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TURISMO COM A MEDIDA, PREFEITURA QUER EVITAR IDA DE VERANISTAS AO MUNICÍPIO

São Sebastião fecha
praias da cidade
durante a pandemia
Cidade do Litoral Norte soma dois casos
confirmados, uma morte confirmada e
três mortes em investigação pela doença
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

A Prefeitura de São Sebastião decidiu essa semana fechar as praias do município
como uma medida de prevenção e combate ao novo
coronavírus. Segundo o prefeito Felipe Augusto (PSDB),
o bloqueio tem o objetivo de
evitar o turismo na cidade, já
que São Sebastião não teria
estrutura de saúde para atender moradores e visitantes.
O município estima que 40
mil pessoas de fora estejam
na cidade devido ao turismo.
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Coronavírus. Praias ficarão
fechadas durante a pandemia

PRAIAS.

No Litoral Norte, Ubatuba
foi a primeira cidade a anunciar os bloqueios nas praias.
Caraguatatuba, por sua vez,
informou que a geografia não
permite que o município realize um ‘fechamento’. Carros
de som e campanhas buscam
conscientizar as pessoas a não
irem até as praias.
“A prefeitura ainda tentou
duas medidas para evitar a
descida de turistas e veranistas neste momento preocupante, mas elas foram derrubadas
pelo Tribunal de Justiça do Estado”, lembrou a prefeitura de
Caraguá, em nota.
No arquipélago de Ilhabela,
a entrada de turistas é restringida ainda na balsa - somente pessoas com autorização
conseguem fazer a travessia.
Todas as medidas ocorrem em
prevenção à disseminação do
coronavírus.
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DENÚNCIAS PREÇOS ABUSIVOS SERÃO INVESTIGADOS

Aumento no preço
de produtos domina
queixas do Procon
RECLAMAÇÃO. No ar há me-

nos de 10 dias, o Procon Digital, lançado pela prefeitura
de São José dos Campos,
acumulava 140 reclamações
até essa terça-feira.
Segundo a prefeitura, as
principais queixas são referentes ao aumento de preços
nos comércios durante a pandemia do novo coronavírus,
o que varia desde os preços
de gêneros alimentícios até
o valor do álcool em gel, que
deve ser vendido com margem zero em farmácias e supermercados de todo o estado de São Paulo.
O sistema virtual de atendimento evita a aglomeração
de pessoas no prédio do Procon no momento em que a cidade busca evitar a disseminação do novo coronavírus.
O Procon orienta que, ao
fazer compras, o consumidor identifique o fornecedor
e verifique endereço, CNPJ e
telefone, busque referências,
observe a política de troca
e guarde a nota fiscal. Caso
a compra seja feita pela in-
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Vírus. Procon de São José
prioriza atendimentos online

ternet, é recomendado que o
cliente verifique o preço final
e analise se o frete proposto
pelo comércio é compatível
com o valor de mercado.
O prédio do Procon, que fica
no Jardim São Dimas, continua oferecendo o atendimento, mas a preferência é a de
que as reclamações sejam feitas pela internet.
O interessado em fazer uma
denúncia pode acessar o endereço procon.sjc.gov.br.
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