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CIRCULAÇÃO PEDIDO DA PREFEITURA NÃO TEM APOIO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SP

Estado nega novo
pedido para fazer o
bloqueio da Tamoios
Prefeitura de Caraguatatuba apontou
necessidade de fechamento como
prevenção contra o coronavírus
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Após a Prefeitura de Caraguatatuba enviar um novo
ofício solicitando o fechamento da Rodovia dos Tamoios, o governo do Estado
de São Paulo antecipou à reportagem que, embora veja
com preocupação o aumento
do tráfego em direção ao litoral, não deve impor restrições na rodovia.
“O Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi é solidário aos pedidos
dos prefeitos do litoral, mas
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Tamoios. Pista permanece com
acesso liberado ao Litoral Norte

adianta que, por ora, o Estado
não vai impor restrições em
rodovias”, diz trecho de nota.
O texto pede ainda para que
as pessoas respeitem o momento de distanciamento social, medida que visa evitar
a propagação do novo coronavírus, e, desta forma, não
utilizem as rodovias paulistas
como rotas turísticas.
No ofício enviado pelo prefeito Aguilar Junior (MDB),
ele afirmava que o município
possui um número reduzido de
leitos, mas com grande fluxo
diário de acesso de pessoas,
principalmente pela Tamoios.
“Solicitamos que sejam adotadas medidas restritivas, como
fechamento da rodovia para
os não residentes na cidade
e aos serviços que não sejam
essenciais, além da adoção de
barreiras sanitárias”. O município disse que, oficialmente, não
tinha tido retorno.
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SÃO SEBASTIÃO
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Saúde. Sobrecarga clínica

Equipamento. Prevenção

Hospitais
atingem
capacidade
máxima

Drone é usado
para detectar
temperatura da
população

ATENDIMENTO. A Prefeitura
de São Sebastião informou
que todos os leitos direcionados para casos não relacionados ao novo coronavírus
estão ocupados no prontosocorro e no Hospital de Clínicas. Segundo o município,
isso ocorre devido à sobrecarga de atendimentos.
De acordo com a Secretaria
de Saúde, recursos e a estrutura dos hospitais são divididos entre pacientes de coronavírus e casos regulares,
comprometendo as vagas.
“A quantidade de pessoas
nas ruas aumentou e, como
decorrência, a exposição a
outras enfermidades também
subiu”, apontou a prefeitura.

MONITORAMENTO. A Pre-
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feitura de São Sebastião tem
utilizado um drone capaz
de detectar a temperatura
da população que circula
nas ruas. O drone consegue
detectar a temperatura por
meio de uma câmera térmica.
Segundo a prefeitura, o
equipamento também possui
um alto-falante que alerta
quanto à prevenção ao novo
coronavírus. A ação já identificou ao menos três pessoas acima da temperatura
de 38ºC. Elas foram encaminhadas para atendimento em
unidades de saúde. O drone
atua da Costa Norte à Costa Sul, das 9h às 18h, sobrevoando ruas e praias.
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