

Já para quinta-feira a previsão é de mais intensidade nos ventos, podendo 
atingir força de até 74 km/h. As atenções devem ser redobradas em relação a 
transtornos  como destelhamentos e quedas de árvores. As condições ainda 
devem deixar o mar agitado e perigoso para navegação. 

Nessas condições, as ondas podem chegar em até 4 metros. Portanto, 
navegantes devem permanecer com seus barcos ancorados nas marinas ou 
píeres. 

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil de Caraguatatuba pelo 
telefone 199. 
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Veículo: Repórter Litoral 
Vereadores aprovam projeto da LDO em Caraguatatuba 

 
A 23ª sessão ordinária do ano foi realizada na noite desta terça-feira (07/07), 
pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, que aprovou 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. 

Assim como ocorreu na última semana, na votação em primeiro turno, a 
propositura foi aprovada por 10 votos a 5. Foram contrários ao projeto, 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, em 2021 será destinado R$ 210,4 milhões para a 
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. 



 

 
 

Na primeira parte da sessão, foram aprovados nove requerimentos, que podem 
ser acessados no site da Câmara Municipal e em seu facebook oficial. Além 
disso, os vereadores aprovaram também por unanimidade duas moções. 

A moção de nº 17/20, de autoria do vereador Ceará, congratula com a 
Corporação do Corpo de Bombeiros em Caraguatatuba, pela passagem do dia 
02 de julho. Já a moção 18/20, do vereador e presidente da Casa, Carlinhos da 
Farmácia, congratula com o Meritíssimo Juiz Ayrton Vidolin Marques Junior, 
pelos relevantes serviços prestados ao município. 

A 23ª sessão ordinária do ano ocorreu 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, fez-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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Mais Saúde: Prefeitura investe R$ 17,2 milhões em ampliação 
de 54 leitos no Stella Maris e UBS no Golfinhos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba tem mostrado que investir em saúde é salvar 
vidas. Por isso, cada dinheiro aplicado na pasta é para melhorar o atendimento 
de pacientes, bem como aumentar o número de leitos de Enfermaria e UTI 
(Unidade de Tratamento Intensivo). 

Prova disso é que o município, em meio a pandemia, preferiu adaptar novas 
estruturas para que as mesmas sejam usadas em definitivo pelos pacientes ao 
invés de montar hospitais de campanha que possam ser desmontados 
futuramente. A UPA Centro virou UPA Covid-19 e recebe 80 leitos e 12 
respiradores. 

Recentemente foi entrega a UBS do Rio do Ouro nova para realizar pelo 
menos 1,4 mil atendimentos/mês. 

A Prefeitura de Caraguatatuba continua investindo dinheiro público em obras 
importantes. Uma delas é a ampliação de pelo menos 54 leitos hospitalares na 
Casa de Saúde Stella Maris. 

Com investimento de R$ 14 milhões, o prédio ganhará também leitos de 
urgência, emergência e observação, além de espaço médico, enfermarias, 
espaço de isolamento, sala de preparo, farmácia, posto de enfermagem, 
cozinha hospitalar, câmaras frias, além de consultórios, recepção, sala de 



 

 
 

espera, sala de inalação, sala de medicação, área de maca, espaço Samu, 
banheiros acessíveis, rampas, estacionamentos, paisagismo e guarita nova. 

A empresa contratada realiza obras do estacionamento, drenagem, rampa 
de acesso nos espaços internos da unidade hospitalar. Recentemente o 
espaço recebeu a instalação da cabine primária moderna para garantir, sem 
problemas, o fornecimento de energia no local. 

A cabine primária é de extrema importância para que haja a distribuição 
correta de energia e também para garantir economia tanto financeira 
quanto de recursos elétricos. 

UBS Golfinhos 

A Prefeitura de Caraguatatuba também continua com as obras de construção 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Balneário dos Golfinhos, na 
Região Centro-Sul da cidade. 

Com a obra, a Prefeitura vai desafogar o atendimento nas UBS’s do Tinga e 
Morro do Algodão. Serão beneficiados moradores do Jardim das Palmeiras, 
Golfinhos, Recanto do Sol, Pontal Santamarina e Britânia. 

A UBS do Golfinhos terá seis consultórios médicos, dois consultórios 
odontológicos, farmácia, sala de vacina, sala de coleta e procedimentos, sala 
de observação, sala de inalação, sala de curativos, setor administrativo, 
recepção, vestiário, refeitório, copa, sala de atividades coletivas, almoxarifado, 
depósito de materiais, além de sala de espera, banheiros, recepção e área 
para ambulância. 

O investimento da Prefeitura de Caraguatatuba chega a R$ 3,2 milhões e a 
previsão de entrega é neste segundo semestre. 
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PATs de São José, Jacareí, Caraguá e São Sebastião oferecem  

47 vagas de emprego nesta terça-feira 
Oportunidades são em variadas áreas 

    

Arquivo/Meon 

 
Confira abaixo as oportunidades de emprego 

 
Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de São José dos Campos, 
Jacareí, Caraguatatuba e São Sebastião estão com 47 oportunidades de 
emprego nesta terça-feira (7). 
 
São José 
Os interessados pelas oportunidades de emprego em São José devem se 
dirigir ao PAT, das 8h às 16h. Não é necessário agendamento prévio. 
Entretanto, a orientação é que os cidadãos confiram as vagas disponíveis 
no site da prefeitura antes de se dirigirem ao posto, e somente se dirijam ao 
PAT se estiverem dentro do perfil exigido. 
Confira as vagas de emprego: 
Acabador de Mármore (saber serrar, fazer acabamentos e instalação, se 
necessário) – 2 vagas 
Confeiteiro (auxiliar na produção de bolos, recheio e cobertura. Organizar e 
controlar o estoque, manter limpa e conservada a cozinha. Realizar 
atendimento ao público. Preferencialmente feminina) – 1 vaga 
Marceneiro (meio oficial de marcenaria. CNH “A” ou “B”) - 1 vaga 
* Vagas atualizadas às 8h41 desta terça-feira (7) 
 
Jacareí 
Mais informações sobre as vagas oferecidas pelo PAT de Jacareí podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 3951-7943. Conforme consta no site do posto, para 
atendimentos de seguro desemprego e esclarecimentos de dúvidas sobre 

https://servicos.sjc.sp.gov.br/VagasPat/
http://www.jacarei.sp.gov.br/cidadao/pat-posto-de-atendimento-ao-trabalhador/


 

 
 

vagas de emprego e plataformas de acesso remoto, o PAT de Jacareí está 
emitindo senhas de atendimento das 08h às 13h30, de segunda a sexta-feira. 
Confira as vagas de emprego: 
Auxiliar Administrativo (necessário experiência comprovada na função em 
Carteira de Trabalho ou Carta de Referência, Curso Superior (cursando) 
Administração, Contabilidade ou Recursos Humanos. Ter conhecimento em 
word e excel, rotinas administrativas: como banco e nota fiscal. Residir em 
Jacareí próximo ao bairro São João) – 1 vaga 
Auxiliar de Limpeza (necessário experiência comprovada na função em 
Carteira de Trabalho. Irá executar atividades de limpeza dos cochos da 
produção de caixas. Residir em Jacareí/SP) – 1 vaga 
Consultor de Vendas (necessário experiência com vendas em qualquer 
segmento. Irá atuar na área comercial da empresa, no atendimento ao cliente, 
negociação de produtos/imóveis da construtora em Jacareí SP. Terá 
desenvolvimento profissional na área, incentivo ao curso TTI – Técnico em 
Transações Imobiliárias. Residir em Jacareí ou São José dos Campos/SP) – 1 
vaga 
Pedreiro (necessário experiência comprovada na função em Carteira de 
Trabalho. Irá executar atividades de construção mediante utilização de blocos 
de concreto, argamassas e concretos em geral. Zelar pela conservação dos 
locais onde estão sendo realizados os serviços. Residir em Jacareí ou São 
José dos Campos/SP) – 1 vaga 
* Vagas atualizadas às 10h16 desta terça-feira (7) 
 
Caraguatatuba 
Já os interessados nas oportunidades oferecidas pelo PAT de Caraguá devem 
encaminhar o currículo, preferencialmente, via o e-mail 
vagaspatcaragua@gmail.com, das 8h às 12h. A prefeitura pede para que 
sejam encaminhados apenas currículos pertinentes às vagas divulgadas, 
sendo que, as vagas no site serão atualizadas às 8h e 12h, não sendo aceitos 
currículos após a vaga ter sido retirada do site. 
Confira as vagas de emprego: 
Analista de Rota (CNH “B”) – 1 vaga 
Assistente Financeiro (conhecimento em excel) – 1 vaga 
Auxiliar de Dentista (CRO em dia) – 1 vaga 
Auxiliar de Limpeza PCD – 1 vaga 
Auxiliar de Limpeza Hospitalar – 1 vaga 
Auxiliar de Saúde Bucal (credenciamento ativo) – 1 vaga 
Contador (CRC ativo) – 1 vaga 
Cozinheira (disponibilidade de horário e para trabalhar aos finais de semana) – 
1 vaga 
Cozinheira (disponibilidade de horário) – 1 vaga 
Cozinheira (experiência em cozinha de quiosque) – 1 vaga 
Empregada Doméstica (limpeza e cozinha) – 1 vaga 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/07/vagas-no-pat/


 

 
 

Enfermeiro do Trabalho (COREN ativo e disponibilidade de trabalhar em escala 
5×2) – 1 vaga 
Farmacêutico – 1 vaga 
Farmacêutico (Responsável Técnico) – 1 vaga 
Fisioterapeuta (Clínica de Estética. CREFITO ativo e sem débitos) – 1 vaga 
Fonoaudiólogo (Conselho de Classe Ativo) – 1 vaga 
Instrutor de Bombeiro Civil – 4 vagas 
Instrutor de Curso Livre na área de Segurança Patrimonial e Supervisão – 4 
vagas 
Mecânico de Automóveis (CNH “B”) – 1 vaga 
Serralheiro (CNH “B”) – 1 vaga 
Supervisor de Higienização – 1 vaga 
Técnico de Automação Mecatrônica ou Eletrônica (conhecimento em 
Engenharia Clínica) – 1 vaga 
Técnico de Enfermagem – 1 vaga 
Vendedor (atuará no setor de comunicação visual. Possuir moto própria) – 1 
vaga 
Vendedor PCD (experiência com atendimento ao público) – 1 vaga 
* Vagas atualizadas às 8h desta terça-feira (7) 
 
São Sebastião 
Os canais de contato do PAT de São Sebastião são: WhatsApp (12) 97813-
0003 e (12) 99211-6333; Centro: (12) 3892-1600; Costa Norte: (12) 3861-1424; 
Costa Sul: (12) 3865-3656; E-mail: patsaosebastiao@emprego.sp.gov.br. 
 
Confira as vagas de emprego: 
Auxiliar de Loja (ter ensino médio completo. Moradores de Toque-Toque 
Pequeno à Boraceia) – 1 vaga 
Marceneiro (ter experiência na CTPS e ensino fundamental completo. 
Moradores de Maresias até Camburi) – 1 vaga 
Repositor de Mercadorias (ter ensino médio completo. CNH “A” e ter moto 
própria. Moradores de Maresias à Barra do Una. Aceita PCD) – 1 vaga 
Empregada Doméstica (ter experiência e ensino fundamental completo. 
Moradores região central) – 1 vaga 
Farmacêutico (ter experiência na CTPS e ensino superior completo. CNH “B”. 
CRF ativo) – 1 vaga 
Maitre Bilíngue (ter ensino médio completo. Desejável ensino superior) – 1 
vaga 
Recepcionista Bilíngue (ter ensino médio completo. Desejável ensino superior. 
Experiência na área) – 1 vaga 
Tosador (ter experiência na área, curso e ensino fundamental completo) – 1 
vaga 
* Vagas atualizadas às 9h52 desta terça-feira (7) 

 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/pat/index.asp?idlink=2


 

 
 

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

Veículo: Meon 
 

Prefeituras do Litoral Norte divulgam comunicados alertando 
sobre fortes ventos e agitação marítima 

 
A orientação é reforçar os cuidados nesta semana e evitar embarcações 

    
Os alertas de ventos fortes na região do Vale do Paraíba a partir desta terça-
feira (7), estão sendo reforçados também pelas prefeituras do Litoral Norte. As 
rajadas que podem chegar a 90 km/h em algumas cidades do estado podem 
surpreender os moradores até quinta-feira (9).  
 
Notas emitidas pelas prefeituras 
A prefeitura de Ilhabela informa que as condições climáticas darão origem à 
uma nova frente fria e que na quarta-feira (8), as rajadas de ventos serão mais 
intensas, acompanhadas de precipitações espalhadas pelo estado de São 
Paulo. Acrescenta ainda que "é esperada maior agitação marítima em todo o 
litoral paulista" e que a atenção deve ser redobrada em relação a transtornos 
como destelhamentos, quedas de árvore e ocorrências relacionadas ao mar. 
Já a prefeitura de Caraguatatuba, disse que Dados da Marinha do Brasil 
indicam que a área que compreende o litoral de Santa Catarina (SC) ao Rio de 
Janeiro (RJ), passando pelo Litoral Norte, pode ser atingida por ventos fortes 
que variam de 50 a 61 km/h já nesta terça e quarta. Na quinta-feira a previsão 
é de mais intensidade nos ventos, podendo atingir força de até 74 km/h.  Sobre 
a agitação do mar, diz que as ondas podem chegar em até 4 metros. Portanto, 
navegantes devem permanecer com os barcos ancorados nas marinas ou 
píeres. 
Em casos de emergência, avisa ainda que o telefone da Defesa Civil é o 199. 
A prefeitura de São Sebastião está compartilhando o post a seguir pelas redes 
sociais para avisar os moradores do perigo, estendendo o alerta para até o dia 
12 de julho. 

https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/defesa-civil-de-sao-paulo-emite-alerta-de-ventos-de-ate-95-km-h-na-regiao
https://www.meon.com.br/noticias/rmvale/defesa-civil-de-sao-paulo-emite-alerta-de-ventos-de-ate-95-km-h-na-regiao
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Prefeitura de Caraguatatuba investe R$ 17,2 milhões em 

ampliação de 54 leitos 
Os leitos serão feitos no no Stella Maris e UBS no Golfinhos 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba vai investir em saúde para melhorar o 
atendimento de pacientes e aumentar o número de leitos de Enfermaria e UTI 
(Unidade de Tratamento Intensivo). 
 
O município, em meio a pandemia, preferiu adaptar novas estruturas para que 
as mesmas sejam usadas em definitivo pelos pacientes ao invés de montar 
hospitais de campanha que seriam desmontados futuramente. A UPA Centro 
virou UPA Covid-19 e recebe 80 leitos e 12 respiradores. E, recentemente, foi 
entregue a UBS do Rio do Ouro para realizar pelo menos 1,4 mil 
atendimentos/mês. 
A Prefeitura de Caraguatatuba segue investindo dinheiro público em obras 
como a ampliação de pelo menos 54 leitos hospitalares na Casa de Saúde 
Stella Maris. 

Com investimento de R$ 14 milhões, o prédio ganhará também leitos de 
urgência, emergência e observação, além de espaço médico, enfermarias, 
espaço de isolamento, sala de preparo, farmácia, posto de enfermagem, 
cozinha hospitalar, câmaras frias, além de consultórios, recepção, sala de 
espera, sala de inalação, sala de medicação, área de maca, espaço Samu, 
banheiros acessíveis, rampas, estacionamentos, paisagismo e guarita nova. 
A empresa contratada realizará as obras do estacionamento, drenagem, rampa 
de acesso nos espaços internos da unidade hospitalar. Recentemente o 
espaço recebeu a instalação da cabine primária moderna para garantir, sem 
problemas, o fornecimento de energia no local. 

A cabine primária é de extrema importância para que haja a distribuição correta 
de energia e também para garantir economia tanto financeira quanto de 
recursos elétricos. 

 
 

https://www.agoravale.com.br/GCWAVRESP/Manager/Editor/js/tinymce/plugins/filemanager/uploader/noticias/2020/7-julho/upa-caragua.jpeg


 

 
 

UBS Golfinhos 
A Prefeitura de Caraguatatuba também continua com as obras de construção 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Balneário dos Golfinhos, na 
Região Centro-Sul da cidade. 

Com a obra, a Prefeitura vai desafogar o atendimento nas UBS's do Tinga e 
Morro do Algodão. Serão beneficiados moradores do Jardim das Palmeiras, 
Golfinhos, Recanto do Sol, Pontal Santamarina e Britânia. 

A UBS do Golfinhos terá seis consultórios médicos, dois consultórios 
odontológicos, farmácia, sala de vacina, sala de coleta e procedimentos, sala 
de observação, sala de inalação, sala de curativos, setor administrativo, 
recepção, vestiário, refeitório, copa, sala de atividades coletivas, almoxarifado, 
depósito de materiais, além de sala de espera, banheiros, recepção e área 
para ambulância. 

O investimento da Prefeitura de Caraguatatuba chega a R$ 3,2 milhões e a 
previsão de entrega é neste segundo semestre. 
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Prefeitura investe R$ 17,2 milhões em ampliação de 54 leitos no 

Stella Maris e UBS no Golfinhos 

 
  
  
  

A Prefeitura de Caraguatatuba tem mostrado que investir em saúde é salvar 
vidas. Por isso, cada dinheiro aplicado na pasta é para melhorar o atendimento 
de pacientes, bem como aumentar o número de leitos de Enfermaria e UTI 
(Unidade de Tratamento Intensivo). 

Prova disso é que o município, em meio a pandemia, preferiu adaptar novas 
estruturas para que as mesmas sejam usadas em definitivo pelos pacientes ao 
invés de montar hospitais de campanha que possam ser desmontados 
futuramente. A UPA Centro virou UPA Covid-19 e recebe 80 leitos e 12 
respiradores. 

Recentemente foi entrega a UBS do Rio do Ouro nova para realizar pelo 
menos 1,4 mil atendimentos/mês. 

A Prefeitura de Caraguatatuba continua investindo dinheiro público em obras 
importantes. Uma delas é a ampliação de pelo menos 54 leitos hospitalares na 
Casa de Saúde Stella Maris. 

Com investimento de R$ 14 milhões, o prédio ganhará também leitos de 
urgência, emergência e observação, além de espaço médico, enfermarias, 
espaço de isolamento, sala de preparo, farmácia, posto de enfermagem, 
cozinha hospitalar, câmaras frias, além de consultórios, recepção, sala de 
espera, sala de inalação, sala de medicação, área de maca, espaço Samu, 
banheiros acessíveis, rampas, estacionamentos, paisagismo e guarita nova. 

A empresa contratada realiza obras do estacionamento, drenagem, rampa 
de acesso nos espaços internos da unidade hospitalar. Recentemente o 
espaço recebeu a instalação da cabine primária moderna para garantir, sem 
problemas, o fornecimento de energia no local. 

A cabine primária é de extrema importância para que haja a distribuição 
correta de energia e também para garantir economia tanto financeira 
quanto de recursos elétricos. 



 

 
 

UBS Golfinhos 

A Prefeitura de Caraguatatuba também continua com as obras de construção 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Balneário dos Golfinhos, na 
Região Centro-Sul da cidade. 

Com a obra, a Prefeitura vai desafogar o atendimento nas UBS’s do Tinga e 
Morro do Algodão. Serão beneficiados moradores do Jardim das Palmeiras, 
Golfinhos, Recanto do Sol, Pontal Santamarina e Britânia. 

A UBS do Golfinhos terá seis consultórios médicos, dois consultórios 
odontológicos, farmácia, sala de vacina, sala de coleta e procedimentos, sala 
de observação, sala de inalação, sala de curativos, setor administrativo, 
recepção, vestiário, refeitório, copa, sala de atividades coletivas, almoxarifado, 
depósito de materiais, além de sala de espera, banheiros, recepção e área 
para ambulância. 

O investimento da Prefeitura de Caraguatatuba chega a R$ 3,2 milhões e a 
previsão de entrega é neste segundo semestre. 
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Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e Fundacc instalam 

letreiros ‘Use Máscara’ 
 

A Prefeitura Municipal 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”, relatou 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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Covid-19: Prefeitura de Caraguatatuba faz testagem na 

Fundação Casa e CDP 
 

Profissionais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caraguatatuba 
realizaram 120 testes em internos e funcionários da Fundação Casa (Centro de 
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente). 
Na próxima semana será a vez de 140 servidores entre agentes de segurança 
penitenciária, oficial administrativo, agentes de escola, psicólogo, assistente 
social, dentista e enfermeiro do Centro de Detenção Provisória de 
Caraguatatuba (CDP), no bairro Porto Novo, passarem pelo teste. 
No dia 26 de junho,  a equipe da Secretaria Municipal de Saúde fez o teste em 
52 funcionários dos Correios sendo que o resultado de todos deu negativo.A 
ação foi solicitada pelos Correios à Prefeitura Municipal em decorrência de um 
óbito por causa do novo coronavírus, de um trabalhador de 46 anos no dia 14 
de junho, confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz. 
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Marcelo Cunha, médico em Caraguá morre de COVID-19 

 

NOTA DE FALECIMENTO 
 
O Dr Marcelo Cunha faleceu nesta madrugada (7), vítima da COVID-19. 
Como médico, atuou intensamente para tratar outras vítimas 
Foram dias melhorando e outros piorando, trazendo esperança de superação, 
mas as infecções sucessivas minaram sua resistência. 
Certamente foi levado de nós sob os cuidados de Deus. 
Os familiares próximos, sua mãe Lygia, seu irmão Leonardo e a esposa 
Victória estão tristes, mas resignados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-07-at-14.24.15.jpeg

