
 

 
 

 



 

 
 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Quarta-Feira e Quinta-Feira 08 e 09 de Julho de 2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
O Atendimento do SAMU teve queda de 23% no 1º semestre de 2020 em 
comparação ao mesmo período do ano passado 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente na sexta-feira (10) 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura reforça obrigatoriedade do uso de máscara com “multa educativa” 
 
Caraguatatuba 
Litoral Norte já chega a 1.569 casos e 65 mortes por Covid-19 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura prorroga inscrições do 15º Caraguá a Gosto Delivery até sexta (10) 
 
Radar Litoral 
Geral 
Prefeitura de Caraguatatuba implanta 'multa educativa' para reforçar uso de 
máscara 
 
Portal Costa Azul 
Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguá investe R$ 17,2 milhões em ampliação de 54 leitos no 
Stella Maris e UBS no Golfinhos 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguatatuba reforça uso de máscara com ‘multa educativa’ 
 
Portal R3 
Caraguatatuba 
Caraguá instala letreiros “Use Máscara” para conscientização da população 
 
Nova Imprensa 
Cidades 
Caraguatatuba usa letreiros na luta contra a Covid-19 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/atendimento-do-samu-teve-queda-de-23-no-1o-semestre-de-2020-em-comparacao-ao-mesmo-periodo-do-ano-passado/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/atendimento-do-samu-teve-queda-de-23-no-1o-semestre-de-2020-em-comparacao-ao-mesmo-periodo-do-ano-passado/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/atendimento-do-samu-teve-queda-de-23-no-1o-semestre-de-2020-em-comparacao-ao-mesmo-periodo-do-ano-passado/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-nao-tera-expediente-na-sexta-feira-10/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-reforca-obrigatoriedade-do-uso-de-mascara-com-multa-educativa/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/litoral-norte-ja-chega-a-1-569-casos-e-65-mortes-por-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-prorroga-inscricoes-do-15o-caragua-a-gosto-delivery-ate-sexta10/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-prorroga-inscricoes-do-15o-caragua-a-gosto-delivery-ate-sexta10/
https://radarlitoral.com.br/noticias/15170/prefeitura-de-caraguatatuba-implanta-'multa-educativa'-para-reforcar-uso-de-mascara
https://radarlitoral.com.br/noticias/15170/prefeitura-de-caraguatatuba-implanta-'multa-educativa'-para-reforcar-uso-de-mascara
https://radarlitoral.com.br/noticias/15170/prefeitura-de-caraguatatuba-implanta-'multa-educativa'-para-reforcar-uso-de-mascara
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/08/Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-investe-R-172-milh%C3%B5es-em-amplia%C3%A7%C3%A3o-de-54-leitos-no-Stella-Maris-e-UBS-no-Golfinhos
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/08/Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-investe-R-172-milh%C3%B5es-em-amplia%C3%A7%C3%A3o-de-54-leitos-no-Stella-Maris-e-UBS-no-Golfinhos
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/07/08/Prefeitura-de-Caraguatatuba-refor%C3%A7a-uso-de-m%C3%A1scara-com-%E2%80%98multa-educativa%E2%80%99
https://www.portalr3.com.br/2020/07/caragua-instala-letreiros-use-mascara-para-conscientizacao-da-populacao/
https://novaimprensa.com/2020/07/caragua-usa-letreiros-contra-covid.html
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PM apreende 135 Kg de pescados irregulares sendo vendidos no Perequê 
 
O Vale  
Nossa Região 
Pescadores são autuados com 135 quilos de peixes sem comprovação de 
origem em Ilhabela 
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Assaltante é morto em confronto com a PM em Caraguá 
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Saúde 
Covid-19 em Caraguatatuba: confira os casos desta quarta-feira, 8 
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Prefeitura de Caraguatatuba segue trabalho de conscientização sobre uso de 
máscaras 
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Pró-Mulher alerta para importância da saúde da mulher e do pré-natal durante 
pandemia 
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Clipping de Notícias: 08/07/2020 
Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

O Atendimento do SAMU teve queda de 23% no 1º semestre de 
2020 em comparação ao mesmo período do ano passado 

 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Caraguatatuba 
terminou o primeiro semestre de 2020 com 5.638 empreendimentos. 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 práticas do SAMU apontou que cerca de 40% das 
ocorrências relacionadas ao mal-estar, que é um sintoma de diversos 
problemas de saúde. Esse percentual equivale a 2.160 empreendimentos. 

O dado ainda mostra o número de atropelamentos, acidentes de trânsito e 
acidentes com motocicletas atendidos pelo SAMU chega a 259. Esse número 
representa, aproximadamente, 5% do total de empreendimentos do 
semestre. Somente em acidentes envolvendo motos, ou SAMU atendeu 129 
solicitações. 

O mesmo levantamento indica que, além desses empreendimentos, uma 
equipe deu suporte a 234 gestantes, pessoas que sofrem de infarto agudo do 
miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC) e parada 
cardiorrespiratória. Outros tipos de ocorrências, como queimaduras, situações 
de emergência ou emergência, crises convulsivas, soma 2.718. 

Com pandemia de novo coronavírus (Covid-19), ou SAMU passou a receber, 
com segurança e implantação de um novo procedimento operacional padrão 
(POP), casos suspeitos de doença. No mês de março, foram registrados 19 
registros para atender a 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 por 192 em casos de queimaduras 
graves; afogamentos; Choque elétrico, crises convulsivas, suspeita de infarto 
ou acidente vascular cerebral, crises hipertensivas e dores no peito causam 



 

 
 

súbito e outras situações causadas por 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. 

Base do SAMU na região norte. Uma ambulância está estacionada em baixo 
de uma cobertura (Foto: Divulgação / PMC) 

SAMU Caraguatatuba - O serviço no município conta com quatro unidades de 
suporte (USB) e uma unidade de suporte avançado (EUA) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

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

Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente na sexta-feira 
(10) 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente na próxima sexta-feira 
(10/7), conforme compensações de jornadas e dados comemorativos 
relacionados ao Calendário Municipal de 2020. Alguns serviços públicos 
municipais 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, altera os dados 
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 de novo 
coronavírus (Covid- 19) O expediente será normal no dia 9 de julho (quinta-
feira). 

O dia 10 de julho está incluído nas compensações em minutos de jornada de 
trabalho diárias no Calendário Municipal de 2020. Com uma antecipação do 
feriado da Revolução de 32 para o dia 25 de maio, ou o dia não trabalhado no 
mês passado será pago no Vale Refeição de julho. 

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

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda verifica os requisitos de 
acordo com o Decreto 1.273 / 2020, que estabelece os requisitos e 
procedimentos para uma reforma segura, gradativa e consciente das atividades 
econômicas em Caraguatatuba, em razão da pandemia de Covid-19 (doença 
causada pela nova cepa do coronavírus). Para não ter as mercadorias 
apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em 
mãos. Não serão aceitos protocolos. A venda de produtos em desacordo com 
uma licença e com os locais designados para uma atividade também será 
fiscalizada com rigor. Para recuperar ou apreender material, os infratores têm 



 

 
 

que pagar uma multa de 200 VRMs (Valor de Referência do Município / 1 VRM 
= R $ 3,57), equivalente a R $ 714, mais taxa de apreensão de R $ 35,70 para 
cada unidade apreendida. 

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

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde visita uma aglomeração de 
pessoas nos negócios essenciais, uso de máscaras e lotação desses espaços. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (segunda-feira, das 8h às 20h; aos 
sábados das 8h às 14h / somente telefones com DDD 12 do município) ou 190, 
da Polícia Militar, que atua nesses casos uma vez que é decretado estado 
proíbe uma abertura de vários tipos de uso. 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 de Limpeza Urbana, Tratamento e Destinação Final de 
Infraestrutura, Manutenção e Reparos da Secretaria de Serviços Públicos 
(Sesep) estão de plantão no período. 

Um Patrimônio de Vigilância da Secretaria de Administração continua com as 
rondas nos prédios da Prefeitura de Caraguatatuba. O telefone da base de 
Vigilância Patrimonial é (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 agendadas 
para pacientes em outras cidades. Os moradores de Caraguatatuba, internados 
em outros municípios, após uma alta médica, devem adotar o procedimento de 
rotina e solicitar ao hospital que entre em contato com o Setor de Transportes 
da Secretaria de Saúde pelo telefone (12) 3897-9770, para sofrer danos para a 
casa. 

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

Retomada 

O Decreto nº 1.273, de 17 de junho de 2020 (Edital 310 do Diário Oficial 
Eletrônico ), estabelece o funcionamento de bares, restaurantes e similares, 
quiosques, salões de beleza, clínicas de estética, barbearias e atividades 
individuais ao ar livre. 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ServicosPortalExterno/Index
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

O atendimento presencial em bares, restaurantes e similares está autorizado 
das 11h30 às 14h30 e das 19h às 22h de segunda a sábado. O atendimento 
em quiosque ocorre das 11h às 17h de segunda a sábado. Os locais que 
servem café da manhã começam a partir das 6h às 9h e escolhem o horário de 
atendimento das 11h30 às 14h30 ou das 19h às 22h de segunda-feira a 
sábado, garantindo o serviço de mesa não ultrapasse às 6h. O limite para que 
o cliente esteja dentro do estabelecimento comercial ou no horário determinado 
para o seu atendimento. 

Para funcionar, os bares, restaurantes e similares podem oferecer apenas o 
serviço à carta (prato feito), devendo eliminar saleiros, açucareiros, galheteiros 
ou qualquer outro utensílio semelhante, passível de armazenamento, 
temperado ou sachês para uso individual, bem como para uso individual reduza 
sua capacidade para 20%, com no máximo quatro pessoas por mesa, 
mantendo distância mínima de 1,5 metro entre pessoas de mesas distintas e 
organizando rigorosas filas internas e externas. A limpeza e higienização de 
mesas e cadeiras ocorrem após cada ciclo de uso. 

Para os quiosques, é permitido montar até 10 mesas com no máximo quatro 
cadeiras, respeitando o espaço mínimo de 1,5 metro entre as pessoas em 
mesas distantes que devem ficar fechadas até o momento da chegada dos 
clientes. A limpeza e higienização de mesas e cadeiras ocorrem após cada 
ciclo de uso. 

Os salões de beleza, clínicas de estética e barbearias realizam ou agendam 
clientes de forma não presencial, com atendimento individualizado de um 
cliente por profissional, com intervalo entre clientes de modo que não têm 
espera e tampouco filas, realizando higienização completa de assentos, 
ferramentas e acessórios após o término do atendimento, realizar uma troca de 
toalhas e capas para cada cliente atendido, aumentar a distância entre 
cadeiras e lavatórios para no mínimo 2 metros, intensificar a higienização 
diária, limpar com álcool 70% todas as superfícies do ambiente como 
maçanetas de portas, balcões, recepção, bancadas, lavatórios, cadeiras, 
inclusive braços e rostos de cabeça, maquinas de aparar pelos cabelos, 
tesouras, alicates, pentes, escovas e outros materiais antes de cada 
atendimento. 

As práticas esportivas individuais ao ar livre estão permitidas desde que siga 
rigorosamente todos os protocolos sanitários como o uso de máscaras, 
distanciamento adequado e limpeza e higienização de equipamentos. 

Os hotéis e pousadas devem limitar sua capacidade a 40%, ou o número de 
hóspedes. Elevadores usados no máximo uma pessoa de cada vez, salvo 
membros da mesma família, restrição total de uso de áreas comuns, ou 
consumo de alimentos, usados exclusivamente no serviço à carta, obedecendo 
rigorosamente aos protocolos setoriais. 

Como administradoras dos centros de compras, podem seguir ou cumprir a 
abertura de acordo com a modulação do Plano São Paulo, se 
responsabilizarem pelo cumprimento das normas de normas sanitárias e 



 

 
 

também deste Decreto nas dependências de suas áreas comuns, com um 
rigoroso controle de fluxo de pessoas. Quanto as necessidades de 
alimentação, manter sem atendimento presencial, até que seja apresentado um 
plano de recuperação específico para a equipe técnica de Vigilância Sanitária 
do Município. É vedada a realização de eventos e atrações de qualquer 
natureza dentro das dependências dos shoppings. 

As imobiliárias e escritórios devem realizar o agendamento de clientes não 
formais, com atendimento individual. 

Como as concessionárias realizam o atendimento de cada cliente com 
acompanhamento de um funcionário, higienizando os locais de uso de clientes 
nos veículos, utilizando o revestimento de filme plástico, mantendo os vidros 
abertos dos veículos em exposição, realizando test-drives somente com um 
cliente por vezes sempre com os vidros dos veículos abertos; 

Como marinas devem descer os barcos somente com horários agendados, 
permanecem vedados na utilização de áreas comuns pelos consumidores. 

Os cultos e reuniões religiosas podem ocorrer com uma redução de sua 
capacidade para 20%, com a utilização de máscaras para todos, vedação de 
qualquer contato físico, abrir portas e abrir as portas para ventilação do 
ambiente e desinfecção do piso e das sessões após o procedimento término de 
cada encontro, devendo cada instituição religiosa fixar no local visível ou nome 
do líder constituído, que deve permanecer responsável por todos os efeitos 
legais e sanitários a partir da norma normativa. 

Os edifícios e condomínios devem manter a restrição total de uso de suas 
áreas comuns, limitando o número de pessoas em elevadores para no máximo 
uma pessoa de cada vez, salvo membros da mesma família, intensificando 
ações de limpeza, higiene, prevenção, conscientização e informação sobre o 
Covid-19. 

O comércio realizado em feiras livres deve ser organizado, buscando o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas de barracas distintas, 
permanecendo vedado ou consumindo alimentos no local. 

Regras gerais 

Para todos os requisitos de uso, é obrigatório o uso de máscaras de proteção 
individuais por todos os colaboradores e não é permitido o uso interno e 
externo de filas internas e externas. 

Todas as máquinas de cartão de crédito e débito, podem ser revestidas com 
filmes plásticos e ter o teclado higienizado após serem usadas por cada 
consumidor, que são introduzidas e se aposentam do seu cartão de máquinas. 



 

 
 

É obrigatória a limpeza e desinfecção freqüente de sistemas de ar 
condicionado, de acordo com a legislação vigente, além da garantia de 
circulação de ar, no mínimo, uma porta ou janela aberta. 

Os caixas e guichês, preferencialmente com proteção de vidro ou policarbonato 
para separar funcionários de consumidores. É vedado a realização de eventos, 
promoções ou qualquer divulgação que atraia público em massa. 

Cada segmento comercial possui protocolos sanitários , incluindo cartões 
padronizados, determinado pelo governo do estado e pode ser conferido no 
site da prefeitura e novo decreto. Para ter acesso, clique aqui . 

Penalidades - O descumprimento de regras pode gerar uma aplicação de 
multa no valor de 1.000 VRMs ou R $ 3.570,00 (Valor de referência do 
município / 1 VRM = R $ 3,57), além de medidas e sanções cabíveis, de 
natureza civil , administrativa e penal. A reincidência será punida com a 
cassação imediata do Alvará de Funcionamento para aplicação de multa em 
dobro. 

Os 76 Postos de Poupatempo, programa administrado pela Empresa de 
Tecnologia do Governo de São Paulo (Prodesp / Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo), permanecem com o 
atendimento presencial suspenso até as flexibilizações nos municípios onde 
estão os casos analisados pelo Governo SP. 

Para compensar, uma população já tem mais de 40 serviços digitais que 
podem ser executados por meio do portal www.poupatempo.sp.gov.br , sair de 
casa, com a mesma qualidade, totalmente online, pelo computador ou 
celular. Pelo canal é possível solicitar Atestado de Antecedentes Criminais, 
Declaração de extravios de documentos, serviços na área de Educação, 
Sabesp, CDHU e algumas administrações municipais, entre outros. 

Quem precisa de suporte para contatar os canais de atendimento do 
Poupatempo: portal, chatbot (Poupinha) e telefones que funcionam 24 horas 
por dia, sete dias por semana. Para capital e região Metropolitana e celular: 
4135-9700 e 0300-847-1998 para outros municípios do estado. 

Telefones Úteis 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão - 0800 778 8080 

Fiscalização de Posturas - (12) 99648-5103 (diurno), (12) 99648-7914 
(noturno) e (12) 99648 - 8117 (dia e noite) 

Fiscalização do Comércio - (12) 99653 –7268 

Setor de Transporte da Secretaria de Saúde - (12) 3897-9770 

Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração - (12) 3897-8176 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/06/acesse-aqui-as-regras-para-retomada/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/06/Edital_310.pdf
http://www.poupatempo.sp.gov.br/


 

 
 

Defesa Civil - 199 

SAMU - 192 

Corpo de Bombeiros - 193 

Polícia Militar - 190 

UPA (Unidade de Atendimento) Jardim Primavera - (12) 3897-2112 / (12) 
3897-2113 

UPA Sul (Perequê-Mirim) - (12) 3886-3880 

Hospital Regional (12) - 3887-1075 

Fort Nort Desenvolvimento Ambiental e Urbano (Coleta de Lixo) - (12) 
3883 -7667 / Sexta-feira (10): das 8h às 17h 

Concessionária Caraguá Luz S / A Iluminação Pública - 0800 774 1777 
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Prefeitura reforça obrigatoriedade do uso de máscara com 
“multa educativa” 

 
A partir desta quarta-feira (8), uma força tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba 
reforçará a ação de conscientização do uso de máscaras nas ruas e comerciais 
da cidade, por meio de uma “multa educacional moral”. 
 
Guardas mirins abordam jovens de bicicleta andando de bicicleta sem máscara 
(Foto: Divulgação / PMC) 

Desde a última semana, os jovens da Guarda Mirim já realizam este trabalho 
de conscientização por toda a cidade. Agora, passe como pessoas sem uso de 
máscara e por meio de uma ação educativa emitida uma “multa moral”, para 
conscientizar sobre o uso do equipamento de proteção contra o novo 
coronavírus. 

O objetivo da ação é reforçar a necessidade da obrigatoriedade do uso de 
máscara, por meio do Decreto Estadual 64959/2020 e destacar quem infringe a 
lei, pode ser multado, com valores que variam de R $ 524,59 a R $ 5 mil . 

Durante uma ação, além da emissão da multa, quem esteve sem uso do 
equipamento de proteção, recebeu um kit de máscara, confeccionado pelo 
Fundo Social de Caraguatatuba. 
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Litoral Norte já chega a 1.569 casos e 65 mortes por Covid-19 

 
O Litoral Norte registrou nesta quinta-feira (9), 1,556 casos confirmados e 65 
mortes por novo coronavírus. 

São Sebastião continua sendo a cidade com mais número de casos, são 607. 
Caraguatatuba tem 487; Ilhabela, 267; e, Ubatuba, 208 casos. 

Caraguatatuba é uma cidade com maior número de mortes, tem 40 anos, 
sendo duas de moradores não residentes. 

Ubatuba tem doze mortes; São Sebastião, dez, sendo três de não 
residentes; e, Ilhabela, três mortes. 

Seis mortes suspeitas estão sendo investigadas ainda na região, três em São 
Sebastião, duas em Ubatuba; e, uma, em Caraguatatuba. 

Segundo as prefeituras, 37 pessoas estão internadas, 18 em Caraguatatuba, 
dez em Ubatuba; sete em São Sebastião e duas em Ilhabela. 
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Prefeitura prorroga inscrições do 15º Caraguá Gosto Delivery 
até sexta (10) 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, seleciona 
antecipadamente as inscrições do 15º Caraguá A Gosto de entrega, maior 
evento gastronômico do Litoral Norte, até a próxima sexta-feira (10/07). 

Aceitar pandemia de novo coronavírus (Covid-19), uma edição de 2020 será 
totalmente entregue, com os pratos sendo entregues por meio do aplicativo 
Litoral na Mesa. O evento será realizado entre 1º de agosto e 7 de setembro de 
2020. 

Para esta edição será feita ou credenciada 50 cópias por e-
mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br . O interessado poderá usar 
sua inscrição até às 17h da sexta-feira. 

A secretária de turismo, Maria Fernanda Galter Reis, explica que mesmo com 
uma pré-inscrição, um imposto de inscrição continua sendo solidário, com uma 
entrega de uma cesta básica, por categoria inscrita, em até três dias de 
avaliação e validação de inscrições. 

Os interessados podem acessar o edital completo no 
site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/07/Edital_324.pdf . O evento é voltado para negócios 
comerciais (bares, quiosques, restaurantes, pizzarias e similares). 

As categorias selecionadas são carnes e aves: pratos à base de carnes, 
aves; comida de boteco: petiscos e porções; culinária internacional: pratos da 
culinária internacional; frutos do mar: pratos à base de frutos do mar; lanches 
artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; pizzas: 
pizzas; sabor da praia: petiscos ou porções de frutos do mar; sobremesas frias: 
sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres e confeitaria: tipo de culinária 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/07/Edital_324.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/07/Edital_324.pdf


 

 
 

com base em preparação e decoração de diversos pratos de doces como 
tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

Neste ano, como as apresentações dos pratos serão feitas por meio do 
aplicativo Litoral na mesa, o vencedor chamará para fazer a divulgação e 
comercialização dos pratos participantes para entrega ou unidade. 

De acordo com a Secretaria de Turismo, caso durante a realização de um 
evento como condições de recuperação venham, o acesso a permissões de 
limite de abertura de restaurantes, bares e similares, os pratos podem ser 
consumidos no local, mas o pedido e a retirada de uso exclusivo são permitidos 
do aplicativo Litoral na Mesa. 
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Prefeitura de Caraguatatuba implanta 'multa educativa' para 

reforçar uso de máscara 
 
Desde quarta-feira (8/7), a força tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba 
reforçaou a ação de conscientização do uso de máscaras nas ruas e comércios 
da cidade, por meio de uma 'multa educativa'. 

Desde a última semana, os jovens da Guarda Mirim já realizam este trabalho 
de conscientização por toda cidade. Agora, passarão a abordar as pessoas 
sem uso de máscara e por meio de uma ação educativa emitirão uma 'multa 
moral', para conscientizar sobre o uso do equipamento de proteção contra o 
novo coronavírus. 

O objetivo da ação é reforçar a necessidade da obrigatoriedade do uso de 
máscara, por meio do Decreto Estadual 64959/2020 e destacar que quem 
infringir a lei, poderá ser multado, com valores que variam de R$ 524,59 até R$ 
5 mil. 

Durante a ação, além da emissão da “multa”, quem estiver sem uso do 
equipamento de proteção, receberá um kit máscara, confeccionado pelo Fundo 
Social de Caraguatatuba. 
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Prefeitura de Caraguá investe R$ 17,2 milhões em ampliação de 

54 leitos no Stella Maris e UBS no Golfinhos 
Com investimento de R$ 14 milhões, o prédio ganhará também leitos de 

urgência, emergência e observação, entre outros. Recentemente o espaço 
recebeu a instalação da cabine primária moderna para garantir, sem 

problemas, o fornecimento de energia no local. 

 
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 de Caraguatatuba reforça uso de máscara com 

‘multa educativa’ 
Desde a última semana, os jovens da Guarda Mirim já realizam este trabalho 
de conscientização por toda cidade. Agora, passarão a abordar as pessoas 
sem uso de máscara e por meio de uma ação educativa emitirão uma ‘multa 
moral’, para conscientizar sobre o uso do equipamento de proteção contra o 

novo coronavírus. 

 
A partir desta quarta-feira (8/7), a força tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba 
reforçará a ação de conscientização do uso de máscaras nas ruas e comércios 
da cidade, por meio de uma ‘multa educativa’. 
Desde a última semana, os jovens da Guarda Mirim já realizam este trabalho 
de conscientização por toda cidade. Agora, passarão a abordar as pessoas 
sem uso de máscara e por meio de uma ação educativa emitirão uma ‘multa 
moral’, para conscientizar sobre o uso do equipamento de proteção contra o 
novo coronavírus. 
O objetivo da ação é reforçar a necessidade da obrigatoriedade do uso de 
máscara, por meio do Decreto Estadual 64959/2020 e destacar que quem 
infringir a lei, poderá ser multado, com valores que variam de R$ 524,59 até R$ 
5 mil. 
Durante a ação, além da emissão da “multa”, quem estiver sem uso do 
equipamento de proteção, receberá um kit máscara, confeccionado pelo Fundo 
Social de Caraguatatuba. 
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Caraguá instala 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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Caraguatatuba usa letreiros na luta contra a Covid-19 

Prefeitura também tem realizado abordagens com apoio dos jovens da Guarda 
Mirim e artistas orientadores da Fundacc 

 
A Prefeitura e a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 
(FUNDACC) realizam 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. 

 

https://novaimprensa.com/2020/06/trinta-militares-exercito-brasileiro-chegam-caragua-combate-covid-19.html


 

 
 

“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. 

Letreiros e ações do bem 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/07/prefeitura-segue-trabalho-de-conscientizacao-sobre-uso-de-mascaras-em-ruas-e-comercios-da-cidade/
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 PM apreende 135 Kg de pescados irregulares sendo 
vendidos no Perequê 

Dois pescadores foram multados em R$ 4,1 mil 

 
A Polícia Militar Ambiental apreendeu 135 Kg de pescados sendo vendidos de 
forma irregular, na orla da praia do Perequê, em Ilhabela. O flagrante 
aconteceu na manhã desta terça-feira (7) e os dois homens responsáveis pelos 
peixes foram multados em R$ 4,1 mil. 

Segundo a PM, a equipe realizando a ronda náutica quando flagrou o comércio 
do pescado sem o devido comprovante de origem. 

Os peixes foram apreendidos e imediatamente doados a instituições 
beneficentes de São Sebastião e Caraguatatuba. 

 
 
 

http://www3.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/cpamb/
https://novaimprensa.com/2020/07/ilhabela-registra-mais-uma-morte-por-covid-19.html
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Pescadores são autuados com 135 quilos de peixes sem 

comprovação de origem em Ilhabela 

 
Dois pescadores foram autuados após serem flagrados vendendo peixes sem a 
comprovação de origem nesta terça-feira (7) em Ilhabela. 

De acordo com a Polícia Militar Ambiental Marítima, uma equipe fazia 
patrulhamento quando sinalizava o comércio irregular na orla da Praia do 
Perequê. Dois homens responsáveis pelo pescado foram autuados em cerca 
de R $ 4,1 mil. 

No total, foram apreendidos 135 quilos de peixes diversos. Eles foram doados 
para instituições beneficentes de São Sebastião e Caraguatatuba. 
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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 quarta-

feira, 8 
Cidade tem 39 mortes confirmadas pela doença 

A cidade de Caraguatatuba atualizou os dados de coronavírus no município 
nesta terça-feira, 7. De acordo com a prefeitura, são 483 casos confirmados da 
doença, sendo 39 mortes (38 de Caraguatatuba e uma importada) e outros 133 
casos em investigação. 
 
Há também um óbito em investigação e outros 6.224 pacientes com síndrome 
gripal. Foram descartados 2.075 casos e 303 pessoas se recuperaram da 
Covid-19. 
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Covid-19: Prefeitura de Caraguatatuba investe R$ 17,2 mi em 

ampliação de 54 leitos no Stella Maris e UBS no Golfinhos 
UBS do Rio do Ouro foi entregue recentemente e pode realizar mais de 1,4 mil 

atendimentos ao mês 
 

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 de Caraguatatuba segue trabalho de conscientização 

sobre uso de máscaras 
Além das orientações, também são distribuídas cartilhas informativas sobre a 

retomada da abertura dos comércios 
 
A região central de Caraguatatuba recebeu a ação de conscientização sobre a 
prevenção da Covid-19. Os jovens da Guarda Mirim estiveram em praças e 
comércios abordando a população e orientando sobre a importância do uso de 
máscara e da higienização correta das mãos. 
 
Na semana passada, a equipe percorreu os bairros das regiões Norte e Sul 
com maior concentração de pessoas pelas ruas e estabelecimentos. A ação 
visa principalmente reforçar que, desta vez, quem infringir o Decreto Estadual 
64959/2020, que trata da obrigatoriedade do uso do dispositivo de segurança 
contra a Covid-19, também poderá ser multado. 
 
Além das orientações, também são distribuídas cartilhas informativas sobre a 
retomada da abertura dos comércios, que reforça a necessidade do município 
em manter a luta contra o avanço da Covid-19, e máscaras confeccionadas 
pelo Fundo Social, para aquelas pessoas que estiverem transitando nas ruas 
sem o equipamento de proteção. 
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PATs de São José, Guará, Caraguá e São Sebastião oferecem 

54 vagas de emprego nesta quarta-feira 
Oportunidades são em variadas áreas 

    
Arquivo/Meon/Reprodução 

 
Confira abaixo as oportunidades de emprego 

 
Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de São José dos Campos, 
Guaratinguetá, Caraguatatuba e São Sebastião estão com 54 oportunidades de 
emprego nesta quarta-feira (8). 
 
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, precisam estar dentro do 
perfil exigido. 
Confira as vagas de emprego: 
Acabador de Mármore (saber serrar, fazer acabamentos e instalação, se 
necessário) – 2 vagas 
Auxiliar de Manutenção de Elevador (manutenção de elevador. Ter curso de 
eletro mecânica e CNH “A”) – 2 vagas 
Caseiro (saber lidar com a terra, horta de verduras, cuidados com animais, 
aves, gado e cavalo, manutenção de piscina, corte de grama e manuseio com 
roçadeira a gasolina, pequenos reparos em pintura, entre outros serviços 
domésticos para manutenção de propriedade. Sitio em Nazaré Paulista. Vaga 
para o casal) – 1 vaga 
Instalador de Sistema de Segurança (conhecimento em cabeamento 
estruturado, montagem de circuitos de segurança integrado, instalação de 
CFTV (circuito fechado de tv), alarmes, interfonia e telefonia, e controle de 

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


 

 
 

acesso. Ter CNH “B”) – 1 vaga 
Líder de Manutenção Elétrica Eletrônico (supervisão de equipe técnica e 
assistente de instalação de montagem de circuitos de segurança integrado, 
cabeamento estruturado, instalação de CFTV, controle de acesso, interfonia, 
telefonia etc. Ter curso de elétrica/eletrônica e CNH “B”) – 1 vaga 
Marceneiro (meio oficial de marcenaria. CNH “A” ou “B”) - 1 vaga 
* Vagas atualizadas às 16h39 de terça-feira (7) 
 
Guaratinguetá 
O PAT de Guaratinguetá divulgou uma atualização das vagas de emprego 
disponíveis nesta terça-feira (7). O horário de atendimento do posto está sendo 
das 8h30 às 13h30. Telefone do PAT: (12) 3132-3744. 
Confira as vagas de emprego: 
Auxiliar de Cozinha (somente candidatos Portadores de Necessidades 
Especiais moradores de Guaratinguetá. Dar suporte no pré-preparo; preparo e 
processamento dos alimentos) – 1 vaga 
Mecânico de Veículos (candidatos de Aparecida, Guará, Potim e Lorena. 
Realizar montagem e suspensão de motores de automóveis) – 1 vaga 
Cozinheiro Geral (moradores de Guaratinguetá e Lorena. Cozinheiro geral em 
indústria. Irá preparar refeições sob orientação de nutricionista. Experiência 
mínima de 1 ano em CTPS) – 1 vaga 
Açougueiro (candidatos de Guaratinguetá e Lorena. Vaga exclusiva para 
portadores de necessidades especiais. Experiência de um ano na função) – 1 
vaga 
Designer Gráfico (somente moradores de Guaratinguetá. Designer de arte para 
adesivos de produtos diversos) – 1 vaga 
* Vagas atualizadas na 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: 
 
Ajudante de Cozinha – 1 vaga 
Analista de Rota (CNH “B”) – 1 vaga 
Assistente Financeiro (conhecimento em Excel) – 1 vaga 
Atendente de Negócios (conhecimentos de informática) – 1 vaga 
Auxiliar de Dentista (CRO em dia) – 1 vaga 
Auxiliar de Limpeza Hospitalar – 1 vaga 
Auxiliar de Limpeza PCD – 1 vaga 

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


 

 
 

Auxiliar de Saúde Bucal (credenciamento ativo) – 1 vaga 
Auxiliar de Serviços Gerais – 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 
Enfermeiro do Trabalho (COREN ativo e disponibilidade de trabalhar em escala 
5×2) – 1 vaga 
Farmacêutico – 1 vaga 
Fiscal de Piso (disponibilidade de horário, experiência ou curso na área de 
segurança) – 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 
Serralheiro (CNH “B”) – 1 vaga 
Supervisor de Higienização Hospitalar – 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 de Cursos – 1 vaga 
Vendedor PCD (experiência com atendimento ao público) – 1 vaga 
* Vagas atualizadas às 8h desta quarta-feira (8) 
 
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 
Auxiliar de Loja (ter ensino fundamental completo) – 1 vaga 
Empregada Doméstica (ter experiência e ensino fundamental completo. 
Moradores região central) – 1 vaga 
Farmacêutico (ter experiência na CTPS e ensino superior completo. CNH “B”. 
CRF ativo) – 1 vaga 
Maitre Bilíngue (ter ensino médio completo. Desejável ensino superior) – 1 

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


 

 
 

vaga 
Tosador (ter experiência na área, curso e ensino fundamental completo) – 1 
vaga 
* Vagas atualizadas às 10h09 desta quarta-feira (8) 
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Veículo: Massagua News 
Pró-Mulher alerta para importância da saúde da mulher e do 

pré-natal durante pandemia 

 
  
  
  

Em meio à pandemia do novo coronavírus, as mulheres estão deixando em 
segundo plano acompanhamentos importantes como o pré-natal (para as 
gestantes) e os preventivos ginecológicos (papanicolau, ultrassom pélvico e 
transvaginal, ultrassom de mama, mamografia e densitometria óssea), por 
exemplo. 

A coordenadora do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), Celina 
Medalha, chama a atenção para que as mulheres continuem a realizar 
consultas e exames de rotina e que as gestantes não faltem deixem de fazer o 
pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde. 

“O pré-natal é essencial para garantir que a grávida e seu bebê tenham uma 
gestação e um parto saudáveis, sem nenhuma complicação. O 
acompanhamento além de prevenir e diagnosticar precocemente doenças e 
problemas que podem se agravar como hipertensão e diabetes, também 
orienta a mulher sobre temas importantes referentes à maternidade”, explicou 
Celina. 

A depiladora Daphine dos Santos, 29 anos, está à espera do primeiro filho. 
Como a gravidez é de risco está sendo acompanhada no Pró-Mulher. Lá, por 
meio de uma coleta de sangue, encaminhada ao laboratório da rede municipal, 
descobriu que contraiu a Covid-19. 

“Fiquei com muito medo quando descobri que fui infectada, principalmente pelo 
bebê. Tive uma forte dor de cabeça, diarreia e febre apenas um dia. Estou 
recuperada e não houve nenhum problema com o feto. Por isso, aconselho a 
todas que estão esperando filho, a não descuidarem da saúde. Não faltem às 
consultas”, afirmou. 



 

 
 

Além das grávidas, mulheres principalmente entre 50 e 60 anos, não devem 
abandonar os exames anuais. Desde que foi inaugurado em maio do ano 
passado, a coordenadora do Pró-Mulher disse que no equipamento, por meio 
de mamografias e ultrassom, já foram detectados 17 casos de câncer de 
mama. Nos exames de papanicolau nenhum câncer de colo de útero foi 
identificado. 

A dona de casa, Daiana Priscila Domingos, 31 anos, admitiu que não tem o 
hábito de fazer preventivos. Casada e mãe de um filho, teve uma forte dor 
abdominal e foi atendida na UPA Centro (Unidade de Pronto Atendimento), fez 
um ultrassom no Centro de Especialidades Médicas e foi encaminhada para 
uma consulta ginecológica. No Pró-Mulher fez a mamografia que apresentou 
uma alteração significativa. Foi encaminhada para o Hospital São Francisco, 
em Jacareí, para realização de uma biópsia, cujo resultado apontou mastite, 
uma infecção dolorosa do tecido mamário. 

“A princípio, a suspeita era de câncer de mama. Fiquei com muito medo. Mas, 
no final, deu tudo certo. Já estou tratando a mastite. Depois do susto percebi a 
importância do preventivo”, declarou. 

A aposentada, Eliana dos Santos Carvalho, 66 anos, descobriu um câncer de 
mama em uma mamografia realizada no Pró-Mulher. “Faço os exames 
ginecológicos, anualmente. Por isso o câncer foi descoberto na fase inicial. Fiz 
a cirurgia para retirada do tumor em março deste ano e agora estou fazendo 
radioterapia. Não precisei fazer a quimioterapia”, contou. 

As mulheres são encaminhadas ao Pró-Mulher por meio de consultas médicas 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Por causa da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), o Pró-Mulher reduziu o horário de atendimento de 8h 
às 14h. “Mesmo com a limitação de atendimentos devido à Covid-19, estamos 
nos desdobrando para atender nossas pacientes da forma mais eficiente”, 
garantiu a coordenadora. 

Serviços do Pró Mulher 

Consulta ginecológica e procedimentos ginecológicos que se necessários 
são realizados no momento da consulta; 

Pré-Natal de Alto Risco: para as gestantes que apresentam alguma 
complicação durante a gravidez, desta forma contribuímos para a redução da 
mortalidade materna; 

Planejamento Familiar: com grupos para inserção DIU, grupos de 
aconselhamento para método contraceptivo cirúrgico com psicóloga e 
assistente social, ampliando o acesso da mulher a informações dos métodos 
contraceptivos auxiliando a fazer sua opção contraceptiva para cada momento 
da vida garantindo o exercício dos direitos reprodutivos; 

Atendimento a Mulher Adolescente: Acolhimento com Enfermeira para um 
trabalho de promoção, proteção e recuperação da saúde; 



 

 
 

Grupos terapêuticos: atendimentos para mulheres que enfrentam 
determinados transtornos psíquicos, neste espaço, junto à psicóloga, elas 
realizam trocas de experiências, fortalecem relações interpessoais, entre 
outros; 

Exames de Ultrassonografia: todos voltados para a saúde da mulher 
incluindo Ultrassom Obstétrico e Morfológico; 

Exame de Mamografia: para rastreamento do câncer de mama e se caso 
diagnosticada com a doença paciente já sai com agendamento do Pró Mulher 
para o setor de Oncologia; 

Exame de Densitometria Óssea: um cuidado a mais para a saúde da mulher 
acima dos 40 anos ou que estão na menopausa; 

Consulta nutricionista: nos cuidados da mulher nas fases do ciclo menstrual, 
gestação, amamentação e menopausa e outros conforme indicação médica. 

Serviço – Pró-Mulher: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 2.138, próximo ao 
Camaroeiro. Telefone: (12) 3897-3500. 
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Prefeitura de Caraguatatuba reforça uso de máscara com 

‘multa educativa’ 
 
A partir desta quarta-feira (8/7), a força tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba 
reforçará a ação de conscientização do uso de máscaras nas ruas e comércios 
da cidade, por meio de uma ‘multa educativa’. 

 

#PraCegoVer: Guardas mirins abordam jovens de bicicleta andando na ciclovia 
sem máscara (Foto: Divulgação/PMC) 

 
Desde a última semana, os jovens da Guarda Mirim já realizam este trabalho 
de conscientização por toda cidade. Agora, passarão a abordar as pessoas 
sem uso de máscara e por meio de uma ação educativa emitirão uma ‘multa 
moral’, para conscientizar sobre o uso do equipamento de proteção contra o 
novo coronavírus. 
O objetivo da ação é reforçar a necessidade da obrigatoriedade do uso de 
máscara, por meio do Decreto Estadual 64959/2020 e destacar que quem 
infringir a lei, poderá ser multado, com valores que variam de R$ 524,59 até R$ 
5 mil. 
Durante a ação, além da emissão da “multa”, quem estiver sem uso do 



 

 
 

equipamento de proteção, receberá um kit máscara, confeccionado pelo Fundo 
Social de Caraguatatuba. 
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TCE/SP aprova contas da Prefeitura Caraguatatuba no ano de 

2018 
 

Tribunal de Contas aprovou a aplicação dos recursos públicos do ano de 2018, 
também foram aprovadas as contas do exercício de 2017 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou as contas do exercício 
2018 da prefeitura municipal de Caraguatatuba. A aprovação, realizada no final 
de junho por meio de uma reunião online. Esta é a segunda aprovação de 
contas que a gestão, comandada pelo prefeito Aguilar Júnior, obteve junto ao 
Tribunal de Contas. 
Na segunda aprovação, o prefeito de Caraguatatuba afirma “Isso é resultado 
do trabalho sério e transparente na gestão pública da cidade. É preciso saber 
administrar as prioridades dos munícipes e investir no que realmente impacta 
na vida da população, tudo com muita responsabilidade fiscal”, afirmou Aguilar 
Junior. 
Segundo o Tribunal de Contas de São Paulo, o gestor possuir as contas 
aprovadas significa “que o gestor público cumpriu com as exigências legais, 
aplicando corretamente os recursos públicos, além de planejar adequadamente 
a gestão”. 
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Números da pandemia no Litoral Norte 

1545 confirmações de Covid-19 além de 63 mortes 

 
Marcelo Bacellar | OceânicaFM 
 
A Rádio Oceânica acompanha todos os dias a pandemia no Litoral Norte com 
informações fornecidas pelas prefeituras das quatro cidades. 
O total de casos confirmados em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela é de 1545, com 63 mortes. 
Caraguatatuba tem 38 mortes por Covid-19, e uma em análise. São atualmente 
487 casos confirmados e 160 sendo investigados. 
São Sebastião continua registrando o maior número de infectados. São 607 
com dez mortes causadas pela doença e três estão sendo investigadas. 
Em Ilhabela há 3 mortes causadas pelo novo vírus. O arquipélago confirma 250 
casos de contaminação e 29 aguardam resultado. 
A cidade de Ubatuba tem 12 mortes por coronavírus e uma aguarda 
confirmação. A cidade tem 201 casos com 29 em investigação. 
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Pescadores são autuados com 135 quilos de peixes sem 

comprovação de origem em Ilhabela 

 
Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental Marítima 
 
Dois pescadores foram autuados após serem flagrados vendendo peixes sem a 
comprovação de origem nesta terça-feira (7) em Ilhabela. 
De acordo com a Polícia Militar Ambiental Marítima, a equipe fazia 
patrulhamento quando flagrou o comércio irregular na orla da Praia do 
Perequê. Dois homens responsáveis pelo pescado foram autuados em cerca 
de R$ 4,1 mil. 
No total, foram apreendidos 135 quilos de peixes diversos. Eles foram doados 
para instituições beneficentes de São Sebastião e Caraguatatuba. 
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Saindo do armário
A resposta do vereador Glayvisom em sua 
entrevista nos gerou uma tremenda dúvida e 
curiosidade ao mesmo tempo. Quem poderia 
ter sido o prefeito simpatizante dos ideais de 
Glayvisom? Façam vocês suas apostas, pois 
nossa redação estará trabalhando incansavel-
mente para tentar descobrir a quem o edil 
estaria se referindo.  Afinal, o mesmo não 
deve ter saído do armário. Até o presente 
momento não tínhamos notícias de tal faça-
nha. Aguardem cenas dos próximos capítulos. 
Enfim, as próximas eleições prometem ser as 
mais quentes de todos os tempos. 

O amor em primeiro lugar
Desta vez, o comentário da semana na cidade seria um novo possível re-
lacionamento de Antonio Carlos da Silva. Segundo se comenta, Cabeção 
estaria apaixonado por uma loira que veio lá das bandas do Rio de Ja-
neiro (diga-se de passagem, muito bonita). Ouvi dizer que a paixão seria 
tanta que o ex-prefeito, além de estar enchendo a felizarda de presen-
tes, já teria deixado as eleições em segundo plano, afinal, agora, o pri-
meiro plano de Antonio seria a felicidade ao lado de seu mais novo amor.

Acertamos?
O renomado Oftalmo Dr. José Ernesto participou na última terça-feira 
de uma entrevista estilo sabatina em uma rádio comunitária local. Claro 
que o tema abordado foi a política e a pré-candidatura do Dr. a prefei-
to. O entrevistador tentou colocar o pré-candidato em uma saia justa 
e acho que conseguiu, pois, quando perguntou se o mesmo poderia ser 
o vice de algum candidato, o Dr. não respondeu nem que sim, nem que 
não. Apenas disse ter um bom relacionamento com todos e estar aberto 
à conversas desde que sejam melhores para o município.  

Uni, duni, tê
Nos últimos tempos, muito tem se falado de quem seria o pos-
sível pré-candidato a vice de Aguilar Jr. Muitos nomes já foram 
citados em nossa página. Hoje, os rumores mais fortes são de 
que o Dr. José Ernesto estaria com uma conversa bem adiantada 
com nosso burgo chefe. Mas, nesta onda de chapa pura, o que 
muitos se esqueceram, inclusive nós, foi um nome fortíssimo, o de 
Baduca Filho. O ex-vereador está hoje filiado ao MDB, partido do 
atual prefeito. E devido ao seu carisma, também seria uma ótima 
opção para Aguilar Jr. Com tantos nomes bons, fica difícil para 
nosso alcaide definir seu próximo vice. 

SãoSebáCity
Revelações

Quando o vereador Prof Glayvisom estava no meio de um programa, calma eu explico, sendo entrevistado, 
um dos temas abordados teria sido a discriminação. Foi quando o entrevistador questionou o edil sobre 
ele poder ser o primeiro prefeito homossexual de São Sebastião. O prof respondeu de bate pronto, pare-
cia que estava com tudo na ponta da língua, “acredito sim que posso ser o próximo prefeito de São Se-
bastião, já o primeiro homossexual eu não tenho tanta certeza”. 
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O Procon da Prefeitura de Caragua-
tatuba notificou o Centro Universitário 
Módulo na úl-tima sexta-feira (3/9), 
em função não concessão de descon-
tos nas mensalidades em virtude da 
adoção das aulas online por causa das 
medidas de isolamento e distancia-
-mento social impostas pela pandemia 
da Covid-19 (doença causada pela 
nova cepa do coronavírus). Queixas 
dos estudantes solicitando a redução 
nos preços das mensalida-des chega-
ram ao Procon. A instituição tem 30 
dias corridos, após o recebimento da 
noti-ficação, para apresentar uma jus-
tificativa para a medida implementada.

Diversas reclamações referentes 
à queda na qualidade de ensino e 
indisponibilidade de um plantão de 
dúvidas de algumas disciplinas por 

Procon de Caraguatatuba notifica universidade 
pela não concessão de desconto nas mensalidades

causa da mudança necessária de ensino 
presencial para o virtual começaram 
a chegar ao órgão desde 11 de março 
des-se ano, data em que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou 
estado de pan-demia de Covid-19. A 
elevação da classificação da Covid-19 
para pandemia se baseou na rápida 
disseminação da doença pelo planeta.

De acordo com o diretor do Procon, 
Aliex Moreria, a mudança das aulas 
presenciais pa-ra ensino à distância já 
justificaria a diminuição da mensali-
dade. “Mas esta redução é negada aos 
alunos quando a solicitam. Informa-
ções nas redes sociais e jornais virtuais 
sobre a dispensa em massa do corpo 
docente da Faculdade de Direito gera-
ram questi-onamentos sobre qualidade 
do ensino após a diminuição dos pro-

fessores. A notificação da instituição 
de ensino superior visa equilibrar as 
relações de consumo”, destacou.

No prazo de 30 dias corridos, o 
Centro Universitário Módulo deve 
apresentar os seguin-tes documentos: 
planilhas de custo da instituição refe-
rente aos cursos superiores de gradu-
ação dos meses de janeiro, fevereiro, 
março, abril, maio e junho de 2020, em 
que demonstre não ter havido queda no 
custo final, justificando a não conces-
são de descon-to caso a caso, quando 
solicitado.   

Conforme a determinação do Pro-
con de Caraguatatuba não seja cum-
prida, a universi-dade está sujeita às 
sanções previstas nos artigos 56 e 57 
da Lei nº 8.078, de 11 de se-tembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumi-
dor), como multa, apreensão do pro-

duto, cassação do registro do produto 
junto ao órgão competente, suspensão 
temporária de atividade, revogação de 
concessão ou permissão de uso, cassa-
ção de licença do esta-belecimento ou 
de atividade; interdição, total ou par-
cial, de estabelecimento, de obra ou de 
atividade; intervenção administrativa; 
além de multa graduada de acordo com 
a gra-vidade da infração, vantagem 
auferida e a condição econômica do 
fornecedor.

O atendimento ao público do Pro-
con de Caraguatatuba é de segunda a 
quinta-feira, das 10h às 14h. Na sexta-
-feira, os fiscais vistoriam os estabele-
cimentos com mais reclama-ções. O 
prédio fica na Av. Frei Pacífico Wagner, 
908 – Centro. Mais informações pelo 
te-lefone (12) 3897-8282.

A Prefeitura de Caraguatatuba 
adotou desde 2017 uma nova visão 

Caraguá aumenta em 600% reaproveitamento de 
materiais durante os três últimos anos

ambiental, com uma preocupação 
mais efetiva nas ações da Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pes-ca. 
Um dos projetos que mais teve evolu-
ção foi o Programa da Coleta Seletiva.

Em três anos, o serviço que antes 
era feito pelas cooperativas, com cami-
nhões cedidos pela Prefeitura, passou 
a ter uma empresa contratada para o 
recolhimento dos materiais porta a 
porta, visitando todos os bairros da ci-
dade, de segunda a sexta-feira, durante 
oito horas por dia.

Neste período, outra evolução foi 
o crescimento do território de abran-
gência 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 popu-

lação 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 rea-proveitamento 
por mês às cooperativas. Neste perí-
odo 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.
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) de Caraguatatuba fechou o pri-meiro se-
mestre 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 ocor-rências estão 
relacionadas à mal súbito, que é um sintoma de di-
versos 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, aproxima-
damente, 5% do total de atendimentos do semestre. 
So-mente em acidentes envolvendo motos, o SAMU 
atendeu 129 chamados.

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

Com pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o 
SAMU passou atender, com seguran-ça e a implan-

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

tação de um novo procedimento operacional padrão 
(POP), casos suspei-tos 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 conside-
-radas de urgência e emergência, com risco de morte, 
sequela ou sofrimento intenso.

É importante que a pessoa siga todas as orien-
tações da equipe para que não haja com-plicações.

SAMU Caraguatatuba 

O serviço no município conta com quatro ambu-
lâncias Unidades de Suporte Básico (USB) e uma 
Unidade de Suporte Avançado (USA) com bases 
descentralizadas na Re-gião 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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Prefeito Felipe Augusto inaugura nova USF de 
Barequeçaba O prefeito Felipe Augusto começou a semana 

com a entrega da nova Unidade da Saúde da Família 
(USF) de Barequeçaba, na região central da cidade. 
Acompanhado apenas da secretária de Saúde, Ana 
Soares e o presidente da Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião (FSPSS), Carlinhos Craveiro, o 
prefeito de São Sebastião realizou o descerramento 
da placa da nova unidade, em solenidade simples e 
seguindo todos os protocolos sanitários estabelecidos 
no Plano Municipal de Contingência para Infecção 
Humana pelo Novo Coronavírus. 

O Governo Municipal investiu mais de R$ 300 mil 
nas obras da nova unidade. Foi realizada a troca total 
de cobertura por telhamento metálico; a construção 
de abrigo para lixo, compressor e gás; construção de 
salas para os agentes comunitários; banheiro para 
portadores de necessidades especiais; e revitalização 
de todos os banheiros.

Também foi instalado piso cerâmico; porta de 
vidro na recepção; troca de todas as portas; amplia-
ção de salas administrativas; adequações da sala de 
odontologia, da copa e sala de vacina. 

Na unidade foi construída laje total do espaço, 
muro de divisa e depósito. A obra também contem-
plou a substituição total da rede elétrica, inclusive 
luminárias, e pintura. 

“Com a inauguração da nova Unidade de Saúde, 
teremos 100% das unidades de saúde reformadas 
em nosso município. Além disso, a obra também 
contemplou a praça do bairro de Barequeçaba”, 
destacou o prefeito Felipe Augusto. 

Durante os oito meses de obra, os atendimentos 
da unidade foram abrigados na sede da Sociedade 
Amigos de Barequeçaba (SAB).

Climatização - O Governo Municipal, por meio 
da FSPSS, está trabalhando para instalar cerca 
de 100 ares-condicionados em todas as Unidades 
de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Centros de Especialidades Médicas (CEM) 
do município, mais de R$ 240 mil em investimento 
em climatização.

Só na USF de Barequeçaba foram instalados sete 
ares-condicionados, o que permitiu que a unidade 
ficasse totalmente climatizada.

 Eletrodomésticos - A Unidade da Saúde da Fa-
mília em Barequeçaba também recebeu novos eletro-
domésticos, produtos como geladeira; micro-ondas; 
máquina de lavar roupa semiautomática e cafeteira.  

Com investimentos que somam aproximadamente 
R$ 110 mil, a Prefeitura de São Sebastião entrega 
cerca de 140 eletrodomésticos para as 35 unidades de 
saúde, distribuídos nas três regionais do município. 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início à ins-
talação dos novos abrigos em pontos de ônibus em 
toda a cidade. As bases já foram colocadas e agora 
as equipes fazem a im-plantação 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 cumpri-
mento 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 foram re-
alizados 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 Santa-
marina, 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, posterior-
mente, colocados em outros bairros.

Os abrigos são feitos de aço galvanizado a fogo 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia instalação de 
novos abrigos de pontos de ônibus

(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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O Rotary clube Caraguatatuba Poiares Distrito 4571 teve, no 
dia 1º deste mês, a posse da nova gestão 2020/2021. A reunião 
aconteceu via plataforma Zoom para evitar aglo-merações em 
função da pandemia do coronavírus. 

Natasha Cotrim, 08 de Julho

Denis Guerra, 07 de Julho

Ivy Malerba, 09 de Julho

Rodoaldo Fachini, 08 de Julho

Ana Carolina Muri, 12 de Julho

Stela Borella, 08 de Julho

Fábio Ferreira, 08 de JulhoRegina Astone, 10 de Julho
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Os moradores do bairro do Travessão e zona Sul 
da cidade terão nos próximos meses uma nova CEI 
(Centro de Educação Infantil). A obra, que já foi ini-
ciada e atenderá milhares de munícipes que moram na 
região, foi reivindicada pela vereadora Vilma Teixeira 
de Oliveira Santos.

“É uma luta antiga nossa para os moradores do 
Travessão. Um bairro que vem crescendo a cada ano 
e necessitava de uma creche para os pais terem onde 
deixar os seus filhos. Estou muito feliz que enfim 
fomos atendidos”, comentou.

A reivindicação da vereadora vem sendo feita desde 
outras administrações. Em 2019, ela teve aprovado o 
requerimento 214/19, em que fez a cobrança nova-
mente.

O Poder Executivo respondeu positivamente a 
solicitação da parlamentar e informou que a creche 
contará com seis salas para maternal, quatro salas para 
berçários, além das salas de amamentação, cozinha, 
banheiros, setor administrativo, entre outras. 

Vereadora Vilma conquista creche para o Travessão
“Agradeço ao prefeito Aguilar Junior por ter en-

tendido a importância da nossa luta, que vai ajudar 
muitas famílias que tem filhos pequenos. Uma con-
quista muito significativa que nos deixa muito feliz”.

Travessão também ganhará nova EMEF e CIEF
No início deste ano, Vilma teve aprovado o re-

querimento 004/2020, que requer ao Executivo 
informações quanto a construção de uma EMEF 
(Escola Municipal de Ensino Fundamental) e um 
CIEF (Centro Integrado de Ensino Fundamental) no 
bairro do Travessão.

Segundo a vereadora, a construção de novas escolas 
se faz necessária já que as existentes não comportam 
mais a demanda, deixando estudantes carentes de 
educação básica.

“Educação é coisa séria, é preciso sempre estar in-
vestindo. É o futuro do país que depende de uma boa 
educação. Sempre lutei e vou seguir lutando para que 
crianças e jovens estejam sempre nas escolas e com 
ensino de qualidade. Tenho certeza de que em breve o 
prefeito irá inaugurar essas novas escolas”, finalizou.

  Covid-19: Prefeitura de Caraguatatuba faz 
testagem na Fundação Casa e CDP

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 
Socioedu-cativo ao Adolescente).

Na próxima semana será a vez de 140 servidores entre agentes de segurança 
peniten-ciária, oficial administrativo, agentes de escola, psicólogo, assistente so-
cial, 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 funci-onários 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.

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fun-
dação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” 
(Fundass) informa que o catálogo virtual “São Sebas-
tião Criativa” já está em funcionamento.

A demanda foi trazida pelo Conselho Municipal 
de Políticas Culturais de São Sebastião (CMPC-SS), 
com o intuito de valorizar os talentos locais. A pla-
taforma online oferece a todos os artistas, coletivos e 
grupos locais, exclusivamente de São Sebastião, um 
site para apresentarem seus trabalhos, nas mais varia-
das linguagens artísticas e culturais, com o objetivo 
principal de divulgar suas obras e gerar renda, mesmo 
em tempo de iso-lamento social devido à pandemia 

Prefeitura lança site “São Sebastião Criativa” para 
auxiliar artistas em vendas online durante a pandemia

do novo coronavírus (COVID-19) e durante o período 
de retomada da economia da Cultura.

O catálogo apresenta imagens dos trabalhos a se-
rem comercializados, com o contato de cada artista 
sebastianense cadastrado nas seguintes áreas: Artes 
Gráficas; Artes Visu-ais; Artesanato Decorativo; Arte-
sanato Identitário e Tradicional; Artesanato Utilitário; 
Arti-gos de Moda; Audiovisual e Serviços de Sono-
rização; Brinquedos Artesanais; Cerveja Artesanal; 
Contatos de Ateliês; Culinária Gourmet; Literatura; 
Padaria Artesanal; Perfu-maria Artesanal; Produtos 
Artesanais Sustentáveis; Produtos Orgânicos; Costura 
Criati-va; Apresentações de Artes Cênicas (Teatro, 
Dança e Circo) e Apresentações Musicais.  
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Gratuidade do transporte público para 
idosos é liberada em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secre-
taria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (SEPEDI) 
informa que foi liberada a gratuidade do transporte 
coletivo no município para idosos acima de 60 anos, 
por meio do decreto municipal 7.855/2020, desde o 
dia 1º de julho.

Como medida de prevenção, evitando aglome-
rações e, consequentemente, a propaga-ção do co-
ronavírus (Covid-19), os idosos devem tomar todos 
os cuidados de higieniza-ção, ao usar máscara de 
proteção e álcool em gel, durante o trajeto e nas ruas, 
e como grupo de risco, sair de casa, somente quando 
extremamente necessário.

Todas essas recomendações são referentes às 
medidas e protocolos adotados, na pan-demia, pela 
OMS e governos federal, estadual e municipal. 
Segundo médicos geriatras e cientistas, após os 60 
anos, a resposta do organismo às infecções torna-se 
mais lenta, ou seja, fica cada vez mais difícil para o 
sistema imunológico eliminar as células infecta-das.

O decreto 7.855/2020 está em vigor, desde sua 
publicação, no diário eletrônico munici-pal, em 1º 
de julho de 2020. Dúvidas podem ser esclarecidas 
pelos números (12) 3892-2669 e (12) 3892-4890, das 
13h às 18h, de segunda a sexta-feira.

 81ª Junta de Serviço Militar, localizada na região 
Central de São Sebastião, informa que o prazo para o 
Alistamento Militar Obrigatório 2020 foi prorrogado 
até o dia 30 de se-tembro de 2020, sendo necessário 
possuir o CPF para validar as informações.

A medida vale para jovens do sexo masculino, 
nascidos em 2002, que devem realizar o alistamento 
online pelo site www.alistamento.eb.mil.br, preen-
cher o formulário e informar o número do CPF para 
validação dos seus dados pessoais.

Para os nascidos em anos anteriores que tenham 
dúvidas, entrem em contato com a Junta Militar por 
meio do e-mail jsm.saosebastiao.081@gmail.com, 
pelo telefone (12) 3893-1518 ou presencialmente às 
segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 15h, 
sendo obrigatório o uso de máscara.

A Junta Militar está localizada na Praça Venino 
Fernandes Moreira (piso superior do terminal rodo-
viário), região central de São Sebastião.

Inscrições para o Alistamento Militar 
Obrigatório são prorrogadas até 
setembro



10 EXPRESSÃO CAIÇARA

Um homem foi detido e conduzido à delegacia 
de Caraguatatuba, na tarde do último dia 30, após 
técnicos da Empresa EDP, com o apoio de uma equi-
pe da Polícia Ambiental, descobrirem uma ligação 
clandestina de energia elétrica em um barraco no 
bairro Rio Claro, região sul da cidade. 

O ‘gato de energia’, como a ação é popularmente 
conhecida, foi registrada depois de uma fiscalização 
em área autuada por destruição de vegetação nativa 
e descumprimen-to de embargo em janeiro deste 
ano. Também participou da autuação uma equipe da 
Empresa EDP em razão de um RAIA (Relatório de 
Averiguação de Incidente Administra-tivo) elaborado 
pelos policiais no dia daquela fiscalização.

O homem foi autuado pelo crime de furto de ener-
gia elétrica e foi liberado após pagar fiança R$800 
para responder o crime em liberdade.

Homem é 
detido por furto 

de energia no 
Rio Claro

Um criminoso armado assaltou um ônibus co-
letivo no bairro do Perequê-Mirim, região sul de 
Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã 
de domingo (28).

Segundo o boletim de ocorrência, um homem 
trajando blusa de moletom branca e más-cara, ao 
entrar no coletivo, sacou uma arma e anunciou o 
assalto. O motorista foi obri-gado entregar R$ 40 em 
cédulas e moedas para o criminoso. Outro morador 
do bairro também foi vítima de roubo na noite de 
quinta-feira (02) quando esperava o coletivo. O ladrão 
também estava usando blusa branca de moletom e 
simulou estar armado durante abordagem e levou a 
mochila. Segundo informou a vítima, na mochila 
continha celular, carteira e um notebook Asus. A 
Polícia investiga se é a mesma pessoa quem praticou 
os dois crimes.

Ônibus 
Coletivo 

é assaltado por 
criminoso no 

Perequê-Mirim

A Polícia Militar de Caraguatatuba prendeu três 
indivíduos na noite de segunda-feira (07), pelo crime 
de tráfico de drogas no bairro Casa Branca. O trio 
estava na escadaria que dá acesso a parte alta do 
bairro, quando foi abordado pela equipe da PM por 
se tratar de lugar conhecido pela pratica de venda 
de entorpecentes.

Durante revista foi localizada uma sacola plástica 
contendo 183 pinos cocaína, 19 trou-xinhas maco-
nha, 141 pedras de crack, dois celulares e R$305 
em dinheiro trocado. Os acusados confessaram que 
estavam vendendo droga no local.

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

Trio é preso por 
tráfico de drogas 
no Casa Branca
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Minha teoria da conspiração
Primeiro esclarecendo: Teoria da 

conspiração, também chamada de teoria 
conspiratória ou conspiracionismo, é uma 
hipótese explicativa ou especulativa que 
sugere que há duas ou mais pessoas ou até 
mesmo uma organização que têm “tramado” 
para causar ou acobertar, por meio de plane-
jamento secreto e de ação deliberada, uma 
situação ou evento tipicamente considerado 
ilegal ou prejudicial. 

Segundo esclarecendo: que confian-
ça e respeito se conquista, não se impõe.

Tendo dito isso, a pergunta: A manei-
ra que o Presidente tratou a pandemia piorou 
a situação do País no combate ao Covid-19? 

Minha resposta é sim, com toda a 
certeza. Foi com seus atos, postura, omis-
sões e desprezo pela vida, que contribuiu 
diretamente para a piora do quadro.

Vamos aos fatos : Palavras do Presi-
dente:

* Dez de Março – “A questão do Co-
rona Vírus não é tudo isso que a grande mí-
dia propaga. No meu entender está superdi-
mensionado o poder destruidor desse vírus.”

* Quinze de Março – “Com toda a 
certeza há um interesse econômico nisso 
para que se chegue a essa histeria.”

* 24 de Março – “Pelo meu histórico 
de atleta caso fosse contaminado pelo vírus 
não precisaria me preocupar,  nada sentiria 
e quando muito seria acometido de uma gri-
pezinha.”

* 26 de Março – “O Brasileiro tem 
que ser estudado, ele não pega nada, você vê 
o cara pulando no esgoto mergulhando e não 
pega nada.”

* 12 de Abril – “Parece que está indo 
embora essa questão do vírus.”

* 20 de Abril – “Eu não sou coveiro. 
E daí? Eu lamento. Eu sou Messias mas não 
faço milagre.”

Essas são apenas algumas frases de 
Bolsonaro, mas se fosse relatar todos os atos 
em que o presidente boicotou a saúde, tudo 
não caberia nessa página. Isso sem falar que 
ainda em plena pandemia, com mais de 67 
mil mortes, estamos sem um Ministro da 
Saúde. 

O combate a Pandemia que deveria 
ser comandado pelo representante maior da 
nação não aconteceu e o quadro só não está 
pior graças a pronta ação de governadores e 
prefeitos que rapidamente agiram.

Poderia ainda citar os inúmeros cri-
mes cometidos pelo presidente durante a 
Pandemia promovendo aglomerações, des-
respeitando pessoas ao não utilizar máscara 
e a incentivar atos antidemocráticos que fe-
rem frontalmente a lei de segurança nacio-
nal.

Agora mais uma vez, em total falta 

de respeito com a vida e com o povo brasi-
leiro, promove mais de dez vetos a lei apro-
vada pelo Congresso que estabelece o uso 
obrigatório de máscaras em vários lugares.

Vocês devem se lembram que o Pre-
sidente ao ter feito por três vezes testes labo-
ratoriais, disse que não foi contaminado e se 
recusou a mostrar os resultados de seus exa-
mes. Foi preciso uma ordem judicial para 
que os resultados fossem tornados públicos 
e mesmo assim os testes foram feitos com 
o nome de pseudônimos, o que deixa para 
mim uma pequena dose de desconfiança.

Pois bem, o tempo passou, seu apoio 
da população despencou e surge do nada um 
novo presidente. Parou de falar asneiras, 
parou de falar com a imprensa e por duas 
semanas, nos poucos momentos em que se 
manifestou foi comedido e claramente pas-
sou a refletir antes de se pronunciar.

Aí começa minha teoria da conspiração.
Acredito que tendo perdido o apoio 

dos militares foi pressionado e passou a ter 
um novo comportamento. Surge com um 
novo presidente que a própria mídia passou 
até mesmo, desconfiando a elogiá-lo.

Mas todos sabem que os militares são 
excelentes estrategistas e estão presentes até 
mesmo no destruído Ministério da Saúde. 

Essa semana, do nada, surge a notícia 
que Bolsonaro teria sido infectado pelo novo 
Corona Vírus. A notícia surge como especu-
lação no fim da tarde. Já a noite os noticiá-
rios dão conta que o Presidente foi fazer um 
novo teste e que o resultado sairia as doze 
horas do dia seguinte. 

Depois disso o Presidente vem a pú-
blico e diz ter sido contaminado e que já ha-
via durante a noite tomado a Cloroquina e 
que já apresentava melhoras. 

No mesmo dia falando a imprensa, 
ainda de forma comedida concede uma en-
trevista, mas nas entre linhas cutuca o STF 
por ter definido a Governadores e a Prefeitos 
as decisões a serem tomadas durante a pan-
demia. No mesmo dia ainda faz uma “Live”, 
mostrando que está tomando a Cloroquina.

Não dá para engolir. Em minha mo-
desta opinião, em que pese se for verdade, 
desejar que ele se recupere, mas não acre-
dito.

O que de fato acredito, é que essa seja 
mais uma árdua manobra, arquitetada por 
seu grupo composto basicamente por milita-
res, para tentar, a exemplo do que Trump faz 
nos Estados Unidos, reverter sua situação 
perante o povo, se colocando como coitado, 
vítima e ainda defender suas crenças médi-
cas que não são provadas pela medicina.

E como aprendi na faculdade é o ”Jus 
esperneandi”.

Covid-19: Três pacientes recebem alta do 
Hospital Regional, entre eles, mãe e filha

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

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

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

As duas foram inter-
nadas para tratamento na 
UPA Centro e, posterior-
mente, transferidas para a 
Casa de Saúde Stella Maris. 

No dia 14, foram removidas 
para o Hospital Regional do 
Litoral Norte.

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

Mãe e filha estão em 

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

Outro paciente que 
também teve alta no dia 30 
de junho do Hospital Re-
gional do Litoral Norte foi 
Armando Kali, 76 anos, in-
ternado desde o dia 19, com 
o novo coronavírus.
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Rio do Ouro ganha Unidade Básica 
de Saúde para realizar 1,4 mil atendimentos/mês

Uma antiga reivindicação da co-
munidade de Caraguatatuba foi contem-
plada nesta sexta-feira (3) com a inaugu-
ração da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Rio do Ouro.

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

A unidade conta com três con-
sultórios médicos, dois consultórios gi-
necológicos, consultório odontológico, 
farmácia, sala de vacina, sala de coleta e 
procedimentos, sala de observação, sala 
de inalação, sala de curativos, sala de ex-
purgo e esterilização, setor administrati-
vo, almoxarifado, depósito de materiais, 
além de recepção climatizada, sala de 
espera, banheiros, fraldário e área para 
ambulância.

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

Na entrega oficial, estiveram pre-
sentes na cerimônia, além do prefeito 
Aguilar Junior, o vice-prefeito Campos 
Junior, o secretário de Saúde, Amauri To-
ledo, o secretário de Obras Públicas, Le-
andro Borella, além dos vereadores João 
De Paula, Vandinho, Flávio Nishiyama, 

Tato Aguilar e Vilma Teixeira.

Homenagem
A UBS homenageou o ex-vereador 

Jorge Jacinto de Oliveira, mineiro de Le-
opoldina (MG) que se mudou para Cara-
guatatuba ainda jovem com 14 anos com 
seu irmão mais velho José. Trabalhou 
como entregador de pães e logo aprendeu 
o oficio de padeiro, profissão que exerceu 
com muito orgulho.

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

Foi proprietário de um trailer quan-
do as praias da cidade ainda nem tinham 
quiosques. Logo vendeu sua casa no bair-
ro Gaivotas para construir o seu sonhado 
‘Quiosque Sereia’, onde realizava campe-
onatos de futebol, sua outra grande paixão.

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

Foi presidente da associação de 
bairro, fundou o time de 
futebol Rio do Ouro, pro-
moveu, juntamente com 
sua esposa e outras lide-
ranças, diversos even-
tos para arrecadação de 
fundos em prol dos mo-
radores, além de realizar 
campeonatos esportivos 
e desfiles visando incen-
tivar os jovens a não se 
renderem às drogas.

Em 1996 foi eleito 

o primeiro vereador do bairro, conseguin-
do concretizar alguns dos seus pedidos. 
Lutou para que o muro de arrimo fosse 
construído, acabando com as enchentes 
que eram recorrentes no bairro, reivindi-
cou e conseguiu que as ruas do bairro fos-
sem melhoradas, por meio do calçamento 
e com isso o transporte público pôde se 
estender até o horto florestal.

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

Jorge Jacinto faleceu em 26 de de-
zembro de 2015 deixando viúva, filhos, 
netos e um extenso trabalho como par-
lamentar e cidadão, além de deixar uma 
legião de amigos, já que foi um político 
muito prestativo e cidadão exemplar.

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

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

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

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

 Por fim, ele agradeceu a família 
por ter dado a oportunidade de homena-
gear o ex-vereador Jorge Jacinto. “Seu 
Jorge lutou muito pelo bairro e a UBS era 
um sonho”.
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Equipe da Secretaria de Saúde se 
reúne com representantes religiosos para 

alinhar a prevenção contra a Covid-19
A equipe da Secre-

taria de Saúde de Ilhabela, 
através da Atenção Pri-
mária à Saúde e o Núcleo 
de Educação em Saúde, 
esteve em reunião com os 
líderes religiosos na sexta-
-feira, 3, para delinear as 
ações de promoção à saúde 
e prevenção da doença Co-
vid-19.

No encontro esta-
vam presentes 19 repre-
sentantes das igrejas Cató-
lica, Evangélica, Espírita e 
Afro-brasileira no municí-
pio, e que são instituições 
compostas por narrativas 
históricas, símbolos e tradi-
ções que se destinam a dar 
sentido à vida, a explicar 
sua origem e a do universo.

A Portaria Nº 003, 
de 22 de junho de 2020, 
foi apresentada e discutida 
que em seus artigos eviden-
ciam:

Artigo 3º – A par-
tir do dia 26/06/2020, fica 
permitida a celebração de 
missas e cultos religiosos, 
com a presença dos fiéis, 
conforme as seguintes 
orientações:

Os bancos e assen-
tos deverão ser ocupados 
por no máximo 02 (duas) 
pessoas, exceto quando fo-
rem da mesma família;

Os bancos e assentos 
deverão ser intercalados, 
sendo que os fiéis deverão 
ocupar lugares previstos e 
demarcados, obedecendo o 
distanciamento mínimo de 
1,5 m;

Todos deverão man-
ter as regras de distancia-
mento e higiene impostas, 
no que couber, pelo Decreto 
Municipal nº 8.116/2020.

Artigo 4º – Reco-
menda-se, quando possí-
vel, a ampliação de ho-
rários para celebração de 

missas e cultos;

Artigo 5º – Ao tér-
mino das celebrações os 
fiéis deverão evitar aglo-
merações do lado externo 
dos templos, dirigindo-se 
imediatamente para suas 
residências;

Artigo 6º – É obri-
gatório o uso de máscaras 
durante as celebrações.

“Essas conduções, 
das parcerias institucionais, 
têm nos ajudado a prevenir 
a disseminação e propaga-
ção do coronavírus nesses 
tempos de pandemia”, co-
mentou o secretário de saú-
de Gustavo Barboni.

O papel da religião 
na promoção da saúde e 
reabilitação de pessoas 
evidencia uma pluralida-
de de temas e abordagens. 
Também a visão do papel 
da religião não é comum/ 
e sim, múltipla e diversa. 
Em relação à promoção da 
saúde destacam-se alguns 
aspectos que a prática re-
ligiosa pode contribuir: a 
melhora da saúde física e 
da saúde mental de pessoas 
e o aumento da qualidade 
de vida e do bem-estar co-

munitário.

Segundo a pedagoga 
do Núcleo de Educação em 
Saúde, Lillian Dias, “Mui-
tas igrejas vêm desempe-
nhando ações de prevenção 
e de reabilitação, por meio 
de atividades de caráter so-
cial, educativo, profissio-
nalizante, de inclusão no 
mercado de trabalho. ”

A recuperação da 
saúde, em especial da saú-
de mental, é um ponto de 
extrema relevância que dão 
ênfase ao fator protetivo da 
religião, esse papel da re-
ligião é considerado como 
de apoio eficaz na vivência 
de situações adversas, de 
interferência positiva no 
ambiente e de colaboração 
às pessoas.

Para o coordenador 
da Atenção Básica, Anto-
nio Galante, “A parceria da 
Saúde e Religião está rela-
cionada com efeitos benéfi-
cos para pessoas que estão 
em recuperação de doenças 
físicas e mentais, e a im-
portância da religião tem 
sua relevância no suporte 
de promoção emocional, 
instrumental e informativo 
para a saúde”.

Encontrado corpo de 
jovem desaparecida em 

São Sebastião
 O corpo da jovem 
Júlia Rosenberg, que estava 
desaparecida desde domingo 
(05), e que passava o perío-
do de quarentena na casa de 
familiares foi encontrado na 
manhã desta segunda-feira 
(06), em uma trilha entre as 
praias Paúba e Maresias.
 O Corpo de Bom-
beiros deu início às buscas 
no domingo e na manhã de 
segunda encontrou o corpo 
da estudante de 21 anos, que 
segundo a Polícia Civil, esta-
va parcialmente coberto por 
folhas e terra. A Polícia Civil 
irá investigar.

PM prende homem por 
agressão a companheira 

em Caraguatatuba
 A Polícia Militar foi 
acionada na noite do último 
domingo (05/07), através de 
denúncia anônima, a compa-
recer ao Bairro Massaguaçu, 
a fim de atender a uma ocor-
rência de violência domésti-
ca.
 Chegando ao local, 
a vítima mostrou aos policiais 
vários hematomas pelo corpo, 
que segundo ela seriam o re-
sultado das agressões sofridas 
pelo marido, que se encontra-
va também na casa, e acabou 
preso. 
 
Polícia Civil de Ubatuba 

prende dupla 
especializada em furtos

 A Polícia Civil 
prendeu um homem e uma 
mulher, ambos com 23 anos, 
integrantes de uma quadrilha 
especializada em furtos a es-
tabelecimentos comerciais, 

especialmente supermerca-
dos. A dupla foi detida na últi-
ma quinta-feira (02), em Uba-
tuba, logo após cometer mais 
um crime.
 Uma equipe da De-
legacia Sede da cidade já in-
vestigava o grupo, após parte 
deles subtraírem produtos de 
um supermercado localizado 
na avenida Professor Tomás 
Galhardo, no centro da cida-
de, no último dia 18 - ação 
que foi totalmente gravada 
por câmeras de segurança.
 Na semana passada, 
no entanto, a quadrilha retor-
nou ao mesmo estabelecimen-
to comercial e praticou o deli-
to novamente, contudo foram 
reconhecidos por um dos se-
guranças que, imediatamente, 
acionou os agentes.
 Os policiais civis 
conseguiram deter o casal 
logo após o crime. Eles esta-
vam fugindo em uma cami-
nhonete contendo diversos 
produtos furtados do super-
mercado que, somados, totali-
zaram R$ 1,5 mil. Além disso, 
dentro do veículo foram loca-
lizadas peças de roupas, pro-
vavelmente furtadas de outra 
loja. Toda a mercadoria foi re-
colhida para ser devolvida aos 
proprietários e a caminhonete 
apreendida.
 A dupla foi presa em 
flagrante e autuada por furto 
qualificado. O homem tam-
bém foi indiciado por dirigir 
sem permissão ou habilitação, 
já que seu documento se en-
contrava vencido.

PM prende homem por 
tráfico de drogas em 

São Sebastião 
 Na madrugada deste 
domingo (05), uma equipe do 

20º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior, durante patru-
lhamento pelo bairro Morro 
do Abrigo em são Sebastião, 
avistou um indivíduo em ati-
tude suspeita, culminando em 
sua abordagem. Em busca 
pessoal foi localizado no bol-
so da bermuda, 06 porções de 
crack e R$ 50,00 (cinquenta 
reais) em dinheiro trocado, 
durante a entrevista o indiví-
duo retirou da boca mais 08 
porções de crack, questiona-
do confessou estar realizando 
o tráfico de drogas no local e 
indicou um matagal próximo 
onde estaria o restante das 
drogas. 
 Ao averiguar o local 
a equipe localizou uma sacola 
contendo mais 107 porções de 
crack e 14 porções de cocaí-
na. Diante dos fatos foi dada 
voz de prisão em flagrante ao 
indivíduo e recolhido à cadeia 
pública.

PM prende homem que 
tentava realizar furtar em 

São Sebastião 
 Na madrugada desta 
quarta-feira (01), uma equi-
pe da Polícia Militar do 20º 
Batalhão de Polícia Militar 
do Interior, foi acionada para 
atender uma ocorrência de 
furto no Centro de São Se-
bastião. Chegando ao local 
os policiais encontraram um 
indivíduo tentando entrar em 
um estabelecimento comer-
cial pelo telhado. 
 Foi feita a verbali-
zação com o indivíduo que 
decidiu se entregar sem re-
sistência. Diante dos fatos o 
indivíduo foi conduzido à ca-
deia pública da cidade, onde 
foram tomadas as medidas 
cabíveis.
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Regularização Fundiária: moradores do Balneário 
Maria Helena recebem título de propriedade

O loteamento Balneário Maria 
Helena, localizado no bairro Perequê-
-Mirim foi feito por Maria Helena e 
José Raimundo Gonçalves, em 1975. 

As vendas constavam em an-
tigos livros de registro e não houve a 
devida abertura de matrícula lote por 
lote, no cartório de registro de imóveis.

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

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

Nessa quinta-feira (2), Aguilar 
Junior iniciou a entrega de 604 títulos 
de propriedade, devidamente registra-
dos no Cartório de Registro de Imó-

veis, aos moradores do loteamento 
Balneário Maria Helena I e II.

Dona Maria Vilani Ferreira, 59 
anos, não acreditou quando o prefeito 
bateu na porta de sua casa, na tarde 
de quinta-feira, para entregar pesso-
almente o documento. “Comprei esse 
terreno há 30 anos e há 28 anos cons-
truí e moro aqui. Agora o sonho de ter 
o registro do imóvel, certinho, foi re-
alizado. Sou proprietária de fato e de 
direito”, declarou.

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

“Peguei meu 13º, vendi minha 
bicicleta, peguei 500 Cruzados Novos 
emprestado e comprei o terreno. Há 
18 anos comecei a construir minha casa 
e fiz os trâmites burocráticos para liberar a 

obra. Agora tive a satisfação de receber do 
prefeito o registro de propriedade do meu 
imóvel. Hoje realmente é um dia de muita 
alegria para mim e minha família”, afirmou.

Para Aguilar Junior, o Programa 
de Regularização Fundiária é um dos 

compromissos do Plano de Governo mais 
importantes. “É uma grande satisfação proporcio-
nar aos moradores de áreas irregulares seguran-
ça jurídica, acesso a serviço de água e luz, entre 
outros benefícios. Nossa equipe está trabalhando 
com muito emprenho para levar esse programa ao 
maior número de munícipes”, disse.

PAT de Caraguatatuba abre a semana 
com 31 oportunidades de emprego

O Posto de Aten-
dimento 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 encami-
nhamentos ou até serem 
preenchidas pelo em-
pregador.

Com exigência de 
formação em nível su-
perior, estão disponíveis 
as funções de Analista 
de Rota; Assistente Fi-
nanceiro; Contador; En-
fermeiro do Trabalho; 
Farmacêutico, Fisiote-
rapeuta, Fonoaudiólo-

go e Técnico de Auto-
mação Mecatrônica ou 
Eletrônica.

Há também vagas 
para auxiliar de dentis-
ta; auxiliar de limpeza 
PcD; auxiliar de limpe-
za 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 pa-
trimonial e supervisão; 
mecânico de automó-
veis; serralheiro; super-
visor de higienização; 
técnico de enfermagem 
e vendedor, com vagas 
para PcD.

Os currículos per-
tinentes às vagas devem 
ser encaminhados para 
o email: vagaspatcara-
gua@gmail.com. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3882-5211.

Caraguá aumenta em 600% 
reaproveitamento de materiais durante 

os três últimos anos
A Prefeitura de Cara-

guatatuba adotou desde 2017 
uma nova visão ambiental, 
com uma preocupação mais 
efetiva nas ações da Secre-
taria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Pesca. Um dos 
projetos que mais teve evolu-
ção foi o Programa da Coleta 
Seletiva.

Em três anos, o servi-
ço que antes era feito pelas 
cooperativas, com caminhões 
cedidos pela Prefeitura, pas-
sou a ter uma empresa con-
tratada 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 lo-
gradouros são atendidos pelo 
serviço, em todas as regiões 
do município.

A conscientização 
ambiental da população tam-
bém cresceu. Antes menos de 
1% dos munícipes aderiam 
ao serviço. Atualmente mais 
de 6% da população de Cara-
guatatuba realiza a separação 
dos materiais, passando de 
20 toneladas a 120 toneladas 
de reaproveitamento por mês 
às cooperativas. Neste perí-
odo a renda dos cooperados 
também aumentou em 76%, 

às 20 famílias que sobrevi-
vem deste trabalho.
 
 Com a prática do 
descarte correto, a Coleta 
Seletiva, além de diminuir 
novos tipos de surtos e con-
tágios, como a dengue, que 
evita possíveis focos, tam-
bém 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/coletaseleti-
va/.
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O Rotary Clube Caraguatatuba Poiares 
realizou a transmissão de Posse de 
Diretoria, através da internet pela 

plataforma Zoom. Quem prestigiou a  
cerimônia pôde ver momentos de muita 

emoção da Presidente Ca. Tatiane Lucio e 
da Diretoria ano Rotário 2020-2021.  

A Presidente 2019-2020, Ca. Alessandra 
Ferreira Antunes, agradeceu aos 

companheiros o sucesso da sua gestão.  
Parabéns Alessandra pelo trabalho em 

sua gestão e sucesso a Tatiane 
nessa nova caminhada.
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Prefeitura de Ubatuba realiza visita técnica 

para entrega de Hospital de Campanha
O prefeito de Uba-

tuba, Délcio Sato (PSD), 
participou na noite desta 
sexta-feira, 3, de uma visita 
técnica à estrutura do Hos-
pital de Campanha instalado 
no Centro de Convenções 
do município, no Itaguá. Ele 
foi acompanhado de demais 
membros do Comitê de Crise 
da Covid-19, de representan-
tes da Santa Casa de Ubatuba, 
vereadores e integrantes da 
equipe de profissionais que 
atuarão no espaço.

Além de enfermarias 
para o tratamento de pa-
cientes diagnosticados com 
Covid-19, o Centro de Con-
venções foi adaptado para ter 
área de recepção e controle 
de acesso, laboratório, far-
mácia, refeitório e banheiros 
com chuveiros para os pro-
fissionais. Uma ambulância 
UTI também ficará à disposi-
ção 24 horas por dia.

O hospital é adminis-
trado pelo Instituto de Apoio 
a Políticas Públicas (IAPP), 
responsável pela adaptação 
do espaço e por sua gestão, in-
cluindo equipamentos, insu-
mos e contratação de profis-
sionais, por meio do processo 
administrativo 5175/2020 e 
contrato 33/2020. O valor 
global do contrato para o pe-
ríodo de quatro meses é de R$ 
3.195.304,29, sendo R$ 2 mi-
lhões provenientes de emen-
da parlamentar do deputado 
Federal Altair Moraes, R$ 
600 mil de verba estadual e 
R$ 595.304,29 liberados pelo 
Ministério da Saúde.  A do-
cumentação específica pode 
ser encontrada no Portal da 
Transparência: https://trans-

parencia.ubatuba.sp.gov.br/
licitacao/modalidades.php .

A estrutura montada 
segue todas as orientações 

preconizadas pelo Ministé-
rio da Saúde, pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O hospital 
de campanha não será porta 
aberta, ele receberá pacien-
tes referenciados pela Santa 
Casa. A equipe multidiscipli-
nar é formada por enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
coordenação de enfermagem, 
médicos, fisioterapeuta, as-
sistente social, higiene e 
limpeza, nutricionista, farma-
cêutica e auxiliar de farmá-
cia, controladores de acesso, 
equipe de apoio administrati-
vo e de manutenção.

Para ser internado 
no hospital de campanha, o 
paciente passará por atendi-
mento médico primeiro na 
Santa Casa, onde serão feitos 
os exames necessários, inclu-
sive a coleta para realização 
do teste PCR para Covid-19, 
enviado ao Instituto Adolfo 
Lutz. Somente se houver in-
dicação clínica e médica o 
paciente será transferido para 
o hospital de campanha.

Serão 38 leitos de mé-
dia e baixa complexidade e 
dois leitos de UTI para estabi-
lização de pacientes que tive-
rem piora de quadro e neces-
sitarem de transferência para 
a UTI da Santa Casa ou de 
outros municípios. O contrá-
rio também pode acontecer: 
pacientes na UTI da Santa 
Casa com melhora de quadro 
poderão ser transferidos para 
o Hospital de Campanha.

“Há pouco mais de 
três meses tomamos as pri-
meiras medidas de combate 
ao Coronavírus em nossa ci-
dade estabelecendo a quaren-
tena, o fechamento das ativi-
dades comerciais e criamos 
o Comitê de Crise, formado 
basicamente por especialis-
tas da Saúde para que à luz 
da ciência nos dar o caminho 
correto para salvar vidas em 
nossa cidade. Estabelecemos 
blitz sanitárias, fechamos as 
praias e decretamos o uso 
obrigatório de máscaras. 
Preparamos a Santa Casa de 
Ubatuba com setor da Ala 
COVID-19 e conquistamos a 
habilitação para 10 leitos tem-
porários de UTI. Conquista-
mos o Hospital de Campanha 
que está montado no Centro 
de Convenções, para atuação 
em total sintonia com a San-
ta Casa”, explica o prefeito 
Sato. “Infelizmente a batalha 
prossegue, pois ainda não 
há vacina e precisamos nos 
manter atentos. Foram muitas 
ações diárias e tomadas de 
decisões para evitar o contá-
gio e a proliferação do vírus 
em nossa cidade. As orienta-
ções são sempre as mesmas: 
fique em casa e só saia se for 
preciso e vá de máscara, além 
de todas as recomendações de 
higienização”, finaliza.

Ubatuba realiza treinamento de equipe de 
hospital de campanha contra a Covid-19

A Prefeitura de Uba-
tuba está finalizando os 
detalhes para a entrega do 
hospital de campanha para o 
tratamento de pacientes sus-
peitos ou confirmados para 
Covid-19, que funcionará 
no Centro de Convenções 
do município. A estrutu-
ra montada segue todas as 
orientações preconizadas 
pelo Ministério da Saúde, 
pela Fundação Osvaldo 
Cruz (Fiocruz) e pela Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS).

Nesta quinta-feira, 2, 
começaram os treinamentos 
da equipe que atuará no hos-
pital. São cerca de 60 profis-
sionais, entre enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, 
farmacêuticos, fisioterapeu-
tas, médicos intensivistas, 
equipe de higienização, au-
xiliares de farmácia, além 
de controladores de acesso 
e equipe administrativa, 
como técnicos de infor-
mática e recepcionista. As 
capacitações são feitas em 
turmas pequenas para evitar 
aglomeração.

O hospital de cam-
panha somente receberá 
pacientes referenciados pela 
Santa Casa, ele não será 
porta aberta. “Vamos ter 
38 leitos de média e baixa 
complexidade e dois leitos 
de UTI para receber os pa-
cientes de média complexi-
dade da Santa Casa e manter 
somente os pacientes graves 
na Santa Casa”, explica o 
prefeito de Ubatuba, Délcio 
Sato (PSD).

Para ser atendido no 

hospital de campanha, o 
paciente passará por aten-
dimento médico na Santa 
Casa, onde serão feitos os 
exames necessários, inclu-
sive a coleta para realiza-
ção do teste PCR para Co-
vid-19, enviado ao Instituto 
Adolfo Lutz, e só depois de 
indicação clínica e médica 
ele será transferido para o 
hospital de campanha.

O contrário também 
pode acontecer, conta Oli-
via Samersla, do departa-
mento de Especialidades 
da secretaria de Saúde de 
Ubatuba: “Se um paciente 
no hospital de campanha de 
repente apresentar uma pio-
ra clínica, os leitos de UTI 
disponíveis serão utilizados 
para fazer uma reversão do 
quadro dele e, se for preci-
so, até entubar. De lá, esse 
paciente será transferido 
imediatamente para a Santa 
Casa ou para outra UTI da 
região”.

“Teremos também 
um serviço de ambulância 
de suporte básico e avança-
do para caso necessitemos 
transportar um paciente que 
vai ficar no hospital de cam-
panha”, acrescenta Samers-
la.

Equipe especializada

Todos os profissio-
nais de saúde que atenderão 
no hospital têm experiência 
com doenças infectocon-
tagiosas. O treinamento é 
ministrado em parte pela 
empresa contratante e tam-
bém por profissionais da 
secretaria de Saúde, todos 
com especialização.

A capacitação atende 
aos protocolos do Minis-
tério da Saúde, Fiocruz e 
OMS e vai de quinta-feira 
a domingo. Serão aborda-
dos diversos aspectos como 
higienização, cuidados com 
material biológico e mate-
rial infectante, além de ma-
nejo de pacientes com doen-
ça infectocontagiosa.

A equipe da Vigi-
lância em Saúde continuará 
a realizar seu trabalho de 
captação de casos suspei-
tos na Santa Casa. Além 
disso, a Vigilância também 
integra uma equipe da se-
cretaria municipal de Saúde 
que irá acompanhar o fun-
cionamento do hospital de 
campanha, a evolução dos 
casos e as altas, entre outros 
aspectos.
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São Sebastião ganha nova creche e
 amplia atendimento para mais 80 

crianças em Juquehy
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio das Se-
cretarias de Obras (SEO) e 
de Educação (SEDUC), tra-
balha na reforma e adequa-
ção de um imóvel para a ins-
talação de mais uma creche 
em Juquehy, na Costa Sul do 
município.

A unidade recebeu 
cerca de R$ 142 mil em in-
vestimento e vai oferecer 80 
novas vagas, ampliando a ca-
pacidade de atendimento da 
rede municipal de ensino na 
região.

O espaço educacio-
nal, voltado para atender 
crianças de 0 a 3 anos, conta 
com cinco salas, sendo duas 
de berçário e outras três para 
maternal. Além disso, há um 
cantinho de amamentação, 
iniciativa que está sendo im-

plantada em todas as creches 
do município.

A unidade foi estru-
turada para ter também uma 
cozinha, cantinhos temáti-
cos, refeitório e parque in-
fantil.

O novo mobiliário 
é composto por armários, 
cadeiras, mesas, bancos, be-
bês-conforto, carrinhos para 

transporte de livros, mapote-
ca e móveis para o refeitório.

O prédio, com previ-
são de entrega até agosto, vai 
proporcionar maior conforto 
às crianças, professores e 
cuidadores.É a Prefeitura de 
São Sebastião investindo em 
melhor qualidade de trabalho 
e educação ao seus cidadãos.

São Sebastião investe em novas máquinas 
para intensificar serviços de infraestrutura

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos (SESEP) adquiriu 12 
novos maquinários para 
trabalhos de zeladoria, 
manutenção e limpeza, 
com intuito de melhorar a 
qualidade da prestação de 
serviços públicos por todo 

o município.
São oito retroesca-

vadeiras, uma máquina 
patrol, um rolo compactor 
e duas escavadeiras PC 
esteira. As novas máqui-
nas tiveram investimento 
de R$ 3,160 milhões e se-
rão utilizadas brevemente 
em ruas, vielas, praças, e 

demais espaços públicos 
municipais para aperfei-
çoar a infraestrutura se-
bastianense.

Prefeitura organiza terceira remessa 
dos kits de alimentação e caderno 

pedagógico para mais de 15 mil alunos 
da rede municipal

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio da Se-
cretaria da Educação (SE-
DUC), iniciou, nesta segun-
da-feira (06), a distribuição 
da terceira remessa do kit 
de alimentação e do mate-
rial pedagógico de apoio aos 
mais de 15 mil alunos da 
rede municipal de Ensino.

Como na remessa 
anterior, cada unidade es-
colar organizou seu próprio 
cronograma de forma que 
os pais e responsáveis dos 
alunos possam retirar os kits 
e os cadernos pedagógicos 
diretamente nas escolas, em 
horário e data a serem co-
municados pelos funcioná-
rios por whatsapp, telefone 
ou Facebook.

É recomendado pelos 
organizadores que apenas 
um dos responsáveis pelo 
aluno compareça à escola 
usando máscara – devido às 
orientações de combate ao 
coronavírus – e portando um 
documento de identificação.

Caso não seja pos-

sível se apresentar na data 
e horário determinados, o 
responsável deve entrar em 
contato com a administração 
da escola a qual o aluno per-
tence para realizar um novo 
agendamento.

Vale ressaltar que o 
método de entrega e preven-
ção segue o mesmo padrão 
das outras remessas de kits 
alimentação e material peda-
gógico já realizadas, como a 
disponibilização de álcool 
70%, demarcação no piso de 
1,5m de distância entre as 
pessoas, organização nas fi-
las para evitar aglomeração, 
higienização de superfícies 
e de objetos compartilhados.
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HUMOR
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CHAME
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3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:

      08 de julho de 2020

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

“Bolsonaro pegou o 
Corona Virus ou o 

Corona Virus
pegou Bolsonaro?”

 Terá chances de aprender coisas novas com 
os familiares que não vê há muito tempo. Aprender com a 
experiência alheia é a melhor forma de evitar erros no futuro. 
Sua sensibilidade estará à flor da pele. Nº da Sorte 65.

 Prepare-se para enfrentar algumas dificulda-
des – terá importantes decisões para tomar. Em casa, não 
deixe as responsabilidades com os mais jovens em segundo 
plano. Nº da Sorte 07.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

98128-7496

 Aproveite esta semana para sair e participar 
de eventos nos quais possa divulgar seus talentos. Em 
seu lar, participe ativamente da vida do pessoal para obter 
o reconhecimento que deseja. Nº da Sorte 08.

 O clima é de tensão em seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. Como você tem uma percepção 
clara dos problemas, tente fugir de encrencas. Com a pessoa 
amada, um clima de compreensão. Nº da Sorte 07.

 O relacionamento afetivo passará por uma 
fase de desentendimentos, atenção! É hora de esquecer 
as mágoas do passado e seguir em frente. Mantenha as 
dívidas na ponta do lápis. Nº da Sorte 02.

 É hora de investir nos seus projetos mais 
ousados. Não dê ouvidos, porém, às fofocas e encare os 
obstáculos do dia a dia com toda sua coragem. Mas, cuidado 
para não meter os pés pelas mãos. Nº da Sorte 51.

Peixes - 20/02 à 20/03

 Terá prazer e alegria com familiares e amigos. 
Deixe a imaginação tomar conta de sua relação a dois. Aceite 
novos desafios e busque resultados melhores.  Nº da Sorte 
33.

 Mantenha o controle sobre as suas finanças 
pessoais. O sucesso profissional estará em suas mãos. 
Atitudes firmes e corretas dão segurança às pessoas com 
as quais se relaciona. Nº da Sorte 21.

 Curta a paixão sem se envolver em preconcei-
tos. Terá criatividade para se dar bem em tudo o que resolver 
fazer, mas pode se aborrecer com um atraso em viagens. 
Cuidado com brigas ou discussões. Nº da Sorte 09.

 Dedique esta semana para cuidar de sua casa. 
Aproxime-se dos familiares que não vê com frequência. 
Observe e aprenda com a espontaneidade das pessoas ao 
seu redor. No amor ótimo momento a dois. Nº da Sorte 46.

 O clima de amor estará no ar e você terá 
sucesso na paquera. Curta os programas com a família, já 
que sua criatividade e seu encanto vão estar em alta. Nº 
da Sorte 30.

 Fique de olho: há importantes mudanças à 
vista e você terá papel importante a desempenhar. Ajude 
os demais a superar os obstáculos. O clima é de paixão no 
setor afetivo. Nº da Sorte 61.
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Aluga-se 1 apartamentos  de um 
dormitório no bairro  Pontal  Santa Marina  próximo 
a pista. Sala   conjugada, uma suíte e banheiro com 

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

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

com proprietário

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO/ SITE: www.ligougelou.com.br / TEL. (12) 3887-5877/ WHATSSS (12) 
9 8160-5722 OU (12) 9 9708-9877 (divulgado por Daniela Ligou Gelou).
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Nós informando com responsabilidade, você não permitindo que o vírus entre em sua casa!

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

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1006144-90.2017.8.26.0126
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Promessa de Compra e 
Venda
Requerente: Eric Leonardo Inoue
Requerido: Plana Novo Horizonte Assessoria e outros
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006144-
90.2017.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo,
Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER à Requerida PLANA NOVO HORIZONTE ASSESSORIA, 
CNPJ 38.804.530/0001-65, que lhe foi proposta uma ação de Procedi-
mento Comum Cível por parte de Eric Leonardo Inoue, alegando em sín-
tese, a rescisão contratual sob o argumento de ter sido vítima de golpe 
imputado a parte ré a qual vendera imóvel que supostamente não lhe 
pertencia. O autor narra que, em 07/08/2012, adquiriu da empresa Plana 
Novo Horizonte Assessoria o imóvel denominado Lote 57 da Quadra B da 
Gleba I do Loteamento Balneário Golfinho, nesta cidade, matriculado sob 
o nº 56.366 do Cartório do Registro de Imóveis e inscrito na Prefeitura 
Municipal sob o nº 09.062.045. Contudo, teve ciência junto a Prefeitura 
Municipal que o imóvel está em nome de terceiro, assim como junto à 
matrícula. Afirma ainda que a cessão anterior não fora quitada e que 
atualmente recebe insistentes ligações telefônicas de pessoas que se in-
titulam os reais proprietários do imóvel. Requer a tutela de urgência para 
que seja mantido na posse do imóvel, ainda a declaração da rescisão 
contratual e a devolução do valor pago pelo imóvel, nos termos do pedido 
inicial dos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 25 
de junho de 2020.
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PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (12) 99737-8723

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


