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Réveillon em Caraguatatuba não terá queima de fogos na
Avenida da Praia

Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as queimas de
fogos, shows e outros eventos de verão foram cancelados em Caraguatatuba.
A medida de restrição foi tomada para evitar aglomerações e impedir o possível
contágio pela doença.
Para muitos, a tradição dos fogos de artifícios é importante pois determina a
passagem de um ano para o outro. No entanto, a prioridade no momento é
colocar a saúde em primeiro lugar.
Caraguatatuba alerta para os horários de funcionamento dos comércios neste
fim de ano. Até às 20h do dia 31 de dezembro as lojas estarão abertas
normalmente, após este horário todos os comércios fecharão e só voltam a
abrir após às 12h do dia 1° de janeiro de 2021. O funcionamento será permitido
apenas para os serviços essenciais.
Importante destacar que o uso de máscaras e a utilização de álcool em gel é
obrigatório em todos os lugares.
Aglomerações em lojas e falta de máscara de proteção facial são proibidas e
cabe aos estabelecimentos comerciais barrarem a entrada de pessoas que se
recusam a respeitar essas medidas sanitárias.
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Fiscalização de Caraguatatuba atendeu a 16 denúncias de
perturbação do sossego no final de semana

Em relação às reclamações de poluição sonora e perturbação do sossego, a
prefeitura de Caraguatatuba informou que a fiscalização tem ocorrido todos os
dias, inclusive aos finais de semana.
De acordo com a prefeitura, as denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 ou
diretamente para a Polícia Militar pelo telefone 190, cuja corporação tem
ajudado nas fiscalizações do município.
Segundo o Executivo municipal, a média de denúncias varia. Somente no
último final de semana de Natal, a Fiscalização do Urbanismo (Postura)
atendeu a 16 denúncias de perturbação. Foram geradas duas autuações de
pessoas que não atenderam à solicitação, cujo valor inicial foi de R$ 1.642,00.
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Prefeitura orienta banhistas sobre cuidados com crianças na
praia

As praias de Caraguatatuba estão entre os destinos mais procurados na
temporada de verão. Diversas famílias vêm passar as férias e a atenção com
crianças deve ser redobrada.
Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, vem orientar sobre
cuidados simples, mas que podem auxiliar as famílias em caso de crianças
perdidas na orla das praias.
O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) de Caraguatatuba
disponibiliza gratuitamente pulseiras de identificação para serem colocadas nos
braços das crianças.
Os braceletes de identificação, estão disponíveis em quatro cores bem
chamativas: amarelo, laranja, azul e verde. Eles são resistentes à força e à
água e contêm espaço para o nome da criança, do responsável e o telefone de
contato da família.
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), Cintia Alves, explica que as pulseiras vêm para precaver, para criar
o hábito nas mães, pais e responsáveis. “As pulseiras foram criadas para
serem usadas inclusive em outros locais, com grande movimento de pessoas”,
disse.
Ao chegar à praia, o responsável deve procurar um posto do GBMar e retirar a
pulseira. São 26 setores distribuídos por Caraguatatuba, com o efetivo de 40
guarda-vidas.
Orientação para as crianças é fundamental
A presidente do CMDCA também ressalta sobre a importância das famílias
orientarem as crianças. “Os pequenos devem ser orientados a procurar um
guarda-vidas, caso se percam. E a pessoa que encontrar uma criança,

igualmente, deve procurar um posto dos guarda-vidas”, alerta.
O CMDCA também aponta uma estratégia muito eficaz utilizada nas praias do
país para encontrar crianças perdidas e que podemos adotar nas praias de
Caraguá. Ela sugere que, ao encontrar uma criança perdida, a pessoa a
coloque nos ombros, e os demais banhistas batam palmas.
“Colocar a criança em um lugar alto é algo lógico, porque ela é pequena. Em
cima do ombro a possibilidade de visualização é maior. Se as pessoas também
comprarem a ideia e de fato aplaudirem quando a criança for encontrada, vai
ajudar muito”, disse.
O que fazer
Ao encontrar uma criança perdida, procure ajuda dos Bombeiros Marítimos.
Caso a praia não possua um posto dos Bombeiros, a recomendação é levar a
um quiosque e fazer contato com a Polícia Militar. Nesses casos, o Conselho
Tutelar de Caraguatatuba também pode ser acionado.
Serviço
Polícia Militar: 190
Conselho Tutelar (Plantão): (12) 99723-6758
GBMar Posto da Martin de Sá: (12) 3888-2960
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Caraguatatuba confirmou 1.374 novos casos de covid-19 e 17
óbitos em dezembro

Caraguatatuba confirmou 1.374 novos casos de covid-19 em dezembro, entre
os dias 1º e 30. Desses, 1.201 são casos de moradores e 173 são de pessoas
de outros municípios. Em relação aos óbitos, foram confirmados durante esse
período mais 17 mortes por covid-19. Desse total, 16 eram moradores da
cidade e 1 não residente.
Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura quinta-feira
(30), até esta data foram confirmados 4.653 casos de covid-19 no total, sendo
3.981 de moradores e 672 de pessoas residentes em outros municípios. Em
relação ao número de óbitos, foram confirmados 134 no total, sendo 122 de
moradores e 12 de não residentes. A taxa de ocupação das UTIs está em 55%
e das enfermarias está em 44%. No município, um total de 4.041 pacientes já
se recuperaram da doença.
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Caraguatatuba abre inscrições para Concurso de Marchinhas

A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC) está com
inscrições abertas para o 13º Concurso de Marchinhas para o Carnaval de
Antigamente – Virtual 2021. Os interessados devem se inscrever até às 17h do
dia
5
de
fevereiro
de
2021
pelo
endereço
eletrônico: www.fundacc.sp.gov.br/concurso-marchinhas-2021.
As inscrições devem ser feitas por candidatos com, no mínimo, 18 anos
completos que residam na Região Metropolitana de São José dos Campos.
Para inscrição, o proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios
do formulário on-line e anexar os arquivos em PDF dos seguintes documentos:
letra da marchinha; comprovante de endereço de todos os integrantes; RG e
CPF de todos os integrantes; autorização dos responsáveis para participação
de adolescentes, mais o vídeo com a gravação da música.
Após preenchimento do formulário um comprovante de entrega será gerado e é
a garantia de que o candidato concluiu sua inscrição.
Só serão aceitas inscrições de músicas do gênero de Marchinha Carnavalesca,
que não exceda três minutos e sejam inédita e original. Cada participante
poderá inscrever duas marchinhas, porém, somente uma composição será
selecionada.
As marchinhas inscritas serão avaliadas por uma Comissão de Avaliação
Interna, que será composta por três membros: um da FUNDACC e dois da
Comissão Municipal Setorial de Música, que terão a atribuição de selecionar
até 20 marchinhas finalistas que serão encaminhadas à Comissão Julgadora.
O resultado da seleção das marchinhas finalistas do Concurso será divulgado
até o dia 9 de fevereiro de 2021 no endereço: www.fundacc.sp.gov.br. As
gravações dos finalistas ocorrerão nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021 no
Teatro Mario Covas.

As gravações estarão disponíveis de 13 a 16 de fevereiro de 2021, às 19h, pelo
canal oficial da FUNDACC no Youtube: www.youtube.com/c/FundaccOficial.
O Resultado final do Concurso será divulgado por Edital, no Quadro de Avisos
Gerais da FUNDACC e no endereço eletrônico: www.fundacc.sp.gov.br a partir
do dia 16 de fevereiro de 2021, às 19h.
O vencedor do concurso receberá prêmio de R$ 3 mil, o segundo R$ 2 mil e o
terceiro R$ 1 mil.
O
edital
do
concurso
pode
ser
consultado
link: https://fundacc.sp.gov.br/editais/23/12/2020/edital-no-020-de-23-dedezembro-de-2020-13o-concurso-de-marchinhas-para-o-carnaval-deantigamente-virtual2021/.

no
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Prefeito e vice tomam posse em cerimônia solene na Câmara
de Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, tomou posse para o cargo no
período de 2021 a 2024. Ao lado da primeira dama Samara Fraschetti Bastos
de Aguilar e do vice Dr. José Ernesto Ghedin Servidei, o prefeito foi empossado
pelo vereador mais votado na última eleição, Tato Aguilar.
Logo após o juramento oficial, o prefeito Aguilar Junior, em seu discurso,
destacou que vai trabalhar por cada um dos 123 mil habitantes.
“Há quatro assumi um compromisso: promover regularização fundiária, obras
contra enchente, alcançar o melhor Ideb da história, mas destaco como um dos
atos mais importantes investir em Saúde e na construção de duas UPAS.
Agora assumo novos compromissos, mas com o desafio de continuar lutando
para vencermos juntos a pandemia. Vamos investir em Saúde, valorizando os
profissionais da área. Por outro lado, não podemos esquecer da nossa
economia, gerando mais emprego e renda para a nossa população.
Compromissos com diálogo, empatia e sempre buscando o bem comum”.
Ele destacou que agora com Dr. José Ernesto como vice sua missão vai ser
continuar trabalhando por Caraguatatuba, como sempre fez com o agora exvice-prefeito, Capitão Campos Junior. “Agora vamos fazer muito mais”,
garantiu.
O prefeito ainda pediu aos vereadores eleitos uma atenção especial aos
projetos que estão em tramitação na Câmara: Lei Orçamentária Anual, Alíquota
Previdenciária e Lei de Incentivo da Construção Civil.
Já o vice-prefeito Dr. José Ernesto, agradeceu a oportunidade de compor a
chapa empossada e que dará o seu máximo para conseguir cumprir o
compromisso com a população.
“Vamos buscar uma visão empresarial, devemos buscar recursos para que

possamos fugir na sazonalidade do turismo, buscar ainda mais iniciativas e
opções para a população com engajamento com Estado e Federação para que
nosso município se desenvolva mais e que juntos façamos um dos melhores
governos que essa cidade já teve”, destacou.
A sessão solene de posse foi realizada na Câmara de Caraguatatuba sem a
presença de público, mas teve transmissão pela internet nas redes oficias do
Legislativo. Também tomaram posse os 15 vereadores eleitos para a 18ª
legislatura no pleito disputado em novembro do ano passado.
Logo após a sessão na Câmara, o prefeito Aguilar Junior e o vice Dr. José
Ernesto se dirigiam ao Paço onde receberam a faixa dos agentes de trânsito.
Missa de Ação de Graças
Mais cedo, na Catedral do Divino Espírito Santo no bairro do Indaiá, o prefeito
Aguilar Junior, a primeira dama Samara, o vice Dr. José Ernesto, vereadores e
secretários municipais também participaram da Missa de Ação de Graças de
Posse.
Aguilar Junior, acompanhado de Samara Aguilar e das filhas Giovana e Ana
Luiza, levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida até o altar.
A missa foi celebrada pelo pároco da Catedral do Divino Espírito Santo, Padre
Vladmir Ferreira, e contou com a participação do Padre Cláudio Rodrigues da
Silva. A primeira dama Samara Bastos de Aguilar fez a leitura do Livro de
Números 6.
“Agradecemos o apoio e orações para conduzirmos a cidade em meio a essa
pandemia. Agradecemos a todos”, disse o prefeito Aguilar Junior.
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Chuvas afetam abastecimento em Ubatuba e Caraguatatuba

A Sabesp informa que as fortes chuvas afetaram o fornecimento de água em
Ubatuba e na região norte de Caraguatatuba.
Em Ubatuba, o tratamento de água foi interrompido devido à quantidade de
galhos, lama e pedras que bloquearam as captações de água após as fortes
chuvas que atingiram a região.
No momento, a Companhia opera de forma reduzida e equipes trabalham para
a normalização dos sistemas de abastecimento, lembrando que imóveis sem
caixa d’água podem sofrer desabastecimento. O fornecedor pode levar 12
horas para estar totalmente recuperado.
Os bairros atingidos em Ubatuba são: Coquerais, Barra Seca, Bela Vista,
centro, Carolina, Domingas Dias, Enseada, Estufa I e II, Figueira, Flamengo,
Flamenguinho, Horto Florestal, Iperoig, Ipiranguinha, Itaguá, Jardim
Samambaia, Lázaro, Marafunda, Mato Dentro, Morro das Moças, Pedreira,
Perequê Açu, Perequê Mirim, Ponta das Toninhas, Ponta Grossa, Parque dos
Ministérios, Praia Grande, Praia Vermelha, Ressaca, Saco da Ribeira, Santa
Rita, Sesmaria, Sumidouro, Sununga, Taquaral, Tenório, Toninhas, Usina
Velha, Vale do Sol, Balneário Santa Cruz, Lagoinha, Maranduba, Sapê, Sertão
da Quina e Vila Maria.
Em Caraguatatuba, as chuvas comprometeram o manancial Mococa, que
atende a região norte do município. A Sabesp trabalha para retomar o pleno
abastecimento, o que deve ocorrer ao longo deste sábado (2/1).
A Companhia está disponibilizando caminhões-tanque para os atendimentos
emergenciais e pede a compreensão e colaboração de toda a população no
uso racional da água contida nos reservatórios domiciliares.
Casos de emergência devem ser comunicados na Central de Atendimento que
funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 195. A ligação é gratuita.
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Tato Aguilar será o presidente no biênio 2021-2022

Em sessão realizada na noite desta sexta-feira na Câmara Municipal de
Caraguatatuba, logo após a solenidade de posse, aconteceu a eleição para a
Mesa Diretora para o biênio 2021/2022. Renato Leite Carrijo de Aguilar (Tato
Aguilar) assumirá a presidência da Casa pela segunda vez.
Tato Aguilar terá como vice-presidente da mesa o vereador Jameson Duarte
(Chick Show). O vereador Aguinaldo Pereira da Silva Santos (Aguinaldo Butiá)
será o primeiro secretário e Gildeison Santos (Dé Construtor) o segundo
secretário.
Votaram na chapa vencedora, além dos membros da mesa, os parlamentares:
Cristian Alves de Godoi (Baduca Filho), Cristian Oliveira de Souza (Cristian
Bota), Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos da Farmácia), Jair Araújo da
Silva, Marcelo Lanzellotte Pereira, Marcos Roberto de Souza (Marcos Kinkas),
e Vera Lúcia de Moraes Sant´Anna.
“Será uma responsabilidade enorme assumir novamente a presidência da
Câmara. Assim como na primeira vez, faremos um trabalho transparente,
respeitando o dinheiro público, priorizando acima de tudo o interesse da
população de Caraguatatuba que quer e merece ver a cidade se desenvolver”,
disse o presidente do Legislativo Municipal.
Mais votado na última eleição com 2.101 votos, Tato Aguilar assumiu neste dia
primeiro o seu terceiro mandato como parlamentar. Em 2021 foi eleito pela
primeira vez e voltou a ganhar a eleição em 2016, assumindo a presidência da
casa pela primeira vez em 2017, quando ficou a frente do Legislativo no biênio
2017/2018.
Nascido em berço político, teve em sua família o avô, Dario Leite Carrijo, que
foi vereador em São Sebastião em três oportunidades. Seu pai, José Pereira
de Aguilar, foi vereador, vice-prefeito e prefeito em Caraguatatuba. O
presidente do Legislativo é formado em Educação Física, tendo feito também o

curso de Gestão Pública.
A solenidade, que não teve a presença de público, foi transmitida ao vivo pelo
site: www.camaracaragua.sp.gov.br, pelo youtube e facebook oficial do Poder
Legislativo Municipal.
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CaraguaPrev recadastra aposentados e pensionistas

O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) faz o
recadastramento de servidores municipais inativos, aposentados e pensionistas
a partir de janeiro de 2021, no mês de aniversário do segurado. O instituto é
responsável pelas aposentadorias dos funcionários da Prefeitura de
Caraguatatuba, Câmara Municipal, Fundação Educacional e Cultural de
Caraguatatuba (Fundacc) e do próprio instituto.
O recadastramento anual deve ser feito pessoalmente pelo beneficiário com
idade inferior a 75 anos ou por seu representante legal (no caso de menores e
incapazes) por meio de formulário específico. Quem não se recadastrar poderá
ter o benefício suspenso até a regularização.
É necessário apresentar cópias e originais dos seguintes documentos: oficial
de identificação com foto (RG, RNE – Registro Nacional de Estrangeiros,
Carteira Nacional de Habilitação – CNH, CTPS, passaporte válido, carteira de
identificação de entidade de classe), CPF válido em todo o território nacional,
emitido nos últimos 10 anos; formulário preenchido; comprovante de residência
emitido com no mínimo três meses de antecedência (conta luz, água, telefone,
gás, condomínio, extrato bancário); e declarar seu estado civil no momento do
recadastramento.
Inativos e pensionistas residentes em Caraguatatuba impossibilitados de
locomoção por motivo de saúde, devidamente comprovado por atestado
médico atualizado, podem solicitar a visita domiciliar de recadastramento a ser
realizada por servidor do Caraguaprev ou pessoa designada pelo instituto, com
pelo menos um mês de antecedência do aniversário.
O pedido de visita deve ser requisitado pelos telefones (12) 3883-3252 e 38833480 ou pelo e-mail caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br. O documento
precisa ser entregue, com o atestado médico original ou cópia autenticada, que
comprove de impossibilidade de locomoção.
Os inativos que não residem no município devem encaminhar ao CaraguaPrev
declaração de vida, estado civil e residência, feita e assinada em cartório de

notas no mesmo mês do recadastramento, contendo os dados pessoais,
telefone de contato, endereço residencial completo, correio eletrônico e estado
civil.
Somente os pensionistas com idade igual ou superior a 75 anos e/ou
residentes fora da cidade podem efetuar o recadastramento por
correspondência enviada para o CaraguaPrev, no endereço: Avenida Prestes
Maia, 302 – Centro, CEP 11.660-400, Caraguatatuba/SP, acompanhados dos
documentos exigidos.
A instrução normativa está disponível na edição do Diário Oficial Eletrônico do
dia 28 de dezembro (Edital 440).
Mais informações pelo WhatsApp (12) 3883-3480, telefone (12) 3883-3252 e email caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br. O atendimento ao público online e
via telefone é das 9h às 16h30, nos dias úteis. O atendimento presencial dever
ser agendado pelos respectivos canais de comunicação.
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Trânsito e ônibus têm alterações para Virada do Ano em
Caraguatatuba
Motoristas e usuários do transporte coletivo urbano devem ficar atentos às
alterações que serão realizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba em relação à
mobilidade no Centro da cidade. Mesmo sem a realização da tradicional
queima de fogos que dá as boas-vindas ao Novo Ano, a preocupação da
Prefeitura é com as pessoas que possam quererem receber 2021 na beira da
praia.
Por isso, a partir das 8h desta quinta-feira (31), o estacionamento ao longo da
Avenida Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), no Centro, e Avenida
Geraldo Nogueira da Silva, a partir da Avenida União das Américas até a ponte
do Santo Antonio (Indaiá) está proibido. Placas e faixas informativas estão
sendo colocadas para informar a população e turistas.
A partir das 20h será feito o fechamento da avenida, sentido Martim de Sá,
entre a Rua Guarulhos e Engenheiro João Fonseca.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão,
esse trecho ficará fechado enquanto houver necessidade. A Prefeitura vai
contar com apoio da Polícia Militar para manter a ordem.
Na Praia Martim de Sá, uma das preferidas dos turistas, será feito
monitoramento pela Polícia Militar e, se houve necessidade, a avenida Aldino
Schiavi também poderá ser fechada.
Desvio de Ônibus
Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, a partir
das 19h desta quinta-feira (31) todos os ônibus com destino à região norte,
bem como os que estiverem voltando da região sul no sentido bairro/Centro
deixarão de passar pela Avenida da Praia.

Os ônibus serão desviados e seguirão o seguinte itinerário: pela Avenida
Miguel Varlez até a Avenida Prestes Maia (rua da Israel Veículos) onde
seguem sentido bairro Estrela D’Alva até a Avenida Benedito Zacarias
Nepomuceno, Rua Sebastião Mariano Nepomuceno (rua do colégio Módulo),
Rua Teotino Tibiriçá Pimenta (Rua da antiga EDP Bandeirante), Avenida
Engenheiro João Fonseca, Rua São Sebastião (Associação Comercial),
Avenida Brasil (rua do antigo Terminal), Avenida Presidente Castelo Branco,
seguindo após o trajeto normal.
Já os ônibus com destino a região sul bem como os que estiverem voltando da
região norte no sentido bairro/Centro seguirão os itinerários habituais.
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações o usuário do transporte
coletivo pode entrar em contato pelo telefone 0800-7788080.
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Após fazer reféns em assalto e ferir três em nova tentativa de
roubo, bandido é morto em confronto com a PM em Caraguá
Um criminoso foi morto em confronto com a Polícia Militar, na noite de
Réveillon (31/12), após ter realizado um assalto à residência no Massaguaçu,
zona norte de Caraguatatuba, e ter baleado três pessoas em outra tentativa de
roubo. A Força Tática da PM foi acionada por uma das vítimas do assalto.
Ela indicou que o indivíduo havia saído de sua casa e estava a poucos metros
realizando um novo roubo. Neste momento, a equipe da PM ouviu disparos e
avistou o indivíduo fugindo de bicicleta. O criminoso tinha acabado de balear
três pessoas, que tinham reagido à tentativa de roubo.
Durante o acompanhamento da polícia, o indivíduo abandonou a bicicleta e
começou a disparar contra os policiais, que revidaram. Baleado, o criminoso
caiu próximo a um matagal. Ele morreu no local. A Polícia Científica foi
acionada para a perícia.
Todas as vítimas reconheceram o corpo como do indivíduo que havia cometido
os crimes, bem como a arma, um revólver calibre 38. As vítimas baleadas não
correm risco de morte.
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Aguilar Júnior assume segundo mandato e prioriza
investimentos na Saúde e retomada da Economia
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, tomou posse para o cargo no
período de 2021 a 2024. Ao lado da primeira dama Samara Fraschetti Bastos
de Aguilar e do vice Dr. José Ernesto Ghedin Servidei, o prefeito foi empossado
pelo vereador mais votado na última eleição, Tato Aguilar. A solenidade online
ocorre na tarde desta sexta-feira (01/01), ba Câmara Municipal.
Logo após o juramento oficial, o prefeito Aguilar Junior, em seu discurso,
destacou que vai trabalhar por cada um dos 123 mil habitantes.
“Há quatro assumi um compromisso: promover regularização fundiária, obras
contra enchente, alcançar o melhor Ideb da história, mas destaco como um dos
atos mais importantes investir em Saúde e na cnstrução de duas UPAS. Agora
assumo novos compromissos, mas com o desafio de continuar lutando para
vencermos juntos a pandemia. Vamos investir em Saúde, valorizando os
profissionais da área. Por outro lado, não podemos esquecer da nossa
economia, gerando mais emprego e renda para a nossa população.
Compromissos com diálogo, empatia e sempre buscando o bem comum”.
Ele destacou que agora com Dr. José Ernesto como vice sua missão vai ser
continuar trabalhando por Caraguatatuba, como sempre fez com o agora exvice-prefeito, Capitão Campos Junior. "Agora vamos fazer muito mais",
garantiu.
O prefeito ainda pediu aos vereadores eleitos uma atenção especial aos
projetos que estão em tramitação na Câmara: Lei Orçamentária Anual, Alíquota
Previdenciária e Lei de Incentivo da Construção Civil.
Já o vice-prefeito Dr. José Ernesto, agradeceu a oportunidade de compor a
chapa empossada e que dará o seu máximo para conseguir cumprir o

compromisso com a população.
"Vamos buscar uma visão empresarial, devemos buscar recursos para que
possamos fugir na sazonalidade do turismo, buscar ainda mais iniciativas e
opções para a população com engajamento com Estado e Federação para que
nosso município se desenvolva mais e que juntos façamos um dos melhores
governos que essa cidade já teve”, destacou.
A sessão solene de posse foi realizada na Câmara de Caraguatatuba sem a
presença de público, mas teve transmissão pela internet nas redes oficias do
Legislativo. Também tomaram posse os 15 vereadores eleitos para a 18ª
legislatura no pleito disputado em novembro do ano passado.
Logo após a sessão na Câmara, o prefeito Aguilar Junior e o vice Dr. José
Ernesto se dirigiam ao Paço onde receberam a faixa dos agentes de trânsito.
Missa de Ação de Graças
Mais cedo, na Catedral do Divino Espírito Santo no bairro do Indaiá, o prefeito
Aguilar Junior, a primeira dama Samara, o vice Dr. José Ernesto, vereadores e
secretários municipais também participaram da Missa de Ação de Graças de
Posse.
Aguilar Junior, acompanhado de Samara Aguilar e das filhas Giovana e Ana
Luiza, levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida até o altar.
A missa foi celebrada pelo pároco da Catedral do Divino Espírito Santo, Padre
Vladmir Ferreira, e contou com a participação do Padre Cláudio Rodrigues da
Silva. “Agradecemos o apoio e orações para conduzirmos a cidade em meio a
essa pandemia. Agradecemos a todos”, disse o prefeito Aguilar Junior.
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Vereador mais votado, Tato Aguilar preside a Câmara de
Caraguatatuba pela 2ª vez
O vereador mais votado nas últimas eleições, Renato Leite Carrijo Aguilar, o
Tato (PSD), vai comandar a Câmara Municipal de Caraguatatuba no biênio
2021-2022. A eleição ocorreu na noite desta sexta-feira (01/01), após a sessão
de posse dos eleitos.
Tato Aguilar terá como vice-presidente da mesa o vereador Jameson Duarte
(Chick Show). O vereador Aguinaldo Pereira da Silva Santos (Aguinaldo Butiá)
será o primeiro secretário e Gildeison Santos (Dé Construtor) o segundo
secretário.
Votaram na chapa vencedora, além dos membros da mesa, os parlamentares:
Cristian Alves de Godoi (Baduca Filho), Cristian Oliveira de Souza (Cristian
Bota), Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos da Farmácia), Jair Araújo da
Silva, Marcelo Lanzellotte Pereira, Marcos Roberto de Souza (Marcos Kinkas),
e Vera Lúcia de Moraes Sant´Anna.
A chapa Um teve 11 dos 15 votos possíveis. Houve três em Aurimar Mansano
(PTB) e uma ausência.
Tato Aguilar é irmão do prefeito Aguilar Júnior e, assim como ocorreu no
primeiro mandato, presidirá a Câmara no primeiro biênio desta legislatura.
O novo presidente agradeceu a todos que o ajudaram a chegar ao terceiro
mandato e ser o mais votado no Município. “Isso me dá mais vontade e força
para trabalhar pela população de Caraguatatuba”.
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Caraguá vive noites de aglomeração em “fluxos” na Martim de
Sá; PM dispersa multidão e faz apreensões
A praia de Martim de Sá, a mais badalada de Caraguatatuba, tem sido palco
dos chamados “fluxos” e nas últimas noites registrado grandes aglomerações.
A grande maioria das pessoas sem máscara. Nas madrugadas de sexta (1/1) e
sábado (2/1), equipes da Polícia Militar que realizam o patrulhamento fizeram a
dispersão da multidão para o restabelecimento da ordem, bem como
apreensões.
Conforme determinação do governo estadual, o uso de máscara é obrigatório e
não são permitidas as aglomerações, em razão da pandemia de Covid-19. De
acordo com o 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, responsável pelo
policiamento no Litoral Norte, durante a ação foram arremessadas garrafas e
outros objetos contra os policiais. Desta maneira, a PM usou técnicas e
equipamentos não-letais, bem como munição química.
Além do restabelecimento da ordem, foram apreendidos diversos veículos,
caixas de som e elaboradas autuações. Segundo a Polícia Militar, tais ações
foram necessárias em outras cidades da região neste feriadão de Réveillon,
como em Ubatuba, com uso de equipamentos não-letais para dispersar as
interdições nas vias, juntamente com apreensões de veículos, caixas de som e
autuações.
Ainda segundo a PM, em São Sebastião e Ilhabela não foi necessária a
intervenção policial, mas foram apreendidas caixas de som. Em nota, a Polícia
Militar reiterou que “trabalha diuturnamente para a preservação e manutenção
da ordem e da paz pública”.
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais 55 bolsistas do
PEAD para contratação nesta semana
A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a lista de convocação com mais 55
bolsistas selecionados do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego
(PEAD) para trabalhar em serviços de limpeza e manutenção das vias e
logradouros públicos do município. Os convocados devem comparecer,
utilizando máscaras, na segunda, terça e quarta-feira (4, 5 e 6/01), das 9h30 às
14h30, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no Centro.
A lista de convocação está disponível na edição do Diário Oficial Eletrônico do
Município
desta
quarta-feira
(30),
no
link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/ (Edital
442).
A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 796 bolsistas do PEAD desde março
desse ano, dos quais 137 eram beneficiários de serviços leves e 659 de
pesados. Desses 55 convocados, 13 vão trabalhar na função de Beneficiário
Oficial de Serviços Leves e 42 na função de Beneficiário Oficial de Serviços
Pesados.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia);
comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de
residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de
votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de
reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste
o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS
(original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página
com os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e
cópia); certidão de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e
cópia); certidão de nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia)
e atestado de antecedentes criminais. As divergências de documentos e
informações prestadas no momento da inscrição em fevereiro podem acarretar

a desclassificação do candidato.
Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja
necessidade de emissão de documentos em órgãos com atendimentos
suspensos, como certidões de quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas
o candidato não tenha acesso à internet, a Prefeitura irá receber toda
documentação, após o período de isolamento e reabertura dos
estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e
mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias
públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, coordenadas
pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep).
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na
Avenida Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro (próximo à Secretaria de
Governo). Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de
atendimento ao público é das 9h30 às 14h30.
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Trânsito e ônibus têm alterações para Virada do Ano em
Caraguatatuba

Motoristas e usuários do transporte coletivo urbano devem ficar atentos às
alterações que serão realizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba em relação à
mobilidade no Centro da cidade.
Mesmo sem a realização da tradicional queima de fogos que dá as boas-vindas
ao Novo Ano, a preocupação da Prefeitura é com as pessoas que possam
quererem receber 2021 na beira da praia.
Por isso, a partir das 8h deste dia 31 de dezembro o estacionamento ao longo
da Avenida Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), no Centro, e Avenida
Geraldo Nogueira da Silva, a partir da Avenida União das Américas até a ponte
do Santo Antonio (Indaiá) está proibido. Placas e faixas informativas estão
sendo colocadas para informar a população e turistas.
A partir das 20h será feito o fechamento da avenida, sentido Martim de Sá,
entre a Rua Guarulhos e Engenheiro João Fonseca.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão,
esse trecho ficará fechado enquanto houver necessidade. A Prefeitura vai
contar com apoio da Polícia Militar para manter a ordem.
Na Praia Martim de Sá, uma das preferidas dos turistas, será feito
monitoramento pela Polícia Militar e, se houve necessidade, a avenida Aldino
Schiavi também poderá ser fechada.
Desvio de Ônibus
Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, a partir
das 19h desta quinta-feira (31) todos os ônibus com destino à região norte,

bem como os que estiverem voltando da região sul no sentido bairro/Centro
deixarão de passar pela Avenida da Praia.
Os ônibus serão desviados e seguirão o seguinte itinerário: pela Avenida
Miguel Varlez até a Avenida Prestes Maia (rua da Israel Veículos) onde
seguem sentido bairro Estrela D’Alva até a Avenida Benedito Zacarias
Nepomuceno, Rua Sebastião Mariano Nepomuceno (rua do colégio Módulo),
Rua Teotino Tibiriçá Pimenta (Rua da antiga EDP Bandeirante), Avenida
Engenheiro João Fonseca, Rua São Sebastião (Associação Comercial),
Avenida Brasil (rua do antigo Terminal), Avenida Presidente Castelo Branco,
seguindo após o trajeto normal.
Já os ônibus com destino a região sul bem como os que estiverem voltando da
região norte no sentido bairro/Centro seguirão os itinerários habituais.
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações o usuário do transporte
coletivo pode entrar em contato pelo telefone 0800-7788080.
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Covid-19: Caraguatatuba registra mais de 4 mil pacientes
recuperados

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Serviço de Atendimento Call
Center, já registrou 4.041 pacientes recuperados da Covid-19.
Esses casos do novo coronavírus recebem monitoramento diário por telefone,
inclusive aos feriados e finais de semana, das 7h às 21h.
A equipe conta com uma rede de apoio que inclui uma médica e outros
profissionais capacitados e treinados para prestar um atendimento mais
humanizado aos pacientes.
O acompanhamento começa desde a notificação até completarem os 14 dias
de sintomas ou por maior período, se o paciente permanecer sintomático.
A Prefeitura de Caraguatatuba orienta os pacientes que apresentem qualquer
sintoma de síndrome gripal (dor de garganta, tosse, mal estar, dor de cabeça,
febre ou falta de ar) procure atendimento na UPA Covid-19, localizada no
Jardim Primavera.
A dica é para qualquer paciente, principalmente os idosos que estão no grupo
de risco. No local, os idosos passam por consulta, realizam a tomografia e o
teste rápido.
“É necessário a procura do serviço de saúde na fase inicial para o diagnóstico
precoce e o tratamento ideal que Caraguatatuba faz pioneiramente. O paciente
atendido sai da unidade na fase inicial com o protocolo de medicamentos de
tratamento precoce que possuem cinco itens. Já os que ficam internados na
UPA Covid recebem tratamento que é o protocolo em hospitais de ponta como
Sírio Libanês e Albert Einstein. Quando mais cedo o atendimento, maior a
chance de cura”, destaca o coordenador de Urgência e Emergência da
Secretaria de Saúde, André Leandro.
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Chuvas afetam abastecimento em Ubatuba e Caraguatatuba

A Sabesp informa que as fortes chuvas afetaram o fornecimento de água em
Ubatuba e na região norte de Caraguatatuba.
Em Ubatuba, o tratamento de água foi interrompido devido à quantidade de
galhos, lama e pedras que bloquearam as captações de água após as fortes
chuvas que atingiram a região.
No momento, a Companhia opera de forma reduzida e equipes trabalham para
a normalização dos sistemas de abastecimento, lembrando que imóveis sem
caixa d’água podem sofrer desabastecimento. O fornecedor pode levar 12
horas para estar totalmente recuperado.
Os bairros atingidos em Ubatuba são: Coquerais, Barra Seca, Bela Vista,
centro, Carolina, Domingas Dias, Enseada, Estufa I e II, Figueira, Flamengo,
Flamenguinho, Horto Florestal, Iperoig, Ipiranguinha, Itaguá, Jardim
Samambaia, Lázaro, Marafunda, Mato Dentro, Morro das Moças, Pedreira,
Perequê Açu, Perequê Mirim, Ponta das Toninhas, Ponta Grossa, Parque dos
Ministérios, Praia Grande, Praia Vermelha, Ressaca, Saco da Ribeira, Santa
Rita, Sesmaria, Sumidouro, Sununga, Taquaral, Tenório, Toninhas, Usina
Velha, Vale do Sol, Balneário Santa Cruz, Lagoinha, Maranduba, Sapê, Sertão
da Quina e Vila Maria.
Em Caraguatatuba, as chuvas comprometeram o manancial Mococa, que
atende a região norte do município. A Sabesp trabalha para retomar o pleno
abastecimento, o que deve ocorrer ao longo deste sábado (2/1).
A Companhia está disponibilizando caminhões-tanque para os atendimentos
emergenciais e pede a compreensão e colaboração de toda a população no
uso racional da água contida nos reservatórios domiciliares.
Casos de emergência devem ser comunicados na Central de Atendimento que
funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 195. A ligação é gratuita.
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Prefeito e vice tomam posse em cerimônia solene on line na
Câmara de Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, tomou posse para o cargo no
período de 2021 a 2024. Ao lado da primeira dama Samara Fraschetti Bastos
de Aguilar e do vice Dr. José Ernesto Ghedin Servidei, o prefeito foi empossado
pelo vereador mais votado na última eleição, Tato Aguilar.
Logo após o juramento oficial, o prefeito Aguilar Junior, em seu discurso,
destacou que vai trabalhar por cada um dos 123 mil habitantes.
“Há quatro assumi um compromisso: promover regularização fundiária, obras
contra enchente, alcançar o melhor Ideb da história, mas destaco como um dos
atos mais importantes investir em Saúde e na cnstrução de duas UPAS. Agora
assumo novos compromissos, mas com o desafio de continuar lutando para
vencermos juntos a pandemia. Vamos investir em Saúde, valorizando os
profissionais da área. Por outro lado, não podemos esquecer da nossa
economia, gerando mais emprego e renda para a nossa população.
Compromissos com diálogo, empatia e sempre buscando o bem comum”.
Ele destacou que agora com Dr. José Ernesto como vice sua missão vai ser
continuar trabalhando por Caraguatatuba, como sempre fez com o agora exvice-prefeito, Capitão Campos Junior. “Agora vamos fazer muito mais”,
garantiu.
O prefeito ainda pediu aos vereadores eleitos uma atenção especial aos
projetos que estão em tramitação na Câmara: Lei Orçamentária Anual, Alíquota
Previdenciária e Lei de Incentivo da Construção Civil.
Já o vice-prefeito Dr. José Ernesto, agradeceu a oportunidade de compor a
chapa empossada e que dará o seu máximo para conseguir cumprir o
compromisso com a população.
“Vamos buscar uma visão empresarial, devemos buscar recursos para que

possamos fugir na sazonalidade do turismo, buscar ainda mais iniciativas e
opções para a população com engajamento com Estado e Federação para que
nosso município se desenvolva mais e que juntos façamos um dos melhores
governos que essa cidade já teve”, destacou.
A sessão solene de posse foi realizada na Câmara de Caraguatatuba sem a
presença de público, mas teve transmissão pela internet nas redes oficias do
Legislativo. Também tomaram posse os 15 vereadores eleitos para a 18ª
legislatura no pleito disputado em novembro do ano passado.
Logo após a sessão na Câmara, o prefeito Aguilar Junior e o vice Dr. José
Ernesto se dirigiam ao Paço onde receberam a faixa dos agentes de trânsito.
Missa de Ação de Graças
Mais cedo, na Catedral do Divino Espírito Santo no bairro do Indaiá, o prefeito
Aguilar Junior, a primeira dama Samara, o vice Dr. José Ernesto, vereadores e
secretários municipais também participaram da Missa de Ação de Graças de
Posse.
Aguilar Junior, acompanhado de Samara Aguilar e das filhas Giovana e Ana
Luiza, levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida até o altar.
A missa foi celebrada pelo pároco da Catedral do Divino Espírito Santo, Padre
Vladmir Ferreira, e contou com a participação do Padre Cláudio Rodrigues da
Silva. A primeira dama Samara Bastos de Aguilar fez a leitura do Livro de
Números 6.
“Agradecemos o apoio e orações para conduzirmos a cidade em meio a essa
pandemia. Agradecemos a todos”, disse o prefeito Aguilar Junior.
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Em operações contra o tráfico, PM prende cinco em São
Sebastião e Caraguá

Em operações contra o tráfico de drogas no fim de semana prolongado do
Réveillon, a Polícia Militar prendeu cinco homens pelo crime e apreendeu
diversas porções de entorpecentes em São Sebastião e Caraguatatuba. As
ações foram realizadas em Maresias, na Costa Sul de São Sebastião, e nos
bairros Golfinho e Martim de Sá.
Na noite de sábado, pouco depois das 20h, uma equipe da PM avistou um
indivíduo em atitude suspeita. O homem tentou fugir e foi capturado. Em uma
mochila foram encotrados meio tijolo de maconha, 95 porções de maconha,
104 invólucros de cocaína, 13 invólucros de crack, uma balança de precisão,
uma faca e dois celulares, além de R$ 426.
Em Caraguá, durante a tarde, uma outra equipe da Polícia Militar flagrou um
indivíduo entregando um pacote a um homem. O traficante foi preso com
maconha, um celular e R$ 201.
Ainda em Caraguatatuba, no bairro Golfinhos, uma patrulha da Rocam (Ronda
Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prendeu três indivíduos por tráfico de
drogas. Foram apreendidos 153 pinos de cocaína, 88 invólucros de cocaína,
um comprimido de Ecstasy, 13 porções de maconha, um celular e R$ 289. Em
todas as ocorrências, os indivíduos permaneceram presos nas delegacias das
cidades.
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Homem preso por tráfico de drogas na Praia Martim de Sá em
Caraguá

Na tarde do último sábado, dia 2, por volta das 16h, equipe de bike da Polícia
Militar, em patrulhamento pelo bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba, avistou
um homem entregando objetos suspeitos a um terceiro que, ao perceberam a
aproximação dos policiais, tentaram fugir do local, sendo um deles abordado.
Ao ser revistado, foi encontrando com ele um aparelho celular, a quantia de R$
201,00 e uma porção de maconha.
Diante dos fatos, foi conduzido ao plantão do Distrito Policial, onde
permaneceu a disposição da justiça.
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Idosa é atropelada por turista na Praia das Palmeiras

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves

Uma idosa de 66 anos foi atropelada no bairro Praia das Palmeiras,
em Caraguatatuba, na noite desta quarta-feira (30). Ela atravessava ao lado da
faixa de pedestres, na Avenida José Herculano, altura do número 4100, por
volta das 21h, quando foi atingida por um carro de turista.
A motorista do veículo acionou o Corpo de Bombeiros e a vítima foi socorrida
consciente, mas foi internada com ferimentos graves.

As equipes da Polícia Militar e do Departamento de Estrada e Rodagem (DER)
organizaram o trânsito, que ficou parcialmente interditado nos dois sentidos.
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Início de 2021 é marcado por aglomeração e tumulto na Martim
de Sá
PM dispersou a multidão com bombas de efeito moral e balas de borracha

A virada de ano e o início de 2021 foram marcados por aglomeração
e tumulto na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. A Polícia Militar foi
acionada e dispersou a multidão com o uso de bombas de efeito moral (gás
lacrimogêneo) e balas de borracha.
Com direito a som alto, ruas fechadas e muita gente sem máscara, o tumulto
teve até registro de pessoas dançando sobre os carros estacionados. Segundo
informações, os policiais foram recebidos por garrafas e outros objetos.
“O uso de técnicas e equipamentos não-letais, bem como o emprego de
munição química (uso progressivo de força) visa minimizar a possibilidade de
confronto físico”, informou a PM.
A aglomeração de pessoas está proibida em todo o Litoral Norte por causa da
pandemia da Covid-19.
Aglomeração no Litoral Norte
Além do confronto registrado na Martim de Sá, foram apreendidos diversos
veículos, caixas de som e feitas autuações por distúrbio da ordem em
Caraguatatuba.

Em Ubatuba, as aglomerações também foram dispersas com uso de
equipamentos não-letais. Em Ilhabela e São Sebastião, apesar de grande
movimentação de pessoas, não foi preciso a intervenção policial. Houve
somente em apreensões de caixas de som.
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Estradas da região têm movimento intenso no retorno do
feriado de Réveillon

Maior movimento deve ser registrado nas rodovias que ligam o litoral norte de
São Paulo ao Vale, como a rodovias dos Tamoios (SP-99) e Oswaldo Cruz
(SP-125).

As estradas que cortam a região do Vale do Paraíba começam a ter movimento
intenso no retorno de feriado prolongado de Réveillon na manhã deste domingo
(3).
O maior movimento deve ser registrado nas rodovias que ligam o litoral norte
de São Paulo ao Vale, como a rodovias dos Tamoios (SP-99) e Oswaldo Cruz
(SP-125). De acordo com as concessionárias, a partir de 12h, as estradas
devem ficar mais congestionadas.
Tamoios
Segundo a Concessionária que administra a Rodovia dos Tamoios, que liga
Caraguatatuba a São José dos Campos, o horário de maior fluxo para o retorno
do feriado, está previsto para domingo, a partir de 12h e segunda, a partir das
6h.
Após a operação descida nos últimos dias, para o retorno do feriado, o trecho
de serra voltará à configuração normal, com duas faixas sentido São José uma
faixa sentido litoral.

Oswaldo Cruz
De acordo com a Secretaria Estadual de Transportes, são esperados cerca de
200 mil veículos na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Ubatuba a Taubaté, entre
até o dia 4 de janeiro.
O trânsito deve ficar intenso a partir das 7h, durante toda a tarde, até às 22h.
Dutra
Na via Dutra, o horário de maior movimento para o retorno do feriado está
previsto para este domingo, das 14 às 20h.
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Risco de contaminação não espanta turistas e litoral norte de
SP bomba à espera do Réveillon
Na praia de Maresias, em São Sebastião, PM chegou a ser acionada para
dispersar aglomeração em frente a bares; a maior parte era de jovens sem
máscaras
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Nas praias de São Paulo, máscara vira raridade entre turistas

Relaxamento nas medidas de prevenção à Covid-19 ajuda a explicar repique
de casos
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Turistas são assaltados e baleados em cidades do litoral norte
no Ano-Novo

Em um dos casos, o autor do roubo foi morto após troca de tiros com a Polícia
Militar
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Turistas são assaltados e baleados em cidades do litoral norte
de SP no Ano-Novo
Um criminoso morreu em Caraguatuba; em Ubatuba, casal sofreu tentativa de
assalto em mirante
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RMVale volta à fase vermelha, com resistência das cidades do
Litoral Norte

As cidades do estado de São Paulo voltam para a 'fase vermelha' nesta sextafeira, até o próximo dia 3, conforme decreto do governo estadual, para tentar
contar o avanço da pandemia do novo coronavírus. Apenas serviços essenciais
estão autorizados a funcionar durante o período.
Porém, alguns municípios da RMVale, especialmente no Litoral Norte, ignoram
o governo estadual e devem manter as atividades comerciais normalmente,
assim como aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, quando a fase mais
restritiva estava vigorando.
Algumas cidades preferiram manter os decretos anteriores de flexibilização.
Tanto Caraguatatuba quanto Ubatuba e São Sebastião decidiram não
endurecer a quarentena e contrariaram a medida estadual, assim como
Ilhabela, que está na fase amarela.
Inclusive, na virada do Ano Novo, vários pontos de aglomeração com pessoas
sem máscaras foram registrados nas cidades, como em Caraguá.
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Aguilar Junior toma posse como prefeito reeleito de
Caraguatatuba

A Câmara de Caraguatatuba realizou nesta sexta-feira (1) a solenidade de
posse do prefeito reeleito Aguilar Junior (MDB) e do vice-prefeito José Ernesto
(PDT), além dos 15 vereadores eleitos.
O evento contou apenas com os eleitos e convidados e foi realizado de portas
fechadas, em razão dos cuidados com a pandemia da Covid-19.
Logo após a sessão de posse, os vereadores escolheram a composição da
mesa diretora da Câmara para o biênio 2021/2022.
Foram empossados os vereadores: Aguinaldo Butiá (MDB), Antonio Carlos
Junior (PSDB), Aurimar Mansano (PTB), Celso Pereira (PSDB), Baduca Filho
(MDB), Cristian Bota (PP), Dé Construtor (PSC), Fernando Cuiu (PSDB),
Carlinhos da Farmácia (PSD), Jair Silva (PV), Jameson Duarte (PRTB),
Marcelo Pereira (PV), Marcos Kinkas (PSD), Tato Aguilar (PSD) e Vera Morais
(PV).
Aguilar disse que promoveu “ações essenciais” que fizeram Caraguatatuba se
desenvolver. “Com a pandemia, como foi importante construir duas UPAs e
investir na saúde”.
Falou ainda que é preciso renovar os compromissos para retomar a economia,
o emprego e gerar oportunidades na cidade, sem perder os cuidados da saúde

para enfrentar a pandemia.
“Continuo investindo na saúde, trabalhando para preservar vidas e apoiar os
profissionais de saúde, sem esquecer a nossa economia e da geração de
emprego e renda. Nossa receita é o equilíbrio”.
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Assaltante é morto após roubo a turistas em Caraguatatuba

Um homem foi morto em troca de tiros com policiais militares após assaltar três
turistas em Caraguatatuba, na madrugada de sexta-feira (1). Eles passavam o
Réveillon no Litoral Norte.
Os turistas foram abordados pelo assaltante enquanto estavam na orla da praia
de Massaguaçu, em Caraguá. A praia estava lotada devido às comemorações
da passagem de ano.
Eles tiveram os pertences roubados e decidiram correr atrás do assaltante, que
estava de bicicleta.
Então, o criminoso sacou um revólver e disparou em direção aos turistas,
atingindo um deles e também uma jovem que passava pelo local.
Uma das vítimas do roubo fugiu e acenou para uma viatura da Polícia Militar
que passava pela rodovia Rio-Santos. Os policiais foram atrás do assaltante,
que se escondeu em um matagal e trocou tiros com eles. O criminoso foi
atingido e morreu no local.
As vítimas foram socorridas e levadas para a UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) da praia de Massaguaçu.
Em Ubatuba, um turista de Pouso Alegre (MG) foi baleado por volta das 5h30
de sexta, após sofrer uma tentativa de assalto. Ele foi socorrido para a Santa
Casa da cidade e seu estado era considerado grave.
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Vereador Tato Aguilar é eleito presidente da Câmara de
Caraguatatuba

Em sessão realizada na noite de sexta-feira (1), o vereador Tato Aguilar (PSD)
foi eleito presidente da Câmara de Caraguatatuba. É a segunda vez que ele
assume o cargo em seu terceiro mandato como vereador da cidade.
Ele terá como vice-presidente o vereador Jameson Duarte (PRTB) e os
vereadores Aguinaldo Butiá (MDB) e Dé Construtor (PSC) como primeiro e
segundo secretários, respectivamente.
"Será uma responsabilidade enorme assumir novamente a presidência da
Câmara. Assim como na primeira vez, faremos um trabalho transparente,
respeitando o dinheiro público, priorizando acima de tudo o interesse da
população de Caraguatatuba que quer e merece ver a cidade se desenvolver",
disse Tato Aguilar.
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Início de 2021 é marcado por aglomeração e tumulto na Martim
de Sá
A virada de ano e o início de 2021 foram marcados por aglomeração e tumulto
na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. A Polícia Militar foi acionada e
dispersou a multidão com o uso de bombas de efeito moral (gás lacrimogêneo)
e balas de borracha. Com direito a som alto, ruas fechadas e muita gente sem
[…]

A virada de ano e o início de 2021 foram marcados por aglomeração
e tumulto na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. A Polícia Militar foi
acionada e dispersou a multidão com o uso de bombas de efeito moral (gás
lacrimogêneo) e balas de borracha.
Com direito a som alto, ruas fechadas e muita gente sem máscara, o tumulto
teve até registro de pessoas dançando sobre os carros estacionados. Segundo
informações, os policiais foram recebidos por garrafas e outros objetos.
“O uso de técnicas e equipamentos não-letais, bem como o emprego de
munição química (uso progressivo de força) visa minimizar a possibilidade de
confronto físico”, informou a PM.
A aglomeração de pessoas está proibida em todo o Litoral Norte por causa da
pandemia da Covid-19.

Aglomeração no Litoral Norte
Além do confronto registrado na Martim de Sá, foram apreendidos diversos
veículos, caixas de som e feitas autuações por distúrbio da ordem em
Caraguatatuba.
Em Ubatuba, as aglomerações também foram dispersas com uso de
equipamentos não-letais. Em Ilhabela e São Sebastião, apesar de grande
movimentação de pessoas, não foi preciso a intervenção policial. Houve
somente em apreensões de caixas de som.
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Força Tarefa De Caraguatatuba Aumenta Ações De
Fiscalizações Para Fim De Ano

A Prefeitura de Caraguatuba, por meio das equipes de fiscalização da
Secretaria de Urbanismo (Postura), Secretaria da Fazenda (Comércio),
Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), Secretaria de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão, em parceria com a Polícia Militar, vão ampliar as ações
para o fim de ano.
De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, as equipes se
reuniram nesta semana para alinhar estratégias e metas para os próximos dias.
O objetivo da ampliação das ações é inibir as ações ilegais de ambulantes,
embarcações irregulares, presença de animais na praia, churrasco na areia,
além de fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção ao Covid-19.
Inclusive, drone será usado para acompanhar algumas inscalizações.
Já para os rolezinhos, realizados aos finais de semanas, a Prefeitura
continuará com o apoio da Polícia Militar e Conselho Municipal dos Direitos das
Crianças e do Adolescente (CMDCA) com, objetivo de coibir a venda e
consumo de bebida alcoólica e drogas para menos, bem como a perturbação
de sossego.
Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), em março, a
fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba já vistoriou 6.588 estabelecimentos
comerciais para verificar cumprimento do horário de funcionamento, uso de
máscara e venda de bebidas a menores.

No período, foram cerca de 3.700 pessoas foram abordadas, também pela
Polícia Militar, além de atendimento a quase 380 registros, via Canal 156, de
Perturbação de Sossego.
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Covid-19: Caraguatatuba Registra Mais De 4 Mil Pacientes
Recuperados

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Serviço de Atendimento Call
Center, já registrou 4.041 pacientes recuperados da Covid-19.
Esses casos do novo coronavírus recebem monitoramento diário por telefone,
inclusive aos feriados e finais de semana, das 7h às 21h.
A equipe conta com uma rede de apoio que inclui uma médica e outros
profissionais capacitados e treinados para prestar um atendimento mais
humanizado aos pacientes.
O acompanhamento começa desde a notificação até completarem os 14 dias
de sintomas ou por maior período, se o paciente permanecer sintomático.
A Prefeitura de Caraguatatuba orienta os pacientes que apresentem qualquer
sintoma de síndrome gripal (dor de garganta, tosse, mal estar, dor de cabeça,
febre ou falta de ar) procure atendimento na UPA Covid-19, localizada no
Jardim Primavera.
A dica é para qualquer paciente, principalmente os idosos que estão no grupo
de risco. No local, os idosos passam por consulta, realizam a tomografia e o
teste rápido.
“É necessário a procura do serviço de saúde na fase inicial para o diagnóstico
precoce e o tratamento ideal que Caraguatatuba faz pioneiramente. O paciente
atendido sai da unidade na fase inicial com o protocolo de medicamentos de
tratamento precoce que possuem cinco itens. Já os que ficam internados na
UPA Covid recebem tratamento que é o protocolo em hospitais de ponta como

Sírio Libanês e Albert Einstein. Quando mais cedo o atendimento, maior a
chance de cura”, destaca o coordenador de Urgência e Emergência da
Secretaria de Saúde, André Leandro.
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Em Razão De Chuvas, Sabesp Executa Manutenção Nos
Sistemas De Caraguatatuba E São Sebastião

A Sabesp informa que está executando manutenção nos sistemas Porto Novo,
responsável pelo abastecimento de Caraguatatuba, da divisa até a região
central, e da região norte até o bairro Topovaradouro, em São Sebastião, e
Cristina, que abastece os bairros Barra do Una e Juquehy, na Costa Sul do
município sebastianense. A manutenção visa a garantir o abastecimento após
as fortes chuvas que atingiram a região.
Conforme explica o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César
Rodrigues Bueno, “pode faltar água num período entre as próximas 4 e 6
horas, e por isso é tão importante a caixa d’água, para atender a essas
situações atípicas”, reforçou.
Casos de emergência devem ser registrados na Central de Atendimento que
funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 0195 ou por meio do aplicativo
Sabesp Mobile. A ligação é gratuita.
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Prefeito E Vice Tomam Posse Em Cerimônia Solene On Line Na
Câmara De Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, tomou posse para o cargo no
período de 2021 a 2024. Ao lado da primeira dama Samara Fraschetti Bastos
de Aguilar e do vice Dr. José Ernesto Ghedin Servidei, o prefeito foi empossado
pelo vereador mais votado na última eleição, Tato Aguilar.
Logo após o juramento oficial, o prefeito Aguilar Junior, em seu discurso,
destacou que vai trabalhar por cada um dos 123 mil habitantes.
“Há quatro assumi um compromisso: promover regularização fundiária, obras
contra enchente, alcançar o melhor Ideb da história, mas destaco como um dos
atos mais importantes investir em Saúde e na cnstrução de duas UPAS. Agora
assumo novos compromissos, mas com o desafio de continuar lutando para
vencermos juntos a pandemia. Vamos investir em Saúde, valorizando os
profissionais da área. Por outro lado, não podemos esquecer da nossa
economia, gerando mais emprego e renda para a nossa população.
Compromissos com diálogo, empatia e sempre buscando o bem comum”.
Ele destacou que agora com Dr. José Ernesto como vice sua missão vai ser
continuar trabalhando por Caraguatatuba, como sempre fez com o agora exvice-prefeito, Capitão Campos Junior. “Agora vamos fazer muito mais”,
garantiu.

O prefeito ainda pediu aos vereadores eleitos uma atenção especial aos
projetos que estão em tramitação na Câmara: Lei Orçamentária Anual, Alíquota
Previdenciária e Lei de Incentivo da Construção Civil.
Já o vice-prefeito Dr. José Ernesto, agradeceu a oportunidade de compor a
chapa empossada e que dará o seu máximo para conseguir cumprir o
compromisso com a população.
“Vamos buscar uma visão empresarial, devemos buscar recursos para que
possamos fugir na sazonalidade do turismo, buscar ainda mais iniciativas e
opções para a população com engajamento com Estado e Federação para que
nosso município se desenvolva mais e que juntos façamos um dos melhores
governos que essa cidade já teve”, destacou.
A sessão solene de posse foi realizada na Câmara de Caraguatatuba sem a
presença de público, mas teve transmissão pela internet nas redes oficias do
Legislativo. Também tomaram posse os 15 vereadores eleitos para a 18ª
legislatura no pleito disputado em novembro do ano passado.
Logo após a sessão na Câmara, o prefeito Aguilar Junior e o vice Dr. José
Ernesto se dirigiam ao Paço onde receberam a faixa dos agentes de trânsito.
Missa de Ação de Graças
Mais cedo, na Catedral do Divino Espírito Santo no bairro do Indaiá, o prefeito
Aguilar Junior, a primeira dama Samara, o vice Dr. José Ernesto, vereadores e
secretários municipais também participaram da Missa de Ação de Graças de
Posse.
Aguilar Junior, acompanhado de Samara Aguilar e das filhas Giovana e Ana
Luiza, levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida até o altar.
A missa foi celebrada pelo pároco da Catedral do Divino Espírito Santo, Padre
Vladmir Ferreira, e contou com a participação do Padre Cláudio Rodrigues da
Silva. A primeira dama Samara Bastos de Aguilar fez a leitura do Livro de
Números 6.
“Agradecemos o apoio e orações para conduzirmos a cidade em meio a essa
pandemia. Agradecemos a todos”, disse o prefeito Aguilar Junior.
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Chuvas Afetam Abastecimento Em Ubatuba E Caraguatatuba

A Sabesp informa que as fortes chuvas afetaram o fornecimento de água em
Ubatuba e na região norte de Caraguatatuba.Em Ubatuba, o tratamento de
água foi interrompido devido à quantidade de galhos, lama e pedras que
bloquearam as captações de água após as fortes chuvas que atingiram a
região.
No momento, a Companhia opera de forma reduzida e equipes trabalham para
a normalização dos sistemas de abastecimento, lembrando que imóveis sem
caixa d’água podem sofrer desabastecimento. O fornecedor pode levar 12
horas para estar totalmente recuperado.
Os bairros atingidos em Ubatuba são: Coquerais, Barra Seca, Bela Vista,
centro, Carolina, Domingas Dias, Enseada, Estufa I e II, Figueira, Flamengo,
Flamenguinho, Horto Florestal, Iperoig, Ipiranguinha, Itaguá, Jardim
Samambaia, Lázaro, Marafunda, Mato Dentro, Morro das Moças, Pedreira,
Perequê Açu, Perequê Mirim, Ponta das Toninhas, Ponta Grossa, Parque dos
Ministérios, Praia Grande, Praia Vermelha, Ressaca, Saco da Ribeira, Santa
Rita, Sesmaria, Sumidouro, Sununga, Taquaral, Tenório, Toninhas, Usina
Velha, Vale do Sol, Balneário Santa Cruz, Lagoinha, Maranduba, Sapê, Sertão
da Quina e Vila Maria.
Em Caraguatatuba, as chuvas comprometeram o manancial Mococa, que
atende a região norte do município. A Sabesp trabalha para retomar o pleno
abastecimento, o que deve ocorrer ao longo deste sábado (2/1).
A Companhia está disponibilizando caminhões-tanque para os atendimentos

emergenciais e pede a compreensão e colaboração de toda a população no
uso racional da água contida nos reservatórios domiciliares.
Casos de emergência devem ser comunicados na Central de Atendimento que
funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 195. A ligação é gratuita.
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Governo Federal Libera Verba Ao Programa De Atendimento
Em Domicílio ‘Melhor Em Casa’

O programa ‘Melhor em Casa’ da Prefeitura de Caraguatatuba foi contemplado
com verba do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, para continuar
prestando atendimento aos seus pacientes. O valor total do repasse é de R$
600 mil.
A liberação foi publicada no Diário Oficial da União no final de dezembro de
2020, na Edição: 243, Seção 1, Página: 307; Portaria nº 3.616, de 18 de
dezembro.
(https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.616-de-18-dedezembro-de-2020-295235607).
Além da verba, o Ministério da Saúde habilitou as Equipes Multiprofissionais de
Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
Segundo com o documento “a habilitação das equipes fica condicionada ao
cadastro destas no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES)”.
Os pacientes do programa são aqueles que necessitam de atendimento
especializado (pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos,
pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica). De acordo
com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
(CIF), que pode ser de baixa, média e alta complexidade.
Eles recebem acompanhamento em domicílio e são monitorados diariamente,
via telefone, pela equipe do ‘Melhor em Casa’. O programa conta com equipe
multiprofissional de atenção domiciliar, constituídas por médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionista, fonoaudiólogo e

terapeuta ocupacional.
Atualmente, na cidade são atendidas 62 pacientes de Norte a Sul do Município.
Em média, 16 novos pacientes são inseridos mensalmente no programa.
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Prefeitura Intensifica Campanha De Conscientização De
Limpeza De Praias

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep), está promovendo diversas ações com o objetivo de manter o
município limpo na alta temporada de Verão.
As equipes da pasta mencionada e da empresa terceirizada Pioneira, se
dividem pela cidade fazendo a limpeza de praias, praças, ruas e outros locais
que recebem diariamente um elevado número de pessoas.
Além disso, a Sesep instalou estrategicamente próximos aos quiosques mais
de 35 caçambas de lixos da Cocanha ao Porto Novo. As equipes percorrem a
cidade diariamente esvaziando as mesmas.
Pensando ainda mais no meio ambiente, a Prefeitura começou a distribuir
nesta semana pela cidade o kit da campanha ‘Um novo Verão’, que tem como
intuito conscientizar os moradores e turistas que visitam Caraguá.
Após instalar cartazes pelo município, à administração municipal distribuiu
sacolas plásticas e folders informativos pelos quiosques, bares, restaurantes e
outros comércios. O intuito é que as pessoas descartem seus lixos de forma
correta e sem prejudicar o meio ambiente.
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Chuvas afetam abastecimento em Ubatuba e Caraguatatuba

A Sabesp informou que as fortes chuvas afetaram o fornecimento de água
em Ubatuba e na região norte de Caraguatatuba. Em Ubatuba, o tratamento de
água foi interrompido devido à quantidade de galhos, lama e pedras que
bloquearam as captações de água após as fortes chuvas que atingiram a
região.
No momento, a Companhia opera de forma reduzida e equipes trabalham para
a normalização dos sistemas de abastecimento, lembrando que imóveis sem
caixa d'água podem sofrer desabastecimento. O fornecedor pode levar 12
horas para estar totalmente recuperado.
Os bairros atingidos em Ubatuba são: Coquerais, Barra Seca, Bela Vista,
centro, Carolina, Domingas Dias, Enseada, Estufa I e II, Figueira, Flamengo,
Flamenguinho, Horto Florestal, Iperoig, Ipiranguinha, Itaguá, Jardim
Samambaia, Lázaro, Marafunda, Mato Dentro, Morro das Moças, Pedreira,
Perequê Açu, Perequê Mirim, Ponta das Toninhas, Ponta Grossa, Parque dos
Ministérios, Praia Grande, Praia Vermelha, Ressaca, Saco da Ribeira, Santa
Rita, Sesmaria, Sumidouro, Sununga, Taquaral, Tenório, Toninhas, Usina
Velha, Vale do Sol, Balneário Santa Cruz, Lagoinha, Maranduba, Sapê, Sertão
da Quina e Vila Maria.
Em Caraguatatuba, as chuvas comprometeram o manancial Mococa, que
atende a região norte do município. A Sabesp trabalha para retomar o pleno
abastecimento, o que deve ocorrer ao longo deste sábado (2).
A

Companhia

está

disponibilizando

caminhões-tanque

para

os

atendimentos emergenciais e pede a compreensão e colaboração de toda a
população no uso racional da água contida nos reservatórios domiciliares.
Casos de emergência devem ser comunicados na Central de Atendimento que
funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 195. A ligação é gratuita.
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Departamento Ético Disciplinar da Prefeitura de Caraguatatuba
mantém audiências suspensas até 31 de janeiro

O Departamento Ético Disciplinar da Secretaria de Administração da Prefeitura
de Caraguatatuba suspendeu as audiências e as sessões de julgamentos dos
processos administrativos disciplinares, sindicantes e das revisões até dia 31
de janeiro de 2021.
A medida está em consonância com a Portaria nº 248, de 13 de novembro de
2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre o recesso
forense e prazos processuais de 20 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de
2021; e com a Resolução nº 18/2020 do Tribunal de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (TED OAB/SP), que
suspende os prazos de expedientes e processos disciplinares em todas as
turmas do respectivo órgão de classe no mesmo período.
Durante o recesso forense, o Departamento Ético Disciplinar segue com as
atividades administrativas e burocráticas para regular o andamento dos
processos. O setor é responsável pelo acolhimento de denúncias, abertura de
procedimento investigativo, processo sindicante e/ou disciplinar contra
servidores, assegurando à ampla defesa e o contraditório, além de promover
as avaliações de desempenho do estágio probatório, de acordo com a Lei
Complementar nº 25, de 25 de outubro de 2007 (Estatuto do Servidor).
O Departamento Ético Disciplinar (prédio da Secretaria de Governo) fica na Av.
Frei Pacífico Wagner, 1011 – Centro. O horário de atendimento ao público é
das 9h30 às 14h30, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone
(12) 3889-1410.
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Confira os horários da Coleta Seletiva e Ecopontos para o
feriado de Ano Novo

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca (SMAAP) informa que os serviços de Coleta Seletiva e os
Ecopontos estarão com as atividades suspensas devido ao feriado de Ano
Novo.
Nesta quinta e sexta-feira, 31/12 e 1º/01, os Ecopontos estarão fechados. Os
atendimentos retornam no sábado (02/01), das 8h30 às 17h.
Já a Coleta Seletiva funcionará no dia 31, véspera de Ano Novo, até às 13h.
Neste dia o caminhão estará atuando nos bairros: Vapapesca, Perequê-Mirim e
região; Ipiranga, Prainha, Martim de Sá e Região. As atividades ficarão
suspensas de 01 a 03 de janeiro, com retorno na segunda-feira (04/01).
– Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e
Avenida Três / Funcionamento: segunda a sábado, das 8h30 às 17h.
Os Ecopontos fecham para almoço, das 12h às 13h.
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Fiscalização da Prefeitura apreende produtos sem licença e
irregulares

Mais de 60 unidades de refrigerantes foram apreendidas na entrada do Morro
Santo Antônio, região central de Caraguatatuba, durante fiscalização da forçatarefa criada pela administração municipal. Além de estarem comercializando
em um local proibido, os ambulantes não apresentaram licença para a venda
das mercadorias.
De acordo com a Secretaria da Fazenda (Fiscalização do Comércio), as
bebidas apreendidas foram doadas para a Casa de Acolhimento “Marinalva
Passos Paes” no bairro do Porto Novo, que recebe crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social.
Com duas unidades (uma para adolescentes e outra para menores), a
instituição possui convênio com a administração e atende 20 jovens que são
acompanhados pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude.
Importante ressaltar que a força-tarefa da cidade irá reforçar as ações de
fiscalização para o fim do ano com o objetivo de inibir as ações ilegais de
ambulantes, embarcações irregulares, presença de animais na praia, churrasco
na areia, além de fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção ao
Covid-19.
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Trânsito e ônibus têm alterações para Virada do Ano em
Caraguatatuba

Motoristas e usuários do transporte coletivo urbano devem ficar atentos às
alterações que serão realizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba em relação à
mobilidade no Centro da cidade.
Mesmo sem a realização da tradicional queima de fogos que dá as boas-vindas
ao Novo Ano, a preocupação da Prefeitura é com as pessoas que possam
quererem receber 2021 na beira da praia.
Por isso, a partir das 8h deste dia 31 de dezembro o estacionamento ao longo
da Avenida Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), no Centro, e Avenida
Geraldo Nogueira da Silva, a partir da Avenida União das Américas até a ponte
do Santo Antonio (Indaiá) está proibido. Placas e faixas informativas estão
sendo colocadas para informar a população e turistas.
A partir das 20h será feito o fechamento da avenida, sentido Martim de Sá,
entre a Rua Guarulhos e Engenheiro João Fonseca.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão,
esse trecho ficará fechado enquanto houver necessidade. A Prefeitura vai
contar com apoio da Polícia Militar para manter a ordem.
Na Praia Martim de Sá, uma das preferidas dos turistas, será feito
monitoramento pela Polícia Militar e, se houve necessidade, a avenida Aldino
Schiavi também poderá ser fechada.
Desvio de Ônibus

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, a partir
das 19h desta quinta-feira (31) todos os ônibus com destino à região norte,
bem como os que estiverem voltando da região sul no sentido bairro/Centro
deixarão de passar pela Avenida da Praia.
Os ônibus serão desviados e seguirão o seguinte itinerário: pela Avenida
Miguel Varlez até a Avenida Prestes Maia (rua da Israel Veículos) onde
seguem sentido bairro Estrela D’Alva até a Avenida Benedito Zacarias
Nepomuceno, Rua Sebastião Mariano Nepomuceno (rua do colégio Módulo),
Rua Teotino Tibiriçá Pimenta (Rua da antiga EDP Bandeirante), Avenida
Engenheiro João Fonseca, Rua São Sebastião (Associação Comercial),
Avenida Brasil (rua do antigo Terminal), Avenida Presidente Castelo Branco,
seguindo após o trajeto normal.
Já os ônibus com destino a região sul bem como os que estiverem voltando da
região norte no sentido bairro/Centro seguirão os itinerários habituais.
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações o usuário do transporte
coletivo pode entrar em contato pelo telefone 0800-7788080.
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Prefeitura de Caraguatatuba lança campanha “Um novo Verão”
para conscientizar turistas e moradores

A Prefeitura de Caraguatatuba aproveitou a chegada da estação que mais atrai
pessoas para a cidade e lançou a campanha “Um Novo Verão – Na praia ou
em casa o cuidado deve ser o mesmo!” com o objetivo de mostrar que ter um
turismo consciente é imprescindível, tanto para a saúde como para o meio
ambiente.
A ideia é informar a população e turistas sobre a melhor forma de visitar as
praias e pontos turísticos, gerando o mínimo impacto social e ambiental. Entre
o Réveillon e o Carnaval são esperados cerca de 1 milhão de pessoas na
cidade.
Além da campanha maciça em todas as plataformas digitais oficiais e de
turismo, cartazes e sacos de lixo são distribuídos em hotéis, pousadas,
quiosques e restaurantes. Em parceria com a Concessionária Tamoios e
Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) folders serão
entregues nos pedágios. Em janeiro também entra nas rádios e mídias locais.
“Para que possamos ter uma grande temporada, é necessário um esforço
coletivo para respeitar as regras básicas de convivência e do bom
funcionamento dos serviços”, afirma Maria Fernanda Galter Reis, secretária de
Turismo de Caraguatatuba.
A campanha é fundamentada em três pilares: preservação, saúde e
convivência.
No item preservação, deixar lixo na areia ou no mar, como garrafas e sacolas

plásticas, pontas de cigarro ou restos de comida, por exemplo, afeta
ecossistemas frágeis e polui as praias.
Em relação à saúde, o distanciamento social, uso de máscara e álcool gel é a
única maneira de se proteger do novo coronavírus (Covid-19).
Quanto à convivência, o respeito ao próximo começa nas atitudes de cada um
evitando o uso de som alto, festas com mais de 20 pessoas e respeito às leis
de trânsito.
A campanha elaborada pelo prefeito Aguilar Junior conta com o apoio das
Secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Urbanismo, Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão, Serviços Públicos e Comunicação, além da Associação
de Hotéis e Pousadas (AHP), Associação de Quiosques (AQC), Conselho de
Meio Ambiente e Conselho Municipal de Turismo.
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Prefeitura de Caraguatatuba orienta banhistas sobre cuidados
com crianças na praia

As praias de Caraguatatuba estão entre os destinos mais procurados na
temporada de verão. Diversas famílias vêm passar as férias e a atenção com
crianças deve ser redobrada.
Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, vem orientar
sobre cuidados simples, mas que podem auxiliar as famílias em caso de
crianças perdidas na orla das praias.
O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) de Caraguatatuba
disponibiliza gratuitamente pulseiras de identificação para serem colocadas nos
braços das crianças.
Os braceletes de identificação, estão disponíveis em quatro cores bem
chamativas: amarelo, laranja, azul e verde. Eles são resistentes à força e à
água e contêm espaço para o nome da criança, do responsável e o
telefone de contato da família.
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), Cintia Alves, explica que as pulseiras vêm para precaver, para criar
o hábito nas mães, pais e responsáveis. “As pulseiras foram criadas para
serem usadas inclusive em outros locais, com grande movimento de
pessoas”, disse.
Ao chegar à praia, o responsável deve procurar um posto do GBMar e retirar a
pulseira. São 26 setores distribuídos por Caraguatatuba, com o efetivo de 40

guarda-vidas.
Orientação para as crianças é fundamental
A presidente do CMDCA também ressalta sobre a importância das famílias
orientarem as crianças. “Os pequenos devem ser orientados a procurar um
guarda-vidas, caso se percam. E a pessoa que encontrar uma criança,
igualmente, deve procurar um posto dos guarda-vidas”, alerta.
O CMDCA também aponta uma estratégia muito eficaz utilizada nas praias do
país para encontrar crianças perdidas e que podemos adotar nas praias de
Caraguá. Ela sugere que, ao encontrar uma criança perdida, a pessoa a
coloque nos ombros, e os demais banhistas batam palmas.
“Colocar a criança em um lugar alto é algo lógico, porque ela é pequena. Em
cima do ombro a possibilidade de visualização é maior. Se as pessoas também
comprarem a ideia e de fato aplaudirem quando a criança for encontrada, vai
ajudar muito”, disse.
O que fazer
Ao encontrar uma criança perdida, procure ajuda dos Bombeiros Marítimos.
Caso a praia não possua um posto dos Bombeiros, a recomendação é levar a
um quiosque e fazer contato com a Polícia Militar. Nesses casos, o Conselho
Tutelar de Caraguatatuba também pode ser acionado.
Serviço:
Polícia Militar: 190
Conselho Tutelar (Plantão): (12) 99723-6758
GBMar Posto da Martin de Sá: (12) 3888-2960
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Prefeitura realiza força-tarefa para atendimento da população
adulta em situação de rua

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou nesta quarta-feira (30/12), uma forçatarefa de atendimento à população adulta em situação de rua em diversos
pontos da cidade, onde há maior identificação deste público.
A equipe formada pelas Secretarias de Urbanismo, Desenvolvimento Social e
Cidadania e Serviços Públicos abordou 20 pessoas que estavam em praças e
rodoviárias.
Na abordagem é oferecida a opção de acolhimento na Casa do Caminho,
localizada na região Sul da cidade ou o retorno à cidade de origem para
reinserção familiar. Na Casa, a equipe disponibiliza alimentação, higiene,
acompanhamento médico, além de todas as orientações que precisarem.
Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, esta ação será frequente,
visto que, no período de alta temporada, a cidade recebe muitas pessoas de
fora. “Recebemos um público que vem para procurar emprego e acaba ficando
pelas ruas, aumentando a incidência dos moradores de rua. É importante
oferecer dignidade e uma melhora da qualidade de vida, para que saiam desta
situação”, disse.
Caraguatatuba possui desde 2017, um serviço específico de abordagem à
população adulta em situação de rua, onde a equipe do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (Creas) percorre a cidade para atender
este público.
A abordagem é realizada de segunda a sábado, das 9h às 17h e das 18h às

21h. Neste ano mais de 2 mil pessoas já foram abordadas e orientadas para
Casa do Caminho.
É importante que a população ajude de forma adequada, acionando o serviço
de abordagem para que sejam acolhidos corretamente. O cidadão ou entidade
que deseja ajudar deve entrar em contato com as equipes da Casa do
Caminho ou do Creas, que tomarão as devidas providências. Os telefones são:
(12) 3887-6287 ou (12) 3886-2960
A Prefeitura reforça que todo cidadão tem o direito de ir e vir e que não tem
poder de obrigar a pessoa ao acolhimento. É importante que a população não
oferte esmola, seja dinheiro, roupas, comida, entre outros, pois este ato apenas
fará com que a pessoa continue na situação de rua, ao invés de procurar uma
melhora da qualidade de vida.
Serviço:
Casa Transitória Luz do Caminho
Rua Banco Itaú, 202 – Porto Novo
Telefone: (12) 3887 – 6287
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
Rua Senador Feijó, 165 – Jardim Aruan
Telefone: (12) 3886-2960
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Governo Federal libera verba ao programa de atendimento em
domicílio ‘Melhor em Casa’

O programa ‘Melhor em Casa’ da Prefeitura de Caraguatatuba foi contemplado
com verba do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, para continuar
prestando atendimento aos seus pacientes. O valor total do repasse é de R$
600 mil.
A liberação foi publicada no Diário Oficial da União no dia 21 de dezembro de
2020, na Edição: 243, Seção 1, Página: 307; Portaria nº 3.616, de 18 de
dezembro. (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.616-de-18-de-dezembrode-2020-295235607).
Além da verba, o Ministério da Saúde habilitou as Equipes Multiprofissionais de
Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).
Segundo com o documento “a habilitação das equipes fica condicionada ao
cadastro destas no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES)”.
Os pacientes do programa são aqueles que necessitam de atendimento
especializado (pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos,
pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica). De acordo
com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
(CIF), que pode ser de baixa, média e alta complexidade.
Eles recebem acompanhamento em domicílio e são monitorados diariamente,
via telefone, pela equipe do ‘Melhor em Casa’. O programa conta com equipe
multiprofissional de atenção domiciliar, constituídas por médicos, enfermeiros,

técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionista, fonoaudiólogo e
terapeuta ocupacional.
Atualmente, na cidade são atendidas 62 pacientes de Norte a Sul do Município.
Em média, 16 novos pacientes são inseridos mensalmente no programa.
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Covid-19: Caraguatatuba registra mais de 4 mil pacientes
recuperados

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Serviço de Atendimento Call
Center, já registrou 4.041 pacientes recuperados da Covid-19.
Esses casos do novo coronavírus recebem monitoramento diário por telefone,
inclusive aos feriados e finais de semana, das 7h às 21h.
A equipe conta com uma rede de apoio que inclui uma médica e outros
profissionais capacitados e treinados para prestar um atendimento mais
humanizado aos pacientes.
O acompanhamento começa desde a notificação até completarem os 14 dias
de sintomas ou por maior período, se o paciente permanecer sintomático.
A Prefeitura de Caraguatatuba orienta os pacientes que apresentem qualquer
sintoma de síndrome gripal (dor de garganta, tosse, mal estar, dor de cabeça,
febre ou falta de ar) procure atendimento na UPA Covid-19, localizada no
Jardim Primavera.
A dica é para qualquer paciente, principalmente os idosos que estão no grupo
de risco. No local, os idosos passam por consulta, realizam a tomografia e o
teste rápido.
“É necessário a procura do serviço de saúde na fase inicial para o diagnóstico
precoce e o tratamento ideal que Caraguatatuba faz pioneiramente. O paciente

atendido sai da unidade na fase inicial com o protocolo de medicamentos de
tratamento precoce que possuem cinco itens. Já os que ficam internados na
UPA Covid recebem tratamento que é o protocolo em hospitais de ponta como
Sírio Libanês e Albert Einstein. Quando mais cedo o atendimento, maior a
chance de cura”, destaca o coordenador de Urgência e Emergência da
Secretaria de Saúde, André Leandro.
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Força tarefa de Caraguatatuba aumenta ações de fiscalizações
para fim de ano

A Prefeitura de Caraguatuba, por meio das equipes de fiscalização da
Secretaria de Urbanismo (Postura), Secretaria da Fazenda (Comércio),
Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), Secretaria de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão, em parceria com a Polícia Militar, vão ampliar as ações
para o fim de ano.
De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, as equipes se
reuniram nesta semana para alinhar estratégias e metas para os próximos dias.
O objetivo da ampliação das ações é inibir as ações ilegais de ambulantes,
embarcações irregulares, presença de animais na praia, churrasco na areia,
além de fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção ao Covid-19.
Já para os rolezinhos, realizados aos finais de semanas, a Prefeitura
continuará com o apoio da Polícia Militar e Conselho Municipal dos Direitos das
Crianças e do Adolescente (CMDCA) com, objetivo de coibir a venda e
consumo de bebida alcoólica e drogas para menos, bem como a perturbação
de sossego.
Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), em março, a
fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba já vistoriou 6.588 estabelecimentos
comerciais para verificar cumprimento do horário de funcionamento, uso de
máscara e venda de bebidas a menores.
No período, foram cerca de 3.700 pessoas foram abordadas, também pela
Polícia Militar, além de atendimento a quase 380 registros, via Canal 156, de

Perturbação de Sossego.
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Em razão de chuvas, Sabesp executa manutenção nos
sistemas de Caraguatatuba e São Sebastião

Os sistemas Porto Novo, em Caraguatatuba, e Cristina, na Costa Sul de São
Sebastião, sofreram com as fortes chuvas. Imóveis sem caixa d’água podem
ficar desabastecidos
A Sabesp informa que está executando manutenção nos sistemas Porto Novo,
responsável pelo abastecimento de Caraguatatuba, da divisa até a região
central, e da região norte até o bairro Topovaradouro, em São Sebastião, e
Cristina, que abastece os bairros Barra do Una e Juquehy, na Costa Sul do
município sebastianense.
A manutenção visa a garantir o abastecimento após as fortes chuvas que
atingiram
a
região.
Conforme explica o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César
Rodrigues Bueno, “pode faltar água num período entre as próximas 4 e 6
horas, e por isso é tão importante a caixa d’água, para atender a essas
situações atípicas”, reforçou.
Casos de emergência devem ser registrados na Central de Atendimento que
funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 0195 ou por meio do aplicativo
Sabesp Mobile. A ligação é gratuita.
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Prefeito e vice tomam posse em cerimônia solene on-line na
Câmara de Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, tomou posse para o cargo no
período de 2021 a 2024. Ao lado da primeira dama Samara Fraschetti Bastos
de Aguilar e do vice Dr. José Ernesto Ghedin Servidei, o prefeito foi empossado
pelo vereador mais votado na última eleição, Tato Aguilar.
Logo após o juramento oficial, o prefeito Aguilar Junior, em seu discurso,
destacou que vai trabalhar por cada um dos 123 mil habitantes.
“Há quatro assumi um compromisso: promover regularização fundiária, obras
contra enchente, alcançar o melhor Ideb da história, mas destaco como um dos
atos mais importantes investir em Saúde e na construção de duas UPAS.
Agora assumo novos compromissos, mas com o desafio de continuar lutando
para vencermos juntos a pandemia. Vamos investir em Saúde, valorizando os
profissionais da área. Por outro lado, não podemos esquecer da nossa
economia, gerando mais emprego e renda para a nossa população.
Compromissos com diálogo, empatia e sempre buscando o bem comum”.
Ele destacou que agora com Dr. José Ernesto como vice sua missão vai ser
continuar trabalhando por Caraguatatuba, como sempre fez com o agora exvice-prefeito, Capitão Campos Junior. “Agora vamos fazer muito mais”,
garantiu.

O prefeito ainda pediu aos vereadores eleitos uma atenção especial aos
projetos que estão em tramitação na Câmara: Lei Orçamentária Anual, Alíquota
Previdenciária e Lei de Incentivo da Construção Civil.
Já o vice-prefeito Dr. José Ernesto, agradeceu a oportunidade de compor a
chapa empossada e que dará o seu máximo para conseguir cumprir o
compromisso com a população.
“Vamos buscar uma visão empresarial, devemos buscar recursos para que
possamos fugir na sazonalidade do turismo, buscar ainda mais iniciativas e
opções para a população com engajamento com Estado e Federação para que
nosso município se desenvolva mais e que juntos façamos um dos melhores
governos que essa cidade já teve”, destacou.
A sessão solene de posse foi realizada na Câmara de Caraguatatuba sem a
presença de público, mas teve transmissão pela internet nas redes oficias do
Legislativo. Também tomaram posse os 15 vereadores eleitos para a 18ª
legislatura no pleito disputado em novembro do ano passado.
Logo após a sessão na Câmara, o prefeito Aguilar Junior e o vice Dr. José
Ernesto se dirigiam ao Paço onde receberam a faixa dos agentes de trânsito.
Missa de Ação de Graças
Mais cedo, na Catedral do Divino Espírito Santo no bairro do Indaiá, o prefeito
Aguilar Junior, a primeira dama Samara, o vice Dr. José Ernesto, vereadores e
secretários municipais também participaram da Missa de Ação de Graças de
Posse.
Aguilar Junior, acompanhado de Samara Aguilar e das filhas Giovana e Ana
Luiza, levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida até o altar.
A missa foi celebrada pelo pároco da Catedral do Divino Espírito Santo, Padre
Vladmir Ferreira, e contou com a participação do Padre Cláudio Rodrigues da
Silva. A primeira dama Samara Bastos de Aguilar fez a leitura do Livro de
Números 6.
“Agradecemos o apoio e orações para conduzirmos a cidade em meio a essa
pandemia. Agradecemos a todos”, disse o prefeito Aguilar Junior.
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Vereador mais votado, Tato Aguilar preside a Câmara de
Caraguatatuba pela 2ª vez

O vereador mais votado nas últimas eleições, Renato Leite Carrijo Aguilar, o
Tato (PSD), vai comandar a Câmara Municipal de Caraguatatuba no biênio
2021-2022. A eleição ocorreu na noite desta sexta-feira (01/01), após a sessão
de posse dos eleitos.
Além de Tato Aguilar, a mesa diretora terá Jamerson Duarte (PRTB) como
vice-presidente e os vereadores Aguinaldo Butiá (MDB) e Dé Construtor (PSC),
respectivamente, como primeiro e segundo secretários.
A chapa Um teve 11 dos 15 votos possíveis. Houve três em Aurimar Mansano
(PTB) e uma ausência.
Tato Aguilar é irmão do prefeito Aguilar Júnior e, assim como ocorreu no
primeiro mandato, presidirá a Câmara no primeiro biênio desta legislatura.
O novo presidente agradeceu a todos que o ajudaram a chegar ao terceiro
mandato e ser o mais votado no Município. “Isso me dá mais vontade e força
para trabalhar pela população de Caraguatatuba”.
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Em solenidade, vereadores são empossados

A Câmara Municipal de Caraguatatuba realizou nesta sexta-feira, 01 de janeiro,
sem a presença de público, a sessão solene de posse dos vereadores, prefeito
e vice-prefeito eleitos para a 18ª legislatura, com mandato de 2021 a 2024.
A Câmara Municipal fez a portaria de nº 234/2020, assinada pelo Presidente
Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos da Farmácia), disciplinando a realização
da sessão solene de posse e da eleição da Mesa Diretora.
Foram empossados o prefeito municipal Aguilar Junior, o vice-prefeito José
Ernesto Ghedin Servidei e os vereadores: Aguinaldo Pereira da Silva Santos
(Aguinaldo Butiá) – MDB, Antônio Carlos da Silva Junior – PSDB, Aurimar
Mansano – PTB, Celso Pereira – PSDB, Cristian Alves de Godoi (Baduca Filho)
– MDB, Cristian Oliveira de Souza (Cristian Bota) – PP, Gildeison Santos (Dé
Construtor) – PSC, Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu) –
PSDB, Francisco Carlos Marcelino (Carlinhos da Farmácia) – PSD, Jair Araújo
da Silva – PV, Jameson Duarte (Chick Show) – PRTB, Marcelo Lanzellotte
Pereira – PV, Marcos Roberto de Souza (Marcos Kinkas) – PSD, Renato Leite
Carrijo de Aguilar (Tato Aguilar) – PSD e Vera Lúcia de Moraes Sant´Anna –
PV.
Tato Aguilar foi o mais votado na última eleição com 2.101 votos e assume o
seu terceiro mandato. Aurimar Mansano e Celso Pereira vão para o sétimo
mandato; Carlinhos da Farmácia para o quinto mandato, Aguinaldo Butiá e

Fernando Cuiu para o segundo mandato.
Baduca Filho assume como vereador pela quarta vez. Antônio Carlos Junior,
Cristian Bota, Dé Construtor, Jameson Chick Show, Marcelo Pereira, Marcos
Kinkas e Vera Morais assumiram como vereadores pela primeira vez.
A solenidade, que não teve a presença de público, foi transmitida ao vivo pelo
site: www.camaracaragua.sp.gov.br, pelo youtube e facebook oficial do Poder
Legislativo Municipal. Mais de 1.200 pessoas assistiram o evento pela internet,
entre todas as plataformas.
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Homem é morto em troca de tiros com a PM após assalto em
Caraguatatuba

Um homem de 22 anos foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar na
madrugada desta sexta-feira (1º), durante um assalto no bairro Massaguaçú,
em Caraguatatuba. Outras duas pessoas ficaram feridas.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi na Avenida Maria de Lourdes
Kifure, por volta de 1h30. Uma equipe da PM que fazia patrulhamento pelo
local foi acionada por moradores, informando que um homem de bicicleta
estava assaltando pessoas no local.
Ainda segundo com a polícia, mesmo com o local cheio de turistas e
moradores, eles localizaram o criminoso. Os policiais realizaram a abordagem,
mas o homem estava armado e tentou fugir. Os policiais reagiram e houve
perseguição com troca de tiros.
Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso chegou a entrar em um matagal
para se esconder, mas foi atingido por um disparo. Os policiais alcançaram o
homem e chamaram o resgate, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu
no local.
Ainda de acordo com a polícia, junto ao corpo do homem foi encontrado uma
corrente e um pingente de prata, que haviam sido roubados momentos antes
da perseguição.

Durante a ação, duas pessoas atingidas pelos disparos foram socorridas pelo
Samu e levados para o pronto-socorro da cidade, onde permaneceram
internadas. O caso foi registrado na delegacia de plantão da cidade e será
investigado pela Polícia Civil.
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Chuvas afetam abastecimento em Ubatuba e Caraguatatuba

A Sabesp informa que as fortes chuvas afetaram o fornecimento de água em
Ubatuba e na região norte de Caraguatatuba.
Em Ubatuba, o tratamento de água foi interrompido devido à quantidade de
galhos, lama e pedras que bloquearam as captações de água após as fortes
chuvas que atingiram a região.
No momento, a Companhia opera de forma reduzida e equipes trabalham para
a normalização dos sistemas de abastecimento, lembrando que imóveis sem
caixa d’água podem sofrer desabastecimento. O fornecedor pode levar 12
horas para estar totalmente recuperado.
Os bairros atingidos em Ubatuba são: Coquerais, Barra Seca, Bela Vista,
centro, Carolina, Domingas Dias, Enseada, Estufa I e II, Figueira, Flamengo,
Flamenguinho, Horto Florestal, Iperoig, Ipiranguinha, Itaguá, Jardim
Samambaia, Lázaro, Marafunda, Mato Dentro, Morro das Moças, Pedreira,
Perequê Açu, Perequê Mirim, Ponta das Toninhas, Ponta Grossa, Parque dos
Ministérios, Praia Grande, Praia Vermelha, Ressaca, Saco da Ribeira, Santa
Rita, Sesmaria, Sumidouro, Sununga, Taquaral, Tenório, Toninhas, Usina
Velha, Vale do Sol, Balneário Santa Cruz, Lagoinha, Maranduba, Sapê, Sertão
da Quina e Vila Maria.
Em Caraguatatuba, as chuvas comprometeram o manancial Mococa, que
atende a região norte do município. A Sabesp trabalha para retomar o pleno

abastecimento, o que deve ocorrer ao longo deste sábado (2/1).
A Companhia está disponibilizando caminhões-tanque para os atendimentos
emergenciais e pede a compreensão e colaboração de toda a população no
uso racional da água contida nos reservatórios domiciliares.
Casos de emergência devem ser comunicados na Central de Atendimento que
funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 195. A ligação é gratuita.
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Caraguá vive noites de aglomeração em “fluxos” na Martim de
Sá; PM dispersa multidão e faz apreensões

A praia de Martim de Sá, a mais badalada de Caraguatatuba, tem sido palco
dos chamados “fluxos” e nas últimas noites registrado grandes aglomerações.
A grande maioria das pessoas sem máscara. Nas madrugadas de sexta (1/1) e
sábado (2/1), equipes da Polícia Militar que realizam o patrulhamento fizeram a
dispersão da multidão para o restabelecimento da ordem, bem como
apreensões.
Conforme determinação do governo estadual, o uso de máscara é obrigatório e
não são permitidas as aglomerações, em razão da pandemia de Covid-19. De
acordo com o 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, responsável pelo
policiamento no Litoral Norte, durante a ação foram arremessadas garrafas e
outros objetos contra os policiais. Desta maneira, a PM usou técnicas e
equipamentos não-letais, bem como munição química.
Além do restabelecimento da ordem, foram apreendidos diversos veículos,
caixas de som e elaboradas autuações. Segundo a Polícia Militar, tais ações
foram necessárias em outras cidades da região neste feriadão de Réveillon,
como em Ubatuba, com uso de equipamentos não-letais para dispersar as
interdições nas vias, juntamente com apreensões de veículos, caixas de som e
autuações.
Ainda segundo a PM, em São Sebastião e Ilhabela não foi necessária a
intervenção policial, mas foram apreendidas caixas de som. Em nota, a Polícia
Militar reiterou que “trabalha diuturnamente para a preservação e manutenção

da ordem e da paz pública”.
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Rodovias da região têm movimento intenso na volta do
feriadão de Réveillon

As principais rodovias de acesso ao Litoral Norte têm movimento intenso na
volta do feriadão de Réveillon desde o início da manhã deste domingo (3/1). As
estradas devem ficar mais congestionadas no período da tarde. O movimento
também foi intenso ainda na noite de sábado (2/1).
A Concessionária Tamoios, que administra a Rodovia dos Tamoios, informa
que o maior fluxo está previsto a partir do meio-dia deste domingo e também
na segunda-feira (4/1), a partir das 6h. O trecho de serra voltou a sua
configuração normal, com duas faixas para subida.
Na Oswaldo Cruz (foto), que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito intenso desde o
início da manhã deste domingo. Eram esperados cerca de 200 mil veículos
neste feriadão. O trânsito deve continuar intenso até às 22h.
Já Rodovia Mogi-Bertioga, muito utilizado por turistas que visitam a Costa Sul
de São Sebastião, tinha movimento tranquilo nesta manhã de domingo, porém,
a previsão é que a situação mude a partir do período da tarde e início de noite.
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Chuvas do último domingo afetam abastecimento em Ubatuba
e Caraguatatuba

A Sabesp informa que as fortes chuvas no último domingo (3/1) afetaram o
fornecimento de água em algumas regiões de Ubatuba e Caraguatatuba.
Diversos
bairros
encontram-se
alagados.
Em Ubatuba, o tratamento de água foi interrompido devido às condições de
turbidez dos mananciais. Itamambuca e Praia Vermelha do Sul são as regiões
mais afetadas e encontram-se com a distribuição de água interrompida.
No momento, as equipes trabalham para a normalização dos sistemas de
abastecimento, lembrando que imóveis sem caixa-d’água podem sofrer
desabastecimento.
O fornecimento pode levar 12 horas para estar totalmente recuperado.
Em Caraguatatuba, as chuvas comprometeram o manancial Mococa,
localizado na região norte do município. Sistemas Massaguaçu e Tabatinga
ainda estão com a distribuição interrompida. Foi montada força-tarefa pela
madrugada para atuação na região para retomar o pleno abastecimento, o que
deve ocorrer ao longo desta segunda-feira (4/1).
A Companhia está disponibilizando caminhões-tanque para os atendimentos
emergenciais e pede a compreensão e colaboração de toda a população no
uso
racional
da
água
contida
nos
reservatórios
domiciliares.
Casos de emergência devem ser comunicados na Central de Atendimento que
funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 0195. A ligação é gratuita.

Clipping de Notícias: 03/01/2021
Editoria: Resenha Policial
Veículo: Ubatuba Acontece

Traficante é preso em flagrante na Martim de Sá em
Caraguatatuba

Na tarde de sábado (02), por volta das 16h, uma equipe de bike do 20º
Batalhão da Polícia Militar do Interior patrulhava pelo bairro Martim de Sá em
Caraguatatuba, quando avistou um indivíduo L.G.S. entregando objetos
suspeitos a um terceiro, imediatamente a equipe se deslocou para abordá-los.
Ambos, evadiram-se do local ao perceberem a aproximação da equipe, sendo
alcançado pela equipe somente L.G.S.
O indivíduo foi revistado, encontrando com ele um aparelho celular, uma
quantia de R$ 201,00 e uma porção de maconha. Os policiais imediatamente
deram voz de prisão e o encaminharam para um plantão policial, que em
seguida ratificou o tráfico de drogas mantendo o indivíduo preso.
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Prefeito e vice tomam posse em cerimônia solene on-line na
Câmara de Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, tomou posse para o cargo no
período de 2021 a 2024. Ao lado da primeira dama Samara Fraschetti Bastos
de Aguilar e do vice Dr. José Ernesto Ghedin Servidei, o prefeito foi empossado
pelo vereador mais votado na última eleição, Tato Aguilar.
Logo após o juramento oficial, o prefeito Aguilar Junior, em seu discurso,
destacou que vai trabalhar por cada um dos 123 mil habitantes.
“Há quatro assumi um compromisso: promover regularização fundiária, obras
contra enchente, alcançar o melhor Ideb da história, mas destaco como um dos
atos mais importantes investir em Saúde e na construção de duas UPAS.
Agora assumo novos compromissos, mas com o desafio de continuar lutando
para vencermos juntos essa pandemia. Vamos investir em Saúde, valorizando
os profissionais da área. Por outro lado, não podemos esquecer da nossa
economia, gerando mais emprego e renda para a nossa população.
Compromissos com diálogo, empatia e sempre buscando o bem comum”.
Ele destacou que agora com Dr. José Ernesto como vice sua missão vai ser
continuar trabalhando por Caraguatatuba, como sempre fez com o agora exvice-prefeito, Capitão Campos Junior. “Agora vamos fazer muito mais”,
garantiu.
O prefeito ainda pediu aos vereadores eleitos uma atenção especial aos
projetos que estão em tramitação na Câmara: Lei Orçamentária Anual, Alíquota
Previdenciária e Lei de Incentivo da Construção Civil.
Já o vice-prefeito empossado, Dr. José Ernesto, agradeceu a oportunidade de
compor a chapa empossada e que dará o seu máximo para conseguir cumprir
o compromisso com a população.

“Vamos buscar uma visão empresarial, devemos buscar recursos para que
possamos fugir na sazonalidade do turismo, buscar ainda mais iniciativas e
opções para a população com engajamento com Estado e Federação para que
nosso município se desenvolva mais e que juntos façamos um dos melhores
governos que essa cidade já teve”, destacou.
A sessão solene de posse foi realizada na Câmara de Caraguatatuba sem a
presença de público, mas teve transmissão pela internet nas redes oficias do
Legislativo. Também tomaram posse os 15 vereadores eleitos para a 18ª
legislatura no pleito disputado em novembro do ano passado.

Logo após a sessão na Câmara, o prefeito Aguilar Junior e o vice Dr. José
Ernesto se dirigiam ao Paço onde receberam a faixa dos agentes de trânsito.
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Após tumulto e aglomerações, Polícia Militar restabelece a
ordem no Litoral Norte

Em decorrência das aglomerações e quebra da ordem pública na madrugada
de 01 e 02 de janeiro de 2021, na praia Martim de Sá em Caraguatatuba,
equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior entraram em ação para
que houvesse o restabelecimento da ordem.
Durante a ação foram arremessadas garrafas e outros objetos contra os
policiais ensejando a pronta-resposta com o uso de técnicas e equipamentos
não-letais, bem como o emprego de munição química (uso progressivo de
força) de forma a minimizar a possibilidade de confronto físico.
Como resultado, além do restabelecimento da ordem, foram apreendidos
diversos veículos, caixas de som e elaboradas autuações. As ações foram
necessárias em outras cidades do litoral norte como em Ubatuba, com uso de
equipamentos não-letais para dispersar as interdições nas vias, juntamente
com apreensões de veículos, caixas de som e autuações.
Já em São Sebastião não houve quebra da ordem em decorrência das ações
preventivas policiais. Em Ilhabela, apesar de uma grande movimentação de
pessoas, não foi preciso a intervenção policial, resultando somente em
apreensões de caixas de som.
A Polícia Militar trabalha diuturnamente para a preservação e manutenção da
ordem e da paz pública.

Clipping de Notícias: 01/01/2021
Editoria: Resenha Policial
Veículo: Ubatuba Acontece

Assaltante que morreu em confronto com a PM, baleou três
pessoas em segundo roubo em Caraguatatuba

Atualizando – As primeiras informações eram sobre um assalto a residência de
veraneio, no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba, envolvendo roubo a
turistas, que tiveram seus pertences levados pelo criminoso. Ocorre que logo
em seguida o assaltante tentou roubar outras pessoas, que por sua vez, se
negaram a entregar seus objetos o que levou o criminoso a balear as três
vítimas. Após os disparos o homem fugiu em uma bicicleta. Acionada, a Polícia
Militar mediante as características do indivíduo, iniciou as buscas. Por sua vez,
o criminoso abandonou a bicicleta quando se deparou com os policiais, e
começou a disparar a sua arma contra os agentes. No revide, durante o
confronto, o criminoso foi baleado e morreu. As três pessoas baleadas durante
a tentativa de assalto, não correm risco de morte. A Polícia Científica atendeu
a ocorrência e executou o seu trabalho. Foi apreendida a arma calibre 38 com
a qual o criminoso realizou os assaltos e feito o reconhecimento de parte das
vítimas.
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Caraguatatuba abre inscrições para 13º Concurso de
Marchinhas

A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC) está com
inscrições abertas para o 13º Concurso de Marchinhas para o Carnaval de
Antigamente – Virtual 2021. Os interessados devem se inscrever até às 17h do
dia
5
de
fevereiro
de
2021
pelo
endereço
eletrônico: www.fundacc.sp.gov.br/concurso-marchinhas-2021.
As inscrições devem ser feitas por candidatos com, no mínimo, 18 anos
completos que residam na Região Metropolitana de São José dos Campos.
Para inscrição, o proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios
do formulário on-line e anexar os arquivos em PDF dos seguintes documentos:
letra da marchinha; comprovante de endereço de todos os integrantes; RG e
CPF de todos os integrantes; autorização dos responsáveis para participação
de adolescentes, mais o vídeo com a gravação da música.
Após preenchimento do formulário um comprovante de entrega será gerado e é
a garantia de que o candidato concluiu sua inscrição.
Só serão aceitas inscrições de músicas do gênero de Marchinha Carnavalesca,
que não exceda três minutos e sejam inédita e original. Cada participante
poderá inscrever duas marchinhas, porém, somente uma composição será
selecionada.
As marchinhas inscritas serão avaliadas por uma Comissão de Avaliação
Interna, que será composta por três membros: um da FUNDACC e dois da
Comissão Municipal Setorial de Música, que terão a atribuição de selecionar

até 20 marchinhas finalistas que serão encaminhadas à Comissão Julgadora.
O resultado da seleção das marchinhas finalistas do Concurso será divulgado
até o dia 9 de fevereiro de 2021 no endereço: www.fundacc.sp.gov.br. As
gravações dos finalistas ocorrerão nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021 no
Teatro Mario Covas.
As gravações estarão disponíveis de 13 a 16 de fevereiro de 2021, às 19h, pelo
canal oficial da FUNDACC no Youtube: www.youtube.com/c/FundaccOficial.
O Resultado final do Concurso será divulgado por Edital, no Quadro de Avisos
Gerais da FUNDACC e no endereço eletrônico: www.fundacc.sp.gov.br a partir
do dia 16 de fevereiro de 2021, às 19h.
O vencedor do concurso receberá prêmio de R$ 3 mil, o segundo R$ 2 mil e o
terceiro R$ 1 mil.
O
edital
do
concurso
pode
ser
consultado
link: https://fundacc.sp.gov.br/editais/23/12/2020/edital-no-020-de-23-dedezembro-de-2020-13o-concurso-de-marchinhas-para-o-carnaval-deantigamente-virtual2021/.

no
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Aguilar Junior toma posse hoje, e estende sua administração,
por mais quatro anos em Caraguatatuba

Caraguatatuba mantém por mais quatro anos a administração de Aguilar
Júnior, reeleito pela população, e que toma posse nesta sexta-feira, primeiro
dia de 2021. Aguilar é o mais jovem prefeito do Litoral Norte, tem 40 anos,
casado, curso superior completo. Seu vice-prefeito Dr. José Ernesto Ghedin
Servidei, tem 50 anos, solteiro.
As quinze cadeiras da Câmara de Caraguatatuba serão ocupadas para a
próxima legislatura pelos seguintes eleitos pela vontade da população:
Vera Morais, do PV, Jair Silva, do PV, Marcelo Pereira, do PV, Aurimar, do
PTB, Celso Pereira, do PSDB, Fernando Cuiu, do PSDB, Antonio Carlos
Junior,
do
PSDB, Carlinhos
da
Farmacia,
do
PSD,
Tato Aguilar, do PSD, Marcos Kinkas, do PSD, Dé Construtor, do
PSC, Jameson Chick Show, do PRTB, Cristian Bota, do PP, Aguinaldo Butiá,
do MDB, Baduca Filho, do MDB.
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Prefeitura de Caraguatatuba orienta banhistas sobre cuidados
com crianças na praia

As praias de Caraguatatuba estão entre os destinos mais procurados na
temporada de verão. Diversas famílias vêm passar as férias e a atenção com
crianças deve ser redobrada.
Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, vem orientar
sobre cuidados simples, mas que podem auxiliar as famílias em caso de
crianças perdidas na orla das praias.
O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) de Caraguatatuba
disponibiliza gratuitamente pulseiras de identificação para serem colocadas nos
braços das crianças.
Os braceletes de identificação, estão disponíveis em quatro cores bem
chamativas: amarelo, laranja, azul e verde. Eles são resistentes à força e à
água e contêm espaço para o nome da criança, do responsável e o
telefone de contato da família.
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), Cintia Alves, explica que as pulseiras vêm para precaver, para criar
o hábito nas mães, pais e responsáveis. “As pulseiras foram criadas para
serem usadas inclusive em outros locais, com grande movimento de
pessoas”, disse.
Ao chegar à praia, o responsável deve procurar um posto do GBMar e retirar a
pulseira. São 26 setores distribuídos por Caraguatatuba, com o efetivo de 40
guarda-vidas.
Orientação para as crianças é fundamental

A presidente do CMDCA também ressalta sobre a importância das famílias
orientarem as crianças. “Os pequenos devem ser orientados a procurar um
guarda-vidas, caso se percam. E a pessoa que encontrar uma criança,
igualmente, deve procurar um posto dos guarda-vidas”, alerta.
O CMDCA também aponta uma estratégia muito eficaz utilizada nas praias do
país para encontrar crianças perdidas e que podemos adotar nas praias de
Caraguá. Ela sugere que, ao encontrar uma criança perdida, a pessoa a
coloque nos ombros, e os demais banhistas batam palmas.
“Colocar a criança em um lugar alto é algo lógico, porque ela é pequena. Em
cima do ombro a possibilidade de visualização é maior. Se as pessoas também
comprarem a ideia e de fato aplaudirem quando a criança for encontrada, vai
ajudar muito”, disse.
O que fazer
Ao encontrar uma criança perdida, procure ajuda dos Bombeiros Marítimos.
Caso a praia não possua um posto dos Bombeiros, a recomendação é levar a
um quiosque e fazer contato com a Polícia Militar. Nesses casos, o Conselho
Tutelar de Caraguatatuba também pode ser acionado.
Serviço:
Polícia Militar: 190
Conselho Tutelar (Plantão): (12) 99723-6758
GBMar Posto da Martin de Sá: (12) 3888-2960
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Tato Aguilar é eleito Presidente da Câmara de Caraguatatuba

Em sessão realizada na noite de sexta-feira (1), o vereador Tato Aguilar (PSD)
foi eleito presidente da Câmara de Caraguatatuba. É a segunda vez que ele
assume o cargo em seu terceiro mandato como vereador da cidade. Jamerson
Duarte (PRTB) foi eleito como vice-presidente da Casa. Ele estará
acompanhado de Aguinaldo Butiá (MDB) como primeiro secretário e Dé
Construtor (PSC) como segundo secretário.
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Por uma Caraguá limpa

Cidade realiza diversas ações em áreas de visitação pública neste final de ano

A Secretaria de Serviços Públicos de Caraguatatuba e a empresa Pioneira
promovem diversas ações neste final de ano com o objetivo de manter o
município limpo.
Uma das atividades é a limpeza de praias, praças, ruas e outros locais de
visitação.
A prefeitura também instalou próximo aos quiosques, mais de 35 caçambas de
lixo, da Cocanha ao Porto Novo.
Além disso, começou a distribuir nesta semana o kit da campanha ‘Um novo
Verão’, para conscientizar os moradores e turistas que visitam Caraguá.
Após instalar cartazes pelo município, a administração municipal distribuiu
sacolas plásticas e informativos pelos quiosques, bares, restaurantes e outros
comércios. O objetivo é fazer com que as pessoas joguem seus lixos de forma
correta.
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Caraguá quer manter cidade limpa

Caraguá instala caçambas para lixo e distribui sacolas plásticas e folhetos para
conscientizar sobre limpeza na cidade

A Secretaria de Serviços Públicos Caraguatatuba está atuando para manter a
limpeza de praias, praças, ruas, avenidas e outros locais que registram a
presença de grande número de pessoas durante a alta temporada.
A Sesep instalou mais de 35 caçambas para lixo, perto dos quiosques que são
esvaziadas diariamente.
A Prefeitura também está distribuindo sacolas plásticas e folhetos da
campanha Um novo Verão nos quiosques, bares, restaurantes e outros
comércios para conscientizar moradores, veranistas e turistas sobre a
importância de manter a cidade limpa.
O objetivo é fazer com que as pessoas joguem seus lixos de forma correta,
sem prejudicar o meio ambiente.
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Segurança para crianças na praia

GBMar de Caraguatatuba oferece gratuitamente pulseiras de identificação para
crianças usarem nas praias e orienta responsáveis

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Caraguatatuba, orienta
os banhistas sobre os cuidados a serem tomados com as crianças nas praias.
As recomendações são simples, mas eficazes para ajudar as famílias em caso
de crianças perdidas.
Ao chegar à praia, seus responsáveis devem procurar o Grupamento de
Bombeiros Marítimo que oferece gratuitamente pulseiras de identificação das
crianças.
As pulseiras têm cores fortes, são resistentes, à prova d’água e com campos
para os nomes da criança, do responsável e para um número de telefone.
Cíntia Alves, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, diz que a intenção é criar esse hábito para que as pulseiras sejam
usadas em outros locais de muito movimento.
Cíntia Alves também orienta as mães para que ensinem suas crianças a
procurarem um guarda-vidas, caso se percam, e pede a quem encontrar uma
criança nessas condições que faça o mesmo.
Outra estratégia é colocar a criança que se perdeu sobre os ombros para que
ela fique visível e que as pessoas batam palmas para chamar a atenção.
Por fim, caso a praia não tenha um posto dos Bombeiros, a recomendação é
que a criança perdida seja levada até um quiosque e que a Polícia Militar seja
comunicada.
O telefone da Polícia Militar é o 190

O do Conselho Tutelar, (12) 9.9723.6758
E o número do GBMar, Posto da Martin de Sá, é o (12) 3888.2960
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Chuvas afetam abastecimento em Ubatuba e Caraguatatuba

A Sabesp informou que as fortes chuvas que caíram entre a noite desta sextafeira (1°) e a madrugada deste sábado (2), afetaram o fornecimento de água
em Ubatuba e na região norte de Caraguatatuba.
Em Ubatuba, o tratamento de água foi interrompido devido à quantidade de
galhos, lama e pedras que bloquearam as captações de água após as fortes
chuvas que atingiram a região.
No momento, a Companhia opera de forma reduzida e equipes trabalham para
a normalização dos sistemas de abastecimento, lembrando que imóveis sem
caixa d’água podem sofrer desabastecimento. O fornecedor pode levar 12
horas para estar totalmente recuperado.
Os bairros atingidos em Ubatuba são: Coquerais, Barra Seca, Bela Vista,
centro, Carolina, Domingas Dias, Enseada, Estufa I e II, Figueira, Flamengo,
Flamenguinho, Horto Florestal, Iperoig, Ipiranguinha, Itaguá, Jardim
Samambaia, Lázaro, Marafunda, Mato Dentro, Morro das Moças, Pedreira,
Perequê Açu, Perequê Mirim, Ponta das Toninhas, Ponta Grossa, Parque dos
Ministérios, Praia Grande, Praia Vermelha, Ressaca, Saco da Ribeira, Santa
Rita, Sesmaria, Sumidouro, Sununga, Taquaral, Tenório, Toninhas, Usina
Velha, Vale do Sol, Balneário Santa Cruz, Lagoinha, Maranduba, Sapê, Sertão
da Quina e Vila Maria.

Em Caraguatatuba, as chuvas comprometeram o manancial Mococa, que
atende a região norte do município. A Sabesp trabalha para retomar o pleno
abastecimento, o que deve ocorrer ao longo deste sábado (2/1).
A Companhia está disponibilizando caminhões-tanque para os atendimentos
emergenciais e pede a compreensão e colaboração de toda a população no
uso racional da água contida nos reservatórios domiciliares.
Casos de emergência devem ser comunicados na Central de Atendimento que
funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 195. A ligação é gratuita.
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Tato Aguilar é o nome presidente da Câmara de Caraguatatuba

O vereador Tato Aguilar (PSD) foi eleito presidente da Câmara de
Caraguatatuba na noite desta sexta-feira (1º). Esta será a segunda vez que
Aguilar ocupa o cargo.
Mesa diretora
Jamerson Duarte (PRTB) foi eleito como vice-presidente da Casa. Ele estará
acompanhado de Aguinaldo Butiá (MDB) como primeiro secretário e Dé
Construtor (PSC) como segundo secretário.
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