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Proposta de estratégia para conter a Covid-19 em unidades
escolares é aprovada

Na última sexta-feira (08), a Câmara de Caraguatatuba realizou a 04ª sessão
extraordinária do ano para discutir e votar dois projetos. Por unanimidade, foi
aprovado 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 Escolar e Ocupacional” como estratégia para conter a disseminação da
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 escolar,
entre outras.
Também na pauta, 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, foi novamente adiado.
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Em ações no Benfica, PM apreende mais de 1,2 mil pinos de
crack, cocaína e ecstasy; três presos por tráfico
Em ações no bairro Benfica, em Caraguatatuba, na última segunda-feira (11/1),
a Polícia Militar prendeu três homens pelo crime de tráfico de drogas. Foram
apreendidos 1.248 pinos de crack, 869 de cocaína e 22 comprimidos de
ecstasy.
A Força Tática deparou com um homem em atitude suspeita, que tentou fugir
ao avistar a viatura. Com ele foram apreendidos 1.020 pinos de crack, 675
invólucros de cocaína e 15 comprimidos de ecstasy.
Em patrulhamento no mesmo bairro, policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com
Apoio de Motocicletas) apreenderam mais 228 pinos de crack, 194 invólucros
de maconha e mais sete comprimidos de ecstasy. Dois homens foram presos
por tráfico nesta ocorrência.
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BAEP prende homem com 153 pedras de crack e maconha
durante operação em Caraguá
Policiais 3º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) em
patrulhamento próximo às casas populares do bairro Getuba, zona norte
de Caraguatatuba, prenderam um homem por tráfico de drogas, na noite de
segunda-feira (11/1). Eles se depararam com o suspeiro e fizeram a
abordagem.
Foram apreendidos 153 pedras de crack, maconha e R$ 319 em dinheiro. O
homem foi levado para a Delegacia de Caraguatatuba e permaneceu à
disposição da justiça.
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Médico Gustavo Boher é o novo secretário de Saúde de
Caraguatatuba; dois vereadores deixam a Câmara para assumir
secretarias
A Prefeitura de Caraguatatuba anunciou os nomes de mais três novos
secretários municipais. O médico Gustavo Boher, que era coordenador médico
das UPAs, assume a Secretaria de Saúde no lugar de Amauri Toledo, que fica
na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Além disso,
foram confirmados os nomes de Marcelo Pereira para a Secretaria de Serviços
Públicos e Francisco Carlos Marcelino para a Secretaria de Habitação. Ambos
foram eleitos vereadores, mas aceitaram o convite do prefeito Aguilar Junior.
Wilson Agnaldo Gobetti foi confirmado como Assessor Parlamentar para
realizar a interface entre Executivo e Legislativo na resposta de requerimentos
e encaminhamentos de projetos para votação.
Suplentes
Com o afastamentod dos vereadores, assumem as cadeiras na Câmara
Municipal Oswaldo Pimenta de Mello Neto, o China (PSD) e Islando Ramos
Pessoa, o Bigode (PV).
Confirmações
Vice-Prefeito: José Ernesto Ghedin Servidei
Fundo Social de Solidariedade: Samara Fraschetti Bastos de Aguilar

Chefia de Gabinete: Givanildo Nunes e Adjunto Marcos Freire
Administração – Givanildo Nunes e Adjunto Marcus Bob Gomes
Assuntos Jurídicos – Sandro Albok e Adjunto Allan Tripac
Comunicação – Rose Duarte
Direitos da Pessoa com Deficiência e Idoso – Amauri Toledo
Ouvidoria Municipal – Malu Baracat
Desenvolvimento Social e Cidadania – Ângela Sbruzzi
Educação – Márcia Paiva
Esportes e Recreação – Adjunto Edvaldo Ormindo
Fazenda – Nelson Hayashida
Governo – Neto Bota
Habitação – Francisco Carlos Marcelino
Meio Ambiente, Agricultura e Pesca – Adjunta Tatiana Scian
Obras Públicas – Leandro Borella
Planejamento Estratégico e Desenvolvimento – Carlos Focesi
Saúde – Dr. Gustavo Boher
Tecnologia da Informação – Josemar Vieira
Turismo – Maria Fernanda Galter Reis
Urbanismo – Wilber Cardozo
Serviços Públicos – Marcelo Pereira e Adjunto Wagner Ramiro
Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – Marcel Giorgeti
Defesa Civil – Capitão Campos Junior
Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – Silmara Mattiazzo
CaraguaPrev – Pedro Ivo
Assessor Parlamentar – Wilson Gobetti
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Fim de semana rende mais de R$ 90 mil em multas em
comércios de Caraguá
Estabelecimentos seguem descumprindo decreto municipal que determina
medidas contra a Covid-19

O fim de semana em Caraguatatuba rendeu mais de R$ 91 mil em multas para
comércios que descumpriram o decreto municipal em relação ao horário de
funcionamento de aglomeração de pessoas. O infrator pode recorrer a
autuação, mas caso ela não seja aceita, o valor é transformado em multa. Se
houver reincidência, o valor é dobrado.
As equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba vistoriam cerca de
350 estabelecimentos e também atenderam dezenas de denúncias
relacionadas a perturbação de sossego, que também podem gerar multas.
Multas
Pela Secretaria de Urbanismo, os fiscais passaram por 144 locais e
constataram que 17 desrespeitaram o fechamento das portas às 23h. Cada um
foi autuado em R$ 3.740. Os fiscais ainda passaram pelas feiras livres e do rolo
e abordaram 89 pessoas sem máscaras, além de atender 49 denúncias de
perturbação que resultaram em 14 multas de R$ 1.740. Ainda durante o final de
semana eles atenderam demanda de acampamentos irregulares nas praias e

oito barracas foram desmontadas.
Pela Secretaria de Saúde, a equipe da Vigilância Sanitária esteve em 86
estabelecimentos para verificar o cumprimento dos protocolos Covid como uso
obrigatório de máscara de proteção facial, disponibilidade de álcool gel para os
usuários e aglomeração. A equipe ainda fez 21 atendimentos de denúncias e
processos noturnos que recebeu durante a semana via o Canal 156. Em um
deles, localizado no Sumaré, um bar foi autuado por aglomeração e a multa
pode chegar a R$ 3.740.

A Secretaria da Fazenda também colocou a equipe para atender denúncias do
Canal 156, sendo 20 verificadas. A equipe realizou ainda ações em todas as
praias, com ênfase na Lagoa Azul, localizada no bairro Capricórnio e que tem
sido alvo de acampamentos e comércio de ambulantes irregulares. No geral,
foram cerca de 120 estabelecimentos fiscalizados à noite para cumprimento de
horários de funcionamento.
Pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os agentes de
Trânsito fiscalizaram a presença de motoristas de aplicativos não credenciados
em Caraguatatuba.
Mudança de horários
Desde segunda-feira (11) está em vigor novo decreto, que traz horários de
funcionamento com base no Plano SP. A determinação estadual manteve a
região na fase amarela, mas alterou o tempo de abertura dos estabelecimentos
que podem funcionar no período de 10 horas com limite até às 22h.
Já os bares têm seu horário de funcionamento limitado até as 20h. Em todos os
estabelecimentos o horário de funcionamento deverá ser afixado em local
visível na entrada para que não gere multas e autuações.
Em caso de desobediência, o estabelecimento está sujeito à aplicação de
multa e duplicação do valor e em caso de não adequação do estabelecimento
comercial. Na terceira multa o local ainda poderá ter o alvará de funcionamento

e a licença sanitária cassados.
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Presidente da Câmara promete retomar concurso público em
Caraguatatuba
TCE paralisou o processo para preenchimento de 42 vagas em outubro de
2020

O presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, vereador Tato Aguilar
(PSD), prometeu retomar ainda esta semana as tratativas para a realização
do concurso público na Casa de Leis. O processo foi paralisado pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo (TCE) em outubro de 2020, em meio às
campanhas para eleições municipais. O motivo da suspensão não foi revelado.
O edital do concurso previa o preenchimento de 42 cargos em diversas áreas
do Legislativo, com salários de R$ 1.412,27 a 5.359,17 para cargos de de
ensino fundamental, médio e superior.
Importância do concurso
Para Tato Aguilar, o objetivo do concurso é criar a oportunidade de gerar
emprego e renda para a população. “Aprovamos a realização do processo
durante o meu primeiro mandato na presidência. E começamos esta semana,
junto a nossa equipe técnica, as tratativas para que as provas possam ser
realizadas”, disse ele.

Casa nova
O parlamentar também falou descartou a possibilidade da construção de uma
nova sede para o Legislativo. “O ex-presidente Carlinhos da Farmácia reformou
o prédio e alugou um espaço em anexo a Câmara para acomodar alguns
gabinetes. Com isso, acredito que, neste momento, construir um novo prédio
não é o nosso foco”, finalizou Tato Aguilar.
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Secretaria de Urbanismo reforça programa de arborização em
Caraguatatuba

O processo de arborização ganhou um reforço a mais neste semana em
Caraguatatuba. A 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. 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 centrooeste, 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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Em busca do Humor Caiçara

Existe humor nas Praias Caiçaras??? Ou melhor, existe algum Caiçara com
humor??? Vou explicar melhor, existe algum Caiçara que faça humor, que faça
as pessoas rirem e se divertirem de momentos engraçados??? Este é o
objetivo de Roy Degrossoli que há três anos tenta criar o costume do bom
humor, o humor saudável nas noites de Caraguatatuba, além de descobrir
humoristas que vivam na cidade e gostam de divertir seus vizinhos.
Roy Degrossoli não tem as feições de um galã televisivo e muito menos
aparenta ser engraçado quando conversa com você, mas basta contar alguns
causos para você não parar mais de rir, as expressões de seu rosto mudam e
você se coloca dentro da situação e a risada é automática.
Com 40 anos de idade e nascido em Osasco, Degrossoli passava os Feriados
em Caraguatatuba com a família porém a cidade tornou-se a primeira
residência com a aposentadoria da mãe e para Roy a sua moradia fixa quando
ela adoeceu, tornando-se o seu cuidador. Degrossoli está há três anos em
Caraguá, já morou no Rio Grande do Sul e em Campinas e há 12 anos vive de
Stand Up Comedy, a nova versão do velho e simples humor para plateias.
Do velho amigo piadista nos jantares, churrascos e reuniões de amigos e
familiares a profissionais como Ary Toledo que contavam piadas e outros,
como Jô Soares, Chico Anísio que já praticavam o Stand Up Comedy – SUC –
desde os anos 1960 o gênero sempre esteve presente na vida do brasileiro,
sem o modismo e o marketing do modelo americano.
Segundo Roy o Stand Up Comedy começou nos Estados Unidos nos anos
1930, sendo que o seu formato atual vem dos anos 2000. Nos EUA quem faz

SUC é Ator, Roteirista e além dos shows escreve para o Cinema e a Televisão,
além de participar atuando. No Brasil apenas humoristas fazem SUC, sendo
Diogo Portugal o mais antigo no país nesta prática.
Para aqueles que pensam ser o Stand Up Comedy uma prática batida, em
desuso, Degrossoli desmente, alegando que este estilo se renova a cada dia e
que o problema vem do número de comediantes e da falta de conhecimento
sobre estes profissionais, além obviamente, a qualidade destes comediantes é
a principal diferença.
Com o intuito de criar o hábito da comédia e do bom humor em Caraguatatuba,
Roy Degrossoli criou a Casa da Comédia, localizada no bairro do Sumaré,
sendo um bar típico e tradicional, onde a Comédia é o carro chefe, pela falta
deste hábito na cidade entre os moradores. Para chegar onde está atualmente,
Roy começou no Teatro Escola Sotac, na cidade de Campinas, sendo locutor
na Fundass – Fundação Cultural de São Sebastião.
Com três anos de idade o Bar Comédia, localizado na Rua Siqueira Campos,
1240 ainda não dá o resultado esperado em termos financeiros, porém a ideia
é compartilhar um local agradável para beber e se divertir, com apresentações
de humor e com o objetivo de conhecer e abrir espaço para o Comediante
local, um Comediante Caiçara.
Falando sobre Comediantes Profissionais, o Bar Comédia já trouxe Jansen
Serra, Pial, Márcio Américo, Guto Andrade e os humoristas locais do “Batuíra
Comedy”, formado por Léo Duarte, de Ilhabela; Douglas Bodão e Márcio Frias,
ambos de São Sebastião e Welder Gigante, de Caraguatatuba. Este grupo
genuinamente Regional tem feito apresentações esporádicas e foram
resgatados ao longo dos três anos de vida do Bar Comédia.
Para entender o que é o Stand Up Comedy, é quando você transforma um
texto em piada, ou seja, quando você se alonga no conteúdo. Já a piada em si,
pura e simples é curta e tem uma “quebra”, o fora do comum. Um exemplo
seria esta piada: “Marido e Mulher estão na hora do sexo e a esposa pede para
ser ofendida, para que seja dito algo sujo. Aí o marido responde; Praia do Porto
Novo!!!”.
Segundo Roy o Comediante de SUC precisa ter o controle da situação, precisa
conhecer a plateia, além da necessidade de ter material de arquivo e conteúdo
para mudar o tom quando necessário. “Se você conta uma piada e sente que o
público não riu, é necessário mudar o ritmo da apresentação, como por
exemplo, de piadas sobre Português para piadas sobre Caipiras”, frisou.
O Bar Comédia costuma ter apresentações às sextas, sábados e domingos,

sempre às 20 horas, variando entre Entrada Franca a preços módicos,
podendo
ser
acessado
através
do
link: https://www.facebook.com/groups/1401926680112836/user/
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Com corte de 12%, Santas Casas devem ter R$ 3 milhões a
menos por ano no Vale

O corte de 12% nos recursos de dois programas anunciados pelo governo
estadual deve afetar em até R$ 3 milhões por ano o orçamento de Santas
Casas da RMVale. Segundo provedor, o maior prejuízo deve ser sentido pelos
hospitais menores, que não possuem muitas fontes de renda para o
orçamento.
A redução foi publicada pelo governo do Estado de São Paulo na quarta-feira
(6) e deve atingir 180 unidades hospitalares. Os recursos devem ser retirados
de dois programas de auxílio: Pró-Santas Casas e Programa SUStentáveis,
que na região atendem 10 unidades.
Atualmente, as Santas Casas do Vale recebem mensalmente cerca de
R$ 1.530.725,00 por meio do SUStentáveis. Com o corte, devem passar a
receber R$ 1.347.038,00. Já pelo Pró-Santas Casas, o valor enviado por mês
deve passar de R$ 985.500,00 para R$ 867.240,00.
De acordo com o provedor da Santa Casa de São José dos Campos, Dr. Ivã
Molina, os recursos recebidos pelo governo estadual são destinados para as
mais variadas formas de custeio das unidades, como compra de equipamentos,
medicamentos, reformas e melhoria da mão de obra.
"O corte vai influenciar na qualidade do atendimento que é ofertado para a
população", disse. "O valor que as Santas Casas recebem do SUS é
insuficiente para cobrir os custos do atendimento. Qualquer corte de verba é

importante, principalmente para as Santas Casas médias e pequenas",
complementou.
Pelo Sustentáveis, hoje, a Santa Casa de São José recebe a maior fatia, de R$
561.325,00 por mês. Em seguida, Guaratinguetá (R$ 208.850,00), Casa Fonte
Vida/Jacareí (R$ 322.244,00), Lorena (R$ 198.494,00) e Pindamonhangaba
(R$ 239.812,00).
Já pelo Pró-Santas Casas, São José recebe R$ 189.000,00 e, em seguida,
Pindamonhangaba (R$ 157.500,00), Caraguatatuba (R$ 126.000,00),
Aparecida (R$ 135.000,00), além de Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí e Lorena,
que recebem R$ 94.500,00 mensalmente.
OUTRO LADO.
Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que os ajustes estão
amparados na lei orçamentária referente ao exercício de 2021 e não
representam prejuízo aos pacientes da rede pública, sendo prerrogativa dos
gestores atuar para o uso adequado dos recursos públicos.
"A Secretaria de Estado da Saúde tem atuado para salvar vidas e combater a
pandemia de COVID-19. Com o recrudescimento da doença - em SP e em
outros países -, este combate segue como eixo prioritário de atuação, sendo
necessário equacionamento orçamentário de caráter transitório. Ciente de sua
importância para a saúde pública, a Secretaria repassou 2,5 bilhões em
convênios firmados pela pasta com Santas Casas, entidades filantrópicas e
serviços que integram o SUS em 2020. O valor é 65% superior ao total de
recursos destinados pela pasta exclusivamente para combate ao coronavirus.
Somente para a Santa Casa de São José dos Campos foram direcionados
mais de R$ 6,7 milhões ao longo de 2020", diz trecho da nota.
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Fim de semana rende mais de R$ 90 mil em multas em
comércios de Caraguá
Estabelecimentos seguem descumprindo decreto municipal que determina
medidas contra a Covid-19

O fim de semana em Caraguatatuba rendeu mais de R$ 91 mil em multas para
comércios que descumpriram o decreto municipal em relação ao horário de
funcionamento de aglomeração de pessoas . O infrator pode recorrer a
autuação, mas caso ela não seja aceita, o valor é transformado em multa. Se
houver reincidência, o valor é dobrado.
As equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba vistoriam cerca de
350 estabelecimentos e também atenderam dezenas de denúncias
relacionadas a perturbação de sossego, que também podem gerar multas.
Multas
Pela Secretaria de Urbanismo, os fiscais passaram por 144 locais e
constataram que 17 desrespeitaram o fechamento das portas às 23h. Cada um
foi autuado em R$ 3.740. Os fiscais ainda passaram pelas feiras livres e do rolo
e abordaram 89 pessoas sem máscaras, além de atender 49 denúncias de
perturbação que resultaram em 14 multas de R$ 1.740. Ainda durante o final de
semana eles atenderam demanda de acampamentos irregulares nas praias e
oito barracas foram desmontadas.

Pela Secretaria de Saúde, a equipe da Vigilância Sanitária esteve em 86
estabelecimentos para verificar o cumprimento dos protocolos Covid como uso
obrigatório de máscara de proteção facial, disponibilidade de álcool gel para os
usuários e aglomeração. A equipe ainda fez 21 atendimentos de denúncias e
processos noturnos que recebeu durante a semana via o Canal 156. Em um
deles, localizado no Sumaré, um bar foi autuado por aglomeração e a multa
pode chegar a R$ 3.740.
A Secretaria da Fazenda também colocou a equipe para atender denúncias do
Canal 156, sendo 20 verificadas. A equipe realizou ainda ações em todas as
praias, com ênfase na Lagoa Azul, localizada no bairro Capricórnio e que tem
sido alvo de acampamentos e comércio de ambulantes irregulares. No geral,
foram cerca de 120 estabelecimentos fiscalizados à noite para cumprimento de
horários de funcionamento.
Pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os agentes de
Trânsito fiscalizaram a presença de motoristas de aplicativos não credenciados
em Caraguatatuba.
Mudança de horários
Desde segunda-feira (11) está em vigor novo decreto, que traz horários de
funcionamento com base no Plano SP. A determinação estadual manteve a
região na fase amarela, mas alterou o tempo de abertura dos estabelecimentos
que podem funcionar no período de 10 horas com limite até às 22h.
Já os bares têm seu horário de funcionamento limitado até as 20h. Em todos os
estabelecimentos o horário de funcionamento deverá ser afixado em local
visível na entrada para que não gere multas e autuações.
Em caso de desobediência, o estabelecimento está sujeito à aplicação de
multa e duplicação do valor e em caso de não adequação do estabelecimento
comercial. Na terceira multa o local ainda poderá ter o alvará de funcionamento
e a licença sanitária cassados.
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Presidente da Câmara promete retomar concurso público em
Caraguatatuba
TCE paralisou o processo para preenchimento de 42 vagas em outubro de
2020

O presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, vereador Tato Aguilar
(PSD), prometeu retomar ainda esta semana as tratativas para a realização
do concurso público na Casa de Leis. O processo foi paralisado pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo (TCE) em outubro de 2020, em meio às
campanhas para eleições municipais. O motivo da suspensão não foi revelado.
O edital do concurso previa o preenchimento de 42 cargos em diversas áreas
do Legislativo, com salários de R$ 1.412,27 a 5.359,17 para cargos de de
ensino fundamental, médio e superior.
“Aprovamos a realização do processo durante o meu primeiro mandato na
presidência. E começamos esta semana, junto a nossa equipe técnica, as
tratativas para que as provas possam ser realizadas”, disse Tato Aguilar. Para
ele, o objetivo do concurso é criar a oportunidade de gerar emprego e renda
para a população.
Casa nova
O parlamentar também falou descartou a possibilidade da construção de uma
nova sede para o Legislativo . “O ex-presidente Carlinhos da Farmácia

reformou o prédio e alugou um espaço em anexo a Câmara para acomodar
alguns gabinetes. Com isso, acredito que, neste momento, construir um novo
prédio não é o nosso foco”, finalizou Tato Aguilar.
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Orçamento 2021 de Caraguatatuba é aprovado em 2ª votação

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 da Prefeitura de
Caraguatatuba foi aprovado em 2º turno por maioria de votos na sessão
extraordinária da última sexta-feira (8), na Câmara Municipal, no centro.
A proposta da LOA, que estima receita e fixa as despesas do município para o
exercício de 2021, prevê o orçamento R$ 1.008.544.742,00. A aprovação em
1º turno ocorreu no dia 6 de janeiro, também por maioria de votos. As
destinações obrigatórias de 25% da receita para a Educação e 15% para a
Saúde ficaram acima do previsto pela Constituição Federal, com o seguinte
montante: 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 R$ 513,9 milhões.
A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas presenciais
nos dias 5 e 7 de outubro de 2020. Técnicos da Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento explanaram a proposta. O público teve a
oportunidade de encaminhar sugestões e fazer questionamentos na audiência
eletrônica, entre os dias 28 de setembro e 7 de outubro, no site
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. O Legislativo realizou duas
audiências, por meio de videoconferências, nos dias 11 e 14 de dezembro.
As audiências Lei Orçamentária Anual atendem as exigências do Art. 165 da
Constituição Federal, Artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui Normas Gerais de Direito

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços) e Lei
Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63).
A
LOA
de
2021
está
disponível
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/loa_2021.pdf.

no

link
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Força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza cerca de
350 estabelecimentos no fim de semana

As equipes de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba vistoriam cerca de
350 estabelecimentos comerciais no fim de semana para verificar o
cumprimento de decreto municipal em relação ao horário de funcionamento de
aglomeração de pessoas. Também atenderam dezenas de denúncias
relacionadas a perturbação de sossego. As autuações podem ultrapassar os
R$ 91 mil.
Pela Secretaria de Urbanismo, os fiscais de Postura passaram por 144 locais e
constataram que 17 desrespeitaram o Decreto da Pandemia que previa
fechamento das portas às 23h. Cada um foi autuado em 1000 Valor de
Referência do Município (VRM) sendo que cada uma equivale a R$ 3.74,
totalizado R$ 3.740 cada.
O infrator pode recorrer a autuação, mas caso ela não seja aceita, o valor é
transformado em multa. Se houver reincidência, ela é dobrada.
Os fiscais ainda passaram pelas feiras livres e do rolo e abordaram 89 pessoas
sem máscaras, além de atender 49 denúncias de perturbação que resultaram
em 14 multas, sendo que cada uma equivale a R$ 1.740.
Ainda durante o final de semana eles atenderam demanda de acampamentos
irregulares nas praias e oito barracas foram desmontadas.

Pela Secretaria de Saúde, a equipe da Vigilância Sanitária esteve em 86
estabelecimentos para verificar o cumprimento dos protocolos Covid como uso
obrigatório de máscara de proteção fácil, disponibilidade de álcool gel para os
usuários e aglomeração.
A equipe ainda fez 21 atendimentos de denúncias e processos noturnos que
recebeu durante a semana via o Canal 156. Em um deles, localizado no
Sumaré, um bar foi autuado por aglomeração e a multa pode chegar a R$
3.740.
Já a Secretaria da Fazenda também colocou a equipe da Fiscalização de
Comércio para atender denúncias do Canal 156, sendo 20 verificadas, realizar
ações em todas as praias, com ênfase na Lagoa Azul, localizada no bairro
Capricórnio e tem sido alvo de acampamentos e comércio de ambulantes
irregulares.
No geral, foram cerca de 120 estabelecimentos fiscalizados à noite para
cumprimento de horários de funcionamento.
Pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os agentes de
Trânsito fiscalizaram a presença de motoristas de aplicativos não credenciados
em Caraguatatuba.
Mudança de horários
A partir desta segunda-feira (11) está em vigor o Decreto Municipal 1.384/21
que traz novos horários de funcionamento com base no Plano São Paulo que
manteve a região na fase amarela, mas alterou o tempo de abertura dos
estabelecimentos que podem funcionar no período de 10 horas com limite até
às 22h.
Já os bares têm seu horário de funcionamento limitado até as 20h. Em todos os
estabelecimentos o horário de funcionamento deverá ser afixado em local
visível na entrada.
Em caso de desobediência, o estabelecimento está sujeito à aplicação de
multa no valor equivalente a 1.000 VRMs; em caso de reincidência o valor será
de 2.000 VRMs; e em caso de não adequação do estabelecimento comercial a
terceira multa terá o valor de 3.000 VRMs e ainda poderá haver a cassação
imediata do Alvará de Funcionamento e Licença de Funcionamento Sanitário.
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Estado Continua Com Obras De Contenção Contra Erosões No
Massaguaçu
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ligado ao Governo do
Estado de São Paulo, deve finalizar as obras de contenção de erosão no
Massaguaçu em fevereiro.
A intervenção ocorre no Km 59,9 da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito do Rego
(SP-055) e tem o objetivo de proteger a pista contra a ação das ondas
marítimas, evitando o desgaste do aterro da pista e, consequentemente,
erosões. O investimento do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 7,4
milhões.
Relatório elaborado pela Prefeitura de Caraguatatuba em abril do ano passado
e encaminhado ao Ministério Público Federal já cobrava ações emergenciais
por parte do Estado no trecho.
Entre as intervenções estão a reconformação e aumento da extensão do
enroncamento não aderente – pedras de grandes dimensões (matacões)
formando uma espécie de ‘paredes de pedra’ que tem como objetivo dissipar a
energia das ondas que chegam até a praia – em todo o trecho da praia que
sofreu ações erosivas durante a ressaca; reparo de todas as drenagens de
águas pluviais nesse trecho da Rodovia Rio-Santos de forma a evitar o
surgimento de pontos de erosão; e definição de prazo adequado e razoável
para início dos estudos ambientais necessários à elaboração de projeto
tecnicamente correto e para a solução de questões relativas à proteção da
rodovia e das infraestruturas públicas existentes no seu entorno imediato e,
com especial ênfase preservação da praia da Massaguaçu.
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Médico Dr. Gustavo Boher Assume Secretaria De Saúde De
Caraguatatuba

Já foram definidos mais três nomes do primeiro escalão da gestão 2021/2024
do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior.
Depois de anunciar os titulares das principais secretarias e das autarquias
municipais na semana passada, agora foram confirmados os nomes que vão
comandar as Secretarias de Saúde, Serviços Públicos e Habitação.
O médico Dr. Gustavo Boher, que era coordenador médico das UPAS, assume
a Secretaria de Saúde no lugar de Amauri Toledo, que vai para a Secretaria
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso.
Além disso, foram confirmados os nomes de Marcelo Pereira para a Secretaria
de Serviços Públicos e Francisco Carlos Marcelino para a Secretaria de
Habitação. Ambos foram eleitos vereadores, mas aceitaram o convite do
prefeito Aguilar Junior.
Wilson Agnaldo Gobetti foi confirmado como Assessor Parlamentar para
realizar a interface entre Executivo e Legislativo na resposta de requerimentos
e encaminhamentos de projetos para votação.
Confirmações
Vice-Prefeito: José Ernesto Ghedin Servidei

Fundo Social de Solidariedade: Samara Fraschetti Bastos de Aguilar
Chefia de Gabinete: Givanildo Nunes e Adjunto Marcos Freire
Administração – Givanildo Nunes e Adjunto Marcus Bob Gomes
Assuntos Jurídicos – Sandro Albok e Adjunto Allan Tripac
Comunicação – Rose Duarte
Direitos da Pessoa com Deficiência e Idoso – Amauri Toledo
Ouvidoria Municipal – Malu Baracat
Desenvolvimento Social e Cidadania – Ângela Sbruzzi
Educação – Márcia Paiva
Esportes e Recreação – Adjunto Edvaldo Ormindo
Fazenda – Nelson Hayashida
Governo – Neto Bota
Habitação – Francisco Carlos Marcelino
Meio Ambiente, Agricultura e Pesca – Adjunta Tatiana Scian
Obras Públicas – Leandro Borella
Planejamento Estratégico e Desenvolvimento – Carlos Focesi
Saúde – Dr. Gustavo Boher
Tecnologia da Informação – Josemar Vieira
Turismo – Maria Fernanda Galter Reis
Urbanismo – Wilber Cardozo
Serviços Públicos – Marcelo Pereira e Adjunto Wagner Ramiro
Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – Marcel Giorgeti
Defesa Civil – Capitão Campos Junior

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – Silmara Mattiazzo
CaraguaPrev – Pedro Ivo
Assessor Parlamentar – Wilson Gobetti
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Operação Verão Seguro Tamoios Segue Até 22 De Fevereiro

Com o início do ano, as altas temperaturas e o tradicional período de férias, o
movimento da Rodovia dos Tamoios costuma ficar mais intenso. Para manter a
segurança da via e o atendimento aos usuários, a Concessionária Tamoios
continua realizando até 22 de fevereiro a Operação Verão Seguro. A ação é
desenvolvida em parceria com a Agência de Transportes do Estado de São
Paulo (ARTESP) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).
Neste ano, em virtude da pandemia, os canais de comunicação da
Concessionária estão veiculando mensagens de alerta e orientação para
prevenção à covid-19. As frases são: Evite aglomerações e use máscara.
Para atender o fluxo das próximas semanas, as equipes operacionais da
Concessionária continuarão reforçadas como comenta o Supervisor de
Operações, Eduardo Lossavaro: “A Concessionária Tamoios se prepara para
receber o usuário e oferecer a ele o melhor atendimento. Nossas equipes
permanecem atentas e disponíveis para garantir uma viagem mais segura e
confortável a todos.”
A Operação Papa Filas (que agiliza o atendimento nas praças de pedágio) e a
Operação Descida (que libera uma pista sentido litoral no trecho de serra)
continuarão acontecendo nas próximas semanas.
Guinchos, viaturas de inspeção, ambulâncias e os demais veículos de apoio
estarão disponíveis para atendimento às ocorrências. O Agente de Tráfego

Luiz Carlos dos Santos atua como inspetor na Base de Serviços Operacionais,
em Caraguatatuba, e fala de seu trabalho: “O inspetor de tráfego atua como os
olhos da Concessionária na rodovia. Saber que estamos auxiliando os
motoristas é realmente muito satisfatório. Com um diálogo cordial e atento ao
que o usuário necessita, este se sente seguro e acolhido mesmo diante do
problema que pode estar enfrentando.”
Em caso de emergência, o usuário continua contando com o 0800 545 0000 e
o Botão SOS no Aplicativo Tamoios.
Neste ano, os usuários também contam com totens de teleatendimento. Os
equipamentos ficam disponíveis nos Serviços de Atendimento ao Usuário
localizados no km 19 (sentido litoral) e km 48 (sentido São José dos Campos).
Por meio deles é possível fazer contato direto com o CCO (Centro de Controle
Operacional) através de chamadas de vídeo e voz, além de consultar telefones
úteis, mapa da rodovia, tarifas de pedágio e registro de manifestação na
ouvidoria.
A presença de um agente da Polícia Militar Rodoviária no CCO viabiliza a
fiscalização por videomonitoramento. Por meio das 85 câmeras de
monitoramento da rodovia o policial localiza e autua motoristas infratores.
A Concessionária Tamoios reforça as orientações de segurança aos usuários:
Dirija com cuidado e atenção
Respeite a sinalização e os limites de velocidade
Faça revisão em seu veículo antes de pegar estrada
Consulte os canais de comunicação da Concessionária e baixe o App Tamoios
Use o cinto de segurança
Não utilize o celular enquanto estiver ao volante
Se beber, não dirija.
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Inscrições Para Novos Conselheiros Tutelares Encerram Na
Sexta-Feira (15)

O processo seletivo para escolha de novos conselheiros tutelares suplentes
continua aberto até o dia 15 de janeiro em Caraguatatuba. As inscrições devem
ser realizadas diretamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), na Avenida Rio Grande do Sul, 325 –
Jardim Primavera, das 8h às 14h.
Os interessados podem conferir o edital completo no Diário Oficial Eletrônico
do Município (Edital 431) do dia 11/12. É importante atentar-se para as
especificações da vaga e, especialmente, para o prazo de encerramento.
O objetivo é preencher três vagas de conselheiros tutelares titulares e seis
vagas de suplentes – Gestão 2020/2024, para atuar nas regiões Centro e Sul.
A remuneração é de R$ 2.568,52, com jornada de até 200 horas semanais,
sendo 120 horas distribuídas em seis horas diárias e/ou 30 semanais,
obrigatoriamente na sede do Conselho e/ou em desenvolvimento de atividades
vinculadas ao atendimento à população, inclusive fora da sede.
As demais horas deverão ser distribuídas e executadas em regime de plantão
no período noturno, finais de semana e feriados, conforme disposto em
regimento interno, devidamente aprovado pelo CMDCA.
Segundo o Conselho Municipal, a função de conselheiro tutelar exige
dedicação exclusiva e disponibilidade de 24 horas por dia, portanto é
incompatível com o exercício de outra função pública e/ou privada, remunerada
ou não.
Requisitos e documentação

Os requisitos para ocupar o cargo envolvem:
Reconhecida idoneidade moral;
Idade superior a 21 anos;
Residir em Caraguatatuba há pelo menos dois anos;
Ensino Médio completo, comprovação de experiência profissional ou voluntária
de, no mínimo, dois anos em trabalho direto na área da criança e/ou
adolescente e família, em período não superior a cinco anos da data da
eleição, atestado por entidade governamental e/ou não governamental
regularmente inscrita e registrada no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e/ou Conselhos Setoriais de Educação e ou da
Assistência Social;
Estar em gozo de seus direitos civis e políticos e quites com o Serviço Militar,
se do sexo masculino;
E não ter sido penalizado (a) com a destituição da função de conselheiro (a)
tutelar, nos termos do que dispõe a legislação vigente, nos cinco anos
antecedentes a esta eleição.
No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes
documentos:
Certidão negativa de débitos civil e criminal, expedida pela Justiça Estadual;
Atestado de antecedentes criminais;
Certidão de nascimento ou cópia do RG;
Título eleitoral, cópia do comprovante de residência (telefone fixo, energia,
IPTU) em nome do (a) candidato (a) e/ou em nome do (a) esposo (a), pai ou
mãe, irmão (ã), filho (a), para fins de comprovação dos dois anos de residência
no município;
Cópia do certificado ou declaração da instituição de ensino de conclusão do
Ensino Médio, acompanhado do original para conferência;
Currículo documentado, acompanhado de declaração da entidade ou
instituição de atendimento à criança e/ou adolescente, ou carteira profissional
com registro que comprove ser o candidato funcionário ou servidor desta
classe, que comprovem realização de atividades voltadas à proteção, formação
e/ou desenvolvimento de crianças e adolescentes;

Certidão de quitação eleitoral e de crimes eleitorais expedidas, pelo Tribunal
Superior Eleitoral – TSE. www.tse.jus.br
E cópia do Certificado de Dispensa e incorporação (Reservista)/ comprovação
de responsabilidade do CMDCA e sua Comissão de Processo de Escolha.
Realização da prova objetiva
A prova contará com 50 questões sobre conhecimentos gerais do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), Matemática, Língua Portuguesa e legislação
pertinente; além das avaliações de informática e psicológica. A prova objetiva
terá quatro horas de duração e os candidatos precisam concluir a avaliação de
informática em 40 minutos.
A prova será aplicada no dia 28 de fevereiro de 2021, no período da manhã, e
a avaliação de informática na mesma data, à tarde. A divulgação dos locais
ocorre no dia 3 de fevereiro, no Diário Oficial Eletrônico, no prédio do Programa
Bolsa Família (Jardim Primavera) e na Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania (Jardim Aruan).
A eleição e apuração dos votos serão no dia 16 de maio de 2021, das 8h às
17h, na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no Indaiá, localizada na
Avenida Pernambuco, 1.101 – Indaiá.
Mais informações pelo telefone (12) 3882-3504.
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Tato Aguilar inicia tratativas para concurso público na Câmara
de Caraguatatuba

O presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, vereador Tato Aguilar
(PSD) disse que inicia, nesta semana, as tratativas para a realização do
concurso público para o preenchimento de cargos no Legislativo.
A informação foi dada durante a participação do vereador no Jornal da Rádio
Morada nesta terça-feira (12). Segundo Tato Aguilar o objetivo com a
realização do concurso é criar a oportunidade de gerar emprego e renda para a
população.
“Aprovamos a realização do concurso durante o meu primeiro mandato na
presidência. E começamos esta semana, junto a nossa equipe técnica, as
tratativas para que as provas possam ser realizadas”, disse o presidente.
Tato também falou da boa relação com os novos vereadores. “Daremos
oportunidades iguais para todos os vereadores. Vamos trabalhar em conjunto
para o que for melhor para a cidade”, disse.
Em relação à construção de uma nova sede, o presidente descartou a
possibilidade. “O ex-presidente Carlinhos da Farmácia reformou o prédio e
alugou um espaço em anexo a Câmara para acomodar alguns gabinetes. Com
isso, acredito que, neste momento, construir um novo prédio não é o nosso
foco”, finalizou Tato Aguilar.
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Prefeitura de Caraguatatuba vai adquirir mais implementos
para reforçar Agricultura Familiar

A Prefeitura de Caraguatatuba tem investido cada vez mais no fortalecimento
da Agricultura Familiar. A meta, agora, é reforçar a Patrulha Agrícola com a
aquisição de mais implementos que beneficiarão mais de 200 produtores rurais
do município.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP),
Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado
de São Paulo (Lupa) 2016/2017, Caraguatatuba conta com aproximadamente
5.200 hectares (ha) de produção agropecuária, onde 121 propriedades
possuem menos de 10 ha e 83 entre 10 e 100 ha. A estimativa é de 12 mil
cabeças de gado.
Nessas áreas são produzidos abacate, abóbora japonesa, abóbora italiana,
acelga, alface americana, alface crespa, banana nanica, banana prata, batata
doce, berinjela, beterraba, brócolis ninja, cenoura, cheiro verde, couve
manteiga, escarola, inhame, mandioca, maracujá, ora-pro-nobis, repolho liso,
tomate, vagem e cambuci.
Atualmente, os serviços de preparo da terra contemplados pela Patrulha
Agrícola são roçada, aragem e gradagem, sendo que em 2020 foram
preparadas 12 áreas, totalizando cerca de 80 hectares trabalhados.
Com a aquisição de uma nova máquina será possível impulsionar a agricultura
familiar, pois o objetivo é adquirir trator, roçadeira, arado, grade, encanteiradora
e micro trator com implementos, visando trabalhar, simultaneamente, em até
três propriedades.

Segundo a Divisão de Agricultura e Pesca, a produção familiar é focada
principalmente na pecuária leiteira e hortifrutigranjeiros. Alguns produtores
estão organizados em uma associação para comercialização da produção.
Esse tipo de organização rural é considerado peça fundamental na melhoria
das condições socioeconômicas dos produtores rurais, podendo fazer frente ao
mercado competitivo e ainda potencializar o processo de desenvolvimento
sustentável da atividade agropecuária. Ainda segundo a Prefeitura, embora
haja contínuo desenvolvimento tecnológico no meio rural, ainda é comum
encontrar situações onde a capacidade de uso do solo e a adoção de práticas
conservacionistas não são consideradas na escolha e exploração das culturas.
A Prefeitura de Caraguatatuba vem apoiando e fomentando em todo o
processo de produção agropecuária aos pequenos produtores rurais, por meio
da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, possibilitando maior
acesso a programas institucionais como Programa Nacional da Alimentação
Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), bem como a
oportunidade de ampliação para outros mercados.
Somente para o PNAE está programada a aquisição de cerca de 105 toneladas
de frutas e hortaliças. Já dados do Ceagesp de 2019 mostram que os
produtores rurais de Caraguatatuba movimentaram cerca de 574,657 toneladas
de produtos como abobrinha, berinjela, chuchu, jiló, pepino, pimenta,
pimentão, tomate e vagem.
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Médico Dr. Gustavo Boher assume Secretaria de Saúde de
Caraguatatuba

Já foram definidos mais três nomes do primeiro escalão da gestão 2021/2024
do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior.
Depois de anunciar os titulares das principais secretarias e das autarquias
municipais na semana passada, agora foram confirmados os nomes que vão
comandar as Secretarias de Saúde, Serviços Públicos e Habitação.
O médico Dr. Gustavo Boher, que era coordenador médico das UPAS, assume
a Secretaria de Saúde no lugar de Amauri Toledo, que vai para a Secretaria
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso.
Além disso, foram confirmados os nomes de Marcelo Pereira para a Secretaria
de Serviços Públicos e Francisco Carlos Marcelino para a Secretaria de
Habitação. Ambos foram eleitos vereadores, mas aceitaram o convite do
prefeito Aguilar Junior.
Wilson Agnaldo Gobetti foi confirmado como Assessor Parlamentar para
realizar a interface entre Executivo e Legislativo na resposta de requerimentos
e encaminhamentos de projetos para votação.
Confirmações
Vice-Prefeito: José Ernesto Ghedin Servidei
Fundo Social de Solidariedade: Samara Fraschetti Bastos de Aguilar

Chefia de Gabinete: Givanildo Nunes e Adjunto Marcos Freire
Administração – Givanildo Nunes e Adjunto Marcus Bob Gomes
Assuntos Jurídicos – Sandro Albok e Adjunto Allan Tripac
Comunicação – Rose Duarte
Direitos da Pessoa com Deficiência e Idoso – Amauri Toledo
Ouvidoria Municipal – Malu Baracat
Desenvolvimento Social e Cidadania – Ângela Sbruzzi
Educação – Márcia Paiva
Esportes e Recreação – Adjunto Edvaldo Ormindo
Fazenda – Nelson Hayashida
Governo – Neto Bota
Habitação – Francisco Carlos Marcelino
Meio Ambiente, Agricultura e Pesca – Adjunta Tatiana Scian
Obras Públicas – Leandro Borella
Planejamento Estratégico e Desenvolvimento – Carlos Focesi
Saúde – Dr. Gustavo Boher
Tecnologia da Informação – Josemar Vieira
Turismo – Maria Fernanda Galter Reis
Urbanismo – Wilber Cardozo
Serviços Públicos – Marcelo Pereira e Adjunto Wagner Ramiro
Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – Marcel Giorgeti
Defesa Civil – Capitão Campos Junior
Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – Silmara Mattiazzo

CaraguaPrev – Pedro Ivo
Assessor Parlamentar – Wilson Gobetti
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Sebrae/SP oferece cursos online gratuitos do Programa
Descomplique para empreendedores de Caraguatatuba

Microempreendedores Individuais (MEIs), empresários ou potenciais
empreendedores de Caraguatatuba podem se inscrever gratuitamente nos
cursos do Programa Descomplique do Sebrae/SP. O Escritório Regional do
Sebrae/SP de São José dos Campos e o Programa Empreenda Rápido do
Governo de São Paulo promovem a capacitação entre os dias 18 e 22 de
janeiro, das 18h30 às 20h30, em plataforma específica na internet.
O programa envolve temas relacionados ao empreendedorismo, marketing,
ideia de negócios, finanças e formalização. As inscrições podem ser feitas
gratuitamente pelo link http://bit.ly/descompliquejaneiro_online até o dia 15 de
janeiro.
O Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da
Secretaria de Governo) fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 1.011 – Centro.
O horário de atendimento ao público é das 9h às 14h. Mais informações pelo
telefone (12) 3882-3854 ou e-mail e sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com.
Outros detalhes também estão disponíveis no Escritório Regional do
Sebrae/SP de São José dos Campos, pelo WhatsApp (12) 3519-4811.
Empreenda Rápido
O Empreenda Rápido é um programa do Governo de SP em parceira com o
Sebrae-SP que tem como objetivo oferecer em um só lugar tudo o que o
empreendedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio. Baseado em seis
pilares, o empreendedor poderá realizar a abertura de sua empresa com
agilidade, acessar crédito com as melhores taxas de juros do mercado;
aprender a gerir a seu negócio; se inscrever em cursos de qualificação
profissional; além de criar e gerir soluções inovadoras e acessar o mercado por
meio de parcerias com plataformas digitais.

Cronograma do Curso Online do Programa Descomplique do Sebrae/SP e
do Empreenda Rápido
Período: de 18 a 22 de janeiro
Horário: 18h30 às 20h30
18/01: Empreendedorismo – Empreendedores descobrem quais são as
características empreendedoras e como elas impactam diretamente no
sucesso do negócio.
19/01: Sua Ideia de Negócio – Ensina o modelo de negócio (CANVAS)
passando por todos os blocos, explicando e exemplificando, para que no final o
participante faça o seu/ O Business Model Canvas, mais conhecido como
Canvas, uma ferramenta de planejamento estratégico que permite desenvolver
e esboçar modelos de negócio novos ou existentes
20/01: Marketing – Mostra ao participante as estratégias de marketing para
aplicar em sua empresa com facilidade.
21/01: Finanças – Ensina a controlar melhor as finanças do negócio e a não
confundir finanças pessoais com as da empresa
22/01: Formalização – Mostra o passo a passo da formalização e as melhores
formas de acordo com necessidades e como a empresa se enquadra.
Inscrições gratuitas: http://bit.ly/descompliquejaneiro_online
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Estado continua com obras de contenção contra erosões no
Massaguaçu

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ligado ao Governo do
Estado de São Paulo, deve finalizar as obras de contenção de erosão no
Massaguaçu em fevereiro.
A intervenção ocorre no Km 59,9 da Rodovia Doutor Manoel Hyppólito do Rego
(SP-055) e tem o objetivo de proteger a pista contra a ação das ondas
marítimas, evitando o desgaste do aterro da pista e, consequentemente,
erosões. O investimento do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 7,4
milhões.
Relatório elaborado pela Prefeitura de Caraguatatuba em abril deste ano e
encaminhado ao Ministério Público Federal já cobrava ações emergenciais por
parte do Estado no trecho.
Entre as intervenções estão a reconformação e aumento da extensão do
enroncamento não aderente – pedras de grandes dimensões (matacões) formando
uma espécie de ‘paredes de pedra’ que tem como objetivo dissipar a energia das
ondas que chegam até a praia – em todo o trecho da praia que sofreu ações
erosivas durante a ressaca; reparo de todas as drenagens de águas pluviais nesse
trecho da Rodovia Rio-Santos de forma a evitar o surgimento de pontos de erosão;
e definição de prazo adequado e razoável para início dos estudos ambientais
necessários à elaboração de projeto tecnicamente correto e para a solução de
questões relativas à proteção da rodovia e das infraestruturas públicas existentes
no seu entorno imediato e, com especial ênfase preservação da praia da
Massaguaçu.
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Prefeitura continua com força tarefa de limpeza de rios e
córregos no Pegorelli

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep), continua com serviços de limpeza e desassoreamento em rios e
córregos, no bairro do Pegorelli.
Uma equipe da Regional Sul realiza 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 ser finalizada
no final do mês. As valas são extensas e de difícil acesso, por isso o trabalho é
mais complexo.
Para o serviço está sendo utilizado retroescavadeira e maquinários em geral,
além de equipe de servidores para ajudar no manuseio da máquina.
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Tato Aguilar inicia tratativas para concurso público na Câmara
de Caraguá

O presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, vereador Tato Aguilar
(PSD) disse que inicia, nesta semana, as tratativas para a realização do
concurso público para o preenchimento de cargos no legislativo.
A informação foi dada durante a participação do vereador no Jornal da Morada
nesta terça-feira (12).
Segundo Tato Aguilar o objetivo com a realização do concurso é criar a
oportunidade de gerar emprego e renda para a população.
“Aprovamos a realização do concurso durante o meu primeiro mandato na
presidência. E começamos esta semana, junto a nossa equipe técnica, as
tratativas para a realização do concurso”, disse o presidente.
Tato também falou da boa relação com os novos vereadores. “Daremos
oportunidades iguais para todos os vereadores. Vamos trabalhar em conjunto
para o que for melhor para a cidade”, disse.
Em relação à construção de uma nova sede, o presidente descartou a
possibilidade. “O ex-presidente Carlinhos da Farmácia reformou o prédio e
alugou um espaço em anexo a Câmara para acomodar alguns gabinetes. Com

isso, acredito que, neste momento, construir um novo prédio não é o nosso
foco”, finalizou Tato Aguilar.
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Médico Gustavo Boher é o novo secretario de saúde de
Caraguatatuba

Já foram definidos mais três nomes do primeiro escalão da gestão 2021/2024
do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior.
Depois de anunciar os titulares das principais secretarias e das autarquias
municipais na semana passada, agora foram confirmados os nomes que vão
comandar as Secretarias de Saúde, Serviços Públicos e Habitação.
O médico Dr. Gustavo Boher, que era coordenador médico das UPAS, assume
a Secretaria de Saúde no lugar de Amauri Toledo, que vai para a Secretaria
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso.
Além disso, foram confirmados os nomes de Marcelo Pereira para a Secretaria
de Serviços Públicos e Francisco Carlos Marcelino para a Secretaria de
Habitação. Ambos foram eleitos vereadores, mas aceitaram o convite do
prefeito Aguilar Junior.
Wilson Agnaldo Gobetti foi confirmado como Assessor Parlamentar para
realizar a interface entre Executivo e Legislativo na resposta de requerimentos
e encaminhamentos de projetos para votação.
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