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Câmara de Caraguatatuba realiza sessões extraordinárias para
2ª votação do orçamento e do projeto de incentivo à
construção civil
A Câmara Municipal de Caraguatatuba realiza duas sessões extraordinárias
nesta sexta-feira (8), a partir das 18 horas. Na primeira delas, será votado em
segundo turno o o projeto de lei 48/20 da Prefeitura que estima a receita e fixa
as despesas do município para o exercício de 2021. Em seguida, ocorre outra
sessão onde serão votados os projetos de incentivo à cosntrução civil
e proposta de estratégia para conter a disseminação do Covid-19 nas unidades
escolares.
O projeto da Lei Orçamentária Anual 2021 prevê a receita de R$
1.008.544.742,00 para o próximo ano. R$ 267,59 milhões para Educação
(27%) e R$ 198,56 milhões para a Saúde (20%), além dos 6% para
manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram alocados cerca de R$
513,9 milhões. A primeira votação ocorreu na quarta-feira (6).
Foram contrários ao projeto da LOA os vereadores: Antonio Carlos da Silva
Junior, Aurimar Mansano, Celso Pereira e Fernando Augusto da Silva Ferreira
(Fernando Cuiu).
A proposta contou com a aprovação por unanimidade da emenda 03/2021, de
Celso Pereira, que suprime o artigo 7º do projeto de lei. Em sua justificativa, o
parlamentar diz que a proposta possibilitava à Prefeitura realizar operações de
crédito sem aviso prévio conhecimento da Casa de Leis. A emenda se faz
necessária para que caso haja a necessidade da abertura de créditos
suplementares, que seja enviada à Câmara para análise dos vereadores.
Outras três emendas foram apresentadas, mas foram rejeitadas pela maioria.

A proposta passou por duas audiências públicas através de videoconferência,
que contou com a participação da população, que teve a oportunidade enviar
perguntas e sugestões por meio de um formulário no site da Câmara Municipal.
Somando as duas audiências, mais de 300 pessoas acompanharam ao vivo. A
página da audiência pública eletrônica da LOA contou com 258 visitas até o
término da reunião e 18 questionamentos.
Em dezembro do último ano, o projeto foi para pauta de duas sessões
extraordinárias que não ocorreram por falta de quórum.
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.
Incentivo à Construção Civil
Também volta para discussão e votação, após adiamento na última segundafeira, 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, após o projeto ser retirado da pauta da sessão da última terçafeira (5) para devidas adequações, atendendo as solicitações dos vereadores.
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.
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Litoral Norte tem diferentes protocolos de tratamento de
pacientes com Covid-19
Ao dar entrada nas unidades de pronto-atendimento de São Sebastião e
Caraguatatuba, as chamadas UPAs, o paciente com a Covid-19 começa a ser
tratado com um protocolo que prevê o uso de medicamentos como
a hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Contudo, se o paciente for
transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, que fica em Caraguá, o
protocolo é diferente.
Atualmente, a região tem 259 mortes por Covid-19 e mais de 13 mil casos.
O Radar Litoral entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para
obter informações sobre o tratamento utilizado no Hospital Regional.
Em nota, a Secretaria da Saúde informou que “o Hospital Regional do Litoral
Norte esclarece que todos os medicamentos prescritos pelos médicos da
unidade estão baseados nos protocolos vigentes no SUS e mediante análise
médica individualizada. Em SP, os gestores de saúde deliberaram pela não
recomendação do uso da cloroquina/hidroxicloroquina em casos leves,
moderados ou graves de Covid-19 devido à insuficiência de evidências sobre a
eficácia”.
Ainda na nota, a Secretaria da Saúde salienta que “o conteúdo completo pode
ser consultado na Deliberação CIB nº 68. O SUS já tem protocolos que
preveem o uso desse remédio para tratamento de doenças como artrite
reumatoide, lúpus, artrite idiopática juvenil, dermatomiosite, polimiosite e
malária. Também não há evidências científicas quanto ao uso de Ivermectina
para o coronavírus, conforme alerta divulgado pela Anvisa”.

Até quarta-feira (6/1), a taxa de ocupação na DRS Taubaté – regional de saúde
que inclui o Litoral Norte - era de 63,7% de UTI e 42,3% em enfermaria e,
portanto, a rede hospitalar segue com plenas condições de assistir casos
graves do novo coronavírus. A atualização pode ser conferida diariamente no
site: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba
Caraguatatuba chegou nesta quinta-feira (7/6) a 4.512 recuperados do novo
coronavírus (Covid-19). O número foi divulgado pela equipe do canal de
atendimento telefônico (Call Center) da Secretaria Municipal de Saúde, que
monitora e acompanha diariamente os pacientes confirmados com a doença.
Pelo Call Center o paciente é monitorado desde o dia de sua notificação até
completarem os 14 dias de sintomas. Esse período poderá ser estendido, caso
o paciente permanecer sintomático. O serviço funciona diariamente, inclusive
aos feriados, recessos e finais de semana, das 7h às 21h.
Além de pacientes com a Covid-19, pessoas que possuem sintomas
compatíveis à doença (síndromes gripais) também são monitoradas pela
equipe do canal. Por meio do serviço, os profissionais conseguem ver quais
são os receios, sanar as principais dúvidas e explicar quais são os cuidados
intradomiciliares que os pacientes devem ter diariamente.
A Prefeitura de Caraguatatuba orienta as pessoas que apresentam qualquer
sintoma de síndrome gripal (dor de garganta, tosse, mal estar, dor de cabeça,
febre ou falta de ar) a procurarem atendimento já nos primeiros sintomas. Elas
devem se dirigir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – Covid, que está
localizada no Jardim Primavera.
As autoridades de saúde destacam a preocupação com a demora em que as
pessoas têm de procurar atendimento. Para esses profissionais, muitas
pessoas deixam o quadro da doença evoluir e acabam procurando o sistema
de saúde em um estágio muito avançado. A orientação é para todos os
pacientes, principalmente os idosos, já que eles pertencem ao grupo de risco.
No local, os idosos passam por consulta, realizam a tomografia e o teste
rápido.
Secretaria de Saúde de São Sebastião
Em São Sebastião é realizado tratamento precoce com hidroxicloroquina,
azitromicina e medicamentos complementares, logo que um paciente
apresenta sintomas da Covid-19, medida que, segundo a prefeitura, tem
reduzido consideravelmente os casos graves e salvado vidas no
município. Desde o início de março, a cidade conta com um Comitê de Gestão
de Crise, que realiza periodicamente reuniões para tratar apenas de soluções e

medidas para o enfrentamento ao coronavírus.
A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
informa que o município registrou até o momento 3.142 casos confirmados do
novo coronavírus (Covid-19), sendo 130 ativos, nesta quinta-feira (7/1).
A cidade registra 58 óbitos de moradores relacionados à doença, além
de cinco óbitos de não-residentes em São Sebastião. Há também oito óbitos
em investigação e sete pessoas confirmadas para Covid-19 internadas.
O município contabiliza 123 pessoas em quarentena domiciliar e 2.954
recuperados da doença. Ao todo, 24.148 testes rápidos foram realizados no
município (correspondente a 26,7% da população sebastianense).
Os pacientes são atendidos no Pronto Socorro, no Centro, e no Hospital de
Clínicas da Costa Sul, em Boiçucanga, unidades de saúde com tratamento
para pacientes com a síndrome respiratória. A Secretaria de Saúde informa
que está prestando toda assistência necessária aos pacientes e seguindo o
Plano Municipal de Contingência para Infecção Humana pela COVID-19,
alinhado com os direcionamentos do Ministério da Saúde e com as diretrizes
da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Ubatuba e Ilhabela
A reportagem do Radar Litoral solicitou às prefeitura de Ilhabela e Ubatuba
informações sobre os protocolos utilizados e aguarda retorno.
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza mais de 100 veículos de
aplicativo
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão, já fiscalizou mais de 100 veículos que fazem transporte
de passageiros por meio de aplicativos como Uber, 99 Táxi, Easy Taxi e
BlaBlaCar. Desses, oito foram autuados por serem de outros municípios.
A ação foi intensificada no período da virada do ano quando mais motoristas
buscaram fazer o transporte. Em Caraguatatuba, está em vigor o Decreto
Municipal 1.297/2020 que determina que o veículos deve estar credenciado e
selado para que possa ser usado na atividade.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade, até o momento 201 já receberam o
selo, o que significa estarem com a documentação em ordem. O
credenciamento deve ser feito por meio do Canal 156. Posteriormente, os
documentos são enviados para o setor de trânsito e se estiver tudo de acordo
com o decreto o motorista recebe o selo.
Além da fiscalização, os agentes tiraram dúvidas e explicam o objetivo do selo
e da documentação que passaram a ser obrigatórios para exercer esse
trabalho autônomo na cidade.
A ação é realizada por toda a cidade e os motoristas que forem flagrados sem
o referido documento estará sujeito à multa média no valor de 60 VRMs (Valor
de Referência do Município, que equivale hoje a R$ 336,60.
Conforme a Secretaria, a fiscalização será intensa ao longo de toda a
temporada. Nessas ações, os agentes de trânsito recebem o apoio da Polícia

Militar.
De acordo com Prefeitura, as empresas responsáveis pelos aplicativos já
recebam ofício sobre o credenciamento dos motoristas de Caraguatatuba e a
necessidade de terem o selo.
A Prefeitura orienta a população que fique atenta ao acionar um serviço por
aplicativo e verificar se ele tem o selo colocado no vidro dianteiro. Importante
destacar que atrasos, cancelamentos de viagem, mau comportamento devem
ser denunciados junto à empresa que administra o aplicativo.
Pelo decreto, motorista de aplicativo não pode usar nenhum dispositivo que
indique ser prestador desse tipo de serviço, como letreiro luminoso, não pode
colocar bandeiras de cartões e pegar passageiros sem ser acionado pelo
celular.
Cadastro
De acordo com as exigências estabelecidas no Decreto nº 1.297, o cadastro do
motorista só será possível se atender os seguintes requisitos:
I – possuir carteira profissional de habilitação categorias “B” ou superior com
autorização para exercer atividade remunerada;
II – comprovar a aprovação em curso de formação, o qual poderá ser realizado
em qualquer CFC, empresas credenciadas ou pelos próprios aplicativos;
III – apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
IV – estar inscritos como contribuinte individual no Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
V – comprovar a contratação de seguro de Acidente Pessoais a Passageiros
(APP) e de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres – DPVAT;
VI – operar veículo motorizado com até 10 (dez) anos de fabricação e com
capacidade de até 7 (sete) lugares;
VII – manter em dia o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV);
VIII – comprovar residência no Município de Caraguatatuba por mais de 6
(seis) meses;
e IX – comprovar cadastro no Município como motorista autônomo.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, mais de 100 veículos de
aplicativo estão regularizados e com o selo.
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Caraguá cria espaços para receber "Lixo Eletrônico" e coibir
descarte irregular
Sabe aquele eletroportátil obsoleto, antigo, que você tem em casa e não
funciona mais ou trocou por um outro super moderno e não sabe como fazer o
descarte correto? Em Caraguatatuba, a partir de segunda-feira (11/1) a entrega
poderá ser feita na sede da Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba, que
criou um espaço especial para recebimento do chamado lixo eletrônico.
Televisores, computadores, video-cassetes, DVDs, rádios, aparelhos celulares
podem ser deixados no local que, posteriormente serão levados para um dos
três Ecopontos já existentes no município. De acordo com o secretário de
Urbanismo, Wilber Cardozo, o objetivo é reduzir cada vez mais o descarte
irregular de lixo eletrônico em locais como rios, vias públicas, terrenos baldios.
“Além do risco ao meio ambiente, também são perigosos para a saúde, pois
possuem baterias e materiais que podem ser tóxicos”, alerta.
Seguem os locais para entrega de lixo eletrônico
Secretaria de Urbanismo
Avenida Brasil, n° 749 – Sumaré
Horário de atendimento: 9h às 14h
Ecoponto Golfinhos
Alameda dos Corais
Horário de atendimento: segunda a sábado, das 8h30 às 17h.

Ecoponto Martim de Sá
Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo a Praça do ParCão
Horário de atendimento: segunda a sábado, das 8h30 às 17h.
Ecoponto Massaguaçu
Esquina da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três
Horário de atendimento: segunda a sábado, das 8h30 às 17h.
Os Ecopontos fecham para almoço, das 12h às 13h
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Trio é preso em flagrante por furto à residência no Massaguaçu
em Caraguá
A Polícia Militar prendeu, na manhã de quinta-feira (7/1), três homens por furto
à residência, no bairro Massaguaçu, zona norte de Caraguatatuba. Os policiais
militares receberam a informação viaa 190 e de imediato cercaram o local.
Eles surpreenderam os três indivíduos, que corriam para um veículo. Na
abordagem, os policiais encontraram uma mochila com vários objetos e uma
TV. Todos foram levados para a delegacia e os pertences devolvidos às
vítimas.
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Casos de óbitos por Covid no Hospital Regional crescem e
preocupam
Estado diz que não usa medicamentos fora de protocolos vigentes do SUS

O número óbitos por Covid-19 no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN),
localizado em Caraguatatuba, tem causado preocupação. Somente no mês de
dezembro foram 11 casos sem nenhum registro na Casa de Saúde Stella Maris
e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Covid.
Quando contados os últimos três meses de 2020 – com registro de aumento
dos casos – e os primeiros dias de janeiro de 2021, são 26 morto, todos idosos
e com algum tipo de comorbidade como diabetes, pressão alta. O mais novo
tinha 49 anos. Neste mesmo período analisado foram seis casos no Stela Maris
e três na UPA.
Para familiares de pessoas internadas, o protocolo adotado pelo HR seria o
responsável pelo aumento dos óbitos. A advogada R.J. ficou com medo de
perder o pai, de 80 anos, e a família entrou com uma notificação extra judicial
para que ele pudesse ser transferido para uma outra unidade hospitalar,
localizada em São Paulo.
“Meu pai entrou com 20% do pulmão comprometido e de um dia para o outro
estava com 50%. Não davam nenhuma medicação para ele. Entrei em
desespero e fui aconselhada a fazer a transferência”, revela.
Segundo ela, assim que foi para o novo hospital, a equipe médica entrou com a
medicação que conhece como protocolo e seu pai voltou a reagir. Após 22 dias
de internação, ele exibiu a plaquinha “eu sobrevivi à Covid” e pôde passar as

festas natalinas com a família.
“Acredito que se tivesse sido medicado mais cedo ele não
conta a filha que levou o pai para a UPA com 40 graus de
dia foi transferido para o HR. “Em um dia eu falei com ele
outro ele praticamente se despediu de mim, dizendo que
relembra após o susto.

teria sofrido tanto,
febre e no mesmo
normalmente e no
estava morrendo”,

Procedimentos contra doença e óbitos

No Litoral Norte, a Casa de Saúde Saúde Stella Maris e a UPA Covid adotam
como protocolo o uso de medicamentos como azitromicina, ivermectina e
hidroxicloroquina em pacientes no estágio inicial da doença. O mesmo ocorre
no Hospital de Clínicas de São Sebastião e Hospital Mario Covas, de Ilhabela.
Apenas Ubatuba não tem esse procedimento porque a Santa Casa não está
preparada para internar pacientes com Covid .
Em nota, o Hospital Regional do Litoral Norte explicou que todos os
medicamentos prescritos pelos médicos da unidade estão baseados nos
protocolos vigentes no SUS e mediante análise médica individualizada.
“Em São Paulo, os gestores de saúde deliberaram pela não recomendação do
uso da cloroquina/hidroxicloroquina em casos leves, moderados ou graves de
Covid-19 devido à insuficiência de evidências sobre a eficácia”, atestou.
Ainda conforme a Secretaria de Saúde do Estado, “o SUS já tem protocolos
que preveêm o uso desse remédio para tratamento de doenças como artrite
reumatoide, lúpus, artrite idiopática juvenil, dermatomiosite, polimiosite e
malária”.
A nota segue informando que não há evidências científicas quanto ao uso de
ivermectina para o coronavírus, conforme alerta divulgado pela Anvisa
publicado no site.
E conclui que a rede hospitalar segue com plenas condições de assistir casos

graves do novo coronavírus e que a atualização pode ser conferida diariamente
no site.
Dados divulgados no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde de
Caraguatatuba, emitido nesta quinta feira (7), mostram que dos 20 leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, 19 estão ocupados.
Na enfermaria são 10 leitos dos quais cinco têm pacientes.
Diante do número de óbitos e da população flutuante neste período de alta
temporada, em meados de dezembro do ano passado o prefeito de
Caraguatatuba, Aguilar Junior, chegou a encaminhar ofício ao governador do
Estado, João Dória, pedindo o aumento no número de leitos.
Agora, a preocupação é com a possibilidade de o governo do Estado
encaminhar pacientes de outras regiões para serem tratados no HR e também
outras unidades hospitalares do Litoral Norte.
Desde o início da pandemia da Covid a região registrou 14.654 casos da
doença e 253 óbitos.
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Casos de óbitos por Covid no Hospital Regional do Litoral
Norte preocupam
Estado diz que não usam medicamentos fora de protocolos vigentes do SUS

O número óbitos por Covid-19 no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN),
localizado em Caraguatatuba, tem causado preocupação. Somente no mês de
dezembro foram 11 casos sem nenhum registro na Casa de Saúde Stella Maris
e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Covid.
Quando contato os últimos três meses de 2020, quando houve um aumento da
doença na região e os primeiros dias de janeiro de 2021, são 26 morto, todos
idosos e com algum tipo de comorbidade como diabetes, pressão alta. O mais
novo tinha 49 anos. Neste mesmo período analisado foram seis casos no Stela
Maris e três na UPA.
Para familiares de pessoas internadas, o protocolo adotado pelo HR seria o
responsável pelo aumento dos óbitos. A advogada R.J. ficou com medo de
perder o pai, de 80 anos, e a família entrou com uma notificação extra judicial
para que ele pudesse ser transferido para uma outra unidade hospitalar,
localizada em São Paulo.
“Meu pai entrou com 20% do pulmão comprometido e de um dia para o outro
estava com 50%. Não davam nenhuma medicação para ele. Entrei em
desespero e fui aconselhada a fazer a transferência”, revela.

Segundo ela, assim que foi para o novo hospital a equipe médica entrou com a
medicação que conhece como protocolo e seu pai voltou a reagir. Após 22 dias
de internação, ele exibiu a plaquinha “eu sobrevivi à Covid” e pode passar as
festas natalinas com a família.
“Acredito que se tivesse sido medicado mais cedo ele não teria sofrido tanto,
conta a filha que levou o pai para a UPA com 40 graus de febre e no mesmo
dia foi transferido para o HR. “Em um dia eu falei com ele normalmente e no
outro ele praticamente se despediu de mim, dizendo que estava morrendo”,
relembra após o susto.
Procedimentos contra doença e óbitos
No Litoral Norte, a Casa de Saúde Saúde Stella Maris e a UPA Covid adotam
como protocolo o uso de medicamentos como azitromicina, ivermectina e
hidroxicloroquina em pacientes no estágio inicial da doença. O mesmo ocorre
no Hospital de Clínicas de São Sebastião e Hospital Mario Covas, de Ilhabela.
Apenas Ubatuba não tem esse procedimento porque a Santa Casa não está
preparada para internar pacientes com Covid .
Em nota, o Hospital Regional do Litoral Norte explicou que todos os
medicamentos prescritos pelos médicos da unidade estão baseados nos
protocolos vigentes no SUS e mediante análise médica individualizada.
“Em São Paulo, os gestores de saúde deliberaram pela não recomendação do
uso da cloroquina/hidroxicloroquina em casos leves, moderados ou graves de
Covid-19 devido à insuficiência de evidências sobre a eficácia”, atestou.
Ainda conforme a Secretaria de Saúde do Estado, “o SUS já tem protocolos
que preveêm o uso desse remédio para tratamento de doenças como artrite
reumatoide, lúpus, artrite idiopática juvenil, dermatomiosite, polimiosite e
malária”.
A nota segue informando que não há evidências científicas quanto ao uso de
Ivermectina para o coronavírus, conforme alerta divulgado pela Anvisa

publicado no site .
E conclui que a rede hospitalar segue com plenas condições de assistir casos
graves do novo coronavírus e que a atualização pode ser conferida diariamente
no site.
Dados divulgados no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde de
Caraguatatuba, emitido nesta quinta feira (7), mostram que dos 20 leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional mostram que 19 estão
ocupados. Na enfermaria são 10 leitos dos quais cinco têm pacientes.
Diante do número de óbitos e da população flutuante neste período de alta
temporada, em meados de dezembro do ano passado o prefeito de
Caraguatatuba, Aguilar Junior, chegou a encaminhar ofício ao governador do
Estado, João Dória, pedindo o aumento no número de leitos.
Agora, a preocupação é com a possibilidade de o governo do Estado
encaminhar pacientes de outras regiões para serem tratados no HR e também
outras unidades hospitalares do Litoral Norte.
Desde o início da pandemia da Covid a região registrou 14.654 casos da
doença e 253 óbitos.
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Procon De Caraguatatuba Divulga Lista Das Empresas Com
Reclamações Não Resolvidas Em 2020

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a lista de empresas com
reclamações fundamentadas e não atendidas, atendidas e encerradas, bem
como não resolvidas pelos fornecedores em 2020 no município. O relatório,
com 412 ocorrências dos mais diversos produtos e serviços, foi publicado no
Diário Oficial do Município (Edital 445) da quarta-feira (6/1).
As Reclamações Fundamentadas são demandas não solucionadas em fase
preliminar que seguiram para uma segunda etapa de conciliação, com a
abertura de processo administrativo.
As queixas relacionadas aos vícios e atrasos de produtos, bens duráveis ou
não, somaram 34,9% no ranking do Procon de Caraguatatuba e da Fundação
Procon/SP, no município; seguido pelos assuntos financeiros, como cobranças
indevidas, com 27,56%; serviços privados, relativos a má prestação de
telefonia, internet, educação e consertos em geral, com 17,33%; fornecimento
adequado de água, energia elétrica, telefonia fixa e telefonia móvel,
considerados serviços essenciais, com 15,63% das reclamações; e relativas
aos planos de saúde, como falta de cobertura de procedimentos, exames,
cirurgias e valores cobrados, totalizaram 5,4% em 2020.
As empresas citadas no relatório têm o prazo de 15 dias (até 27 de janeiro
2021/ conforme a Lei nº 10.177/1998, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Estadual), a partir da data da publicação no
Diário Oficial do Município para apresentarem recurso na Assessoria de
Controle e Processos da Fundação Procon/SP, de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h. O endereço é Rua Barra Funda, 930 – Barra Funda/São Paulo (4º
andar, Sala 406).

Reclamação
Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão
pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso
apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota
fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros.
O atendimento ao público do Procon de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908 –
Centro.
Mais
informações
pelo
telefone
(12)
3897-8282
ou
pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br
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Câmara votará proposta de estratégia para conter a
disseminação do Covid-19 nas unidades escolares e projeto de
incentivo à construção civil

Nesta sexta-feira, logo após a sessão para discussão e votação em segundo
turno da LOA 2021, marcada para às 18h, acontecerá a 04ª sessão
extraordinária do ano, para discutir e votar dois projetos.
O primeiro é o projeto de lei nº 46/2020, de Francisco Carlos Marcelino
(Carlinhos da Farmácia), que autoriza o Poder Executivo a criar o
“Departamento de Saúde Escola e Ocupacional” como estratégia para conter a
disseminação do COVID-19 nas unidades escolares do município.
De acordo com o projeto, caberá ao departamento recepcionar alunos e
funcionários das unidades escolares, para a devida triagem e identificação de
sintomas suspeitos de infecção por COVID-19.
O setor deve adotar medidas para garantir que todos os casos suspeitos de
infecção ou outra infecção respiratória, sigam os procedimentos de higiene
respiratória, etiqueta de tosse e higiene das mãos, obrigatoriedade do uso de
máscaras, distanciamento seguro durante a permanência na unidade escola,
entre outras.
Projeto de incentivo à construção civil

Também volta para discussão e votação, após adiamento na última segundafeira, 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.
As sessões estão acontecendo presencialmente sem a presença de público e
estão sendo transmitidas ao vivo pela internet, através do site:
www.camaracaragua.sp.gov.br, pelo facebook oficial da Câmara Municipal e
pelo youtube.
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Caraguatatuba tem mais de 4,5 mil recuperados da Covid-19

Caraguatatuba registrou nesta quinta-feira (7) 4.512 recuperados do novo
coronavírus (Covid-19). O número foi divulgado pela equipe do canal de
atendimento telefônico (Call Center) da Secretaria Municipal de Saúde que
monitora e acompanha diariamente os pacientes confirmados com a doença.
Pelo Call Center o paciente é monitorado desde o dia de sua notificação até
completarem os 14 dias de sintomas. Esse período poderá ser estendido, caso
o paciente permanecer sintomático. O serviço funciona diariamente, inclusive
aos feriados, recessos e finais de semana, das 7h às 21h.
Além de pacientes com a Covid-19, pessoas que possuem sintomas
compatíveis à doença (síndromes gripais) também são monitoradas pela
equipe do canal. Por meio do serviço, os profissionais conseguem ver quais
são os receios, sanar as principais dúvidas e explicar quais são os cuidados
intradomiciliares que os pacientes devem ter diariamente.
Quando procurar atendimento médico?
A Prefeitura de Caraguatatuba orienta as pessoas que apresentam qualquer
sintoma de síndrome gripal (dor de garganta, tosse, mal estar, dor de cabeça,
febre ou falta de ar) a procurarem atendimento já nos primeiros sintomas. Elas
devem se dirigir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – Covid, que está
localizada no Jardim Primavera.
As autoridades de saúde destacam a preocupação com a demora em que as
pessoas têm de procurar atendimento. Para esses profissionais, muitas
pessoas deixam o quadro da doença evoluir e acabam procurando o sistema

de saúde em um estágio muito avançado.
A orientação é para todos os pacientes, principalmente os idosos, já que eles
pertencem ao grupo de risco. No local, os idosos passam por consulta,
realizam a tomografia e o teste rápido.
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Procon de Caraguatatuba divulga lista das empresas com
reclamações não resolvidas em 2020

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a lista de empresas com
reclamações fundamentadas e não atendidas, atendidas e encerradas, bem
como não resolvidas pelos fornecedores em 2020 no município. O relatório,
com 412 ocorrências dos mais diversos produtos e serviços, foi publicado no
Diário Oficial do Município (Edital 445) da quarta-feira (6/1). As Reclamações
Fundamentadas são demandas não solucionadas em fase preliminar que
seguiram para uma segunda etapa de conciliação, com a abertura de processo
administrativo.
As queixas relacionadas aos vícios e atrasos de produtos, bens duráveis ou
não, somaram 34,9% no ranking do Procon de Caraguatatuba e da Fundação
Procon/SP, no município; seguido pelos assuntos financeiros, como cobranças
indevidas, com 27,56%; serviços privados, relativos a má prestação de
telefonia, internet, educação e consertos em geral, com 17,33%; fornecimento
adequado de água, energia elétrica, telefonia fixa e telefonia móvel,
considerados serviços essenciais, com 15,63% das reclamações; e relativas
aos planos de saúde, como falta de cobertura de procedimentos, exames,
cirurgias e valores cobrados, totalizaram 5,4% em 2020.
As empresas citadas no relatório têm o prazo de 15 dias (até 27 de janeiro
2021/ conforme a Lei nº 10.177/1998, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Estadual), a partir da data da publicação no
Diário Oficial do Município para apresentarem recurso na Assessoria de
Controle e Processos da Fundação Procon/SP, de segunda a sexta-feira, das

8h às 17h. O endereço é Rua Barra Funda, 930 – Barra Funda/São Paulo (4º
andar, Sala 406).
Reclamação
Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão
pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso
apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota
fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros.
O atendimento ao público do Procon de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908 –
Centro.
Mais
informações
pelo
telefone
(12)
3897-8282
ou
pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br
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Prefeitura realiza mutirão de limpeza no bairro Pontal
Santamarina

O bairro Pontal Santamarina, região central de Caraguatatuba, recebe até a
próxima semana diversos serviços em todas as ruas e desobstrução dos
córregos e rios locais a fim de melhorar a passagem e vazão da água pelos
canais.
Os serviços realizados são varrição, limpezas de ruas, roçadas de matos e a
operação bota-fora. Os trabalhos são preventivos e contribuem para que
animais peçonhentos e insetos não se acumulem nos locais.
Bota fora é uma operação que realiza um “pente fino” nos resíduos da cidade,
atuando na remoção de inservíveis (móveis, utensílios domésticos, etc.),
entulho e resíduos verdes (de poda).
A equipe trabalha com um total de 22 funcionários do Programa Emergencial
de Auxílio Desemprego (PEAD) e com apoio de uma retroescavadeira e dois
caminhões trucados que fazem o transporte dos resíduos retirados.
A ação é realizada pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de
Serviços Públicos (Sesep). Por dia, 24 toneladas de resíduos são retiradas do
local.
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Prefeitura de Caraguatatuba planta mudas nativas em praças
da cidade

O processo de arborização e respeito ao meio ambiente em Caraguatatuba
ganhou um reforço a mais neste semana.
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Urbanismo, fez o plantio de mudas de
árvores nativas em diversar áreas da cidade.
Foram contemplados os espaços públicos em frente Centro de Especialidades
Médicas/Centro de Especialidades Odontológicas (CEM/CEO), no Jardim
Primavera, a Praça do Museu de Arte e Cultura (MACC), no Centro, e a Praça
no Camaroeiro, no Ipiranga.
De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, São 20 mudas de
Ipê Amarelo de 2,80 metros doadas para o município.
Conheça o Ipê
A típica árvore de Ipê é a denominação de uma grande variedade de espécies
do gênero Tabebuia e Handroanthus, sinônimos e ambos da família
Bignoniaceae. É muito conhecido por sua beleza, exuberância das flores e
ampla distribuição em todas as regiões do Brasil.
Os ipês são caducifólias, ou seja, perdem todas as folhas que são substituídas
por cachos de flores de cores intensas. São árvores de grande porte que
gostam de calor e sol pleno.
Atualmente, o pau-Brasil é a árvore nacional e o Ipê é considerado a flor
nacional. Suas flores possuem forma de funil, como se fossem uma cornetinha,

podem ser elas amarelas, roxas, rosas, brancas e até verdes. Floresce entre
junho e novembro, começando pela cor roxa e rosa, depois o amarelo e por
último o branco. Elas caem no decorrer de uma semana, cobrindo o chão com
a sua cor.
O nome ipê origina-se da língua indígena tupi e significa casca dura. O mesmo
também é conhecido como pau d’arco, porque antigamente os índios utilizavam
a madeira dessas árvores para fazerem os seus arcos de caça e defesa. Ou
seja, há muito tempo o ipê é utilizado como matéria-prima em razão da boa
qualidade da madeira.
Ela é muito densa e forte, pesada e dura, difícil de serrar, de grande
durabilidade mesmo quando em condições favoráveis ao apodrecimento, tem
alta resistência aos parasitas e à umidade;
O Ipê Amarelo, Handroanthus ochraceus ou Tabebuia ochracea, é uma
espécie comum nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, sua árvore
pode alcançar de 6 até 14 metros de altura e tronco de 30 a 50 cm. Suas flores
são amarelas e costumam florescer a partir do final de julho até setembro. Sua
florada é exuberante e fantástica, muito utilizada no paisagismo, podendo ser
considerada uma das mais belas dentre as espécies de ipês.
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Prefeitura de Caraguatatuba reforça ações de abordagem à
população em situação de rua

A Prefeitura de Caraguatatuba tem intensificado as ações de abordagem à
população adulta em situação de rua. Nessa quarta-feira (6), mais cinco
pessoas receberam orientação para o serviço de acolhimento na Casa do
Caminho ou para atendimento social no Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas), órgão que atende este público.
Durante a abordagem, a equipe formada pelas secretarias de Desenvolvimento
Social e Cidadania e Serviços Públicos, Polícia Militar e Casa do Caminho
ofertou os serviços, porém, os abordados não aceitaram os atendimentos. A
ação ocorreu na Martim de Sá (próximo à curva da morte) e na ponte do Rio
Santo Antônio, no bairro Indaiá.
A Prefeitura destaca que não tem poder de obrigar a pessoa ao acolhimento,
apenas orienta sobre os serviços e que o local onde está não é adequado para
moradia. Todos os pertences, como barracas, colchões e outros itens são
recolhidos pela Secretaria de Serviços Públicos.
A ação é realizada para garantir que a população em situação de
vulnerabilidade social tenha seu direito preservado
Esmola
É importante que a população não oferte esmola. A esmola, mesmo sem esta
intenção, acaba contribuindo para manter as pessoas nas ruas, expostas a
todos os tipos de violência e até à dependência química. O acolhimento em um
local específico colabora para que reconstruam seu projeto de vida.

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.
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza mais de 100 veículos de
aplicativo

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão, já fiscalizou mais de 100 veículos que fazem transporte
de passageiros por meio de aplicativos como Uber, 99 Táxi, Easy Taxi e
BlaBlaCar. Desses, oito foram autuados por serem de outros municípios.
A ação foi intensificada no período da virada do ano quando mais motoristas
buscaram fazer o transporte. Em Caraguatatuba, está em vigor o Decreto
Municipal 1.297/2020 que determina que o veículos deve estar credenciado e
selado para que possa ser usado na atividade.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade, até o momento 201 já receberam o
selo, o que significa estarem com a documentação em ordem. O
credenciamento deve ser feito por meio do Canal 156. Posteriormente, os
documentos são enviados para o setor de trânsito e se estiver tudo de acordo
com o decreto o motorista recebe o selo.
Além da fiscalização, os agentes tiraram dúvidas e explicam o objetivo do selo
e da documentação que passaram a ser obrigatórios para exercer esse
trabalho autônomo na cidade.
A ação é realizada por toda a cidade e os motoristas que forem flagrados sem
o referido documento estará sujeito à multa média no valor de 60 VRMs (Valor
de Referência do Município, que equivale hoje a R$ 336,60.
Conforme a Secretaria, a fiscalização será intensa ao longo de toda a
temporada. Nessas ações, os agentes de trânsito recebem o apoio da Polícia

Militar.
De acordo com Prefeitura, as empresas responsáveis pelos aplicativos já
recebam ofício sobre o credenciamento dos motoristas de Caraguatatuba e a
necessidade de terem o selo.
A Prefeitura orienta a população que fique atenta ao acionar um serviço por
aplicativo e verificar se ele tem o selo colocado no vidro dianteiro. Importante
destacar que atrasos, cancelamentos de viagem, mau comportamento devem
ser denunciados junto à empresa que administra o aplicativo.
Pelo decreto, motorista de aplicativo não pode usar nenhum dispositivo que
indique ser prestador desse tipo de serviço, como letreiro luminoso, não pode
colocar bandeiras de cartões e pegar passageiros sem ser acionado pelo
celular.
Cadastro
De acordo com as exigências estabelecidas no Decreto nº 1.297, o cadastro do
motorista só será possível se atender os seguintes requisitos:
I – possuir carteira profissional de habilitação categorias “B” ou superior com
autorização para exercer atividade remunerada;
II – comprovar a aprovação em curso de formação, o qual poderá ser realizado
em qualquer CFC, empresas credenciadas ou pelos próprios aplicativos;
III – apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
IV – estar inscritos como contribuinte individual no Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
V – comprovar a contratação de seguro de Acidente Pessoais a Passageiros
(APP) e de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres – DPVAT;
VI – operar veículo motorizado com até 10 (dez) anos de fabricação e com
capacidade de até 7 (sete) lugares;
VII – manter em dia o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV);
VIII – comprovar residência no Município de Caraguatatuba por mais de 6
(seis) meses;

IX – comprovar cadastro no Município como motorista autônomo.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, mais de 100 veículos de
aplicativo estão regularizados e com o selo.
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza serviços de limpeza em rios
e córregos do Pegorelli

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep), realizou nesta quarta-feira (06/01), serviços de limpeza e
desassoreamento em rios e córregos, no bairro do Pegorelli, região Sul da
cidade.
Uma equipe da Regional Sul da Sesep esteve na Avenida Circular realizando a
limpeza e desobstrução dos córregos e rios locais, a fim de melhorar a
passagem e vazão da água pelos canais.
Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, a manutenção deve levar de 15 a
30 dias para ser finalizada. “As valas são extensas e de difícil acesso, por isso
o trabalho é mais demorado. No entanto, é muito importante que seja feito, pois
é o que ajuda em tempos de chuva”, explicou um dos agentes.
Para o serviço foi utilizado apenas a retroescavadeira e uma equipe mínima de
cinco pessoas para ajudar no manuseio da máquina.
Limpeza na Boca da Barra
Outro local de atuação da Sesep nesta quarta-feira foi na conhecida Boca da
Barra, no Porto Novo, no encontro entre o Rio Juqueriquerê e o mar.
Segundo a Sesep, devido às fortes chuvas da última semana, a faixa de areia
da praia estava coberta por folhagens, pedras, galhos de árvores e outros
resíduos. Por conta disso, outra equipe esteve no período da manhã realizando
a limpeza no local.

Para o serviço, a equipe utilizou a máquina motoniveladora Patrol para retirar
os materiais da praia e nivelar o solo.
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Campanha “Minha Família Sem Dengue” continua com ações
na Região Norte de Caraguatatuba

A Campanha “Minha Família Sem Dengue” continuam sendo realizado pelas
equipes de controle da dengue de Caraguatatuba, compostas pelos agentes do
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e agentes comunitários de saúde
(ACSs) na região norte do município.
A região norte, também titulada como ‘Área 1’, tem recebido as ações de
combate ao criadouro do mosquito Aedes aegypti desde dezembro passado. O
local foi o primeiro da cidade a receber as ações para o controle da dengue já
que o resultado da última avaliação de densidade larvária (ADL), realizada no
mês de novembro, foi de 3,66%.
A ADL da ‘Área 1’ (3,66%), que inclui os bairros: Tabatinga, Costa Verde, Mar
Verde, Mococa, Cocanha, Verde Mar, Massaguaçu, Sertão dos Tourinhos e
Jardim do Sol, superou o índice do município que foi de 2,44%.
Para o Ministério da Saúde, o resultado indica um estado de alerta para
infestação do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre
amarela, já que quando o índice obtido é de 1,1% a 3,9% é preciso ficar em
estado de alerta; e acima de 4,0% é considerado alto risco.
Seguindo todos os protocolos sanitários para a prevenção do novo coronavírus
(Covid-19), as equipes de controle da dengue irão fazer vistorias em imóveis e
dar orientações aos moradores do bairro Massaguaçu até sexta-feira (8) no
sentido Tabatinga, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Fiscalização

Segundo o médico veterinário e coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, as
equipes de controle da dengue estão realizando fiscalização mediante as
denuncias. “Elas podem ser realizadas através do portal 156 da Prefeitura.
Nossa equipe irá até o local e realizará a verificação do imóvel e, dependendo
da situação, o mesmo poderá ser multado”.
Casos de dengue
De acordo com a Vigilância Epidemiológica (VE), da Secretaria Municipal de
Saúde, Caraguatatuba encerrou o ano com 701 casos confirmados de dengue,
e nenhum deles veio a óbito. Ao todo, foram 2.728 notificações. Dessas, 2.025
eram negativos.
Em 2019, os casos confirmados de dengue chegaram a 3.238. O município
registrou sete óbitos em função da doença.
Na primeira semana de 2021, a VE notificou apenas dois casos da doença.
Ambos aguardam resultado para confirmação.
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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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Quadrilha é presa em flagrante após furto à residência em
Caraguatatuba

Por volta das 11h56m desta quinta-feira (07) uma equipe do 20º Batalhão de
Polícia Militar do Interior, foi acionada via COPOM, informando que quatro
indivíduos estariam furtando uma residência, sendo que um deles aguardava
do lado de fora em um veículo. De imediato a equipe deslocou-se para o local,
momento que visualizou 3 indivíduos correndo para o interior do veículo.
Realizada a abordagem e localizado com eles uma mochila com vários objetos
furtados e uma TV. Em consequência foi dada voz de prisão em flagrante aos
criminosos e recolhido à cadeia pública.
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza mais de 100 veículos de
aplicativo

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão, já fiscalizou mais de 100 veículos que fazem transporte
de passageiros por meio de aplicativos como Uber, 99 Táxi, Easy Taxi e
BlaBlaCar. Desses, oito foram autuados por serem de outros municípios.
A ação foi intensificada no período da virada do ano quando mais motoristas
buscaram fazer o transporte. Em Caraguatatuba, está em vigor o Decreto
Municipal 1.297/2020 que determina que o veículos deve estar credenciado e
selado para que possa ser usado na atividade.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade, até o momento 201 já receberam o
selo, o que significa estarem com a documentação em ordem. O
credenciamento deve ser feito por meio do Canal 156. Posteriormente, os
documentos são enviados para o setor de trânsito e se estiver tudo de acordo
com o decreto o motorista recebe o selo.
Além da fiscalização, os agentes tiraram dúvidas e explicam o objetivo do selo
e da documentação que passaram a ser obrigatórios para exercer esse
trabalho autônomo na cidade.
A ação é realizada por toda a cidade e os motoristas que forem flagrados sem
o referido documento estará sujeito à multa média no valor de 60 VRMs (Valor
de Referência do Município, que equivale hoje a R$ 336,60.
Conforme a Secretaria, a fiscalização será intensa ao longo de toda a
temporada. Nessas ações, os agentes de trânsito recebem o apoio da Polícia
Militar.

De acordo com Prefeitura, as empresas responsáveis pelos aplicativos já
recebam ofício sobre o credenciamento dos motoristas de Caraguatatuba e a
necessidade de terem o selo.
A Prefeitura orienta a população que fique atenta ao acionar um serviço por
aplicativo e verificar se ele tem o selo colocado no vidro dianteiro. Importante
destacar que atrasos, cancelamentos de viagem, mau comportamento devem
ser denunciados junto à empresa que administra o aplicativo.
Pelo decreto, motorista de aplicativo não pode usar nenhum dispositivo que
indique ser prestador desse tipo de serviço, como letreiro luminoso, não pode
colocar bandeiras de cartões e pegar passageiros sem ser acionado pelo
celular.
Cadastro
De acordo com as exigências estabelecidas no Decreto nº 1.297, o cadastro do
motorista só será possível se atender os seguintes requisitos:
I – possuir carteira profissional de habilitação categorias “B” ou superior com
autorização para exercer atividade remunerada;
II – comprovar a aprovação em curso de formação, o qual poderá ser realizado
em qualquer CFC, empresas credenciadas ou pelos próprios aplicativos;
III – apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
IV – estar inscritos como contribuinte individual no Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
V – comprovar a contratação de seguro de Acidente Pessoais a Passageiros
(APP) e de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres – DPVAT;
VI – operar veículo motorizado com até 10 (dez) anos de fabricação e com
capacidade de até 7 (sete) lugares;
VII – manter em dia o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV);
VIII – comprovar residência no Município de Caraguatatuba por mais de 6
(seis) meses;
IX – comprovar cadastro no Município como motorista autônomo.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, mais de 100 veículos de

aplicativo estão regularizados e com o selo.
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Mais um ecoponto
Secretaria de Urbanismo de Caraguá também passa a receber lixo eletrônico

A Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba acaba de criar um espaço
especial para recebimento do chamado lixo eletrônico.
Televisores, computadores, video-cassetes, DVDs, rádios, aparelhos celulares,
entre outros, podem ser deixados no local que, posteriormente, serão levados
para um dos três ecopontos já existentes no município.
De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o objetivo é reduzir
cada vez mais o descarte irregular de lixo eletrônico em locais como rios, vias
públicas, terrenos baldios.
Ele alerta que, além do risco ao meio ambiente, lixo eletrônico também é perigo
à saúde, pois possui baterias e materiais que podem ser tóxicos.
A Secretaria de Urbanismo fica na avenida Brasil, n° 749 – Sumaré
O horário de atendimento é das 9h às 14h.
Demais ecopontos em Caraguatatuba:
Ecoponto Golfinhos - Alameda dos Corais

Ecoponto Martim de Sá - Rua Carijós, 170
Ecoponto Massaguaçu - Esquina da Avenida Antônio de Lucca e Avenida
Três
Os Ecopontos atendem das 08h30 às 17h30 e fecham para almoço, das 12h
às 13h.
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O vandalismo de sempre
Praça dos Artesãos em Caraguatatuba é depredada

Quinze dias depois de revitalizada, a Praça Diógenes Ribeiro de Lima, a Praça
dos Artesãos, no centro de Caraguatatuba, foi alvo de vandalismo.
A diretora da Secretaria de Obras, Josiane Souza, manifestou-se, dizendo que
é triste e inaceitável ver a praça vandalizada.
Novamente, a administração fez um apelo à população para que estes tipos de
casos sejam denunciados.
A denúncia pode ser feita através do Portal 156 ou acionando a Polícia Militar
pelo número 190.

Clipping de Notícias: 07/01/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Vale News

Polícia Militar prende quatro criminosos por furto em
Caraguatatuba

Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Militar prendeu quatro indivíduos,
acusados de furto à residência, no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba.
De acordo com a PM, uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior
foi acionada via COPOM por volta das 11h55, para uma ocorrência onde quatro
indivíduos estariam furtando uma residência, sendo que um deles aguardava
em um veículo do lado de fora.
De imediato a equipe foi até ao local e na chegada avistou três indivíduos
correndo para o interior do veículo. Foi realizada a abordagem e localizada
uma mochila com vários objetos furtados e uma TV.
Os indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados ao Distrito Policial e
na sequência, recolhidos à cadeia pública.
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