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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 055 195. A ligação é gratuita.
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Fiscalização de Ano Novo em Caraguatatuba registra mais de
R$ 59 mil em autuações

Balanço divulgado pela Prefeitura de Caraguatatuba sobre a fiscalização
referente ao Fim de Ano aponta o registro de cerca de R$ 59,2 mil em
autuações. Um estabelecimento do ramo de eventos teve a multa dobrada por
ser reincidente em relação ao horário de funcionamento e aglomeração de
pessoas.
No geral, foram quase 330 estabelecimentos vistoriados pelos fiscais das
secretaria de Fazenda (Comércio), Urbanismo (Postura), Saúde (Vigilância
Sanitária) e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Agentes de Trânsito)
entre comércios, restaurantes e quiosques, especialmente em relação ao
fechamento às 23h entre o dia 30 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021.
Nessas ações, houve apoio da Polícia Militar.
Os fiscais do Comércio passaram pelos estabelecimentos que estavam abertos
após o horário definido na fase amarela e aqueles que não obedeceram às
notificações foram autuados em R$ 1.000 VRM (Valor de Referência do
Município, sendo que cada uma vale, neste ano, R$ 3,74). Foram oito
autuações para restaurantes, adegas e casas de eventos, sendo que uma
delas desrespeitou a primeira multa e teve o valor dobrado.
Pela fiscalização de Postura foram mais quatro autuações por desobediência,
totalizando R$ 14.960 em multa. Um quiosque localizado no Indaiá foi
notificado porque estava organizando um evento para o noite da virada. As
equipes também atenderam 23 ocorrências de perturbação de sossego, que
resultaram em quatro autuações (R$ 6.880).
Outro ponto atendido por eles foi de acampamentos selvagens nas praias,

sendo 16 ocorrências, inclusive com turtistas fazendo churrasco, o que também
é proibido. Todas as barracas tiveram de ser desmontadas e dois proprietários
foram intimados.
Em relação aos ambulantes, no período da manhã eles foram a prioridade,
sendo que de 45, seis foram notificados por falta de licença.
Já as equipes da Vigilância Sanitária focaram nos quiosques para ver o
cumprimento dos protocolos referentes à Covid-19. Foram cerca de 90
estabelecimentos visitados e a mesma casa de show multada pelo Comércio
também foi autuada pela Saúde por aglomeração de pessoas.
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Sabesp realiza reparo de adutora que abastece Caraguatatuba
e São Sebastião

A Sabesp informa que está programado para esta terça-feira (5/1) o reparo da
adutora de água bruta responsável pelo abastecimento de Caraguatatuba, da
divisa até a região central, e da região norte até o bairro Topovaradouro, em
São Sebastião.
Em razão das fortes e contínuas chuvas dos últimos dias, houve um
deslizamento de terra que provocou a queda de uma árvore, danificando a
adutora.
O serviço se faz necessário para reparar a tubulação, que é responsável pelo
transporte da água da captação Rio Claro até a Estação de Tratamento de
Água Porto Novo. Os trabalhos serão realizados entre 4h e 10h de terça-feira,
buscando minimizar o impacto no abastecimento.
Conforme explica o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César
Rodrigues Bueno, “há muitos imóveis que não possuem caixa d’água e esses
podem sofrer um impacto maior, porém, serão disponibilizados caminhõestanque”, 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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Chuva forte do último domingo afeta abastecimento em
Ubatuba e Caraguatatuba
A Sabesp informa que a forte chuva no último domingo (3/1) afetou 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.
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Sabesp realiza reparo de adutora que abastece Caraguatatuba
e São Sebastião
A Sabesp informa que está programou para esta terça-feira (5/1) o reparo da
adutora de água bruta responsável pelo abastecimento de Caraguatatuba, da
divisa até a região central, e da região norte até o bairro Topovaradouro, em
São Sebastião.
Em razão das fortes e contínuas chuvas dos últimos dias, houve um
deslizamento de terra que provocou a queda de uma árvore, danificando a
adutora.
O serviço se faz necessário para reparar a tubulação, que é responsável pelo
transporte da água da captação Rio Claro até a Estação de Tratamento de
Água Porto Novo. Os trabalhos serão realizados entre 4h e 10h de terça-feira,
buscando minimizar o impacto no abastecimento.
Conforme explica o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César
Rodrigues Bueno, “há muitos imóveis que não possuem caixa d’água e esses
podem sofrer um impacto maior, porém, serão disponibilizados caminhõestanque”, 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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Câmara de Caraguatatuba discute Projeto de Incentivo à
Construção Civil em sessão extraordinária nesta terça
A nova legislatura da Câmara Municipal de Caraguatatuba discute, em sessão
extraordinária nesta terça-feira (5), às 18 horas, o projeto de lei de incentivo à
construção civil, que visa estimular a geração de empregos e renda no
Município. A sessão será presencial e com transmissão pela internet.
A propositura objetiva fomentar a construção civil para fins residenciais e
comerciais, de edificações horizontais e verticais, com projetos arquitetônicos
aprovados e não iniciados, bem como para novos projetos, condicionando-os
ao cumprimento das normas de acessibilidade e sustentabilidade e à
realização de investimentos comprovadamente relevantes para geração de
emprego e renda e que assegurem qualidade de vida da população por meio
de proteção e conservação.
De acordo com o projeto, o incentivo à construção civil por parte do município é
de fundamental importância para o desenvolvimento econômico social, diante
da alternativa da geração de emprego e renda gerados nos diversos setores
que englobam aquele segmento, bem como a instalação de empresas do ramo
no município com a finalidade de investir em empreendimentos, especialmente
em um cenário de sensível retração econômica e de altos índices de
desemprego.
A proposta prevê uma série de incentivos e isenção tributária para empresas e
pessoas físicas interessadas em construir na cidade, além de dar ênfase à
contração de mão de obra local (70%).
Durante o período de um ano, a lei assegura as isenções do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), taxas e emolumentos. As obras
beneficiadas pela legislação devem ser iniciadas em até quatro meses (120
dias). O Plano de Incentivo à Construção Civil não abrange empresas e

empreendimentos poluentes ou com atividades que ofereçam risco de
degradação ambiental.
A isenção de ISS e taxas será compensada pelo incremento direto na
arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no aumento no
retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o
município, pelo aquecimento no volume de novas obras. O prazo de vigência
da lei é de quatro meses, podendo ser prorrogado por mais 120 dias por
decreto.
A sessão será transmitida ao vivo pela internet, através do site:
www.camaracaragua.sp.gov.br, pelo Facebook, YouTube e aplicativo oficial da
Câmara Municipal. A sessão será presencial, porém fechada ao público.
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PAT de Caraguatatuba começa ano com 60 vagas de emprego
Caraguatatuba inicia o ano com 60 oportunidades de emprego disponíveis para
esta semana no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). As vagas são
para diversas áreas com contrato definitivo.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, munidos de RG,
CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua
Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira as vagas
Ajudante de Marcenaria, Alonguista (Gel e Fibra), Auxiliar de Cozinha, Auxiliar
de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços
Gerais, Cabeleireira, Caseiro – Casal, Conferente de Mercadorias, Costureira –
Reta e Overloque, Cozinheira, Cumim, Eletricista de Autos, Empregada
Doméstica, Funileiro, Garçom, Instalador de Vidros Automotivos, Instrutor
Teórico de Auto Escola, Jardineiro, Manicure, Mecânico com experiência em
suspensão, desmontagem e montagem de motor, sistema de arrefecimento
(manutenção preventiva) – CNH B, Mecânico de Veículos Leves, Montador
autovitrais, Motorista de Caminhão, Operador de Caixa, Preparador e Polidor
de Autos, Serralheiro de Alumínio, Supervisor de Limpeza, Técnico de Ar
Condicionado, Técnico de Informática, Técnico de Refrigeração, Técnico em
Nutrição e Torneiro Mecânico.
Mais detalhes sobre as vagas podem ser consultadas por meio do
link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/12/vagas-disponiveis/
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Fiscalização de Ano Novo em Caraguatatuba registra mais de
R$ 59 mil em autuações
Balanço divulgado pela Prefeitura de Caraguatatuba sobre a fiscalização
referente ao Fim de Ano aponta o registro de cerca de R$ 59,2 mil em
autuações. Um estabelecimento do ramo de eventos teve a multa dobrada por
ser reincidente em relação ao horário de funcionamento e aglomeração de
pessoas.
No geral, foram quase 330 estabelecimentos vistoriados pelos fiscais das
secretaria de Fazenda (Comércio), Urbanismo (Postura), Saúde (Vigilância
Sanitária) e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Agentes de Trânsito)
entre comércios, restaurantes e quiosques, especialmente em relação ao
fechamento às 23h entre o dia 30 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021.
Nessas ações, houve apoio da Polícia Militar.
Os fiscais do Comércio passaram pelos estabeleciemtno que estavam abertos
após o horário definido na fase amarela e aqueles que não obedeceram às
notificações foram autuados em R$ 1.000 VRM (Valor de Referência do
Município, sendo que cada uma vale, neste ano, R$ 3.74). Foram oito
autuações para restaurantes, adegas e casas de eventos, sendo que uma
delas desrespeitou a primeira multa e teve o valor dobrado.
Pela fiscalização de Postura foram mais quatro autuações por desobediência,
totalizando R$ 14.960 em multa. Um quiosque localizado no Indaiá foi
notificado porque estyava organizando um evento para o noite da virada. As
equipes também atenderam 23 ocorrências de perturbação de sossego, que
resultaram em quatro autuações (R$ 6.880).
Outro ponto atendido por eles foi de acampamentos selvagens nas praias,
sendo 16 ocorrências, inclusive com turtistas fazendo churrasco, o que também
é proibido. Todas as barracas tiveram de ser desmontadas e dois proprietários

foram intimados.
Em relação aos ambulantes, no período da manhã eles foram a prioridade,
sendo que de 45, seis foram notificados por falta de licença.
Já as equipes da Vigilância Sanitária focaram nos quiosques para ver o
cumprimento dos protocolos referentes à Covid-19. Foram cerca de 90
estabelecimentos visitados e a mesma casa de show multada pelo Comércio
também foi autuada pela Saúde por aglomeração de pessoas.
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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.
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Chuvas deste domingo afetam abastecimento em
Caraguatatuba e Ubatuba
Fornecimento pode levar 12 horas para ser recuperado; Sabesp pede
economia de água nas próximas horas

As fortes chuvas registradas neste último domingo (3) no Litoral Norte afetaram
o fornecimento de água em algumas regiões de Caraguatatuba e Ubatuba.
Diversos bairros encontram-se alagados e 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).
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 seguem com a distribuição de água interrompida.
No momento, as equipes da Sabesp trabalham para a normalização dos
sistemas de abastecimento, lembrando que imóveis sem caixa-d’água podem
sofrer desabastecimento.

A companhia está disponibilizando caminhões-tanque para os atendimentos
emergenciais e pede a 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.
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Ilhado após chuva, turista faz stand up para sair de casa em
Caraguatatuba
Chuva de domingo (3) alagou ruas na cidade e turista registrou vizinho fazendo
stand up para atravessar rua alagada em condomínio.
Um turista de Caraguatatuba usou um stand up para atravessar as ruas
alagadas do condomínio após as fortes chuvas deste domingo (3)(veja o vídeo
acima).
O registro foi feito pela turista carioca Luiza Duarte Garcia Costa Silva em um
condomínio no bairro Tabatinga. Ela conta que havia chovido o dia todo e por
volta das 17h as ruas do condomínio começaram a alagar.
“Como não dava para andar ou ir à praia meu vizinho decidiu passear de stand
up na rua alagada. A gente achou engraçado e eu fiz o registro. Depois teve
mais gente fez o mesmo, saiu té de kaiak pelas ruas”, disse Luiza.
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Uma "virada de ano" bastante complicada no Litoral Norte

Estive fora no feriado, mas pelo o que vi foi uma virada de ano bastante
complicada no litoral norte. Mais uma vez, estradas congestionadas, quedas de
barreira, de árvores, problemas no abastecimento de água- devido às chuvas,
alagamentos e desabrigados em Ubatuba, afogamentos, incêndio em lanchas,
queda em trilha, praias cheias e muito lixo. Nada mudou com relação aos anos
anteriores e, apesar de estarmos em plena pandemia da covid-19, muita gente
sem máscara, aglomerações e total desrespeito aos protocolos de saúde.
Praias
Um turista de São Paulo, com cerca de 50 anos, se afogou, ontem, na praia de
Ponta Aguda, na divisa entre Caraguatatuba e Ubatuba. O Águia da PM foi
acionado e esteve no local para fazer o resgate da vítima. O turista foi levado
para um hospital em Caraguatatuba, mas não resistiu e morreu.
Ontem, o corpo de um turista de 20 anos, de Guarulhos, foi encontrado na
costeira da praia das Calhetas, na costa sul de São Sebastião pelo GBmar. O
rapaz teria sido levado por uma correnteza no sábado, se afogou e
desapareceu.
Na praia da Juréia, na costa sul de São Sebastião, ontem por volta das 12
horas, o rio que deságua na praia “encheu” e deixou muitas famílias, que
estavam no canto esquerdo da praia, ilhadas. Um guarda vida teve que fazer a
travessia de todos, um a um, adultos e crianças, para o lado direito da praia. A
mesma situação ocorreu na praia do Poruba, em Ubatuba.

Trilha
Na manhã de ontem, uma mulher foi resgatada depois de sofrer uma queda e
se ferir enquanto fazia uma trilha na área de mata entre a praia do Cedro e a
praia Fortaleza, em Ubatuba.
A mulher escorregou na trilha e fraturou um dos membros inferiores. Como o
local era de difícil acesso foi acionado o Águia da PM para fazer o resgate da
vítima e remove-la até o hospital da cidade.
Mar
Duas lanchas pegaram fogo durante o feriado prolongado. Na quinta, véspera
do ano novo, uma lancha de grande porte pegou fogo próximo ao bairro de São
Francisco, mas ninguém ficou ferido. No sábado, a lancha Atlantis, pegou fogo
e afundou próximo à Praia da Fome, região norte de Ilhabela. A lancha tinha
sido alugada para um passeio até o Jabaquara. Os 12 turistas foram
resgatados por barcos de passeio que navegavam pelo local. A lancha foi
consumida pelo fogo e afundou. A Delegacia da Capitania dos Portos abriu
inquérito para apurar os dois incêndios.
Polícia
Muitas ocorrências policiais na região, principalmente, para coibir
aglomerações em praias e avenidas da orla, com apreensão de sons e carros
e combate ao tráfico de drogas. Traficantes foram presos em todas as cidades
da região nos últimos dias.
A PM precisou intervir em aglomerações e quebra da ordem pública na
madrugada dos dias 1º e 2 de janeiro, na praia Martim de Sá, em
Caraguatatuba; na Praia Grande, em Ubatuba; e, em Maresias, em São
Sebastião.
Durante a ação foram arremessadas garrafas e outros objetos contra os
policiais, que reagiram 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.
No dia 31 de dezembro por volta das 03h, uma mulher foi presa pela PM na
praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, pela equipe de policiamento do 20º
Batalhão de Polícia Militar do Interior. A PM recolheu a aparelhagem de som
dela e ela se alterou proferindo palavras de baixo calão contra os policiais.
Após ser dada voz de prisão, a mulher resistiu chegando a lesionar um dos
policiais. Em consequência foi imobilizada e presa em flagrante.

Blitz
Um balanço divulgado pela Prefeitura de Caraguatatuba sobre a fiscalização
realizada no feriado aponta o registro de cerca de R$ 59,2 mil em autuações.
Um estabelecimento do ramo de eventos teve a multa dobrada por ser
reincidente em relação ao horário de funcionamento e aglomeração de
pessoas.
No geral, foram quase 330 estabelecimentos vistoriados pelos fiscais das
secretarias de Fazenda (Comércio), Urbanismo (Postura), Saúde (Vigilância
Sanitária) e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Agentes de Trânsito)
entre comércios, restaurantes e quiosques, especialmente em relação ao
fechamento às 23h entre o dia 30 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021.
Nessas ações, houve apoio da Polícia Militar.
Os fiscais do Comércio autuaram oito estabelecimentos: restaurantes, adegas
e casas de eventos, sendo que uma delas desrespeitou a primeira multa e teve
o valor dobrado, por desrespeitarem e a proibição de fechamento entre 20
horas do dia 31 e meio dia do dia 1º.
Pela fiscalização de Postura foram mais quatro autuações por desobediência,
totalizando R$ 14.960 em multa. Um quiosque localizado no Indaiá foi
notificado porque estava organizando um evento para o noite da virada. As
equipes também atenderam 23 ocorrências de perturbação de sossego, que
resultaram em quatro autuações (R$ 6.880).
Outro ponto atendido por eles foi de acampamentos selvagens nas praias,
sendo 16 ocorrências, inclusive com turistas fazendo churrasco, o que também
é proibido. Todas as barracas tiveram de ser desmontadas e dois proprietários
foram intimados.
Em relação aos ambulantes, no período da manhã eles foram a prioridade,
sendo que de 45, seis foram notificados por falta de licença.
Já as equipes da Vigilância Sanitária focaram nos quiosques para ver o
cumprimento dos protocolos referentes à Covid-19. Foram cerca de 90
estabelecimentos visitados e a mesma casa de show multada pelo Comércio
também foi autuada pela Saúde por aglomeração de pessoas.
Chuvas
Choveu forte em toda a região no feriado prolongado, mas em Ubatuba, a
situação foi mais grave. Houve deslizamento de terra e vários bairros alagados.
De acordo com a defesa civil, 167 pessoas seguem desalojadas e foram para
duas escolas públicas. A prefeitura pede doações de itens como produtos de

higiene, colchão e alimentos.
Quarenta bairros afetados, os mais atingidos: Estufa, Taquaral, Itamambuca e
Pedreira Alta. Duas equipes da Defesa Civil Estadual estão na cidade, bem
como, técnicos do Instituto Geológico para avaliar as condições das encostas
do município. Os índices pluviométricos apontam que, em 96 horas, as regiões
central e da Marafunda tiveram mais de 180 mm de chuva entre sábado e
domingo.
A prefeita Flavia Pascoal (PL), reuniu sua equipe na manhã desta segundafeira, 04, na Prefeitura de Ubatuba para tratar da situação das chuvas. Até a
noite de ontem, 143 pessoas estavam desalojadas. A EM Olga Gil também
recebeu algumas famílias. Confira um resumo da situação na manhã de hoje:
EM Olga Gil, 4 famílias, 6 adultos e 9 crianças/ EM Simeão, 15 famílias, 27
adultos e 19 crianças/ Tancredo, 26 famílias sendo: 47 adultos e 40 crianças
Sabesp
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.
Covid

Caraguatatuba lidera o número de casos e de mortes pela covid na região. A
cidade registra 4.712 casos e 135 mortes. Na cidade lideram o número de
casos, o Indaiá, com 229; o Barranco Alto com 211; o Gaivotas com 207; o
Porto Novo, com 203; Perequê, com 199; Massaguaçu, com 174; Centro com
169;Poiares com 152 e Martim de Sá com 126.
A cidade tem ainda 2208 casos em investigação. As UTIs estão com 61% de
ocupação nesta segunda-feira. 30 pessoas estão internadas na UTI, 17 delas
no Hospital Regional. 42% dos leitos de enfermaria estão ocupados. A procura
por atendimento nas UPAs cresceu muito nesta segunda-feira.
Política
Foram realizadas no dia 1º a posse de prefeitos e eleição de presidentes da
câmaras Municipais. Aguilar Junior tomou posse em Caraguatatuba, com seu
vice José Ernesto Servidei; Felipe Augusto, com seu vice, Reinaldinho, em São
Sebastião; Colucci e seu filho João Pedro, em Ilhabela; e, Flávia Paschoal e
seu vice, Marcinho, em Ubatuba.
Em Ilhabela, o prefeito Toninho Colucci, escolheu para o seu secretariado um
nome de destaque nacional: Xico Graziano. O agrônomo Francisco Graziano
Neto, mais conhecido como Xico Graziano, que assumiu a Secretaria de Meio
Ambiente de Ilhabela, foi chefe de gabinete do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, além de secretário no governo de José Serra e deputado
federal pelo PSDB. Colucci trouxe também Luciane Leite, a futura secretária de
Turismo de Ilhabela, foi secretária Estadual de Turismo e diretora da WTM
Latin America – principal feira de turismo corporativo do Brasil e da indústria de
viagens na América Latina. A executiva tem vasta experiência internacional em
feiras e abertura de novos mercados e negócios, promoção comercial e atração
de investimentos. Luciane assume o cargo no dia 15 de janeiro. Colucci
Indicou, também, os ex-vereadores Marquinhos Guti(Cultura) e Nanci
Zanato(Assistência Social). Dos 13 secretários, seis são mulheres .
Câmaras
Foram eleitos também no dia 1º os novos presidentes das câmaras de
Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Tato Aguilar(MDB), foi
eleito em Caraguatatuba; José Reis(Podemos), em São Sebastião; Jorginho
(PV, em Ubatuba; e, em Ilhabela, Diana Almeida (PL).
Dos 46 vereadores empossados, apenas duas mulheres. Lembrando que o
eleitorado feminino é o maior em todas as cidades da região. Foram eleitas
Diana Almeida (PL), a mais votada na ilha e Vera Morais (PV), em
Caraguatatuba. São Sebastião e Ubatuba não tem nenhuma mulher no

legislativo. Flávia Paschoal (PL) foi a única mulher prefeita a tomar posse no
dia 1º de janeiro.
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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.
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Prefeitura Segue Com Ações De Atendimento À População
Adulta Em Situação De Rua

A Prefeitura de Caraguatatuba continua com a força-tarefa de atendimento
à população adulta em situação de rua por toda cidade. Nesta segunda-feira
(04/01), três pessoas foram abordadas e encaminhadas para Casa do
Caminho. Elas estavam em dois acampamentos, na praia do Centro, próximo à
pista de skate.
A equipe é formada pelas Secretarias de Urbanismo, Desenvolvimento Social e
Cidadania e Serviços Públicos, que após denúncias, vão aos locais e
conversam com os moradores de rua, oferecendo o acolhimento na Casa do
Caminho ou o retorno à cidade de origem.
A Casa do Caminho fica localizada na região Sul da cidade e oferece
alimentação, higiene, acompanhamento médico, além de todas as orientações
que precisarem. Aqueles que são fora do município e aceitam o retorno à
cidade de origem, são atendidos com passagens.
É importante que a população não oferte a esmola e 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.
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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.
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Fiscalização De Ano Novo Em Caraguatatuba Registra Mais De
R$ 59 Mil Em Autuações

Balanço divulgado pela Prefeitura de Caraguatatuba sobre a fiscalização
referente ao Fim de Ano aponta o registro de cerca de R$ 59,2 mil em
autuações. Um estabelecimento do ramo de eventos teve a multa dobrada por
ser reincidente em relação ao horário de funcionamento e aglomeração de
pessoas.
No geral, foram quase 330 estabelecimentos vistoriados pelos fiscais das
secretaria de Fazenda (Comércio), Urbanismo (Postura), Saúde (Vigilância
Sanitária) e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Agentes de Trânsito)
entre comércios, restaurantes e quiosques, especialmente em relação ao
fechamento às 23h entre o dia 30 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021.
Nessas ações, houve apoio da Polícia Militar.
Os fiscais do Comércio passaram pelos estabelecimento que estavam abertos
após o horário definido na fase amarela e aqueles que não obedeceram às
notificações foram autuados em R$ 1.000 VRM (Valor de Referência do
Município, sendo que cada uma vale, neste ano, R$ 3.74). Foram oito
autuações para restaurantes, adegas e casas de eventos, sendo que uma
delas desrespeitou a primeira multa e teve o valor dobrado.

Pela fiscalização de Postura foram mais quatro autuações por desobediência,
totalizando R$ 14.960 em multa. Um quiosque localizado no Indaiá foi
notificado porque estava organizando um evento para o noite da virada. As
equipes também atenderam 23 ocorrências de perturbação de sossego, que
resultaram em quatro autuações (R$ 6.880).
Outro ponto atendido por eles foi de acampamentos selvagens nas praias,
sendo 16 ocorrências, inclusive com turistas fazendo churrasco, o que também
é proibido. Todas as barracas tiveram de ser desmontadas e dois proprietários
foram intimados.
Em relação aos ambulantes, no período da manhã eles foram a prioridade,
sendo que de 45, seis foram notificados por falta de licença.
Já as equipes da Vigilância Sanitária focaram nos quiosques para ver o
cumprimento dos protocolos referentes à Covid-19. Foram cerca de 90
estabelecimentos visitados e a mesma casa de show multada pelo Comércio
também foi autuada pela Saúde por aglomeração de pessoas.
Ações contra fluxo
Ainda durante o feriado prolongado de fim de ano, a Polícia Militar intensificou
as ações contra os chamados fluxos/rolezinhos, especialmente na Praia Martim
de Sá, onde houve necessidade do restabelecimento da ordem pública.
Recebidos com garrafas e outros objetos, os policiais tiveram de fazer 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.
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Sabesp Realiza Reparo De Adutora Que Abastece
Caraguatatuba E São Sebastião

A Sabesp informa que está programado para esta terça-feira (5/1) o reparo da
adutora de água bruta responsável pelo abastecimento de Caraguatatuba, da
divisa até a região central, e da região norte até o bairro Topovaradouro, em
São Sebastião. Em razão das fortes e contínuas chuvas dos últimos dias,
houve um deslizamento de terra que provocou a queda de uma árvore,
danificando a adutora.
O serviço se faz necessário para reparar a tubulação, que é responsável pelo
transporte da água da captação Rio Claro até a Estação de Tratamento de
Água Porto Novo. Os trabalhos serão realizados entre 4h e 10h de terça-feira,
buscando minimizar o impacto no abastecimento.
Conforme explica o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César
Rodrigues Bueno, “há muitos imóveis que não possuem caixa d’água e esses
podem sofrer um impacto maior, porém, serão disponibilizados caminhõestanque”, 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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Caraguatatuba Começa Ano Com 60 Vagas De Emprego No
PAT

Caraguatatuba inicia o ano com 60 oportunidades de emprego disponíveis para
esta semana no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). As vagas são
para diversas áreas com contrato definitivo.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, munidos de RG,
CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua
Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.
Mais detalhes sobre as vagas podem ser consultadas por meio do
link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/12/vagas-disponiveis/.
Confira as vagas:
Ajudante de Marcenaria, Alonguista (Gel e Fibra), Auxiliar de Cozinha, Auxiliar
de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços
Gerais, Cabeleireira, Caseiro – Casal, Conferente de Mercadorias, Costureira –
Reta e Overloque, Cozinheira, Cumim, Eletricista de Autos, Empregada
Doméstica, Funileiro, Garçom, Instalador de Vidros Automotivos, Instrutor
Teórico de Auto Escola, Jardineiro, Manicure, Mecânico com experiência em
suspensão, desmontagem e montagem de motor, sistema de arrefecimento
(manutenção preventiva) – CNH B, Mecânico de Veículos Leves, Montador
autovitrais, Motorista de Caminhão, Operador de Caixa, Preparador e Polidor
de Autos, Serralheiro de Alumínio, Supervisor de Limpeza, Técnico de Ar

Condicionado, Técnico de Informática, Técnico de Refrigeração, Técnico em
Nutrição e Torneiro Mecânico.
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Caraguatatuba soma RS59,2 mil em multas por
descumprimento de protocolos de segurança sanitária durante
feriado de Ano Novo

A prefeitura de Caraguatatuba divulgou nesta segunda-feira (4), o balanço de
fiscalização durante feriado prolongado de final de ano, registrando R$59,2 mil
em autuações por descumprimentos de decretos e protocolos de segurança e
combate à pandemia da Covid-19. Aproximadamente 330 estabelecimentos
passaram por vistoria.
Ao todo, 8 estabelecimentos (entre restaurantes, adegas, casas de ventos...)
que funcionavam após o horário permitido de acordo com a fase amarela do
Plano SP do Governo Estadual, de no máximo às 22h, receberam multas no
valor de R$1 mil. Um dos locais teve multa dobrada por desrespeitar a primeira
autuação.
Outras 4 autuações foram feitas por desobediência, incluindo um quiosque
localizado no Indaiá que organizava um evento para a noite da virada de ano,
criando aglomeração. Somando o valor das multas, mais R$14.960 foi
arrecadado. Por perturbação do sossego, 23 ocorrências foram registradas,
totalizando R$ 6.880.
Nas praias, 16 acampamentos “selvagens” foram desmontados, 2 proprietários
foram intimados e 45 vendedores ambulantes foram notificados por falta de
licença. A vigilância sanitária também fiscalizou estabelecimentos, observando
se protocolos de segurança sanitária e combate ao contágio do coronavírus
foram respeitados.

Durante o feriado prolongado de final de ano, a Polícia Militar também
intensificou ações contra os fluxos, com forte atuação na Praia Martim de Sá.
Veículos e equipamentos de som foram apreendidos, além da aplicação de
multas.
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Homem tenta subornar policiais militares com R$ 3.500 e é
preso em Caraguá

Um homem foi preso por tentar subornar uma equipe da Polícia Militar após ser
abordado em Caraguatatuba neste domingo (3).
De acordo com a PM, uma equipe policial avistou um veículo em atitude
suspeita no bairro Getuba por volta das 16h30. Ao perceber a aproximação da
viatura, o motorista tentou fugir com o carro, mas foi alcançado.
No interior do veículo foi encontrado um pedaço pequeno de maconha e R$
3.500 em espécie. O suspeito ofereceu o dinheiro aos policiais em troca de sua
liberdade.
Os militares não aceitaram o suborno e deram voz de prisão ao homem por
corrupção ativa. O indivíduo foi levado à delegacia onde permaneceu detido a
disposição da Justiça.
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Sabesp realiza reparo de adutora que abastece Caraguatatuba
e São Sebastião
A Sabesp informa que está programado para esta terça-feira (5) o reparo da
adutora de água bruta responsável pelo abastecimento de Caraguatatuba, da
divisa até a região central, e da região norte até o bairro Topovaradouro, em
São Sebastião.
Em razão das fortes e contínuas chuvas dos últimos dias, houve um
deslizamento de terra que provocou a queda de uma árvore, danificando a
adutora.
O serviço se faz necessário para reparar a tubulação, que é responsável pelo
transporte da água da captação Rio Claro até a Estação de Tratamento de
Água Porto Novo. Os trabalhos serão realizados entre 4h e 10h de terça-feira,
buscando minimizar o impacto no abastecimento.
Conforme explica o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César
Rodrigues Bueno, "há muitos imóveis que não possuem caixa d'água e esses
podem sofrer um impacto maior, porém, serão disponibilizados caminhõestanque", 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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Prefeitura segue com ações de atendimento à população adulta
em situação de rua

A Prefeitura de Caraguatatuba continua com a força-tarefa de atendimento à
população adulta em situação de rua por toda cidade. Nesta segunda-feira
(04/01), três pessoas foram abordadas e encaminhadas para Casa do
Caminho. Elas estavam em dois acampamentos, na praia do Centro, próximo à
pista de skate.
A equipe é formada pelas Secretarias de Urbanismo, Desenvolvimento Social e
Cidadania e Serviços Públicos, que após denúncias, vão aos locais e
conversam com os moradores de rua, oferecendo o acolhimento na Casa do
Caminho ou o retorno à cidade de origem.
A Casa do Caminho fica localizada na região Sul da cidade e oferece
alimentação, higiene, acompanhamento médico, além de todas as orientações
que precisarem. Aqueles que são fora do município e aceitam o retorno à
cidade de origem, são atendidos com passagens.
É importante que a população não oferte a esmola e 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.
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Fiscalização de Ano Novo em Caraguatatuba registra mais de
R$ 59 mil em autuações

Balanço divulgado pela Prefeitura de Caraguatatuba sobre a fiscalização
referente ao Fim de Ano aponta o registro de cerca de R$ 59,2 mil em
autuações. Um estabelecimento do ramo de eventos teve a multa dobrada por
ser reincidente em relação ao horário de funcionamento e aglomeração de
pessoas.
No geral, foram quase 330 estabelecimentos vistoriados pelos fiscais das
secretarias de Fazenda (Comércio), Urbanismo (Postura), Saúde (Vigilância
Sanitária) e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Agentes de Trânsito)
entre comércios, restaurantes e quiosques, especialmente em relação ao
fechamento às 23h entre o dia 30 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021.
Nessas ações, houve apoio da Polícia Militar.
Os fiscais do Comércio passaram pelos estabelecimentos que estavam abertos
após o horário definido na fase amarela e aqueles que não obedeceram às
notificações foram autuados em R$ 1.000 VRM (Valor de Referência do
Município, sendo que cada uma vale, neste ano, R$ 3.74). Foram oito
autuações para restaurantes, adegas e casas de eventos, sendo que uma
delas desrespeitou a primeira multa e teve o valor dobrado.
Pela fiscalização de Postura foram mais quatro autuações por desobediência,
totalizando R$ 14.960 em multa. Um quiosque localizado no Indaiá foi
notificado porque estava organizando um evento para a noite da virada. As

equipes também atenderam 23 ocorrências de perturbação de sossego, que
resultaram em quatro autuações (R$ 6.880).
Outro ponto atendido por eles foi de acampamentos selvagens nas praias,
sendo 16 ocorrências, inclusive com turistas fazendo churrasco, o que também
é proibido. Todas as barracas tiveram de ser desmontadas e dois proprietários
foram intimados.
Em relação aos ambulantes, no período da manhã eles foram a prioridade,
sendo que de 45, seis foram notificados por falta de licença.
Já as equipes da Vigilância Sanitária focaram nos quiosques para ver o
cumprimento dos protocolos referentes à Covid-19. Foram cerca de 90
estabelecimentos visitados e a mesma casa de show multada pelo Comércio
também foi autuada pela Saúde por aglomeração de pessoas.
Ações contra fluxo
Ainda durante o feriado prolongado de fim de ano, a Polícia Militar intensificou
as ações contra os chamados fluxos/rolezinhos, especialmente na Praia Martim
de Sá, onde houve necessidade do restabelecimento da ordem pública.
Recebidos com garrafas e outros objetos, os policiais tiveram de fazer 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.
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Caraguatatuba começa ano com 60 vagas de emprego no PAT

Caraguatatuba inicia o ano com 60 oportunidades de emprego disponíveis para
esta semana no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). As vagas são
para diversas áreas com contrato definitivo.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, munidos de RG,
CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua
Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.
Mais detalhes sobre as vagas podem ser consultadas por meio do
link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/12/vagas-disponiveis/.
Confira as vagas:
Ajudante de Marcenaria, Alonguista (Gel e Fibra), Auxiliar de Cozinha, Auxiliar
de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços
Gerais, Cabeleireira, Caseiro – Casal, Conferente de Mercadorias, Costureira –
Reta e Overloque, Cozinheira, Cumim, Eletricista de Autos, Empregada
Doméstica, Funileiro, Garçom, Instalador de Vidros Automotivos, Instrutor
Teórico de Auto Escola, Jardineiro, Manicure, Mecânico com experiência em
suspensão, desmontagem e montagem de motor, sistema de arrefecimento
(manutenção preventiva) – CNH B, Mecânico de Veículos Leves, Montador
autovitrais, Motorista de Caminhão, Operador de Caixa, Preparador e Polidor
de Autos, Serralheiro de Alumínio, Supervisor de Limpeza, Técnico de Ar
Condicionado, Técnico de Informática, Técnico de Refrigeração, Técnico em
Nutrição e Torneiro Mecânico.
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Projeto de incentivo à construção civil será discutido em
extraordinária

O projeto de lei 071/19, que dispõe sobre o plano de incentivo à construção
visando estimular a geração de empregos e renda no município de
Caraguatatuba, e dá outras providências, está na pauta da 01ª sessão
extraordinária que acontece nesta terça-feira, 05 de janeiro, às 18h, na Câmara
Municipal de Caraguatatuba, de modo presencial e com transmissão pela
internet.
A propositura objetiva fomentar a construção civil para fins residenciais e
comerciais, de edificações horizontais e verticais, com projetos arquitetônicos
aprovados e não iniciados, bem como para novos projetos, condicionando-os
ao cumprimento das normas de acessibilidade e sustentabilidade e à
realização de investimentos comprovadamente relevantes para geração de
emprego e renda e que assegurem qualidade de vida da população por meio
de proteção e conservação.
De acordo com o projeto, o incentivo à construção civil por parte do município é
de fundamental importância para o desenvolvimento econômico social, diante
da alternativa da geração de emprego e renda gerados nos diversos setores
que englobam aquele segmento, bem como a instalação de empresas do ramo
no município com a finalidade de investir em empreendimentos, especialmente
em um cenário de sensível retração econômica e de altos índices de
desemprego.

A sessão será transmitida ao vivo pela internet, através do site:
www.camaracaragua.sp.gov.br, pelo facebook e aplicativo oficial da Câmara
Municipal, pelo youtube e pela rádio Caraguá FM.
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Sabesp realiza reparo de adutora que abastece Caraguatatuba
e São Sebastião

Conserto é necessário em tubulação afetada por deslizamento de terra durante
as chuvas dos últimos dias
A Sabesp informa que está programado para esta terça-feira (5/1) o reparo da
adutora de água bruta responsável pelo abastecimento de Caraguatatuba, da
divisa até a região central, e da região norte até o bairro Topovaradouro, em
São Sebastião.
Em razão das fortes e contínuas chuvas dos últimos dias, houve um
deslizamento de terra que provocou a queda de uma árvore, danificando a
adutora.
O serviço se faz necessário para reparar a tubulação, que é responsável pelo
transporte da água da captação Rio Claro até a Estação de Tratamento de
Água Porto Novo. Os trabalhos serão realizados entre 4h e 10h de terça-feira,
buscando minimizar o impacto no abastecimento.
Conforme explica o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César
Rodrigues Bueno, “há muitos imóveis que não possuem caixa d’água e esses
podem sofrer um impacto maior, porém, serão disponibilizados caminhõestanque”, 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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Fiscalização de Ano Novo em Caraguatatuba registra mais de
R$ 59 mil em autuações

O balanço divulgado pela Prefeitura de Caraguatatuba sobre a fiscalização
referente ao Fim de Ano aponta o registro de cerca de R$ 59,2 mil em
autuações. Um estabelecimento do ramo de eventos teve a multa dobrada por
ser reincidente em relação ao horário de funcionamento e aglomeração de
pessoas.
No geral, foram quase 330 estabelecimentos vistoriados pelos fiscais das
secretaria de Fazenda (Comércio), Urbanismo (Postura), Saúde (Vigilância
Sanitária) e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Agentes de Trânsito)
entre comércios, restaurantes e quiosques, especialmente em relação ao
fechamento às 23h entre o dia 30 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021.
Nessas ações, houve apoio da Polícia Militar.
Os fiscais do Comércio passaram pelos estabeleciemtno que estavam abertos
após o horário definido na fase amarela e aqueles que não obedeceram às
notificações foram autuados em R$ 1.000 VRM (Valor de Referência do
Município, sendo que cada uma vale, neste ano, R$ 3.74). Foram oito
autuações para restaurantes, adegas e casas de eventos, sendo que uma
delas desrespeitou a primeira multa e teve o valor dobrado.
Pela fiscalização de Postura foram mais quatro autuações por desobediência,
totalizando R$ 14.960 em multa. Um quiosque localizado no Indaiá foi
notificado porque estyava organizando um evento para o noite da virada. As
equipes também atenderam 23 ocorrências de perturbação de sossego, que

resultaram em quatro autuações (R$ 6.880).
Outro ponto atendido por eles foi de acampamentos selvagens nas praias,
sendo 16 ocorrências, inclusive com turtistas fazendo churrasco, o que também
é proibido. Todas as barracas tiveram de ser desmontadas e dois proprietários
foram intimados.
Em relação aos ambulantes, no período da manhã eles foram a prioridade,
sendo que de 45, seis foram notificados por falta de licença.
Já as equipes da Vigilância Sanitária focaram nos quiosques para ver o
cumprimento dos protocolos referentes à Covid-19. Foram cerca de 90
estabelecimentos visitados e a mesma casa de show multada pelo Comércio
também foi autuada pela Saúde por aglomeração de pessoas.
Ações contra fluxo
Ainda durnate o feriado prolongado de fim de ano, a Polícia Militar intensificou
as ações contra os chamados fluxos/rolezinhos, especialmente na Praia Martim
de Sá, onde houve necessidade do restabelecimento da ordem pública.
Recebidos com garrafas e outros objetos, os policiais tiveram de fazer 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.
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Suspeito é preso após tentar subornar policiais em
Caraguatatuba

Um homem foi preso em flagrante ontem, domingo, 03, por crime de corrupção
ativa por tentativa de suborno a policiais militares. O fato ocorreu quando da
abordagem feita pelos policiais durante patrulhamento pelo Bairro Getuba, em
Caraguatatuba. O suspeito tentou fugir mas foi detido. Veja na narrativa da
Comunicação Social do 20º BPM/I.
Na tarde de ontem, domingo (03), por volta das 16h30, uma equipe do 20º
Batalhão da Polícia Militar do Interior em patrulhamento pelo bairro Getuba em
Caraguatatuba, se deparou com um veículo, conhecido frequentemente em
atividades de tráfico de drogas. Este veículo, ao perceber a aproximação
policial empreendeu fuga, sendo prontamente alcançado pela equipe. Durante
a abordagem, foi localizado um pedaço pequeno de maconha e uma quantia de
3.500 reais em notas trocadas, quantia esta que ofereceu aos policiais para
não ser preso. Imediatamente a equipe deu voz de prisão pelo crime de
corrupção ativa o encaminhando disposição da justiça.
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Abastecimento fica afetado em Ubatuba e Caraguatatuba após
intensas chuvas de domingo

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 055 195. A ligação é gratuita.
Compartilhando Sabesp
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Fiscalização de Ano Novo em Caraguatatuba registra mais de
R$ 59 mil em autuações

Balanço divulgado pela Prefeitura de Caraguatatuba sobre a fiscalização
referente ao Fim de Ano aponta o registro de cerca de R$ 59,2 mil em
autuações. Um estabelecimento do ramo de eventos teve a multa dobrada por
ser reincidente em relação ao horário de funcionamento e aglomeração de
pessoas.
No geral, foram quase 330 estabelecimentos vistoriados pelos fiscais das
secretaria de Fazenda (Comércio), Urbanismo (Postura), Saúde (Vigilância
Sanitária) e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Agentes de Trânsito)
entre comércios, restaurantes e quiosques, especialmente em relação ao
fechamento às 23h entre o dia 30 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021.
Nessas ações, houve apoio da Polícia Militar.
Os fiscais do Comércio passaram pelos estabelecimento que estavam abertos
após o horário definido na fase amarela e aqueles que não obedeceram às
notificações foram autuados em R$ 1.000 VRM (Valor de Referência do
Município, sendo que cada uma vale, neste ano, R$ 3.74). Foram oito
autuações para restaurantes, adegas e casas de eventos, sendo que uma
delas desrespeitou a primeira multa e teve o valor dobrado.
Pela fiscalização de Postura foram mais quatro autuações por desobediência,
totalizando R$ 14.960 em multa. Um quiosque localizado no Indaiá foi
notificado porque estavam organizando um evento para o noite da virada. As

equipes também atenderam 23 ocorrências de perturbação de sossego, que
resultaram em quatro autuações (R$ 6.880).
Outro ponto atendido por eles foi de acampamentos selvagens nas praias,
sendo 16 ocorrências, inclusive com turistas fazendo churrasco, o que também
é proibido. Todas as barracas tiveram de ser desmontadas e dois proprietários
foram intimados.
Em relação aos ambulantes, no período da manhã eles foram a prioridade,
sendo que de 45, seis foram notificados por falta de licença.
Já as equipes da Vigilância Sanitária focaram nos quiosques para ver o
cumprimento dos protocolos referentes à Covid-19. Foram cerca de 90
estabelecimentos visitados e a mesma casa de show multada pelo Comércio
também foi autuada pela Saúde por aglomeração de pessoas.
Ações contra fluxo
Ainda durante o feriado prolongado de fim de ano, a Polícia Militar intensificou
as ações contra os chamados fluxos/rolezinhos, especialmente na Praia Martim
de Sá, onde houve necessidade do restabelecimento da ordem pública.
Recebidos com garrafas e outros objetos, os policiais tiveram de fazer 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.
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Caraguatatuba começa ano com 60 vagas de emprego no PAT

Caraguatatuba inicia o ano com 60 oportunidades de emprego disponíveis para
esta semana no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). As vagas são
para diversas áreas com contrato definitivo.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, munidos de RG,
CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua
Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.
Mais detalhes sobre as vagas podem ser consultadas por meio do
link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/12/vagas-disponiveis/.
Confira as vagas:
Ajudante de Marcenaria, Alonguista (Gel e Fibra), Auxiliar de Cozinha, Auxiliar
de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços
Gerais, Cabeleireira, Caseiro – Casal, Conferente de Mercadorias, Costureira –
Reta e Overloque, Cozinheira, Cumim, Eletricista de Autos, Empregada
Doméstica, Funileiro, Garçom, Instalador de Vidros Automotivos, Instrutor
Teórico de Auto Escola, Jardineiro, Manicure, Mecânico com experiência em
suspensão, desmontagem e montagem de motor, sistema de arrefecimento
(manutenção preventiva) – CNH B, Mecânico de Veículos Leves, Montador
autovitrais, Motorista de Caminhão, Operador de Caixa, Preparador e Polidor
de Autos, Serralheiro de Alumínio, Supervisor de Limpeza, Técnico de Ar
Condicionado, Técnico de Informática, Técnico de Refrigeração, Técnico em
Nutrição e Torneiro Mecânico.
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Sabesp realiza reparo de adutora que abastece Caraguatatuba
e São Sebastião

A Sabesp informa que está programou para esta terça-feira (5/1) o reparo da
adutora de água bruta responsável pelo abastecimento de Caraguatatuba, da
divisa até a região central, e da região norte até o bairro Topovaradouro, em
São Sebastião.
Em razão das fortes e contínuas chuvas dos últimos dias, houve um
deslizamento de terra que provocou a queda de uma árvore, danificando a
adutora.
O serviço se faz necessário para reparar a tubulação, que é responsável pelo
transporte da água da captação Rio Claro até a Estação de Tratamento de
Água Porto Novo. Os trabalhos serão realizados entre 4h e 10h de terça-feira,
buscando minimizar o impacto no abastecimento.
Conforme explica o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César
Rodrigues Bueno, “há muitos imóveis que não possuem caixa d’água e esses
podem sofrer um impacto maior, porém, serão disponibilizados caminhõestanque”, 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 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.
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, além dos diáconos Paulo e Renato e do Padre Cláudio
Rodrigues da Silva, representando o Setor Caraguatatuba da Diocese de
Caraguatatuba. A primeira dama Samara Bastos de Aguilar fez a primeira
leitura da missa (Números 6) e o fiel Rodrigo Santos a segunda leitura (São
Paulo aos Gálatas).

“Agradecemos o apoio e orações para conduzirmos a cidade em meio a essa
pandemia. Obrigado a todos”, disse o prefeito Aguilar Junior.
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Chuvas do último domingo afetam abastecimento em Ubatuba
e Caraguatatuba

Sabesp trabalha para retomar operação de sistemas e pede economia de água
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.
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Prefeitura de Caraguatatuba debate criação de Plano de
Contingência para alta temporada

Representantes de diversas secretarias da Prefeitura de Caraguatatuba,
Sabesp, Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar, Rodoviária e Ambiental se
reuniram para iniciar a elaboração do Plano de Contingência “Operação
Verão”, com o objetivo de minimizar e conter os possíveis impactos de eventos
inesperados e danosos, como desastres naturais, acidentes automobilísticos e
distúrbios de ordem pública de grandes proporções. O encontro foi realizado na
última terça-feira (23/12), na Secretaria de Educação, no Indaiá.
Coordenado pela Secretaria de Urbanismo, o Plano de Contingência prevê
uma força-tarefa com a participação de vários setores da Prefeitura Municipal,
concessionárias de serviços públicos e forças de segurança pública para agir
rapidamente em conjunto nessas situações inesperadas, com o intuito de
mitigar e minimizar os riscos que essas ocorrências impõem a comunidade. A
partir da criação desse grupo de trabalho intersetorial, será elaborado o Plano
de Contingência “Operação Verão” e apresentado nas próximas reuniões da
equipe.
De acordo com o secretário de Urbanismo Wilber Schmidt Cardozo, além do
aumento da população da cidade em decorrência das férias, o verão 20202021 coincide com a pandemia da Covid-19. “Entendemos que seja
fundamental a soma esforços entre vários setores públicos municipais e
estaduais na criação de uma força-tarefa. Com a formação desse grupo,
queremos dar uma resposta rápida a qualquer problema de grande proporção
que venha acontecer no município”, reforçou.
O prefeito Aguilar Junior disse que o número de pessoas circulando em
Caraguatatuba sobe em até cinco vezes nesse período. “Não temos estrutura
para atender essa quantidade de gente. Precisamos continuar dividindo
responsabilidades no cuidado com a vida das pessoas, sem esquecer à

importância da atividade econômica na alta temporada”, avalia.
Informação
para
a
Imprensa:
ou jornalismo@caraguatatuba.sp.gov.br

(12)

3897-5650
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Multas em Caraguá somam R$ 60 mil
Blitze em Caraguá abrangeram comércios, restaurantes, adegas, quiosques,
ambulantes e até acampamentos selvagens

Enquanto São José dos Campos multou 583 empresas e comércios que
desrespeitaram os decretos para conter a proliferação do novo coronavírus em
cerca de R$ 3 milhões, em Caraguatatuba infrações semelhantes resultaram
em quase R$ 60 mil em multas.
Mais de 300 estabelecimentos foram vistoriados pelos fiscais das secretarias
de Fazenda, Urbanismo, Saúde e Mobilidade Urbana, e Proteção ao Cidadão.
As blitze, que contaram com o apoio da Polícia Militar, ocorreram nos
comércios, restaurantes, adegas, quiosques e outras atividades, sobretudo
com relação ao horário de encerramento das atividades. Até acampamentos
selvagens foram desmontados.
Uma empresa eventos teve a multa dobrada por reincidência ao desrespeitar o
horário de funcionamento e por aglomeração.
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Prefeitura de Caraguatatuba registra mais de R$ 59 mil em
autuações durante as festas de fim de ano
Foram mais de 330 estabelecimentos vistoriados

Em balanço divulgado nesta segunda-feira (4), a Prefeitura de Caraguatatuba
realizou cerca de R$ 59,2 mil em autuações durante as festas de fim de
ano. De acordo com a prefeitura, foram mais de 330 estabelecimentos
vistoriados pelos fiscais das secretarias de Comércio, Urbanismo, Saúde,
Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão.
Entre os estabelecimentos autuados, estão comércios, restaurantes e
quiosques, que especialmente não seguiram a regra de fechamento às 23h,
entre o dia 30 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021.
Segundo os fiscais Comércio, foram oito autuações para restaurantes, adegas
e casas de eventos, sendo que uma delas desrespeitou a primeira multa e teve
o valor dobrado. O valor das autuações chegou a R$ 1.000 VRM (Valor de
Referência do Município, sendo que cada uma vale, neste ano, R$ 3.74).
A Secretaria de Urbanismo informou que realizou quatro autuações por

desobediência, totalizando R$ 14.960 em multa. As equipes também
atenderam 23 ocorrências de perturbação de sossego, que resultaram em
quatro autuações.
Já as equipes da Vigilância Sanitária, focaram nos quiosques para ver o
cumprimento dos protocolos referentes à Covid-19. Segundo a pasta, foram
cerca de 90 estabelecimentos visitados e uma casa de show multada pelo
Comércio também foi autuada pela Saúde por aglomeração de pessoas.
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PAT de Caraguatatuba começa ano com 60 vagas de emprego

A PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba iniciou o ano
com 60 oportunidades de emprego disponíveis para esta semana. As vagas
são para diversas áreas com contrato definitivo.
Segundo a prefeitura, os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às
12h, con RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento ao
Trabalhador está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira
as
vagas
link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/12/vagas-disponiveis/.

no
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