Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na
mídia.
NOTÍCIAS DOS DIAS
Quinta-Feira e Sexta-Feira, 15 e 16 de Julho de 2021.
Tamoios News
Caraguatatuba
Aplicativo que apresenta itinerário de ônibus em tempo real começa a funcionar em
Caraguatatuba
Caraguatatuba
Mulher é presa com três quilos de drogas em Caraguatatuba
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica da UTGCA
(Base de Gás)
Caraguatatuba
Fotos das obras do contorno da Rodovia dos Tamoios serão expostas em pontos de
ônibus de Caraguatatuba
Radar Litoral
Caraguatatuba
Começa a campanha para Conselho Tutelar de Caraguatatuba; eleição será no dia
15 de agosto
Caraguatatuba
Mulher e duas filhas são mortas a facadas por ex-companheiro em Caraguá;
assassino é morto em confronto com a polícia
Caraguatatuba
Polícia Militar prende mulher com mais de 3kg de drogas na zona sul de Caraguá
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica da base de
gás
Portal R3
Caraguatatuba
Fundo Social de Caraguatatuba recebe 500 cobertores da Sabesp pela ação
‘Feijoada Solidária’

G1 Vanguarda
Caraguatatuba
Mãe e filhas são mortas a facadas em Caraguatatuba, SP
Caraguatatuba
Suspeito de matar mãe e filhas a facadas é morto em confronto com a PM em
Caraguatatuba, SP
O Vale
Caraguatatuba
Mãe e filhas de 15 e 13 anos são assassinadas em Caraguatatuba
Salim Burihan
Caraguatatuba
Mulher é presa em condomínio de Caraguá com 3 quilos de drogas
Caraguatatuba
Jornalista de Caraguá chega a Tóquio para cobrir Olimpíadas 2021
Caraguatatuba
Vídeo/Fotos: Polícia "caça" homem que matou mãe e duas filhas a facadas em
Caraguá
Caraguatatuba
Vídeos/Fotos: Confira todos os detalhes do crime que abalou Caraguatatuba
Caraguatatuba
O clima é de tensão e medo nos bairros onde polícia caça assassino de mãe e
filhas
Caraguatatuba
Homem que matou mãe e filhas a facadas morre após reagir a prisão
Litoral Norte IG
Caraguatatuba
Homem mata mãe e duas filhas a facadas em Caraguatatuba
Caraguatatuba
Mulher joga sacola com 1612 porções de drogas no telhado para fugir do flagrante

Sistema Costa Norte
Caraguatatuba
Flagrado por câmeras, acusado de homicídio é identificado e preso em São
Sebastião
Caraguatatuba
Mulher é presa com mais de 3kg de drogas em Caraguatatuba (SP)
Caraguatatuba
Homem mata mãe e filhas de 13 e 15 anos a facadas em Caraguatatuba (SP)
Caraguatatuba
Suspeito de assassinato contra mãe e filhas é morto após confronto com a PM em
Caraguatatuba (SP)
Caraguatatuba
Idoso de Caraguatatuba (SP) viaja alcoolizado e desaparece de maneira suspeita
Portal Notícias do Litoral
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba revitaliza estrada no bairro Tabatinga
Caraguatatuba
Problemas com financeiras e telefonia celular dominam queixas do Procon de
Caraguatatuba no 1º semestre
Caraguatatuba
Famílias beneficiadas com cestas de alimentos da Petrobras devem retirar até o
dia 29 de julho
Caraguatatuba
Ciapi promove live sobre Fortalecimento Muscular nesta sexta-feira
Caraguatatuba
Fundo Social de Caraguatatuba recebe 500 cobertores da Sabesp pela ação
‘Feijoada Solidária’
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica da UTGCA
(Base de Gás)

Caraguá TV
Caraguatatuba
Problemas com financeiras e telefonia celular dominam queixas do Procon de
Caraguatatuba no 1º semestre
Caraguatatuba
Caraguatatuba revitaliza estrada no bairro Tabatinga
Vale 360 News
Caraguatatuba
PM apreende mais de 3 kg de drogas em Caraguatatuba
Caraguatatuba
Homem mata mãe e duas filhas na Martin de Sá, em Caraguatatuba
Caraguatatuba
Polícia reforça equipe para prender homem que matou mãe e duas adolescentes
em Caraguatatuba
Caraguatatuba
Assassino que matou mãe e filhas é morto em confronto com policiais
Caraguatatuba
Caraguatatuba
Assassino de mulheres em Caraguatatuba tenta matar PM antes de ser morto
Caraguatatuba
Homem se acidenta e destrói muro de casa em Caraguatatuba
012 News
Caraguatatuba
Triplo feminicidio de mãe e filhas abala moradores de Caraguá
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba continua com ações de combate à dengue
Caraguatatuba
Caraguatatuba prorroga lançamento do ISS Fixo e da taxa de licença para setembro
Caraguatatuba
Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores

Caraguatatuba
Suspeito de triplo homicídio morre baleado por policiais em Caraguá
Repórter Online Litoral
Caraguatatuba
Prefeitura De Caraguatatuba Continua Com Ações De Combate À Dengue; ADL De
Junho Aponta Nível De Infestação Em 1,8%
Caraguatatuba
PAT De Caraguatatuba Recebe Currículos Para Atuar Na Parada Técnica Da UTGCA
(Base De Gás)
Agora Vale
Caraguatatuba
Triplo homicídio: Polícia tenta achar homem suspeito de matar mãe e filhas em
Caraguatatuba
Caraguatatuba
Triplo assassinato: Mãe e filhas são mortas em Caraguatatuba; autor do crime fugiu
Fala Caraguá
Caraguatatuba
Motofretistas terão acesso a linhas de crédito de até R$ 21 mil em Pitstop do
Detran.SP
Caraguatatuba
Ciapi promove live sobre Fortalecimento Muscular nesta sexta-feira
Caraguatatuba
Famílias beneficiadas com cestas de alimentos da Petrobras devem retirar até o
dia 29 de julho
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba revitaliza estrada no bairro Tabatinga
Caraguatatuba
Mostra fotográfica ‘Mudanças de um Contorno’ entra em exposição em pontos de
ônibus da Avenida da Praia, no Centro, em Caraguatatuba
Caraguatatuba
Fundo Social de Caraguatatuba recebe 500 cobertores da Sabesp pela ação
‘Feijoada Solidária’

Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica da UTGCA
(Base de Gás)
Caraguatatuba
Suspeito de matar mãe e filhas a facadas é morto em confronto com a PM em
Caraguatatuba, SP
Massagua News
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica da UTGCA
(Base de Gás)
Caraguatatuba
Famílias beneficiadas com cestas de alimentos da Petrobras devem retirar até o
dia 29 de julho
Vale News
Caraguatatuba
Suspeito de matar ex-mulher e duas filhas a facadas resiste a prisão e acaba morto
em Caraguatatuba
SP Rio+
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba oferece 164 vagas de emprego nesta quinta-feira
Caraguatatuba
Mãe e filhas são mortas a facadas na Martim de Sá em Caraguatatuba
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica da UTGCA
(Base de Gás)
Caraguatatuba
Suspeito de matar mãe e filhas a facadas é morto por policiais em Caraguatatuba
Diário do Caiçara
Caraguatatuba
EX-COMPANHEIRO MATA MULHER E DUAS FILHAS DELA A FACADAS EM
CARAGUATATUBA. UMA TERCEIRA FILHA CONSEGUIU FUGIR.

Caraguatatuba
CARAGUATATUBA PERMANECE NO COMBATE À DENGUE.
Caraguatatuba
MULHER AVISTA PM, TENTA FUGA E É PRESA COM MAIS DE 3 QUILOS DE DROGAS.
Caraguatatuba
ASSASSINO DA EX-COMPANHEIRA E SUAS FILHAS ESTÁ MORTO.
Caraguatatuba
PAT CARAGUÁ RECEBE CURRÍCULOS PARA ÁREA TÉCINCA DA PARADA DE GÁS.
Caraguatatuba
CARAGUATATUBA COMEÇA SEGUNDA-FEIRA (19) VACINAÇÃO EM JOVENS ACIMA DE
25 ANOS.
Band Vale
Caraguatatuba
Mãe e duas filhas são mortas a facadas em Caraguatatuba
Caraguatatuba
PM faz buscas em área de mata por assassino de mãe e duas filhas em
Caraguatatuba
Caraguatatuba
Morre em confronto com a polícia homem que matou namorada e duas
adolescentes em Caraguatatuba
Caraguatatuba
Mãe e duas filhas mortas em Caraguatatuba serão enterradas em Piracicaba
UOL
Caraguatatuba
Mãe e duas filhas são mortas em Caraguatatuba (SP); namorado é suspeito
Caraguatatuba
Após fuga, homem suspeito de matar mãe e duas filhas morre baleado pela PM
TN Online
Caraguatatuba
Homem ataca e mata ex e duas filhas dela a facadas

Web Rádio Studio
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica da base de
gás
Caraguatatuba
Crime bárbaro em Caraguá: mulher e duas filhas são mortas a facadas por excompanheiro; Polícia faz buscas por assassino
TV Vanguarda
Link Vanguarda
Fila no pat de caraguá por oportunidade de emprego
Link Vanguarda
Mulher e duas filhas adolescentes são mortas em Caraguatatuba
Jornal Vanguarda
Mulher e duas filhas adolescentes foram mortas em Caraguatatuba
Jornal Vanguarda
Fila no PAT de Caraguatatuba por vaga de emprego
Bom Dia Vanguarda
Suspeito de matar mãe e filhas foi morto pela polícia
TV Record
Jornal da Record
Mãe e duas filhas assassinadas em Caraguatatuba
Band Vale
Band Cidade 2ª Edição
Mãe e filhas assassinadas a facadas em Caraguatatuba
Vale Urgente
Polícia busca autor de triplo homicídio em Caraguatatuba
Jornal da Band
Triplo homicídio em Caraguatatuba
TV SBT
VTV da Gente
Homem mata namorada e os filhos dela de 12 e 15 anos

Jornal da VTV
Namorado é o principal suspeito de matar mulher de 40 anos e as duas filhas

Clipping de Notícias: 15/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Tamoios News

Aplicativo que apresenta itinerário de ônibus em tempo real começa a
funcionar em Caraguatatuba

O aplicativo Cittamobi, que mostra a localização atualizada em tempo real de ônibus para a
população, começou a funcionar em Caraguatatuba com a empresa Praiamar Transportes.
Agora, todas as linhas, frota e horários podem ser consultadas no serviço disponível para
Android (Google Play) e iOS (iPhone).
Para lançar o aplicativo oficialmente, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, andou na
linha 306 (Tabatinga, via Massaguaçu) nesta semana, com a ajuda do sistema Cittamobi.
“A nova função é um grande ganho para a cidade e para as pessoas que utilizam o
transporte público em Caraguatatuba. Agora os munícipes poderão acompanhar, na palma
da mão, a localização dos ônibus da sua linha, a hora que precisa sair de casa e quando
chegará em seu destino”, explica o prefeito.
Com o Cittamobi, os passageiros que utilizam os serviços da empresa Praiamar terão mais
segurança e facilidade para usar o transporte coletivo da cidade. A funcionalidade do
aplicativo foi uma promessa do início da intervenção.
Ao utilizar o transporte público, o aplicativo pode ser usado de duas formas. Na primeira, o
passageiro que já sabe o trajeto que precisa fazer, tem que acessar o aplicativo e ver em
quanto tempo o ônibus que precisar utilizar vai passar no ponto mais próximo.
Por exemplo, o passageiro que precisa ir do Massaguaçu ao centro, e já sabe qual ônibus
vai pegar, deve chegar no ponto de ônibus, acessar o aplicativo e ver em quanto tempo o
ônibus chega até ele.
O aplicativo também pode ser utilizado com os passageiros escolhendo a rota. Usando
novamente o trajeto Massaguaçu ao centro, a pessoa que não conhece totalmente o
trajeto, pode fazer uma pesquisa de rota parecida com as do Waze e Google Maps, e na
sequência o Cittamobi indicará o ponto mais próximo da pessoa e quais ônibus ela precisa
pegar para chegar em seu destino final.
Mesmo com a facilidade em mãos, o aplicativo Cittamobi alerta para possíveis
interferências, já que a base de dados é feita por nuvem. Portanto, mesmo que o app
indique que seu ônibus esteja próximo, sempre se antecipe cinco minutos ao sair de seu
local.
Confira o link do aplicativo Cittamobi em sua respectiva plataforma móvel:
Google

Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cittabus&hl=pt_BR&gl=US
iOS: https://apps.apple.com/br/app/cittamobi/id875544889
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Mulher é presa com três quilos de drogas em Caraguatatuba

Por volta das 19 horas desta quarta-feira (14), uma equipe do 20º Batalhão de Polícia
Militar do Interior, durante patrulhamento pelo residêncial Nova Caraguá I, avistou uma
mulher que tentou empreender fuga ao perceber a presença policial, jogando uma sacola
no telhado de uma residência.
Foi feita a abordagem e durante entrevista a mulher confessou que na sacola havia drogas
que seriam distribuídas pelos pontos de venda da região. Diante dos fatos, foi dada voz de
prisão à criminosa e recolhida à cadeia pública.
Foram apreendidas: 450 porções de crack, 466 porções de maconha e 696 porções de
cocaína, totalizando 3,123 kg de drogas.

Clipping de Notícias: 15/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Tamoios News

PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica
da UTGCA (Base de Gás)

O PAT de Caraguatatuba irá receber nesta sexta-feira, segunda e terça-feira (16, 19 e
20/7), currículos com experiência na área industrial para atuar na parada técnica (quando
a empresa realiza em um curto período de tempo, manutenções preventivas e corretivas),
da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA (Base de Gás).
As vagas técnicas disponíveis são: caldeireiro industrial, encanador industrial, montador de
andaimes, pintor industrial, isolador industrial, funileiro industrial e soldador tig/er.
O PAT esclarece que as vagas são para início imediato e também para compor cadastro de
reserva.
Já na segunda e terça-feira (20 e 21), o Posto irá receber também currículos para ajudante
prático industrial e auxiliar de serviços gerais, também com experiência na área industrial.
Os currículos serão recebidos de forma presencial, no PAT, das 8h às 12h. Nesta seleção,
não será permitido o envio de currículos por email.
Os interessados devem comparecer ao PAT, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O
Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações
no telefone (12) 3882-5211.
O PAT reforça que só realiza a captação de currículos e encaminhamentos para empresa. A
seleção e contratação é de responsabilidade total do empregador.
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Fotos das obras do contorno da Rodovia dos Tamoios serão expostas
em pontos de ônibus de Caraguatatuba

Quem passar pela avenida da praia em Caraguatatuba, a partir do dia 20 de julho vai
poder apreciar as imagens de Felipe Santos, conhecido por Felipe Samurai, que apresenta
um recorte do projeto fotográfico “Mudanças de um Contorno” na técnica lambe-lambe,
uma intervenção urbana. A mostra segue até dia 17 de agosto e traz imagens da obra do
‘Contorno’, um trecho da Rodovia dos Tamoios, no município de Caraguatatuba-SP. Os
suportes para as obras serão dois pontos de ônibus da avenida Dr. Arthur da Costa Filho,
na praça Ton Ferreira, onde fica a pista de skate e o na praça Dr. Diógenes Ribeiro de
Lima, a praça do artesanato.
Serão apresentadas 12 imagens entre os formatos 1,50×1,30 e 3,65×1,30, em PB e
coloridas, retratando o cotidiano dos trabalhadores nos canteiros das obras em vários
pontos da cidade. Em Caraguá, o projeto conta com o apoio da Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC) e da Prefeitura Municipal. A mostra é livre para
todos os públicos e gratuita.
A abertura da mostra será no próximo dia 20, terça-feira, às 20h por meio de live com a
exibição do Vídeo-Exposição. Seguindo a programação, outras duas lives; Processo Criativo,
no dia 21 de julho, às 19h e no dia 12 de agosto, no mesmo horário, Fotografia Autoral.
Todos os encontros serão no canal do Youtube/Mudanças de um
Contorno: https://www.youtube.com/channel/UC-RNndA-v6FPgFgJFK0FLzQ
“O projeto tem o propósito de mostrar a importância da fotografia como registro histórico e
as transformações no desenvolvimento urbano, ambiental e social impactado pela
construção de uma estrada, é um conjunto de fotografias documental e de valor histórico
para o município de Caraguatatuba e de todo o litoral norte de São Paulo”, conta Hawiza
Banheza, curadora da exposição. “Pude acompanhar de perto todo o desenvolvimento da
obra e documentar com um olhar artístico não só os ferros e as toneladas de concreto,
mas também os operários que têm relevante méritos em toda essa história”, enfatiza
Felipe.
“Mudanças de um Contorno” foi aprovado pelo Proac Editais 2019, Programa de Ação
Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, na
categoria de “Produção de Exposições Inéditas de Artes Visuais”. As imagens e projeto
gráfico são de Felipe Santos, curadoria, Hawiza Banheza, fotografia e site, Paulo Rogério do

Amaral e assessoria de imprensa, Adriana Coutinho. Nesta edição, o projeto contou com a
intérprete de libras, Gabriela Libanio.
Idealizado com mostras presenciais e encontros com o público, previstos para ocorrer em
São Sebastião e Caraguatatuba, devido à pandemia da Covid-19, o projeto teve que se
readequar com a realização de mostras virtuais, site e lives. Havendo possibilidade
futuramente, a exposição completa, com 22 imagens em PB, com formatos até 60×90 com
impressão fine art, ocorrerá no MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba de
forma presencial.
Processo
O projeto Mudanças de um Contorno teve início em 2015, entres os bairros Martim de Sá,
Casa Branca, Canta Galo, Cidade Jardim, Estrada da Serraria, Rio do Ouro, Ponte Seca,
Tinga, Gaivotas, Poiares e Pegorelli, capturadas pelo fotógrafo durante cerca de três anos.
Felipe Santos registrou as transformações urbanas, ambientais e sociais impactadas pela
construção de uma estrada. Acompanhou o desenvolvimento do projeto, documentou
toneladas de ferro e concreto, os maquinários gigantescos, a detonação de rocha e
escavações de túneis, andou pelos viadutos e pontilhões. Viu de muito perto a mudança
que estava ocorrendo em vários pontos da cidade com o traçado da nova malha viária da
estrada que quando pronta, trará desenvolvimento e fluidez no tráfego de acesso às
cidades da região. As imagens são de suas vivências nos canteiros de obras, junto aos
operários – os grandes personagens deste documento fotográfico – com quem dividiu os
dias, o transporte, o almoço e muito suor e trabalho.
“Esse projeto traz humanidade para o concreto e revela a musculatura que suporta e
articula a engenharia. A voz doce e ponderada de Felipe Santos escondia o rugido de um
leão, que se expressa por meio de sua obra, conduz o nosso olhar, abre um portal e revela
o suor, o sonho, a esperança e tantas outras relações que podemos estabelecer com
outros seres humanos, as quais não percebemos quando passamos de carro sobre um
viaduto. Essas imagens nos dão noções de proporção e humanidade entre a existência na
sua natureza mais simples e a expectativa de dominação e controle desse nosso planetaquintal” conta Luciano Draetta, palhaço e produtor cultural, convidado pelo fotógrafo para
apresentar a exposição.
A inspiração
O projeto fotográfico foi inspirado na coleção temática de fotos antigas do Arquivo Público
de Caraguatatuba, “Arino Sant’Ana de Barros” e trechos do livro Santo Antônio de
Caraguatatuba, sobre a construção da estrada de rodagem Parahybuna-Porto de São
Sebastião para ligar o Vale do Paraíba ao Litoral Norte, a atual Rodovia dos Tamoios (Sp99). “Essa história e os registros fotográficos são de 1930 e o idealizador do projeto para a
abertura da estrada de rodagem foi o comandante Edgard Armond que passava férias em
São Sebastião e percebeu que o litoral norte estava praticamente isolado do mundo por
vias terrestres”, conta Santos.
Em busca de autorização para adentrar à obra do trecho ‘Contorno’ e realizar o registro
documental de um processo similar ao do passado, Felipe realizou o projeto que contém
um grande valor histórico para o município de Caraguatatuba. “Além de documentar fatos,
tem a função de prova e informação. Mostra o grande impacto social, urbano e ambiental

causado pela construção de uma rodovia, contribui para a história, a memória para futuras
gerações”, finaliza.
Sobre Felipe Santos
Fotógrafo autoral, natural de Guarulhos e residente em Ilhabela, no litoral norte de São
Paulo. Dedica-se à fotografia desde 2011. Olhar atento, sensível, observador incansável
fez da fotografia sua forma de expressão. Formado pela escola Mercado Artístico Brasil e
Escola Vanguardista de Arte, foi membro do núcleo de fotografia da Oficina Cultural Altino
Bondesan e membro do Foto Clube Câmera e Luz. Participou do workshop “Como ler suas
próprias fotografias – A construção de imagens como percurso autoral” com a
pesquisadora e antropóloga Georgia Quintas no Madalena Centro de Estudo da Imagem.
Teve participações em concursos e prêmios como o Nacional Pierre Verger, Diário
Contemporâneo de fotografia e Urbs Brasil entre outros; realizou palestra sobre fotografia
autoral na “Casa do Caminho”, centro de reabilitação para moradores de rua em
Caraguatatuba.
Atualmente dedica-se a projetos de fotografia documental no litoral norte de São Paulo. Em
2020 seu projeto ‘Máscaras do Olhar’ foi contemplado no edital da Semana da Arte de
Ilhabela e em 2021 está produzindo o projeto Retratos da Comunidade por meio do edital
de fomento da Lei Aldir Blanc nº 14. 017/2020 da Prefeitura de Ilhabela.
Serviço:
Exposição presencial: Mudanças de um Contorno, de Felipe Santos
Onde: Pontos de ônibus na avenida da Praia – Praças Ton Ferreira e Dr. Diógenes Ribeiro
de Lima – Avenida Dr. Arthur da Costa Filho – Centro – Caraguatatuba – SP
Lançamento da exposição
Exibição do Vídeo-Exposição
Quando: 20 de julho, às 20h
Live Processo Criativo
Quando: dia 21 de julho, às 19h
Live Fotografia Autoral
Quando: 12 de agosto, às 19h
Onde: https://www.youtube.com/channel/UC-RNndA-v6FPgFgJFK0FLzQ
(Youtube/Mudanças de um Contorno)
Site: www.mudancasdeumcontorno.art.br
https://www.instagram.com/exposicao.mudancasdeumcontorno/
https://www.facebook.com/mudancasdeumcontorno
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Começa a campanha para Conselho Tutelar de Caraguatatuba; eleição
será no dia 15 de agosto

Começa nesta quarta-feira (14/7) o período de campanha eleitoral para que a população
conheça os 10 membros que concorrem ao cargo de conselheiro tutelar de Caraguatatuba.
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Os candidatos passaram por um processo seletivo composto por prova objetiva de
conhecimentos gerais, prova de informática e avaliação psicológica. A eleição será
realizada no dia 15 de agosto (domingo), das 8h às 17h, em três colégios eleitorais, para
que toda a comunidade possa participar deste importante e democrático momento em
defesa das crianças e adolescentes do município. Os novos conselheiros ficarão no cargo
até 2024.
Eleitores da região sul devem votar na escola EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no
Travessão; da região Norte, na EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares, no Massaguaçu; e os
eleitores da região Centro, devem se dirigir à EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no
Indaiá.
Pode participar todo cidadão que tiver seu domicílio eleitoral em Caraguatatuba e com
cadastro biométrico, mediante apresentação do título de eleitor e documento com foto.
Cada cidadão pode votar em apenas um candidato. O voto é direto, secreto e facultativo.
A eleição é para compor nove vagas, sendo três titulares e seis suplentes. Veja abaixo a
relação de todos os candidatos e seus respectivos números:
Ana Lucia Rocha - 10
Bruno Santos de Oliveira - 5
Diana Pereira Santos - 2
Jamille Botelho do Prado - 3
Juliana Progetti Coelho Barros - 9
Marcelo Stapf Ribeiro - 14
Mayra Garakis Poggi Pollini – 12
Paula Fernandes Pereira - 1

Paula Gloria Almeida Carias Marques - 4
Wander Moreria de Andrade - 16
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Mulher e duas filhas são mortas a facadas por ex-companheiro em
Caraguá; assassino é morto em confronto com a polícia

Um crime bárbaro foi registrado, na manhã desta quinta-feira (15/7), no bairro Marim de
Sá, em Caraguatatuba. A funcionária pública Daniela Grecchi, de 40 anos, e suas duas
filhas - de 15 e 13 anos - foram mortas a facadas pelo ex-companheiro. A terceira filha uma criança de 9 anos - também foi ferida e socorrida ao hospital da cidade. Desde
então, policiais civis e militares faziam buscas pelo assassino, que foi localizado por volta
de 22h e morto após confronto.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o assassino teria atacado um
policial com uma faca e foi morto no bairro Getuba. A operação de busca pelo criminoso
contou com apoio de policiais militares do Baep, incluindo cães farejadores (foto). Equipes
se dividiram por áreas urbanas e de mata.
Assim como Daniela, Julio Cesar Cardoso também era funcionário público. Ambos
trabalhavam no Centro de Controle de Zoonoses da cidade.
O assassinato da mulher e das duas filhas adolescentes aconteceu pela manhã, por volta
das 9h, numa edícula localizada na rua Ana Francisca Facchini. Até às 13h, equipes
da Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram perícia no local. A investigação é
comandada pelo delegado titular de Caraguatatuba, Dr. Vanderlei Pagliarini.
O homem não era pai das adolescentes que foram mortas nem da criança ferida. Ainda
nesta manhã, em nota, "a Prefeitura de Caraguatatuba informa que lamenta o ocorrido e
garante que irá contribuir com as investigações, caso seja necessário". Os corpos foram
levados pelo IML.
matéria atualizada às 22h44 desta quinta-feira
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Polícia Militar prende mulher com mais de 3kg de drogas na zona sul
de Caraguá

A Polícia Militar prendeu, na noite de quarta-feira (14/7), uma mulher com mais de 3kg de
drogas na zona sul de Caraguatatuba. Ela foi detida quando levava duas sacolas com
porções de cocaína, maconha e crack, que conforme relatou aos policiais, seria para
"abastecer" pontos de venda.
A mulher jogou a sacola sobre o telhado de uma casa ao perceber a chegada da viatura da
PM. Nesta casa foram localizadas 1.796 porções de cocaína (1,4kg), 450 porções de crack
(335g) e 466 porções de maconha (1,3kg).
A indiciada pelo crime de tráfico de drogas foi levada para a delegacia central, onde
permaneceu à disposição da justiça.
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PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica
da base de gás

O PAT de Caraguatatuba recebe nesta sexta-feira, segunda e terça-feira (16, 19 e 20/7),
currículos com experiência na área industrial para atuar na parada técnica, quando a
empresa realiza em um curto período de tempo, manutenções preventivas e corretivas,
da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA (Base de Gás).
As vagas técnicas disponíveis são: caldeireiro industrial, encanador industrial, montador de
andaimes, pintor industrial, isolador industrial, funileiro industrial e soldador tig/er.
O PAT esclarece que as vagas são para início imediato e também para compor cadastro de
reserva.
Já na segunda e terça-feira (20 e 21), o Posto irá receber também currículos para ajudante
prático industrial e auxiliar de serviços gerais, também com experiência na área industrial.
Os currículos serão recebidos de forma presencial, no PAT, das 8h às 12h. Nesta seleção,
não será permitido o envio de currículos por email.
Os interessados devem comparecer ao PAT, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O
Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações
no telefone (12) 3882-5211.
O PAT reforça que só realiza a captação de currículos e encaminhamentos para empresa. A
seleção e contratação é de responsabilidade total do empregador.
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Fundo Social de Caraguatatuba recebe 500 cobertores da Sabesp pela
ação ‘Feijoada Solidária’

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu a doação de 500 cobertores da Sabesp,
adquiridos com a arrecadação da ‘Feijoada Solidária Drive Thru’, no final do mês de junho.
A entrega foi realizada nesta quarta-feira (14).
Os cobertores serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social
referenciadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Só no mês de junho,
o Fundo Social doou 185 cobertores às famílias encaminhadas pelos Cras.
A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, comemorou o esforço coletivo para ajudar
as famílias. “Para nós é uma alegria enorme fazer parte de um evento como esse, todos os
anos. A Sabesp se propõe a fazer grandes ações para arrecadação para o Inverno Solidário
e neste ano houve sucesso absoluto, não só de vendas, como de alegria e solidariedade”,
disse.
O Fundo Social do Estado de São Paulo também deve doar mais 200 cobertores ao Fundo
Social de Caraguatatuba, o que vai ajudar ainda mais estas famílias.
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Mãe e filhas são mortas a facadas em Caraguatatuba, SP
O crime aconteceu em imóvel no bairro Martim de Sá, próximo à praia. De acordo
com a polícia, a mãe e as duas filhas adolescentes foram mortas a facadas. A filha
de nove anos foi ferida, mas conseguiu fugir.

Uma mãe e duas filhas foram mortas a facadas em Caraguatatuba nesta quinta-feira (15).
A suspeita da polícia é de que o crime tenha sido cometido pelo ex-marido da vítima. Uma
terceira filha, 9 anos, conseguiu fugir mesmo depois de ferida e foi socorrida pelos
bombeiros.
O crime aconteceu em imóvel no bairro Martim de Sá, próximo à praia. Segundo os
bombeiros, a vítima é uma mulher de 40 anos. Ela teria sido abordada no imóvel pelo excompanheiro que a golpeou com facadas.
Em seguida, o homem ainda esfaqueou as duas filhas da vítima, 15 e 13 anos, que não
resistiram e morreram no local. De acordo com a polícia, as duas eram filhas frutos de
outro relacionamento.
Na casa ainda estava uma criança de nove anos. A menina chegou a ser golpeada, mas
conseguiu fugir e foi socorrida pelo Grupamento de Bombeiros Maritmo e encaminhada ao
Hospital Stella Maris. Não há informações sobre o estado de saúde.
Após o crime, o homem conseguiu fugir. De acordo com a polícia, ele é funcionário da
prefeitura. A polícia segue em buscas pelo suspeito.
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Suspeito de matar mãe e filhas a facadas é morto em confronto com
a PM em Caraguatatuba, SP
Crime ocorreu em uma casa no bairro Martim de Sá, próximo à praia, também na
quinta-feira. Homem estava foragido e, segundo PM, ele ofereceu resistência ao ser
descoberto durante a noite.

A Polícia Militar confirmou na madrugada desta sexta-feira (16) que o suspeito de matar
mãe e duas filhas no bairro Martim de Sá em Caraguatatuba (SP) foi morto em um
confronto com policiais na noite de quinta-feira (15).
Segundo a PM, equipes receberam denúncias de que o homem havia saído do bairro
Capricórnio por volta das 19h40 em direção à rodovia Rio-Santos. Ele foi avistado próximo
a casas no Jetuba, fugiu para uma terreno baldio e se escondeu.
Os PMs entraram no local e ele surpreendeu um policial com golpes de faca, que atingiram
os braços dele. Houve disparo contra ele. O Samu chegou a ser acionado, mas quando
chegou o suspeito do crime já estava morto.
Crime
O crime aconteceu em um imóvel no bairro Martim de Sá, próximo à praia, também nesta
quinta-feira.
A vítima, Daniela Grecchi, de 40 anos, mantinha uma relação com o suspeito, segundo a
Polícia Civil. Ele também matou duas filhas dela, de 15 e 13 anos. Todas morreram no
local.
Uma filha mais nova, de 9 anos, chegou a ser golpeada, mas conseguiu fugir e foi socorrida
pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo e encaminhada ao Hospital Stella Maris. Não há
informações sobre o estado de saúde.
Após o crime, o homem conseguiu fugir. De acordo com a polícia, ele era funcionário da
prefeitura.
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Mãe e filhas de 15 e 13 anos são assassinadas em Caraguatatuba

Uma mãe de 40 anos e duas filhas, de 15 e 13 anos, foram mortas a facadas na manhã
desta quinta-feira (15) no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba. A suspeita inicial da
polícia é de que o ex-companheiro da vítima tenha cometido o crime.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi na Rua Ana Francisca Fachine, onde as
três não resistiram aos ferimentos. Uma terceira menina, de apenas 9 anos, conseguiu ser
socorrida. Ela foi levada pela equipe do GBMar (Grupamento Marítimo dos Bombeiros) ao
hospital.
A mãe das meninas teria sido abordada e atacada pelo homem no imóvel, que em seguida
também feriu as filhas da vítima, frutos de outro relacionamento. O homem conseguiu fugir
em seguida.
O caso é investigado pela Polícia Civil.
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Mulher é presa em condomínio de Caraguá com 3 quilos de drogas

Uma mulher foi presa pela polícia militar no início da noite de ontem em Caraguatatuba
portando uma sacola com 3,1 quilos de drogas. O nome da mulher não foi revelado.
A prisão ocorreu por volta das 19h, por uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do
Interior, durante patrulhamento pelo residencial Nova Caraguá I, no Perequê-Mirim, região
sul da cidade.
Durante um monitoramento pelo bairro, os policiais avistaram uma mulher que tentou
empreender fuga ao perceber a presença policial, jogando uma sacola no telhado de uma
residência.
Foi feita a abordagem e durante entrevista a mulher confessou que na sacola havia drogas
que seriam distribuídas pelos pontos de venda da região.
Foram apreendidas 450 porções de crack, 466 porções de maconha e 696 porções de
cocaína, totalizando 3,123 kg de drogas. Diante dos fatos, a PM deu voz de prisão à
criminosa que foi recolhida à cadeia pública da cidade.
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Jornalista de Caraguá chega a Tóquio para cobrir Olimpíadas 2021

O jornalista André Avelar, de 35 anos, de Caraguatatuba, chegou na manhã desta
quinta(15) ao Japão. André vai cobrir as Olimpíadas de Tóquio pelo portal R7, da TV
Record. Será a sua segunda cobertura de olimpíadas. Os Jogos Olímpicos estão
programados para acontecer na capital japonesa entre 23 de julho e 8 de agosto.
André, filho do casal Marli e João Eugênio Avelar, ambos de Caraguatatuba, se formou na
PUC, trabalhou no Estadão e TV Bandeirantes, antes de chegar a TV Record e Portal R7,
onde está há cinco anos.
As exigências dos organizadores para liberar o acesso dos jornalistas brasileiros
designados para a cobertura dos jogos é impressionante. André precisou ficar isolado por
alguns dias em São Paulo, fez exames diários de Covid, tudo sendo monitorado, via celular,
pelo comitê organizador em Tóquio.
Fez novos exames no aeroporto de São Paulo, passou pelo Catar e quando chegou na
manhã desta quinta em Tóquio, novos exames. Deu tudo certo, sendo liberado para seguir
até o hotel onde ficará alojado. As recomendações: três dias somente no hotel, novos
exames e depois disso, poderá sair apenas para cobrir as modalidades definidas pelo R7.
O comitê organizador proíbe os jornalistas de circularem pela cidade e pontos turísticos. O
jornalista tem que fazer a cobertura das modalidades e retornar ao hotel. Essas normas
devem ser seguidas por todos os jornalistas designados para a cobertura os jogos
olímpicos de Tóquio.
André Avelar, apesar de jovem, já fez a cobertura de duas copas do Mundo (Brasil e
Rússia) e fará a sua segunda cobertura de jogos olímpicos (cobriu a Olímpiada realizada no
Brasil), desta vez, no Japão.
Prêmio
Em 2016, o jornalista foi premiado pela Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do
Estado de São Paulo) por ter feito a melhor matéria sobre outros esportes. A reportagem
premiada abordava a crise financeira enfrentada pela Fórmula Truck no Brasil.
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Vídeo/Fotos: Polícia "caça" homem que matou mãe e duas filhas a
facadas em Caraguá

Tragédia em Caraguatatuba. Um homem, identificado como J.C.C., funcionário público
municipal (trabalha no setor de zoonoses da prefeitura), matou a facadas sua
companheira, de 40 anos, e as duas filhas da mulher, de 15 e 13 anos. Uma terceira
criança, uma menina de 9 anos, conseguiu fugir e foi socorrida pelo Grupamento de
Bombeiros e encaminhada até a santa casa da cidade.
O crime ocorreu por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira, na rua Ana Francisca
Fachini, no bairro Martim de Sá. Após cometer os crimes, o homem teria fugido de
bicicleta, segundo informações dos vizinhos. As polícias civil e militar investigam o caso.
J.C.C., autor dos crimes, está sendo procurado em toda a região pelas polícias civil e
militar. O motivo dos crimes ainda está sendo investigado.
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Vídeos/Fotos: Confira todos os detalhes do crime que abalou
Caraguatatuba

As mortes de Daniela Grecchi, de 39 anos e suas filhas, Maria Eduarda, de 15 anos e
Manoela, de 13 anos, foi um dos crimes mais violentos já ocorridos em Caraguatatuba,
segundo o delegado titular da cidade, Wanderley Pagliarini.
A mãe e suas duas filhas foram assassinadas, cruelmente, a facadas, na manhã desta
quinta-feira(15), na casa onde a família morava, situada na rua Ana Francisca Fachini, nº
200, no bairro Martim de Sá, um dos mais nobres da cidade.
Tudo indica, que o assassino, Júlio César Cardoso, o “Carioca”, um funcionário público
municipal (trabalha no setor de Zoonoses), pretendia matar toda a família a facadas.
A filha mais nova, Mariana, de apenas 9 anos, conseguiu escapar se atirando pela janela
da sacada da residência. A menina ficou ferida, permanece internada na santa casa da
cidade, mas segundo informações, está fora de perigo.
Os crimes teriam ocorrido por volta das 8 horas da manhã, quando “Carioca” chegou na
casa. Ele mantinha um relacionamento por cerca de três anos com Daniela, mas segundo
alguns amigos, o relacionamento não andava bem. Daniela também trabalhava na
Zoonose.
“Carioca” não morava na residência onde ocorreram os crimes. Samuel, um vizinho de
Daniela, foi um dos primeiros a ouvir os gritos da menina mais nova, Marina.
Preocupado foi até a casa e falou com “Carioca”. Ele contou que a menina estava gritando
porque tinha visto algumas baratas. Na verdade, apavorada ao ver “Carioca” matar a mãe
e as duas irmãs, Mariana escalou uma janela e se atirou, caindo sobre uma cerca elétrica
e em seguida no chão.
Segundo Samuel, logo em seguida, “Carioca” deixou a casa. Indagado porque que estava
com sangues nas mãos, o assassino disse que a mãe das meninas teria atirado um prato
nele.
Samuel decidiu pedir ajuda ao Grupamento dos Bombeiros Marítimos. A mãe e as duas
filhas mais velhas estavam mortas. A mais nova, Mariana foi socorrida e encaminhada até
a santa casa.

O corpo de Daniela foi encontrado no quarto, em sua cama; ainda não se sabe se ela foi
morta enquanto dormia. Os corpos das duas filhas, foram localizados no banheiro e a outra
nos fundos da residência.
Os três corpos, da mão e das duas filhas, permaneceram no local, até às 17 horas, para
análise dos peritos da Polícia Científica. Assim que terminasse a perícia os corpos seriam
removidos até o IML (Instituto Médico Legal de Caraguatatuba).
O assassino agiu com tanta violência que a faca utilizada nos crimes ficou cravada na
garganta de uma das filhas mortas. Ainda não foi possível apurar quantos golpes teriam
recebido cada uma delas. Segundo a polícia, foram muitos, mas apenas o IML poderia
definir.
O delegado Wanderley Pagliarini, titular de Caraguatatuba, disse que foi um dos crimes
mais bárbaros que já viu em sua carreira policial. Confira o depoimento dele e o que já foi
apurado até agora:
Fuga
Vídeo mostra o momento em que "Carioca" deixa a casa após matar a mãe e as duas filhas
Assim que cometeu os crimes, “Carioca” deixou a casa de bicicleta. Testemunhas
informaram que ele teria seguido em direção a Praia Brava.
Nas buscas efetuadas no acesso até a praia, os policiais encontraram a bicicleta de
“Carioca”. A polícia suspeita que ele se escondeu nas matas, entre a Praia Brava e o
Capricórnio.
As buscas se concentram no local, com a ajuda de cães farejadores. Mateiros da região
foram solicitados para auxiliarem nas buscas. A polícia acredita que “Carioca” ainda
permanece escondido nas matas daquela região.
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O clima é de tensão e medo nos bairros onde polícia caça assassino
de mãe e filhas

Policiais do Comando e Operações Especiais (COE), que pertence ao 4º Batalhão de
Choque da Polícia Militar (BPChq), que atua em operações especiais, em áreas de difícil
acesso ou alto risco, participam da caçada ao homem acusado de matar a facadas mãe e
filhas em Caraguatatuba.
Os policiais, que recebem treinamentos complexos, como montanhismo, e atuação em
ribeirinhos, áreas de mata e alturas elevadas, além de práticas com tiro, explosivos e
técnicas de progressão, estão vasculhando as matas entre as praias Martim de Sá e
Capricórnio, onde estaria escondido Júlio César Cardoso, o “Carioca”, que teria
assassinado a facadas Daniela Grecchi, de 39 anos e suas filhas, Maria Eduarda, de 15
anos e Manoela, de 13 anos, na manhã desta quinta-feira, um dos crimes mais violentos já
ocorridos em Caraguatatuba.
Polícias civis e militares, contando com a colaboração de cães farejadores do Baep,
também, participam das buscas que já duram mais de 12 horas, sem sucesso. Ainda pela
manhã, a bicicleta de “Carioca” foi localizada em um barranco próximo à Praia Brava, uma
praia deserta e de difícil acesso que fica entre a Martim de Sá e o Capricórnio. A suspeita
da polícia é de que “Carioca” esteja escondido nas matas situadas entre as duas praias.
Viaturas policiais circulam a todo momento pelas ruas do Capricórnio e Delfim Verde.
Segundo um dos moradores, alguns veranistas que possuem casas em locais mais
desertos, próximo a praia da Lagoa, deixaram suas casas por precaução. Moradores do
Capricórnio também estariam evitando sair de suas casas por segurança. O mesmo clima
de tensão e medo estariam passando os moradores que vivem nas encostas entre
a Martim de Sá e Praia Brava.
As mortes de Daniela Grecchi, de 39 anos e suas filhas, Maria Eduarda, de 15 anos e
Manoela, de 13 anos, foi um dos crimes mais violentos já ocorridos em Caraguatatuba,
segundo o delegado titular da cidade, Wanderley Pagliarini.
A mãe e suas duas filhas foram assassinada cruelmente, a golpes de faca, na manhã desta
quinta-feira(15), na casa da família, situada na rua Ana Francisca Fachini, nº 200, no bairro
Martim de Sá, um dos mais nobres da cidade.
Tudo indica, que o assassino, Júlio César Cardoso, o “Carioca”, um funcionário público
municipal (trabalha no setor de Zoonoses), pretendia matar toda a família a facadas.

A filha mais nova, Mariana, de apenas 9 anos, conseguiu escapar se atirando pela janela
da sacada da residência. A menina ficou ferida, permanece internada na santa casa da
cidade, mas segundo informações, está fora de perigo.
Os crimes teriam ocorrido por volta das 8 horas da manhã, quando “Carioca” chegou na
casa. Ele mantinha um relacionamento por cerca de três anos com Daniela, mas o
relacionamento não andava bem. Daniela também trabalhava na Zoonose. “Carioca” não
morava na residência onde ocorreram os crimes.
Samuel, um vizinho de Daniela, foi um dos primeiros a ouvir os gritos da menina mais
nova, Marina. Preocupado foi até a casa e falou com “Carioca”. Ele contou que a menina
estava gritando porque tinha visto algumas baratas.
Na verdade, apavorada ao ver “Carioca” matar a mãe e as duas irmãs, Mariana escalou
uma janela e se atirou, caindo sobre uma cerca elétrica e em seguida no chão.
Segundo Samuel, logo em seguida, “Carioca” deixou a casa. Indagado porque que estava
com sangues nas mãos, o assassino disse que a mãe das meninas teria atirado um prato
nele.
Samuel decidiu pedir ajuda ao Grupamento dos Bombeiros Marítimos. A mãe e as duas
filhas mais velhas estavam mortas. A mais nova, Mariana foi socorrida e encaminhada até
a santa casa.
O corpo de Daniela foi encontrado no quarto, em sua cama; ainda não se sabe se ela foi
morta enquanto dormia. Os corpos das duas filhas, foram localizados no banheiro e a outra
nos fundos da residência.
Os três corpos, da mão e das duas filhas, permaneceram no local, até às 17 horas, para
análise dos peritos da Polícia Científica. Assim que terminou a perícia, os corpos foram
removidos até o IML(Instituto Médico Legal de Caraguatatuba).
O assassino agiu com tanta violência que a faca utilizada nos crimes ficou cravada na
garganta de uma das filhas mortas. Ainda não foi possível apurar quantos golpes teriam
recebido cada uma delas. Segundo a polícia, foram muitos, mas apenas o IML poderia
definir.
O delegado Wanderley Pagliarini, titular de Caraguatatuba, responsável pelas
investigações, disse que foi um dos crimes mais bárbaros que já viu em sua carreira
policial.
Fuga
Assim que cometeu os crimes, “Carioca” deixou a casa de bicicleta. Testemunhas
informaram que ele teria seguido em direção à Praia Brava. Nas buscas efetuadas no
acesso até a praia, os policiais encontraram a bicicleta de “Carioca”.
A polícia suspeita que ele se escondeu nas matas, entre a Praia Brava e o Capricórnio. As
buscas se concentram no local. Mateiros da região foram solicitados para auxiliarem nas
buscas. A polícia acredita que “Carioca” ainda permanece escondido nas matas daquela
região.
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Homem que matou mãe e filhas a facadas morre após reagir a prisão

Júlio César Cardoso, o “Carioca”, que assassinou a facadas Daniela Grecchi, de 39 anos e
suas filhas, Maria Eduarda, de 15 anos e Manoela, de 13 anos, na manhã desta quintafeira, num dos crimes mais violentos já ocorridos em Caraguatatuba, foi morto pela polícia
por voltadas 21horas, no bairro do Alto Getuba, região norte de Caraguatatuba.
Segundo informações, “Carioca” estaria tentando chegar pelo mato próximo as casinhas
populares quando foi abordado por polícias militares. Ainda no meio do mato, próximo a
um riozinho, ele usou uma faca para tentar reagir a prisão e os policiais atiraram.
Atingido, “Carioca” caiu ferido no mato. O SAMU foi acionado, mas ele já estava morto. Foi
acionada a polícia científica para os laudos técnicos, antes do corpo ser liberado ao
IML(Instituto Médico Legal ) para a para necropsia.
Atraídos pela movimentação de veículos polícias, muitos moradores das casinhas
populares foram até o local onde “Carioca” foi morto, para fazerem selfies e vídeos, mas
não puderam se aproximar. O local foi interditado pela polícia militar para o trabalho dos
peritos.
Mortes foram brutais
A morte de Daniela e suas duas filhas Maria Eduarda, de 15 anos e Manoela, de 13 anos,
foi de uma brutalidade tremenda. Impressionaram o delegado Wanderely Pagliarini e todos
os demais policiais que estiveram no local dos crimes.
Segundo informações de um perito do IML, Daniela e Maria Eduarda foram praticamente
“degoladas” por “Carioca”. Manoela, de 13 anos, levou uma facada no pescoço, que
atingiu a coluna cervical. A faca ficou no pescoço da menina.
Segundo informações, Daniela, Maria Eduarda e Manoela não tiveram nenhuma chance de
escapar dos golpes praticados por “Carioca”. A mãe foi “degolada” no quarto; Maria
Eduarda, a filha mais velha, no banheiro; e, Manoela, nos fundos da casa, possivelmente,
tentando fugir do agressor.
A filha mais nova de Daniela, Mariana, de 9 anos, teria visto “Carioca” matar a mãe e suas
irmãs, e desesperada, teria corrido em direção ao piso superior. Quando “Carioca” se
aproximou, aos gritos a menina teria se atirado pela janela. Na queda, antes de chegar ao

chão, bateu com o corpo na cerca elétrica. A menina se feriu, mas está fora de perigo,
internada na santa casa.
Os gritos da menina teriam chamado a atenção dos vizinhos. Um dos vizinhos foi até a
casa e “Carioca” contou que a menina estava gritando porque tinha visto baratas pela
casa. O vizinho perguntou porque “Carioca” estava com sangues nas mãos. O assassino
respondeu que a mãe das meninas tinha atirado um prato nele. “Carioca” decidiu deixar
imediatamente o local.
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Homem mata mãe e duas filhas a facadas em Caraguatatuba
Uma criança de 9 anos conseguiu fugir do ataque e foi encaminhada ao hospital

Um homem matou a facadas sua companheira, de 40 anos, e as duas filhas da mulher, de
15 e 13 anos. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (15), no bairro Martim de Sá,
em Caraguatatuba.
Uma terceira filha da vítima, de 9 anos, conseguiu fugir do ataque. A criança correu para a
praia, onde foi socorrida pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (Gbmar) e
encaminhada ao hospital da cidade.
Segundo apurado pelo Nova Imprensa, o casal era servidor público municipal. A Prefeitura
de Caraguatatuba informou que lamenta o ocorrido e garante que irá contribuir com as
investigações, caso seja necessário.
Segundo informações preliminares, o suspeito deu as facadas nas vítimas e fugiu de
bicicleta. O crime aconteceu na rua Ana Francisca Fachini, na casa onde a família morava.
Motivação do crime a facadas
Uma amiga do casal, que não quer ser identificada, informou que o relacionamento não
vinha bem, que teriam discutido e ele havia sido violento com a vítima em uma viagem à
Angra há pouco tempo.
Informou ainda que o padrasto não se dava bem com as enteadas. "Ele era possessivo e
via a esposa como um troféu", conta a testemunha, e por esse motivo, a vítima teria pedido
que o homem saísse de casa, o que pode ter motivado o crime.
Suspeito é procurado
A Polícia faz incursões na mata entre Praia Brava e Lagoa Azul, pois suspeita que o homem
tenha fugido para esse local. Várias viaturas e bombeiros pela água. A equipe do
jornal Nova Imprensa está apurando mais informações sobre o caso.
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Mulher joga sacola com 1612 porções de drogas no telhado para fugir
do flagrante
Foram apreendidos mais de 3 kg entre maconha, crack e cocaína

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira
(14), em Caraguatatuba. Ela jogou uma sacola com 1.612 porções de drogas no telhado
para tentar fugir do flagrante, mas acabou pega.
Segundo a PM, uma equipe patrulhava o residencial Nova Caraguá I, no bairro Travessão,
quando viu a mulher caminhando de forma suspeita. Assim que ela viu a viatura tratou de
jogar a sacola no telhado de uma casa qualquer e tentou fugir. Porém, ela foi alcançada e
abordada e acabou confessando que “carregava drogas, que ela distribuiria nas biqueiras
da região”.
Sacola recheada
A equipe recuperou o saco e foram apreendidos 450 porções de crack, 466 porções de
maconha e 696 porções de cocaína, totalizando 3,12 kg.
Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi recolhida à
cadeia pública.
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Flagrado por câmeras, acusado de homicídio é identificado e preso
em São Sebastião
Crime aconteceu em 2016 na cidade de Caraguatatuba (SP); câmeras de
segurança tem auxiliado o município a manter baixos índices de criminalidade

Um homem de 45 anos, procurado pela Justiça em Caraguatatuba foi capturado na terçafeira (13), A ação foi realizada pela prefeitura de São Sebastião, por meio da Guarda Civil
Municipal (GCM) e do Centro de Operações Integradas (COI).
Logo após as câmeras de segurança do COI, ligadas ao sistema Muralha, identificarem a
placa do carro do indivíduo, agentes da GCM fizeram a interceptação do veículo na avenida
Guarda Mor Lobo Viana, no Centro, e realizaram a prisão do acusado de homicídio.
O crime ocorreu em fevereiro de 2016, em Caraguatatuba (SP), no bairro Perequê Mirim, o
suspeito, disparou diversos tiros na cabeça da vítima. O assassinato ocorreu dentro de um
bar, após a vítima, um carpinteiro, de 21 anos, discutir com a esposa do acusado.
O indivíduo foi condenado por crime de homicídio, conforme o Código Penal, Art. 121, § 2,
incisos II e IV (motivo fútil e sem possibilidade de defesa por parte da vítima), e se encontra
à disposição da Justiça no 1º Distrito Policial de São Sebastião.
Cidade mais segura
As imagens das câmeras de segurança, dispostas estrategicamente em pontos da cidade,
são analisadas pelos agentes de segurança do COI e, uma vez detectada alguma
irregularidade, é feito um chamado às policiais municipal e militar. Esse método tem
auxiliado o município a manter baixos índices de criminalidade.
O sistema utilizado está conectado ao Muralha Digital, que é capaz de realizar a
identificação de uma placa de veículo e oferecer informações que mostram a situação do
veículo (se furtado, roubado ou clonado), além de fornecer dados sobre o proprietário,
como ser um foragido da Justiça.
São Sebastião foi a primeira cidade do Litoral Norte a utilizar o sistema de monitoramento
Muralha Digital, integrado ao Sistema Córtex, Secretaria de Operações Integradas, da
Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.
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Mulher é presa com mais de 3kg de drogas em Caraguatatuba (SP)
Ela estava no bairro Nova Caraguá I e, ao perceber a presença da polícia, tentou
fugir e jogou as drogas no telhado de uma casa

Uma mulher foi presa na noite desta quarta-feira (14), no bairro Nova Caraguá I, em
Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, com 3 kg de drogas.
A prisão ocorreu após uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizar
patrulhamento pelo bairro e avistar uma mulher que tentou fugir.
Ao perceber a presença policial, ela jogou uma sacola no telhado de uma residência. Foi
feita a abordagem e durante entrevista a mulher confessou que na sacola havia drogas
que seriam distribuídas pelos pontos de venda da região.
No pacote estavam 450 porções de crack, 466 porções de maconha e 696 porções de
cocaína. Um total de 3,123kg de drogas.
A mulher está à disposição da Justiça na cadeia pública da cidade.
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Homem mata mãe e filhas de 13 e 15 anos a facadas em
Caraguatatuba (SP)
Terceira filha, de 9 anos, conseguiu fugir; polícia suspeita que o crime tenha sido
cometido pelo ex-companheiro da vítima

Um homem matou uma mãe e duas filhas a facadas em Caraguatatuba, no bairro Martim
de Sá, no Litoral Norte de São Paulo, nesta quinta-feira (15).
Durante o crime, a terceira filha, de apenas 9 anos, conseguiu fugir mesmo depois de
ferida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
A polícia suspeita que o crime tenha sido cometido pelo ex-companheiro da vítima.
A mulher, de 40 anos, supostamente foi abordada no imóvel pelo ex-marido, que a golpeou
com facadas. Ele teria esfaqueado as duas filhas também, de 13 e 15 anos. Ambas não
resistiram e morreram no local.
De acordo com a polícia, as duas filhas eram frutos de outro relacionamento.
Após o crime, o homem conseguiu fugir. De acordo com a polícia, ele é funcionário da
prefeitura. A polícia segue em buscas pelo suspeito.
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Suspeito de assassinato contra mãe e filhas é morto após confronto
com a PM em Caraguatatuba (SP)
Homem estava foragido. No confronto, ele atingiu um policial com golpes de facas
nos braços

O homem suspeito de matar a mãe e duas filhas no bairro Martim de Sá, em
Caraguatatuba, no Litoral Norte de SP, foi morto após confronto com policiais na noite
desta quinta-feira (15).
De acordo com a Polícia Militar, equipes receberam denúncias de que o homem havia
saído à noite do bairro Capricórnio em direção à rodovia Rio-Santos. Ele foi visto próximo a
casas no Jetuba e fugiu para um terreno baldio e se escondeu.
Os PMs entraram no local e ele surpreendeu um policial com golpes de faca, que atingiram
os braços dele. Houve disparo contra ele. O Samu chegou a ser acionado, mas quando
chegou o suspeito do crime já estava morto.
O caso
Durante o crime, a terceira filha, de apenas 9 anos, conseguiu fugir mesmo depois de
ferida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
A mulher, de 40 anos, supostamente foi abordada no imóvel pelo ex-marido, que a golpeou
com facadas. Ele teria esfaqueado as duas filhas também, de 13 e 15 anos. Ambas não
resistiram e morreram no local.
De acordo com a polícia, as duas filhas eram frutos de outro relacionamento.
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Idoso de Caraguatatuba (SP) viaja alcoolizado e desaparece de
maneira suspeita
Senhor pegou carona com amigo do trabalho para a cidade de São Paulo e nunca
mais foi visto

Uriel Ribeiro Sanches, de 62 anos, residente da cidade de Caraguatatuba (SP),
desapareceu na terça-feira (13) após viajar para a cidade de São Paulo com um colega de
trabalho.
A família de Uriel busca incessantemente o homem, e alega que ele desapareceu na
capital sob efeito de álcool. Também informaram que temem que ele corra perigo.
A última vez que o idoso foi visto estava vestindo calça bege, jaqueta marrom e chinelo. O
amigo do idoso deixou-o na avenida Cruzeiro do Sul. Caso veja Uriel, entre em contato com
a Polícia Militar via 190.
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Prefeitura de Caraguatatuba revitaliza estrada no bairro Tabatinga

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) finaliza nesta quinta-feira (15/7) trabalho de
revitalização na estrada que dá acesso ao Sitio do Jacu, conhecido por ser um espaço de
preservação da biodiversidade, com observatório de pássaros e atividades educacionais.
A estrada fica no bairro Tabatinga, na região Norte da cidade. Para a manutenção foram
utilizadas cerca de 300 toneladas de bica corrida (composto por pó de pedra e cascalho) e
uma motoniveladora para o trabalho de nivelamento mecânico.
Participaram do serviço seis funcionários da Sesep que intensificaram a ação no local
deixando a via mais segura para o trânsito de pedestre e veículos.
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Problemas com financeiras e telefonia celular dominam queixas do
Procon de Caraguatatuba no 1º semestre

O relatório das atividades do 1º semestre de 2021 do Procon da Prefeitura de
Caraguatatuba registrou 2.127 procedimentos formalizados, 2.478 atendimentos não
formalizados (orientações, encaminhamentos e consultas simples) e 206 Termos de
Notificação Conclusiva (TNC). As financeiras lideraram as reclamações dos consumidores
entre janeiro e abril e as empresas de telefonia móvel ocuparam topo das queixas nos
meses de maio e junho.
Ao todo, 103 Termos de Notificação Conclusiva, documento que substituiu as audiências
presencias entre clientes e fornecedores no período de enfrentamento à Covid-19, tiveram
resolução positiva. Dos 2.127 atendimentos formalizados, 91% tiveram resolução positivas
antes da expedição do TNC.
Os problemas mais reclamados das financeiras entre janeiro e abril foram relacionados às
cobranças indevidas, crédito consignado; contratos não cumpridos, alterados,
transferência, rescindidos e com irregularidades; e aos empréstimos não solicitados pelos
clientes.
Nos meses de maio e junho, as queixas de operadoras de telefonia celular envolveram
cobranças indevidas, aumento de tarifas sem prévia comunicação, mudança para um
plano superior sem a autorização do proprietário da linha, não cumprimento de ofertas e
recisão unilateral de contrato. O Procon conta com 11 funcionários.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura 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.
Reclamação
Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou
por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28
de abril de 2020) 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.
Via internet – O consumidor também pode fazer a queixa de forma online pelo email procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Após entrar em contato com o Procon de
Caraguatatuba, o cliente receberá um formulário para preencher com nome, documentos

pessoais, endereço, descrição do problema e toda documentação pertinente à reclamação,
como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. As audiências
entre fornecedores e consumidores continuam suspensas em decorrência da pandemia da
Covid-19.
Os fornecedores têm 30 dias para se manifestarem por escrito e de forma conclusiva,
objetivando a solução das questões, com ciência dos reclamantes. O Termo de Notificação
Conclusiva pode substituir as audiências conciliatórias a partir da análise das respostas.
Procon de Caraguatatuba
Horário de atendimento presencial, online e via telefone: 9h às 14h
Endereço: Avenida Frei Pacífico Wagner, 908 – Centro.
Telefone: (12) 3897-8282/ (12) 3897-8279
E-mail: procon@caraguatatuba.sp.gov.br

Clipping de Notícias: 15/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

Famílias beneficiadas com cestas de alimentos da Petrobras devem
retirar até o dia 29 de julho

A Prefeitura de Caraguatatuba continua com a entrega da cesta de alimentos às famílias
em situação de alta vulnerabilidade social, beneficiadas com a ação “Energia que
transforma preocupação em doação”, promovida pela UTGCA – Caraguatatuba –
Petrobras.
A ação destinou o benefício para 113 famílias dos bairros Jardim Aruan, Jardim Britânia e
Pontal Santa Marina e 70 beneficiados ainda não fizeram a retirada, no Banco de
Alimentos de Caraguatatuba (Avenida Ministro Dílson Funaro, nº 287 – Jardim Britânia).
As famílias podem retirar a cesta até o dia 29 de julho, de terça a quinta-feira, das 9h às
13h. O benefício será entregue durante três meses para minimizar os impactos
econômicos causados pela pandemia da Covid-19.
Para retirar a cesta, é necessário comparecer com documento de identificação com foto e
uso obrigatório de máscara.
Mais informações na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, telefone: 38862030.
Confira o nome dos beneficiados aqui.
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Ciapi promove live sobre Fortalecimento Muscular nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16), às 9h, o professor de Educação Física, Douglas Fabiano, vai dar
uma aula virtual de fortalecimento muscular, para pessoas na terceira idade.
Para
participar
da live basta
acessar
o
aplicativo
Zoom,
com
o
link: https://us04web.zoom.us/j/75638891761. O ID da reunião é: 756 3889 1761 e a
senha de acesso: ciapi.
A iniciativa do evento é do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao
Idoso (Ciapi), administrado pelo IDGT – Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia
e Pesquisa em Saúde e Assistência Social, com supervisão da Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi).
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Fundo Social de Caraguatatuba recebe 500 cobertores da Sabesp pela
ação ‘Feijoada Solidária’

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu a doação de 500 cobertores da Sabesp,
adquiridos com a arrecadação da ‘Feijoada Solidária Drive Thru’, no final do mês de junho.
A entrega foi realizada nesta quarta-feira (14).
Os cobertores serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social
referenciadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Só no mês de junho,
o Fundo Social doou 185 cobertores às famílias encaminhadas pelos Cras.
A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, comemorou o esforço coletivo para ajudar
as famílias. “Para nós é uma alegria enorme fazer parte de um evento como esse, todos os
anos. A Sabesp se propõe a fazer grandes ações para arrecadação para o Inverno Solidário
e neste ano houve sucesso absoluto, não só de vendas, como de alegria e solidariedade”,
disse.
O Fundo Social do Estado de São Paulo também deve doar mais 200 cobertores ao Fundo
Social de Caraguatatuba, o que vai ajudar ainda mais estas famílias.
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PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica
da UTGCA (Base de Gás)

O PAT de Caraguatatuba irá receber nesta sexta-feira, segunda e terça-feira (16, 19 e
20/7), currículos com experiência na área industrial para atuar na parada técnica (quando
a empresa realiza em um curto período de tempo, manutenções preventivas e corretivas),
da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA (Base de Gás).
As vagas técnicas disponíveis são: caldeireiro industrial, encanador industrial, montador de
andaimes, pintor industrial, isolador industrial, funileiro industrial e soldador tig/er.
O PAT esclarece que as vagas são para início imediato e também para compor cadastro de
reserva.
Já na segunda e terça-feira (20 e 21), o Posto irá receber também currículos para ajudante
prático industrial e auxiliar de serviços gerais, também com experiência na área industrial.
Os currículos serão recebidos de forma presencial, no PAT, das 8h às 12h. Nesta seleção,
não será permitido o envio de currículos por email.
Os interessados devem comparecer ao PAT, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O
Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações
no telefone (12) 3882-5211.
O PAT reforça que só realiza a captação de currículos e encaminhamentos para empresa. A
seleção e contratação é de responsabilidade total do empregador.
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Problemas com financeiras e telefonia celular dominam queixas do
Procon de Caraguatatuba no 1º semestre

O relatório das atividades do 1º semestre de 2021 do Procon da Prefeitura de
Caraguatatuba registrou 2.127 procedimentos formalizados, 2.478 atendimentos não
formalizados (orientações, encaminhamentos e consultas simples) e 206 Termos de
Notificação Conclusiva (TNC). As financeiras lideraram as reclamações dos consumidores
entre janeiro e abril e as empresas de telefonia móvel ocuparam topo das queixas nos
meses de maio e junho.
Ao todo, 103 Termos de Notificação Conclusiva, documento que substituiu as audiências
presencias entre clientes e fornecedores no período de enfrentamento à Covid-19, tiveram
resolução positiva. Dos 2.127 atendimentos formalizados, 91% tiveram resolução positivas
antes da expedição do TNC.
Os problemas mais reclamados das financeiras entre janeiro e abril foram relacionados às
cobranças indevidas, crédito consignado; contratos não cumpridos, alterados,
transferência, rescindidos e com irregularidades; e aos empréstimos não solicitados pelos
clientes.
Nos meses de maio e junho, as queixas de operadoras de telefonia celular envolveram
cobranças indevidas, aumento de tarifas sem prévia comunicação, mudança para um
plano superior sem a autorização do proprietário da linha, não cumprimento de ofertas e
recisão unilateral de contrato. O Procon conta com 11 funcionários.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura 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.
Reclamação
Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou
por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28
de abril de 2020) 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.
Via internet – O consumidor também pode fazer a queixa de forma online pelo email procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Após entrar em contato com o Procon de
Caraguatatuba, o cliente receberá um formulário para preencher com nome, documentos

pessoais, endereço, descrição do problema e toda documentação pertinente à reclamação,
como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. As audiências
entre fornecedores e consumidores continuam suspensas em decorrência da pandemia da
Covid-19.
Os fornecedores têm 30 dias para se manifestarem por escrito e de forma conclusiva,
objetivando a solução das questões, com ciência dos reclamantes. O Termo de Notificação
Conclusiva pode substituir as audiências conciliatórias a partir da análise das respostas.
Procon de Caraguatatuba
Horário de atendimento presencial, online e via telefone: 9h às 14h
Endereço: Avenida Frei Pacífico Wagner, 908 – Centro.
Telefone: (12) 3897-8282/ (12) 3897-8279
E-mail: procon@caraguatatuba.sp.gov.br
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Caraguatatuba revitaliza estrada no bairro Tabatinga

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) finaliza nesta quinta-feira (15/7) trabalho de
revitalização na estrada que dá acesso ao Sitio do Jacu, conhecido por ser um espaço de
preservação da biodiversidade, com observatório de pássaros e atividades educacionais.
A estrada fica no bairro Tabatinga, na região Norte da cidade. Para a manutenção foram
utilizadas cerca de 300 toneladas de bica corrida (composto por pó de pedra e cascalho) e
uma motoniveladora para o trabalho de nivelamento mecânico.
Participaram do serviço seis funcionários da Sesep que intensificaram a ação no local
deixando a via mais segura para o trânsito de pedestre e veículos.
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PM apreende mais de 3 kg de drogas em Caraguatatuba

PM apreende mais de 3 kg de drogas em Caraguatatuba. A droga foi encontrada com uma
mulher, pelo bairro Pegoreli, no Residencial Nova Caraguá. Os policiais faziam
patrulhamento, na noite desta quarta-feira (14/07), quando ouviram barulho de fogos de
artifício. Na altura de uma determinada casa, eles avistaram uma mulher, que correu
quando viu os policiais militares.
Ela tinha uma sacola na mão e a jogou em cima do telhado de uma casa. A mulher foi
abordada e perguntada o que tinha na sacola, ela confirmar se tratar de drogas. e que iria
abastecer as biqueiras do local.
Com ela, a polícia apreendeu 3,123 kg de drogas, sendo 1,483 kg de cocaína, 335 g de
crack e 1,305 kg de maconha. A mulher foi presa e ficou à disposição da Justiça.
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Homem mata mãe e duas filhas na Martin de Sá, em Caraguatatuba

Homem mata mãe e duas filhas na Martin de Sá, em Caraguatatuba, pela Avenida da
Praia, logo após a base do Corpo de Bombeiros. O motivo do crime ainda está claro. No
local dos fatos, estava o homem, que está foragido e é procurado pela polícia e três
mulheres, a mãe, de 40 anos, e duas filhas da mulher, de 15 e 13 anos. Ele não seria o
pai.
O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (15/07). As vítimas foram mortas a
facadas.
Uma menina, de 09 anos, conseguiu escapar, mas foi ferida e socorrida à Santa Casa
Stella Maris.
O homem saiu tranquilamente da casa, de bicicleta, sem ser abordado por vizinhos, que
escutaram os gritos pelo local.
O suspeito é funcionário da prefeitura de Caraguatatuba. A Prefeitura disse que ” que
lamenta o ocorrido e irá contribuir com as investigações, caso seja necessário.
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Polícia reforça equipe para prender homem que matou mãe e duas
adolescentes em Caraguatatuba

Polícia reforça equipe para prender homem que matou mãe e duas adolescentes em
Caraguatatuba, na manhã desta quinta-feira (15/07).
O homem mantinha um relacionamento com a mãe, de 40 anos, das meninas, de 13 e 15
anos, há alguns meses e eles trabalhavam no Centro de Zoonoses de Caraguatatuba. A
prefeitura de Caraguá confirmou que o suspeito de cometer o assassinato é funcionário
público e que está à disposição para colaborar nas investigações.
O homem fugiu de bicicleta e, de acordo com testemunhas, está em uma área de mata. A
Polícia de Caraguatatuba recebeu o apoio das equipes do Comando de Operações
Especiais (COE). As buscas prosseguirão durante a noite e madrugada.
A bicicleta foi encontrada pela Polícia.
De acordo com informações da polícia, algumas testemunhas já ouvidas relataram que o
homem é extremamente possessivo, ciumento e que procurava afastar as pessoas da
família.
Uma quarta vítima dele, uma menina de nove anos não foi atingida por ele, mas teria se
ferido ao cair do piso superior da casa onde morava na tentativa de fugir do assassino.
A menina não corre risco de morrer, de acordo com o delegado do caso.
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Assassino que matou mãe e filhas é morto em confronto com policiais
Caraguatatuba

Assassino que matou mãe e filhas e morto em confronto com policiais Caraguatatuba. Júlio
César Cardoso, de 47 anos, resistiu à ordem de prisão, tentou matar um dos dos policiais à
facadas e foi morto, na noite desta quinta-feira (15/07), por volta de 20h, e foi morto no
bairro Getuba, em Caraguá.
Ele estava foragido após matar a mãe é companheira, Daniela Nogueira, de 40 anos, é
duas filhas dela, de 13 e 15 anos, a facadas, pela manhã, no bairro Martin de Sá.
Júlio e Daniela eram funcionários do Centro de Zoonoses de Caraguatatuba e mantinham
um relacionamento. Ele era considerado ciumento e possessivo, de acordo com o
delegado assistente, Caio Nunes.
Júlio César ainda tentou matar a outra filha de Daniela, de 9 anos, mas ela conseguiu
escapar e teria caído do pavimento superior de uma edicula, onde morava. A menina foi
socorrida para o hospital Stella Maris e não corre risco de morte.
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Assassino de mulheres em Caraguatatuba tenta matar PM antes de
ser morto

Assassino de mulheres em Caraguatatuba tenta matar PM antes de ser morto. Nas buscas
que aconteceram em um terreno baldio, no bairro do Getuba, na noite desta quinta-feira
(15/07), por volta das 19h40, Júlio César Cardoso, de 47 anos, tentou matar um Policial
Militar com golpes de faca. O PM ficou ferido nos dois braços e repeliu a agressão,
alvejando o criminoso. O SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi chamado
e o médico constatou a morte do criminoso pelo local.
Foram mais de 10 horas de buscas pelo assassino da mulher e namorada, de 40 anos, e
das filhas adolescentes dela, de 13 e 15 anos, mais cedo.
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Homem se acidenta e destrói muro de casa em Caraguatatuba

Homem se acidenta e destrói muro de casa em Caraguatatuba. O acidente ocorreu pela
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, na noite desta quinta-feira (15/07).
A vítima preciso de socorro do Corpo de Bombeiros e do Samu, uma vez que estava
inconsciente, mas com sinais vitais estáveis. O homem foi levado ao hospital.
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Triplo feminicidio de mãe e filhas abala moradores de Caraguá

Uma mulher de 40 anos e suas duas filhas, de 15 e 13 anos, foram encontradas mortas na
manhã desta quinta-feira (15) em Caraguatatuba.
Segundo as polícias Civil e Militar, a suspeita é de que o ex-companheiro da vítima tenha
cometido o triplo feminicídio. As vítimas foram encontradas com marcas de facadas pelo
corpo, no bairro Martim de Sá.
Uma força conjunta entre as polícias segue empenhada na captura do principal suspeito,
que até o fechamento desta matéria ainda não havia sido encontrado. Uma criança de 9
anos, que estava na casa e era filha da vítima, conseguiu fugir do local com alguns
ferimentos.
A tragédia abalou os moradores da cidade. A Polícia Científica compareceu ao local da
ocorrência e liberou os corpos para o IML (Instituto Médico Legal).
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Prefeitura de Caraguatatuba continua com ações de combate à
dengue

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no
município, seguem com as ações de combate à dengue.
O resultado da Avaliação de Densidade Larvária (ADL) no município, realizada em junho
pelos agentes de controle da dengue, é hoje de 1,8%. Segundo com os parâmetros do
Ministério da Saúde, esse percentual indica que é preciso estar em estado de alerta. Índice
menor que 1,0% é satisfatório e se está acima de 4,0% é considerado alto risco.
O resultado mostra que o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti na ‘área 5’ foi de
3,5%. Essa área inclui os bairros Jardim Britânia, Praia das Palmeiras, Pontal Santamarina,
Golfinhos, Morro do Algodão e Porto Novo, localizados na região sul.
Desde segunda (12), os agentes de controle da dengue realizam a nebulização no bairro
Golfinhos. A ação segue até sexta-feira (14). O horário da aplicação do inseticida é das 8h
às 14h.
Para que o combate ao mosquito seja ainda mais eficiente, a população também precisa
fazer a sua parte. Os moradores podem fazer vistorias semanais em seus imóveis para
eliminar os criadouros. Isso contribui para o trabalho da equipe.
Outra ferramenta no combate à dengue é o ‘Caraguatatuba 156’ que, além do telefone,
conta com o aplicativo. É através do serviço que o morador pode fazer denúncias de locais
que tenham possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
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Caraguatatuba prorroga lançamento do ISS Fixo e da taxa de licença
para setembro

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria da Fazenda, prorroga os
lançamentos das taxas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Fixo e do
efetivo exercício do poder de polícia (taxa de licença de funcionamento) para o mês de
setembro de 2021.
Os lançamentos das taxas foram estendidos para o mês de setembro de 2021, da seguinte
forma: cota única com 10% de desconto, vencimento para setembro; e as demais parcelas
seguirão com seu vencimento a partir de outubro não ultrapassando dezembro de 2021.
Os detalhes sobre essas taxas podem ser solicitados nos telefones (12) 3897-8118
(Fiscalização do Comércio/ Guichê 5)/ 3897-8100 (PABX)
ou pelo email jader.marassi@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é das 9h às 14h.
A Prefeitura de Caraguatatuba fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro.
O contribuinte também pode acessar uma série de serviços da Secretaria da Fazenda no
site oficial http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/, no link Portal Munícipe (lateral da
página/ Principais Serviços: Cidadão). É possível requisitar via internet a 2ª via do carnê do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício, Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) e/ou taxas de licenças, IPTU do exercício do atualizado, ISSQN
e taxas de licença atualizadas e Acordos; certidões venal e negativa; guias de Imposto
sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); consultas e requerimentos de protocolos; e
consulta de débitos.

Clipping de Notícias: 15/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: 012 News

Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu, na última quarta-feira (14), a doação de 500
cobertores da Sabesp, adquiridos com a arrecadação da "Feijoada Solidária Drive-Thru",
realizada no final do mês de junho.
A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, comemorou o esforço coletivo para ajudar
as famílias. “Para nós é uma alegria enorme fazer parte de um evento como esse, todos os
anos. A Sabesp se propõe a fazer grandes ações para arrecadação para o Inverno Solidário
e neste ano houve sucesso absoluto, não só de vendas, como de alegria e solidariedade”,
disse.
Os cobertores serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social
referenciadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Só no mês de junho,
o Fundo Social doou 185 cobertores às famílias encaminhadas pelos Cras; e deve receber
mais 200 do Fundo Social de São Paulo.
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Suspeito de triplo homicídio morre baleado por policiais em Caraguá

A Polícia Militar de Caraguatatuba confirmou a morte de Julio Cesar Cardoso, de 37 anos,
suspeito de matar a facadas a namorada Daniela Nogueira, 40 anos, e duas filhas dela de
13 e 15 anos, no bairro Martim de Sá na manhã da quinta-feira (15).
A busca pelo homem teve início logo após o triplo homicídio. Ele entrou em uma área de
mata entre o bairro do crime e o Jardim Capricórnio. Equipes especializadas, além de
equipes do canil da Polícia Militar participaram das buscas na mata.
Ao entrarem na mata para buscas, os policiais foram surpreendidos com golpes de faca
vindos do suspeito, um policial ficou ferido. Houveram disparos contra ele e o Serviço
Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu e morreu no local.
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Prefeitura De Caraguatatuba Continua Com Ações De Combate À
Dengue; ADL De Junho Aponta Nível De Infestação Em 1,8%

As ações de combate à dengue continuam sendo realizadas pela Prefeitura de
Caraguatatuba, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no município.
O resultado da Avaliação de Densidade Larvária (ADL) no município, realizada em junho
pelos agentes de controle da dengue, é hoje de 1,8%. De acordo com os parâmetros do
Ministério da Saúde, esse percentual indica que é preciso estar em estado de alerta. Índice
menor que 1,0% é satisfatório e se está acima de 4,0% é considerado alto risco.
O resultado apontou que o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti na ‘área 5’ foi de
3,5%. Essa área inclui os bairros Jardim Britânia, Praia das Palmeiras, Pontal Santamarina,
Golfinhos, Morro do Algodão e Porto Novo, localizados na região sul.
Desde segunda (12), os agentes de controle da dengue realizam a nebulização no bairro
Golfinhos. A ação segue até sexta-feira (14). O horário da aplicação do inseticida é das 8h
às 14h.
Na terça (13), uma equipe foi enviada à Casa Branca, região norte, para fazer o bloqueio
mecânico, que inclui a eliminação de criadouros do mosquito. Nesta quarta-feira (14), o
bairro Morro do Algodão recebe os agentes, das 8h às 17h. Os bloqueios podem ser
alterados se forem registrados casos de dengue em outras localidades.
Para que o combate ao mosquito seja ainda mais eficiente, a população também precisa
fazer a sua parte. Os moradores podem fazer vistorias semanais em seus imóveis para
eliminar os criadouros. Isso contribui para o trabalho da equipe.
Outra ferramenta no combate à dengue é o ‘Caraguatatuba 156’ que, além do telefone,
conta com o aplicativo. É através do serviço que o morador pode fazer denúncias de locais
que tenham possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
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PAT De Caraguatatuba Recebe Currículos Para Atuar Na Parada
Técnica Da UTGCA (Base De Gás)

O PAT de Caraguatatuba irá receber nesta sexta-feira, segunda e terça-feira (16, 19 e
20/7), currículos com experiência na área industrial para atuar na parada técnica (quando
a empresa realiza em um curto período de tempo, manutenções preventivas e corretivas),
da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA (Base de Gás).
As vagas técnicas disponíveis são: caldeireiro industrial, encanador industrial, montador de
andaimes, pintor industrial, isolador industrial, funileiro industrial e soldador tig/er.
O PAT esclarece que as vagas são para início imediato e também para compor cadastro de
reserva.
Já na segunda e terça-feira (20 e 21), o Posto irá receber também currículos para ajudante
prático industrial e auxiliar de serviços gerais, também com experiência na área industrial.
Os currículos serão recebidos de forma presencial, no PAT, das 8h às 12h. Nesta seleção,
não será permitido o envio de currículos por email.
Os interessados devem comparecer ao PAT, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O
Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações
no telefone (12) 3882-5211.
O PAT reforça que só realiza a captação de currículos e encaminhamentos para empresa. A
seleção e contratação é de responsabilidade total do empregador.
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Triplo homicídio: Polícia tenta achar homem suspeito de matar mãe e
filhas em Caraguatatuba
Há informação de que o homem estaria escondido em uma área de mata na cidade.

Continuam as buscas para capturar Julio Cesar Cardoso, acusado de cometer o triplo
homicídio em Caraguatatuba na manhã de hoje (15). Segundo testemunha, há informação
que ele estaria em uma área de mata da cidade.
O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, o crime
aconteceu pelo ex-marido da vítima, Julio Cesar Cardoso, que logo de manhã abordou a
ex-companheira e a golpeou com uma faca. Logo após, os golpes foram contra as duas
filhas da vítima, que acabaram morrendo no local do crime. Uma quarta vítima, a filha
caçula da mulher, de 9 anos, que também foi golpeada, conseguiu fugir e foi
socorrida. Segundo a polícia, as filhas seriam de um relacionamento anterior.
O homem, que é funcionário da Prefeitura de Caraguatatuba, fugiu tranquilamente de
bicicleta após o homicídio e até agora não foi encontrado. A Polícia Militar está buscando
pistas para encontrar o paradeiro do autor.
Procurada pelo AgoraVale, a Prefeitura de Caraguatatuba informou através de sua
assessoria de imprensa, que "lamenta o ocorrido e garante que irá contribuir com as
investigações, caso seja necessário".
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Triplo assassinato: Mãe e filhas são mortas em Caraguatatuba; autor do
crime fugiu
A filha caçula, de 9 anos, mesmo golpeada, conseguiu fugir e foi socorrida.

Uma mulher de 40 anos e suas duas filhas, uma de 15 e outra de 13 anos foram mortas
na manhã desta quinta-feira (15) no bairro Martin de Sá, em Caraguatatuba.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu supostamente pelo ex-marido da vítima,
que logo de manhã abordou a ex-companheira e a golpeou com uma faca. Logo após, os
golpes foram contra as duas filhas da vítima, que acabaram morrendo no local do crime.
Uma quarta vítima, a filha caçula da mulher, de 9 anos, que também foi
golpeada, conseguiu fugir e foi socorrida. Segundo a polícia, as filhas seriam de um
relacionamento anterior.
O homem, que é funcionário da Prefeitura de Caraguatatuba, fugiu. A Polícia Militar está
buscando pistas para encontrar o paradeiro do autor.
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Motofretistas terão acesso a linhas de crédito de até R$ 21 mil em
Pitstop do Detran.SP

No evento que acontecerá nas próximas quarta e quinta-feiras na Praça Charles Miller, os
profissionais poderão ter mais informações sobre financiamento do Banco do Povo e
Sebrae-SP com taxa de juros mais baixa
Em parceria com o Detran.SP, o Banco do Povo e o Sebrae.SP vão oferecer uma linha de
crédito de até R$ 21 mil para os moto entregadores que participarem do Pit Stop do
Programa Motofretista Seguro, que será realizado quarta e quinta-feira da semana que
vem na Praça Charles Miller, no Pacaembu, das 7 às 17 horas.
A iniciativa dá sequência à rede de proteção lançada pelo Governo do Estado ano passado,
durante a Semana Nacional de Trânsito, para dar o devido amparo a uma categoria
profissional que tanto tem contribuído com a população durante a pandemia.
As taxas e juros diferenciados para motofretistas são as seguintes:
• Pessoa jurídica: crédito de até R$ 21 mil para pagamento em até 36 vezes, com 0,35%
de juros ao mês + 1% do valor do empréstimo como taxa de manutenção do fundo.
• Pessoa física: crédito de até R$ 15 mil para pagamento em até 24 vezes, com 1% de
juros ao mês + 1% do valor do empréstimo como taxa de manutenção do fundo.
“O objetivo do Detran.SP é oferecer condições melhores de trabalho para os motofretistas.
Queremos construir uma ampla rede de proteção para esses profissionais. Nossa meta é
atingir em torno de 250 mil motofretistas”, explica Neto Mascellani, presidente do
Detran.SP.
Empreenda Rápido
O Sebrae-SP também estará presente no Pit Stop do Programa Motofretista Seguro do
Detran.SP com o Sebrae Móvel para sanar as dúvidas dos moto entregadores sobre como
se formalizar e tornar sua atividade mais lucrativa. Na tenda do programa “Empreenda
Rápido”, que estará ao lado da van, os motofretistas poderão se inscrever nas
capacitações gratuitas do Sebrae-SP, realizadas pelo Whatsapp, que darão acesso
inclusive a linhas de crédito.

“O Sebrae-SP atua para ajudar os motofretistas. Queremos capacitá-los para que
aproveitem as oportunidades que o mercado oferece. Além do conhecimento em gestão,
os participantes terão acesso a linhas de crédito com condições diferenciadas e
ferramentas para ajudar a alavancar seus negócios”, comenta o diretor-superintendente do
Sebrae-SP, Wilson Poit.
A expectativa do Detran.SP é reunir no evento mais de 9 mil motofretistas. O objetivo da
iniciativa é justamente ampliar o número de participantes do Motofretista Seguro. Mais de
3 mil profissionais já se inscreveram no programa. Para dar andamento à solicitação de
inscrição
no
programa,
basta
preencher
o
cadastro
no
portal
www.motofretistaseguro.sp.gov.br e seguir as orientações.
Durante a pandemia de Covid-19, se verificou aumento no número de motociclistas que
atuam em serviços de delivery e outras modalidades de motofretes. Segundo pesquisa da
Rede Lucy Montoro, 57% das vítimas de trânsito com sequelas são motociclistas e, hoje,
acidentes envolvendo esse modal são quatro vezes superior aos de carros.
Capacete e coletes
Há muitos atrativos para os motociclistas que passarem pelo Pitstop. Além da ajuda
financeira em caso de inscrição, os motociclistas que marcarem presença no Pacaembu
terão a oportunidade de participar de um quiz sobre comportamento e educação no
trânsito e receber prêmios.
Enquanto isso, suas motos podem passar por um check-up da Porto Seguro dos itens
básicos de segurança. Coletes refletivos, capacetes e antenas corta pipa serão alguns dos
brindes distribuídos. Os participantes que têm motos Honda e Yamaha receberão um
voucher para a troca de óleo. A Loggi vai doar 1 mil unidades de mochila térmica para usar
dentro do baú para mercadorias de manuseio mais delicado. Já o Ifood participará com a
distribuição de brindes.
A carreta do Programa Via Rápida, do Centro Paula Souza, oferecerá também palestras
sobre manutenção em motocicletas. A Companhia de Engenharia de Tráfego da Secretaria
de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo dará suporte operacional durante
toda a programação do Pitstop. Também serão distribuídos 250 ingressos gratuitos para o
Museu do Futebol.
Equipes do Detran.SP e parceiros realizarão interações com os motofretistas,
atendimentos de saúde e distribuição de material informativo com o objetivo de aumentar
a conscientização sobre a importância de uma condução segura. Por conta da pandemia
do coronavírus, todas as abordagens respeitam os protocolos sanitários e o
distanciamento social. O evento conta também com o apoio da Sabesp, Fipe, Corpo de
Bombeiros, CET e Polícia Militar.
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Ciapi promove live sobre Fortalecimento Muscular nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16), às 9h, o professor de Educação Física, Douglas Fabiano, vai dar
uma aula virtual de fortalecimento muscular, para pessoas na terceira idade.
Para
participar
da live basta
acessar
o
aplicativo
Zoom,
com
o
link: https://us04web.zoom.us/j/75638891761. O ID da reunião é: 756 3889 1761 e a
senha de acesso: ciapi.
A iniciativa do evento é do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao
Idoso (Ciapi), administrado pelo IDGT – Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia
e Pesquisa em Saúde e Assistência Social, com supervisão da Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi).
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Famílias beneficiadas com cestas de alimentos da Petrobras devem
retirar até o dia 29 de julho

A Prefeitura de Caraguatatuba continua com a entrega da cesta de alimentos às famílias
em situação de alta vulnerabilidade social, beneficiadas com a ação “Energia que
transforma preocupação em doação”, promovida pela UTGCA – Caraguatatuba –
Petrobras.
A ação destinou o benefício para 113 famílias dos bairros Jardim Aruan, Jardim Britânia e
Pontal Santa Marina e 70 beneficiados ainda não fizeram a retirada, no Banco de
Alimentos de Caraguatatuba (Avenida Ministro Dílson Funaro, nº 287 – Jardim Britânia).
As famílias podem retirar a cesta até o dia 29 de julho, de terça a quinta-feira, das 9h às
13h. O benefício será entregue durante três meses para minimizar os impactos
econômicos causados pela pandemia da Covid-19.
Para retirar a cesta, é necessário comparecer com documento de identificação com foto e
uso obrigatório de máscara.
Mais informações na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, telefone: 38862030.
Confira o nome dos beneficiados aqui.
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Prefeitura de Caraguatatuba revitaliza estrada no bairro Tabatinga

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) finaliza nesta quinta-feira (15/7) trabalho de
revitalização na estrada que dá acesso ao Sitio do Jacu, conhecido por ser um espaço de
preservação da biodiversidade, com observatório de pássaros e atividades educacionais.
A estrada fica no bairro Tabatinga, na região Norte da cidade. Para a manutenção foram
utilizadas cerca de 300 toneladas de bica corrida (composto por pó de pedra e cascalho) e
uma motoniveladora para o trabalho de nivelamento mecânico.
Participaram do serviço seis funcionários da Sesep que intensificaram a ação no local
deixando a via mais segura para o trânsito de pedestre e veículos.
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Mostra fotográfica ‘Mudanças de um Contorno’ entra em exposição
em pontos de ônibus da Avenida da Praia, no Centro, em
Caraguatatuba

O fotógrafo Felipe Santos, conhecido por Felipe Samurai, com o apoio da Fundação
Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC) e da Prefeitura Municipal, apresenta
um recorte do projeto fotográfico Mudanças de um Contorno, que através da técnica
lambe-lambe – atividade ambulante de fotografia realizada em espaços públicos – exibirá
imagens do ‘Contorno’ (um trecho da Rodovia dos Tamoios dentro do município) em dois
pontos de ônibus na avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), no Centro.
A exposição ocorrerá entre os dias 20 de julho a 17 de agosto, e contará com suporte para
as obras os pontos de ônibus próximos à Praça Ton Ferreira, onde fica a pista de skate, e à
Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, praça do artesanato.
Ao todo, serão apresentadas 12 imagens, em preto e branco e coloridas, retratando o
cotidiano dos trabalhadores nos canteiros das obras em vários pontos da cidade.
A abertura da mostra, que acontecerá na terça-feira (20), às 20h, será realizada por live via
Youtube: youtube.com/channel/UC-RNndA-v6FPgFgJFK0FLzQ, com a exibição do VídeoExposição. Seguindo a programação, serão realizadas outras duas lives: Processo Criativo,
na quarta-feira (21), às 19h e Fotografia Autoral, no dia 12 de agosto, no mesmo horário.
Mudanças de um Contorno, em 2019, foi contemplada pelo ProAC Editais, Programa de
Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São
Paulo, na categoria de Produção de Exposições Inéditas de Artes Visuais.
Sobre o Projeto
O projeto Mudanças de um Contorno teve início em 2015, em diversos bairros de
Caraguatatuba, tendo sido registradas as transformações urbanas, ambientais e sociais
impactadas pela construção de uma estrada.
A inspiração para o projeto veio da coleção temática de fotos antigas do Arquivo Municipal
Arino Sant’Ana de Barros e trechos do livro Santo Antônio de Caraguatatuba, sobre a
construção da estrada de rodagem Parahybuna-Porto, em São Sebastião, para ligar o Vale
do Paraíba ao Litoral Norte, a atual Rodovia dos Tamoios (Sp-99).
Sobre Felipe Santos

Fotógrafo autoral, natural de Guarulhos e residente em Ilhabela, no litoral norte de São
Paulo, Felipe Santos é formado pela escola Mercado Artístico Brasil e Escola Vanguardista
de Arte. Foi membro do núcleo de fotografia da Oficina Cultural Altino Bondesan e membro
do Foto Clube Câmera e Luz.
Participou do workshop Como ler suas próprias fotografias – A construção de imagens
como percurso autoral com a pesquisadora e antropóloga Georgia Quintas, no Madalena
Centro de Estudo da Imagem.
Teve participações em concursos e prêmios, como: Nacional Pierre Verger, Diário
Contemporâneo de fotografia, Urbs Brasil, entre outros; realizou palestra sobre fotografia
autoral em centro de reabilitação para moradores de rua, em Caraguatatuba. E atualmente
dedica-se a projetos de fotografia documental no litoral norte de São Paulo.
Serviço:
Exposição Mudanças de um Contorno
Local: Pontos de ônibus nas praças Ton Ferreira e Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, na
Avenida Dr. Arthur da Costa Filho – Centro
Abertura via live: 20/7, às 20h (Exibição do Vídeo-Exposição)
Cronograma de lives:
Live Processo Criativo – 21 de julho, às 19h
Live Fotografia Autoral – 12 de agosto, às 19h
Acesso às lives e abertura da mostra pelo link: youtube.com/channel/UC-RNndAv6FPgFgJFK0FLzQ
Mais informações sobre a exposição:
Site: www.mudancasdeumcontorno.art.br
Instagram: instagram.com/exposicao.mudancasdeumcontorno/
Facebook: facebook.com/mudancasdeumcontorno
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Fundo Social de Caraguatatuba recebe 500 cobertores da Sabesp pela
ação ‘Feijoada Solidária’

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu a doação de 500 cobertores da Sabesp,
adquiridos com a arrecadação da ‘Feijoada Solidária Drive Thru’, no final do mês de junho.
A entrega foi realizada nesta quarta-feira (14).
Os cobertores serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social
referenciadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Só no mês de junho,
o Fundo Social doou 185 cobertores às famílias encaminhadas pelos Cras.
A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, comemorou o esforço coletivo para ajudar
as famílias. “Para nós é uma alegria enorme fazer parte de um evento como esse, todos os
anos. A Sabesp se propõe a fazer grandes ações para arrecadação para o Inverno Solidário
e neste ano houve sucesso absoluto, não só de vendas, como de alegria e solidariedade”,
disse.
O Fundo Social do Estado de São Paulo também deve doar mais 200 cobertores ao Fundo
Social de Caraguatatuba, o que vai ajudar ainda mais estas famílias.
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PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica
da UTGCA (Base de Gás)

O PAT de Caraguatatuba irá receber nesta sexta-feira, segunda e terça-feira (16, 19 e
20/7), currículos com experiência na área industrial para atuar na parada técnica (quando
a empresa realiza em um curto período de tempo, manutenções preventivas e corretivas),
da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA (Base de Gás).
As vagas técnicas disponíveis são: caldeireiro industrial, encanador industrial, montador de
andaimes, pintor industrial, isolador industrial, funileiro industrial e soldador tig/er.
O PAT esclarece que as vagas são para início imediato e também para compor cadastro de
reserva.
Já na segunda e terça-feira (20 e 21), o Posto irá receber também currículos para ajudante
prático industrial e auxiliar de serviços gerais, também com experiência na área industrial.
Os currículos serão recebidos de forma presencial, no PAT, das 8h às 12h. Nesta seleção,
não será permitido o envio de currículos por email.
Os interessados devem comparecer ao PAT, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O
Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações
no telefone (12) 3882-5211.
O PAT reforça que só realiza a captação de currículos e encaminhamentos para empresa. A
seleção e contratação é de responsabilidade total do empregador.
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Suspeito de matar mãe e filhas a facadas é morto em confronto com
a PM em Caraguatatuba, SP

Mãe e duas filhas adolescentes são mortas a facadas em Caraguatatuba.
Crime ocorreu em uma casa no bairro Martim de Sá, próximo à praia, também na quintafeira. Homem estava foragido e, segundo PM, ele ofereceu resistência ao ser descoberto
durante a noite.
A Polícia Militar confirmou na madrugada desta sexta-feira (16) que o suspeito de matar
mãe e duas filhas no bairro Martim de Sá em Caraguatatuba (SP) foi morto em um
confronto com policiais na noite de quinta-feira (15).
Segundo a PM, equipes receberam denúncias de que o homem havia saído do bairro
Capricórnio por volta das 19h40 em direção à rodovia Rio-Santos. Ele foi avistado próximo
a casas no Jetuba, fugiu para uma terreno baldio e se escondeu.
Os PMs entraram no local e ele surpreendeu um policial com golpes de faca, que atingiram
os braços dele. Houve disparo contra ele. O Samu chegou a ser acionado, mas quando
chegou o suspeito do crime já estava morto.
Policial foi atingido por golpes de faca pelo suspeito de matar mã e filhas a facadas — Foto:
Divulgação/ Polícia Militar
Crime
O crime aconteceu em um imóvel no bairro Martim de Sá, próximo à praia, também nesta
quinta-feira (veja vídeo abaixo).
A vítima, Daniela Grecchi, de 40 anos, mantinha uma relação com o suspeito, segundo a
Polícia Civil. Ele também matou duas filhas dela, de 15 e 13 anos. Todas morreram no
local.
Mulher e filhas adolescentes são mortas em Caraguatatuba; Polícia busca principal
suspeito

Uma filha mais nova, de 9 anos, chegou a ser golpeada, mas conseguiu fugir e foi socorrida
pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo e encaminhada ao Hospital Stella Maris. Não há
informações sobre o estado de saúde.
Após o crime, o homem conseguiu fugir. De acordo com a polícia, ele era funcionário da
prefeitura.
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PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica
da UTGCA (Base de Gás)

O PAT de Caraguatatuba irá receber nesta sexta-feira, segunda e terça-feira (16, 19 e
20/7), currículos com experiência na área industrial para atuar na parada técnica (quando
a empresa realiza em um curto período de tempo, manutenções preventivas e corretivas),
da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA (Base de Gás).
As vagas técnicas disponíveis são: caldeireiro industrial, encanador industrial, montador de
andaimes, pintor industrial, isolador industrial, funileiro industrial e soldador tig/er.
O PAT esclarece que as vagas são para início imediato e também para compor cadastro de
reserva.
Já na segunda e terça-feira (20 e 21), o Posto irá receber também currículos para ajudante
prático industrial e auxiliar de serviços gerais, também com experiência na área industrial.
Os currículos serão recebidos de forma presencial, no PAT, das 8h às 12h. Nesta seleção,
não será permitido o envio de currículos por email.
Os interessados devem comparecer ao PAT, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O
Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações
no telefone (12) 3882-5211.
O PAT reforça que só realiza a captação de currículos e encaminhamentos para empresa. A
seleção e contratação é de responsabilidade total do empregador.
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Famílias beneficiadas com cestas de alimentos da Petrobras devem
retirar até o dia 29 de julho

A Prefeitura de Caraguatatuba continua com a entrega da cesta de alimentos às famílias
em situação de alta vulnerabilidade social, beneficiadas com a ação “Energia que
transforma preocupação em doação”, promovida pela UTGCA – Caraguatatuba –
Petrobras.
A ação destinou o benefício para 113 famílias dos bairros Jardim Aruan, Jardim Britânia e
Pontal Santa Marina e 70 beneficiados ainda não fizeram a retirada, no Banco de
Alimentos de Caraguatatuba (Avenida Ministro Dílson Funaro, nº 287 – Jardim Britânia).
As famílias podem retirar a cesta até o dia 29 de julho, de terça a quinta-feira, das 9h às
13h. O benefício será entregue durante três meses para minimizar os impactos
econômicos causados pela pandemia da Covid-19.
Para retirar a cesta, é necessário comparecer com documento de identificação com foto e
uso obrigatório de máscara.
Mais informações na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, telefone: 38862030.
Confira o nome dos beneficiados aqui.

Clipping de Notícias: 15/07/2021
Editoria: Notícias
Veículo: Vale News

Suspeito de matar ex-mulher e duas filhas a facadas resiste a prisão e
acaba morto em Caraguatatuba

Na noite desta quinta-feira (15), um homem, suspeito de matar a ex-mulher e suas duas
filhas a facadas na Martin de Sá, resistiu a prisão e acabou morto pela polícia em
Caraguatatuba.
De acordo com informações, o homem era ex-marido da mulher e suspeito de cometer o
crime em uma residência próxima à praia. Ele teria invadido a residência e golpeado a
facadas a ex-mulher de 40 anos. As duas filhas da mulher, de 15 e 13 anos, também
foram esfaqueadas, não resistiram e morreram no local. Uma terceira filha, de 9 anos,
também foi ferida mas conseguiu fugir e pedir ajuda ao Grupamento de Bombeiros
Marítimo. Ela foi encaminhada ao Hospital Stella Maris e não há informações sobre seu
estado de saúde.
Após o crime, o autor fugiu e estava sendo procurado pela polícia. Ele foi localizado pela
polícia no bairro Jetuba e acabou sendo morto após resistir à ordem de prisão. Os detalhes
da abordagem não foram divulgados. A ocorrência segue em andamento e novos detalhes
serão divulgados em breve.
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PAT de Caraguatatuba oferece 164 vagas de emprego nesta quintafeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba divulgou nesta quinta-feira (15),
mais de 164 vagas de emprego na cidade.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, munidos de RG, CPF, CTPS, PIS
e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré.
Quem optar pelo envio digital,
mail: vagaspatcaragua@gmail.com

o

PAT

continua

recebendo

currículos

no e-

Os candidatos devem encaminhar o currículo, juntamente com o número do CPF, nome e
código da vaga, para qual deseja se candidatar, facilitando a triagem e o encaminhamento
do currículo ao empregador.

Confira as vagas:
– Ajudante de Motorista (7)
– Bombeiro Civil (4)
– Cabeleireira
– Corretor de Imóveis (2)
– Eletricista C.A (6)
– Eletricista Montador (18)
– Encanador Industrial (4)
– Encarregado de Obras
– Funileiro *CNH B*
– Funileiro
– Garçom/ Garçonete (6)
– Gesseiro (2)
– Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo

– Manicure
– Mecânico de Automóvel *CNH B*
– Mecânico de Autos *CNH B*
– Mecânico Montador (2)
– Montador de Óculos
– Motorista de Caminhão *CNH D* (15)
– Motorista de Caminhão Betoneira (12)
– Oficial de Manutenção Predial
– Operador de Pá Carregadeira *CNH C/D* (3)
– Operador de Serra
– Operador de Usina de Concreto (3)
– Padeiro
– Padeiro Confeiteiro (2)
– Pintor de Automóveis *CNH B*
– Pizzaiolo
– Preparador de Estrutura Metálica (53)
– Representante Comercial Autônomo
– Serigrafista com experiência na CTPS *CNH A/B*
– Serralheiro *CNH B*
– Serralheiro de Alumínio
– Soldador (2)
– Supervisor de Loja
– Técnico de Enfermagem do Trabalho
– Vendedor
– Vendedor Ativo de Crédito por Telefone
– Vendedor de Materiais de Construção *CNH B*
– Vendedor Projetista de Móveis Planejados
– Vidraceiro *CNH A/B*
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Mãe e filhas são mortas a facadas na Martim de Sá em
Caraguatatuba

Uma mãe e suas duas filhas foram mortas a facadas nesta quinta-feira (15), no bairro
Martim de Sá, em Caraguatatuba.
Segundo a polícia, o crime aconteceu em um imóvel próximo à praia. A vítima mais velha é
uma mulher de 40 anos. Ela teria sido abordada no imóvel pelo ex-companheiro, que a
atacou com facadas.
Em seguida, o homem esfaqueou as filhas da vítima, de 15 e 13 anos, que não resistiram
e morreram no local. Na residência havia uma criança de 9 anos que foi golpeada, mas
conseguiu fugir, foi socorrida pelo Grupamento de Bombeiros Maritmo (GBMar) e
encaminhada ao Hospital Stella Maris. Não há informações sobre seu estado de saúde.
O homem que golpeou e matou as vítimas conseguiu fugir e, de acordo com a polícia, ele é
funcionário da prefeitura da cidade.
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PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica
da UTGCA (Base de Gás)
As vagas são para início imediato e também para compor cadastro de reserva

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba irá receber a partir desta sextafeira (16), currículos com experiência na área industrial para atuar na parada técnica
(quando a empresa realiza em um curto período de tempo, manutenções preventivas e
corretivas), da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato, (Base de Gás).
De acordo com a prefeitura, as vagas disponíveis são para: caldeireiro industrial,
encanador industrial, montador de andaimes, pintor industrial, isolador industrial, funileiro
industrial e soldador tig/er. As vagas são para início imediato e também para compor
cadastro de reserva.
Na segunda-feira (20) e terça-feira (21), o PAT irá receber também currículos para ajudante
prático industrial e auxiliar de serviços gerais, também com experiência na área industrial.
Os currículos serão recebidos de forma presencial, das 8h às 12h. Nesta seleção, não será
permitido o envio de currículos por email.
Os interessados devem comparecer ao Posto de Atendimento ao Trabalhador, levando RG,
CPF, CTPS, PIS e o currículo. O PAT está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré.
Mais informações no telefone (12) 3882-5211.
A prefeitura ressalta, que o PAT só realiza a captação de currículos e encaminhamentos
para empresa. A seleção e contratação é de responsabilidade total do empregador.
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Suspeito de matar mãe e filhas a facadas é morto por policiais em
Caraguatatuba
O crime aconteceu no bairro Martim de Sá

A Polícia Militar confirmou nesta sexta-feira (16), que o suspeito de matar uma mãe e suas
filhas no bairro Martim de Sá nesta quinta-feira (15), foi morto em confronto com policiais.
Segundo a PM, as equipes receberam denúncias que o homem havia saído do bairro
Capricórnio em direção à Rodovia Rio-Santos. Ele foi avistado próximo ao bairro Jetuba e
fugiu para um terreno baldio, onde se escondeu.
Os policiais entraram no local e foram surpreendidos com golpes de faca vindos do
suspeito, um policial ficou ferido. Houveram disparos contra ele e o Serviço Médico de
Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu e morreu no local.
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EX-COMPANHEIRO MATA MULHER E DUAS FILHAS DELA A FACADAS
EM CARAGUATATUBA. UMA TERCEIRA FILHA CONSEGUIU FUGIR.
Um crime chocante e assustador foi registrado na manhã desta quinta-feira (15), no bairro
Marim de Sá, em Caraguatatuba. Uma mulher de 40 anos e duas de suas três filhas – de
15 e 13 anos – foram mortas a facadas pelo ex-companheiro dela, já identificado. Uma
criança, a terceira filha, também foi ferida e socorrida ao hospital da cidade após fugir.
Policiais civis e militares fazem buscas pelo assassino. O crime aconteceu pela manhã
numa casa localizada na rua Ana Francisca Facchini. Equipes da Polícia Civil e a Polícia
Científica estiveram no local para perícia. A investigação é comandada pelo delegado titular
de Caraguatatuba, Dr. Vanderlei Pagliarini. Os corpos foram levados pelo IML. O casal era
servidor público municipal. A Prefeitura de Caraguatatuba informou que lamenta o ocorrido
e garante que irá contribuir com as investigações, caso seja necessário. O suspeito deu as
facadas nas vítimas e fugiu de bicicleta. Uma amiga do casal, que não quer ser
identificada, disse ao “Nova Imprensa” que o relacionamento não vinha bem, que teriam
discutido e ele havia sido violento com a vítima em uma viagem à Angra há pouco tempo.
Informou ainda que o padrasto não se dava bem com as enteadas. “Ele era possessivo e
via a esposa como um troféu”, conta a testemunha, e por esse motivo, a vítima teria
pedido que o homem saísse de casa, o que pode ter motivado o crime. A Polícia faz
incursões na mata entre Praia Brava e Lagoa Azul, pois suspeita que o homem tenha
fugido para esse local. Várias viaturas e bombeiros pela água.
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CARAGUATATUBA PERMANECE NO COMBATE À DENGUE.

As ações de combate à dengue continuam sendo realizadas pela Prefeitura de
Caraguatatuba, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no município. O
resultado da Avaliação de Densidade Larvária (ADL) no município, realizada em junho pelos
agentes de controle da dengue, é hoje de 1,8%. De acordo com os parâmetros do
Ministério da Saúde, esse percentual indica que é preciso estar em estado de alerta. Índice
menor que 1,0% é satisfatório e se está acima de 4,0% é considerado alto risco. O
resultado apontou que o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti na ‘área 5’ foi de
3,5%. Essa área inclui os bairros Jardim Britânia, Praia das Palmeiras, Pontal Santamarina,
Golfinhos, Morro do Algodão e Porto Novo, localizados na região sul. Desde segunda (12),
os agentes de controle da dengue realizam a nebulização no bairro Golfinhos. A ação
segue até sexta-feira (16). O horário da aplicação do inseticida é das 8h às 14h. Na terça
(13), uma equipe foi enviada à Casa Branca, região norte, para fazer o bloqueio mecânico,
que inclui a eliminação de criadouros do mosquito. Na quarta-feira (14), o bairro Morro do
Algodão recebeu os agentes, das 8h às 17h. Para que o combate ao mosquito seja ainda
mais eficiente, a população também precisa fazer a sua parte. Os moradores podem fazer
vistorias semanais em seus imóveis para eliminar os criadouros. Isso contribui para o
trabalho da equipe. Outra ferramenta no combate à dengue é o ‘Caraguatatuba 156’ que,
além do telefone, conta com o aplicativo. É através do serviço que o morador pode fazer
denúncias de locais que tenham possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
@caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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MULHER AVISTA PM, TENTA FUGA E É PRESA COM MAIS DE 3 QUILOS
DE DROGAS.
Por volta das 19 horas de quarta-feira (14), uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar
do Interior, durante patrulhamento pelo residêncial Nova Caraguá I, avistou uma mulher
que tentou empreender fuga ao perceber a presença policial, jogando uma sacola no
telhado de uma residência. Foi feita a abordagem e durante entrevista a mulher confessou
que na sacola havia drogas que seriam distribuídas pelos pontos de venda da região.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à criminosa e recolhida à cadeia pública. Foram
apreendidas: 450 porções de crack, 466 porções de maconha e 696 porções de cocaína,
totalizando 3,123 kg de drogas.
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ASSASSINO DA EX-COMPANHEIRA E SUAS FILHAS ESTÁ MORTO.

O homem que matou a ex-companheira e suas duas filhas a facadas e deixou uma criança
ferida, nessa quinta-feira (15) em Caraguatatuba, está morto. A funcionária pública Daniela
Grecchi, de 40 anos, e suas duas filhas – de 15 e 13 anos – foram mortas a facadas.
Desde então, policiais civis e militares faziam buscas pelo assassino, que foi localizado por
volta de 22h e morto após confronto. O assassino teria atacado um policial com uma faca
e foi morto no bairro Getuba. A operação de busca pelo criminoso contou com apoio de
policiais militares do Baep, incluindo cães farejadores (foto). Equipes se dividiram por
áreas urbanas e de mata. Assim como Daniela, Julio Cesar Cardoso também era
funcionário público. Ambos trabalhavam no Centro de Controle de Zoonoses da cidade. O
assassinato da mulher e das duas filhas adolescentes aconteceu pela manhã, por volta
das 9h, numa casa localizada na rua Ana Francisca Facchini. A investigação é comandada
pelo delegado titular de Caraguatatuba, Dr. Vanderlei Pagliarini. O homem não era pai das
adolescentes que foram mortas nem da criança ferida. Os corpos foram levados pelo IML.
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PAT CARAGUÁ RECEBE CURRÍCULOS PARA ÁREA TÉCINCA DA
PARADA DE GÁS.

O PAT de Caraguatatuba recebe nesta sexta-feira, segunda e terça-feira (16, 19 e 20/7),
currículos com experiência na área industrial para atuar na parada técnica, quando a
empresa realiza em um curto período de tempo, manutenções preventivas e corretivas, da
Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA (Base de Gás). As vagas técnicas
disponíveis são: caldeireiro industrial, encanador industrial, montador de andaimes, pintor
industrial, isolador industrial, funileiro industrial e soldador tig/er. O PAT esclarece que as
vagas são para início imediato e também para compor cadastro de reserva. Já na segunda
e terça-feira (20 e 21), o Posto irá receber também currículos para ajudante prático
industrial e auxiliar de serviços gerais, também com experiência na área industrial. Os
currículos serão recebidos de forma presencial, no PAT, das 8h às 12h. Nesta seleção, não
será permitido o envio de currículos por email. Os interessados devem comparecer ao PAT,
levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua
Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. O PAT reforça que
só realiza a captação de currículos e encaminhamentos para empresa. A seleção e
contratação é de responsabilidade total do empregador. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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CARAGUATATUBA COMEÇA SEGUNDA-FEIRA (19) VACINAÇÃO EM
JOVENS ACIMA DE 25 ANOS.
Para acelerar a imunização da população contra a Covid-19, a Prefeitura de Caraguatatuba
vacina, a partir desta segunda-feira (19), as pessoas com mais de 25 anos. O
agendamento ocorre para quem fez a solicitação da vacina no aplicativo ‘Caraguatatuba
156’ até a última quarta-feira, dia 14 de julho. Com a ampliação, a expectativa da
Prefeitura é vacinar 7.750 pessoas. Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve aguardar um novo lote de doses, a ser enviado
pelo Governo do Estado. Para ser vacinado é fundamental que a pessoa confirme o
agendamento no ‘Caraguatatuba 156’, assim que receber a notificação, que acontece pelo
próprio aplicativo e também por e-mail. Caso não confirme o agendamento no aplicativo,
ou não compareça no dia da vacinação, ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por
conta da marca, a pessoa tem seu cadastro cancelado e deverá realizar uma nova
solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo automaticamente para o fim da fila. Até esta sextafeira (16), Caraguatatuba recebeu 84.248 doses de vacina. Desse total já foram aplicadas
60.443 de primeira dose e 20.120 de segunda ou dose única. No geral, a cidade aplicou
80.563
doses.
@caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua
@drjoseernesto
@vertatoaguilar
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Mãe e duas filhas são mortas a facadas em Caraguatatuba
Uma criança também foi ferida, mas resgatada com vida. Assassino está foragido

Mãe de 40 anos e duas filhas, de 15 e 13 anos, foram mortas a facadas na manhã desta
quinta-feira (15), em Caraguatatuba. Uma criança de 9 anos foi socorrida com vida pelo
Corpo de Bombeiros.
A ocorrência foi em uma casa no bairro Martim de Sá. De acordo com a Polícia Civil, o
principal suspeito pelo crime é o atual namorado da vítima. O homem tem 47 anos e é
funcionário da prefeitura de Caraguatatuba.
Ele não era o pai das crianças. Após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta e entrou em uma
área de mata. A polícia faz buscas pelo criminoso.
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PM faz buscas em área de mata por assassino de mãe e duas filhas
em Caraguatatuba
Principal suspeito é um homem de 47 anos, que fugiu de bicicleta do local do crime

A Polícia Militar faz buscas em uma área de mata próxima ao bairro Martim de Sá pelo
assassino de mãe e duas filhas na manhã desta quinta-feira (15), em Caraguatatuba.
O principal suspeito pelo crime é um homem de 47 anos que tinha um relacionamento com
a vítima, Daniela Nogueira. Ele é funcionário da prefeitura e fugiu de bicicleta da casa.
Três pessoas foram assassinadas: Daniela, de 40 anos, duas filhas dela de 15 e 13 anos,
além de uma criança de nove anos que foi atacada, mas conseguiu fugir e foi socorrida
pelo Corpo de Bombeiros. Ela não corre risco de morrer, de acordo com a Polícia Civil.
Para encontrar o assassino, a Polícia Militar faz buscas em uma área que fica entre o
bairro do crime e o Jardim Capricórnio. A área é de grande extensão. Além de policiais
militares, cães do Canil da Polícia Militar auxiliam nas buscas.
“Tanto a Polícia Civil quanto a Militar estão no encalço dessa pessoa. As informações dão
conta de que ele se encontra em meio às matas do município de Caraguatatuba e em
fuga”, diz o delegado Vanderlei Pagliarini.
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Morre em confronto com a polícia homem que matou namorada e
duas adolescentes em Caraguatatuba
Júlio Cesar Cardoso fugiu para uma área de mata após o triplo homicídio no bairro
Martim de Sá

Julio Cesar Cardoso, de 37 anos, morreu após confronto com policiais militares no bairro
do Getuba, em Caraguatatuba, na noite desta quinta-feira (15). No início da manhã,
ele matou a facadas a namorada Daniela Nogueira, 40 anos, e duas filhas dela, de 15 e 13
anos, no bairro Martim de Sá.
Julio era funcionário da prefeitura de Caraguatatuba. Após cometer o crime, ele fugiu da
casa das vítimas de bicicleta. Uma criança de nove anos conseguiu fugir do local. Ela se
feriu na fuga e foi levada ao hospital Stella Maris, onde não corre risco de morrer.
A busca por Julio Cesar Cardoso teve início logo após o triplo homicídio. Ele entrou em uma
área de mata entre o bairro do crime e o Jardim Capricórnio. Equipes especializadas em
buscas por mata, além de equipes do canil da Polícia Militar participaram das buscas.
O criminoso foi encontrado por volta das 22h próximo ao bairro do Getuba, onde resistiu à
ordem de prisão e entrou em confronto com os policiais militares, sendo morto a tiros.
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Mãe e duas filhas mortas em Caraguatatuba serão enterradas em
Piracicaba
Daniela Nogueira e suas filhas adolescentes foram assassinadas a facadas em
Caraguá

Daniela Nogueira, 40 anos, e suas duas filhas adolescentes, de 15 e 13 anos, serão
enterradas na tarde desta sexta-feira (16), em Piracicaba. Elas foram mortas a
facadas pelo namorado de Daniela na última quinta-feira (15) no bairro Martim de Sá, em
Caraguatatuba.
O responsável pelo crime, Julio Cesar Cardoso, foi morto após confronto com policiais
militares na noite de quinta-feira, no bairro Getuba.
Além das três vítimas, uma outra filha de Daniela, de nove anos, conseguiu fugir da casa.
Ela foi resgatada com ferimentos e levada para o hospital Stella Maris, onde está
internada. Ela não corre risco de morrer.
O enterro das três vítimas está previsto para 16h30 no Cemitério da Saudade, no bairro
Vila Monteiro, em Piracicaba.
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Mãe e duas filhas são mortas em Caraguatatuba (SP); namorado é
suspeito

Uma mulher e suas duas filhas adolescentes foram mortas a facadas hoje em
Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. O principal suspeito do crime é o namorado da
mãe.
Uma terceira filha da vítima também foi ferida, mas conseguiu fugir. A cena do crime foi a
casa em que a funcionária pública Daniela Grecchi, de 40 anos, morava com as meninas,
na rua Ana Francisca Fachini, no bairro Martin de Sá, segundo informações da Polícia
Militar.
Segundo as primeiras informações das autoridades, Daniela estava no imóvel com as três
filhas, de 15, 13 e 9 anos, quando o namorado chegou. Eles teriam iniciado uma
discussão, e o homem, armado com uma faca, matou a mulher e as duas filhas
adolescentes dela.
A filha caçula chegou a ser agredida, mas conseguiu fugir e pedir por socorro.
Daniela e as filhas mais velhas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. A
criança foi socorrida pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo e levada ao Hospital Stella
Maris.
O hospital informou que não está autorizado a informar o estado de saúde dela. As filhas
eram de um relacionamento anterior de Daniela.
"A gente não sabe o que pode ter acontecido, se eles estavam brigados. A Daniela sempre
foi muito calada, não comentava muito sobre a vida pessoal. Ela era uma mãe maravilhosa
e muito dedicada. As filhas eram a vida dela", conta uma amiga, que pediu para não ter o
nome divulgado.

Suspeito fugiu para mata
Depois do crime, o suspeito fugiu de bicicleta em direção a uma área de mata. A polícia
afirmou que cercou o local e está fazendo buscas.
Durante a tarde de hoje, agentes encontraram uma bicicleta escondida em um matagal
próximo à trilha que dá acesso à praia Brava. A polícia acredita que seja a usada pelo
suspeito.

Assim como Daniela, o homem também é funcionário da prefeitura. Além de namorados,
os dois eram colegas de trabalho e atuavam no Centro de Zoonoses da cidade.

Em caso de violência, denuncie
Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.
Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou
ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em
agressões cometidas por familiares.
Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à
Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.
Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional
de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.
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Após fuga, homem suspeito de matar mãe e duas filhas morre
baleado pela PM

O homem apontado como sendo o principal suspeito de matar a funcionária pública
Daniela Grecchi, de 40 anos, e as duas filhas dela a facadas, em Caraguatatuba, no litoral
de São Paulo, foi morto pela Polícia Militar, na noite de ontem, horas depois do crime. O
rapaz era namorado da mulher.
A morte do suspeito, que não teve o nome divulgado, foi confirmada pela Polícia Militar.
Segundo a corporação, depois do crime, o homem fugiu em uma bicicleta e se escondeu
em uma área de mata, próxima à residência onde mãe e filhas moravam, no bairro Martim
de Sá.
Por volta das 19h30, a PM recebeu uma denúncia dizendo que o suspeito havia sido visto
caminhando próximo a residências no bairro Jetuba e seguia em direção à rodovia RioSantos.
Ainda segundo a PM, com a chegada dos policiais o suspeito teria se escondido em um
terreno baldio.
Ao entrar no local, um policial foi surpreendido com dois golpes de faca, que atingiram os
braços dele. A polícia, então, teria atirado contra o homem, ainda segundo a corporação.
A PM informou ainda que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado
para socorrer o suspeito, mas ele morreu no local.

O crime
Além da morte da mulher e suas duas filhas adolescentes, uma terceira filha também foi
ferida, mas conseguiu fugir. A cena do crime foi a casa em que a funcionária pública
Daniela Grecchi morava com as meninas.
Daniela estava no imóvel com as três filhas, de 15, 13 e 9 anos, quando o namorado
chegou. Eles teriam iniciado uma discussão, e o homem, armado com uma faca, matou a
mulher e as duas filhas adolescentes dela. A filha caçula chegou a ser agredida, mas
conseguiu fugir e pedir por socorro.
Daniela e as filhas mais velhas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.
Assim como Daniela, o homem também é funcionário da prefeitura. Além de namorados,

os dois eram colegas de trabalho e atuavam no Centro de Zoonoses da cidade.
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Homem ataca e mata ex e duas filhas dela a facadas
Ele ainda esfaqueou outra filha da mulher, de 09 anos, que foi socorrida em estado
grave.

Um homem matou a ex-namorada e duas filhas dela e ainda feriu a caçula, de 09 anos, na
cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. O crime ocorreu na manhã desta
quinta-feira (15).
Vizinhos das vítimas contaram que ouviram os gritos de socorro dentro da casa. Ele atacou
as vítimas com golpes de faca.
Quando os socorristas chegaram no local, a mãe, Daniela, de 40 anos e as filhas, Maria
Eduarda de 15 e Manuela de 13 já estavam mortas. A menina mais nova, de 9 anos, está
internada em estado grave com ferimentos na cabeça.
De acordo com testemunhas que eram próximas do casal, o suspeito é funcionário da
prefeitura de Caraguatatuba. Ele e Daniela ficaram juntos por cerca de três anos. O
suspeito não aceitava o fim do relacionamento e tentou reatar com a vítima diversas
vezes. Equipes da polícia civil e militar tentam localizá-lo.
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PAT de Caraguatatuba recebe currículos para atuar na parada técnica
da base de gás

O PAT de Caraguatatuba recebe nesta sexta-feira, segunda e terça-feira (16, 19 e 20/7),
currículos com experiência na área industrial para atuar na parada técnica, quando a
empresa realiza em um curto período de tempo, manutenções preventivas e corretivas,
da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA (Base de Gás).
As vagas técnicas disponíveis são: caldeireiro industrial, encanador industrial, montador de
andaimes, pintor industrial, isolador industrial, funileiro industrial e soldador tig/er.
O PAT esclarece que as vagas são para início imediato e também para compor cadastro de
reserva.
Já na segunda e terça-feira (20 e 21), o Posto irá receber também currículos para ajudante
prático industrial e auxiliar de serviços gerais, também com experiência na área industrial.
Os currículos serão recebidos de forma presencial, no PAT, das 8h às 12h. Nesta seleção,
não será permitido o envio de currículos por email.
Os interessados devem comparecer ao PAT, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O
Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações
no telefone (12) 3882-5211.
O PAT reforça que só realiza a captação de currículos e encaminhamentos para empresa. A
seleção e contratação é de responsabilidade total do empregador.
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Crime bárbaro em Caraguá: mulher e duas filhas são mortas a
facadas por ex-companheiro; Polícia faz buscas por assassino

Um crime bárbaro foi registrado, na manhã desta quinta-feira (15/7), no bairro Marim de
Sá, em Caraguatatuba. Uma mulher de 40 anos e suas duas filhas – de 15 e 13 anos –
foram mortas a facadas pelo ex-companheiro, já identificado. A terceira filha – uma criança
de 9 anos – também foi ferida e socorrida ao hospital da cidade. Policiais civis e militares
fazem buscas pelo assassino.
O crime aconteceu pela manhã, por volta das 9h, numa edícula localizada na rua Ana
Francisca Facchini. Até às 13h, equipes da Polícia Civil e a Polícia Científica estavam no
local para perícia. A investigação é comandada pelo delegado titular de Caraguatatuba, Dr.
Vanderlei Pagliarini.
O homem não é pai das adolescentes que foram mortas nem da criança ferida. O indivíduo
era funcionário público municipal. Em nota, “a Prefeitura de Caraguatatuba informa que
lamenta o ocorrido e garante que irá contribuir com as investigações, caso seja
necessário”.
Os corpos foram levados pelo IML. Ainda hoje mais informações sobre o caso no Radar
Litoral.
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