Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na
mídia.
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Mãe e duas filhas foram assassinadas com golpe de faca
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Caraguatatuba vacina jovens com mais de 25 anos a partir de
segunda-feira

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 sexta-feira (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.
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Homem que matou três mulheres a facadas é morto durante
abordagem policial

Um homem, de 37 anos, morreu após resistir a uma abordagem policial na madrugada
desta sexta-feira (16), em Caraguatatuba. O autor era procurado por um triplo homicídio
consumado e um homicídio tentado ocorrido na manhã de quinta-feira (15) no bairro
Martim de Sá.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no local do crime foram
encontradas três mulheres com golpes de faca, sendo uma mulher de 40 anos (a
funcionária pública Daniela Grecchi), e suas filhas de 15 e 13 anos. O corpo de Daniela foi
encontrado no quarto de casal com diversos golpes de faca, com indícios de luta corporal.
A filha caçula de Daniela, de 9 anos, chegou a ser agredida, mas conseguiu fugir e foi
levada ao hospital. O hospital disse que não pode fornecer informações sobre pacientes,
mas segundo informações extraoficiais ela teria tido alta.
O assassino era namorado de Daniela e também era funcionário da prefeitura. Os dois
atuavam no Centro de Zoonoses de Caraguatatuba. As filhas eram de um relacionamento
anterior de Daniela.
Durante a madrugada desta sexta-feira (16), policiais visualizaram o autor do crime no
bairro Massaguaçu. Ele tentou fugir correndo para um terreno baldio. Os policiais o
perseguiram e disseram que, quando se aproximaram dele, ele estava com uma faca e
reagiu partindo para cima dos PMs, desferindo golpes. Segundo a SSP, foi nesse momento
que policiais realizaram dois disparos de arma de fogo, que atingiram o criminoso, tendo
sido registrada morte decorrente de intervenção policial. Após o ocorrido, foi acionado o
resgate, e uma viatura do corpo de bombeiros compareceu, atestando o óbito. Foi
solicitada perícia para ambos os locais.
Pronunciamento do prefeito
Na manhã desta sexta-feira (16), o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior (MDB),
comentou o caso em uma transmissão ao vivo. “Eu quero me solidarizar com toda a
família, que ontem houve esse crime brutal em Caraguatatuba, por outro lado também
quero parabenizar as polícias, a Polícia Civil em nome do doutor Vanderlei, do Toninho, a
Polícia Militar em nome do tenente coronel Paes, que agiram muito rápido. E agora a gente
tem como continuar cada vez mais pensando que não podemos deixar acontecer crimes
contra mulheres. Então, é importante que você, mulher, denuncie caso haja agressões,

caso você esteja sendo coagida. Nós criamos um programa em 2017/2018 de
acolhimento a mulheres vitimizadas. Então Caraguatatuba tem uma estrutura para
receber, mas é importante você que está nos acompanhando agora, que fale, não tenha
medo não”, disse Aguilar.
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Escritora de Caraguá celebra a vida com o livro “O encantador de
pessoas”

A vida é para ser experimentada! Esse foi o lema do arquiteto Eduardo Heitor Soban, de
Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, dono de uma risada vibrante e com uma
maneira original e generosa de enxergar o mundo. Essa história de amor com a vida virou
livro, “O encantador de pessoas”, escrito por sua filha, a jornalista Liv Soban.
A obra, que acaba de sair do forno, é um presente ao leitor: a escritora narra passagens
marcantes da convivência com o pai, seu Babbo, até os dias de sua partida. “Em tempos
tão dolorosos, de constantes perdas e frequente luto, essa autobiografia vem nos lembrar
de honrar e celebrar a história dos que se foram, ao revivermos a memória de nossos
mortos”, ressalta.
Emocionante, o livro é atravessado por relatos dolorosos, vividos pela família na luta contra
o câncer de Eduardo; mas é também com vivacidade que Liv nos conduz pelos dias de
convivência com ele, revisitando dias ensolarados de alegrias.
Cumplicidade
Aos nove anos de idade, a pequena Liv decidiu que ficaria com seu Babbo após o divórcio
dos pais, e, desse ponto em diante, vemos os dois construírem uma relação cada dia mais
próxima e particular. É com ele que Soban divide seus momentos cruciais: do primeiro
beijo à perda da virgindade, sendo os dois cúmplices em tudo.
É também ao pai que Soban endereça o livro, dirigindo-se sempre ao Babbo, mantendo
vivo o diálogo entre os dois. Com ele, aprendeu a dirigir, a velejar, a festejar; com ele,
dividiu o amor pelos animais, a alegria de reunir amigos e familiares, a celebração da
natureza e o amor à vida!
Soban também descreve em profundidade a relação com as tias, os primos e primas da
família paterna, e retrata com profusa admiração a irmã mais velha, Eva. A autora reserva
poucas palavras à mãe, que conhecemos de maneira discreta. Por meio de uma escrita
coesa, nos leva às risadas e às lágrimas com a mesma facilidade.

Assim, a escritora nos convida a um “banquete literário”: possibilitando momentos de
profunda reflexão ao rever a vida!
Sobre a autora
Liv Soban é jornalista, mestre em Comunicação e Marketing pela UCA (University for
Creative Arts). Há 15 anos, constrói estratégia de marcas, planos de marketing,
comunicação e comercial em diversos segmentos. Atua também como relacionamento e
porta-voz de empresas. Proprietária da Agência Liv 360º, se formou na Cásper Líbero e fez
cursos na área de comunicação na FGV, IBMEC, USP, Copenhagen Business School e
LondonSchool Of Design and Marketing.
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Arraiá Drive-Thru da APAE acontece neste sábado em Caraguatatuba

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) promove neste sábado (17), o
Arraiá Pegue e Leve, com comidas tradicionais julinas, na sede no Indaiá, em
Caraguatatuba.
O montante arrecadado será revertido para manutenção da associação que atende, hoje,
147 alunos.
A entrega começa a partir das 15h e o público pode escolher entre doces e salgados:
bolinho caipira, cuzcuz paulista, caldinho de abóbora ou mandioca, milho, torta de frango,
espetinho de frutas com cobertura de chocolate, arroz doce, canjica, maçã do amor, bolos,
chocolate quente, quentão e refrigerantes.
A APAE fica na Avenida Bahia, 633, no bairro Indaiá.
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Polícia Ambiental resgata bicho-preguiça durante Operação Curupira

Na tarde de hoje (17/07), durante “Operação Curupira”, a Polícia Militar Ambiental foi
acionada após transeuntes visualizarem um bicho-preguiça em uma ponte no bairro do
Capricórnio em Caraguatatuba. Alguns moradores preocupados com o risco do bichopreguiça ir para a rodovia e ser atropelada, tentaram manter o animal em local seguro, até
a chegada da Polícia Militar Ambiental.
No local os policiais constataram ser um animal adulto e sem ferimentos, não sendo
possível precisar o sexo. Utilizando técnicas de captura e manejo de animais silvestres, os
policiais capturaram a preguiça e realizaram a soltura em seu habitat natural.
Apesar da aparência de boazinha, ao sentirem-se ameaçadas oferecem grandes riscos
devido às suas longas garras, que é utilizada para subir nas árvores e como defesa.
A Polícia Militar Ambiental orienta que seja acionada para realizar a captura adequada dos
animais silvestres, evitando lesões em quem possa tentar realizar a captura e preservando
a integridade física do animal.
Denúncias podem ser feitas através dos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Militar
Ambiental de Caraguatatuba.
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Operação Praia Limpa retira 33 toneladas de resíduos da região
Central de Caraguá

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba percorreu na manhã de sextafeira (16/7) as praias da região Central da cidade com o mutirão ‘Operação Praia Limpa’.
A equipe da empresa terceirizada Pioneira, envolvendo 70 funcionários, fez a limpeza da
praia do Camaroeiro até a ponte do Rio Santo Antônio. Cerca de 33 toneladas de resíduos
foram recolhidas da faixa de areia.
Além da recolha, a equipe faz a manutenção da vegetação com roçadeira, deixando a praia
com um aspecto melhor para os banhistas e visitantes.
A força-tarefa de limpeza de praias tem ocorrido toda sexta-feira e o principal objetivo é
manter as praias limpas, retirando os microlixos e resíduos rejeitados pelo mar.

Clipping de Notícias: 16/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Radar Litoral

Problemas com financeiras e telefonia celular são as principais
queixas do 1º semestre do Procon de Caraguá

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 termo. 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: 16/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Radar Litoral

Caraguatatuba vacina jovens com mais de 25 anos a partir de
segunda-feira

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 sexta-feira (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.
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Bicho-preguiça é resgatado no Capricórnio em Caraguatatuba
O animal foi resgatado após ser visto atravessando uma ponte por moradores da
região. Ele foi devolvido ao seu habitat natural por agentes da Polícia Ambiental.

A Polícia Militar Ambiental resgatou, na manhã de sábado (17), um bicho-preguiça que
estava no bairro do Capricórnio, em Caraguatatuba.
Agentes foram acionados após moradores da região virem o animal atravessando uma
ponte do bairro.
Após ser localizado, ele foi capturado e, sem nenhum ferimento, foi devolvido ao seu
habitat natural.
A Polícia Militar Ambiental orienta que sempre seja acionada para realizar a captura
adequada dos animais silvestres, o que evita lesões tanto aos animais quanto a quem está
tentando capturá-lo.
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Suspeito de ter matado mãe e filhas é morto após atacar PM em
Caraguatatuba

O homem suspeito de ter matado mãe e filhas na tarde de quinta-feira (15) foi morto após
atacar um PM com golpes de faca na noite do mesmo dia, em Caraguatatuba.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o homem havia
deixado o bairro Capricórnio e seguido no sentido da Rodovia Rio-Santos. Nas buscas, por
volta das 22h, os policiais viram o suspeito próximo de casas no Jetuba e ele tentou se
esconder em um terreno baldio.
Na ação, quando os policiais entraram no terreno, o homem desferiu facadas no braço de
um dos policiais e foi alvejado em seguida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
ASSASSINATO.
Uma mãe de 40 anos e duas filhas, de 15 e 13 anos, foram mortas a facadas no bairro
Martim de Sá. O caso foi na Rua Ana Francisca Fachine, onde as três não resistiram aos
ferimentos que teriam sido causados pelo companheiro da vítima. 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.
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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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Mãe e filhas mortas a facadas serão sepultadas às 17 horas em
Piracicaba

Daniela Grecchi, de 39 anos e suas filhas, Maria Eduarda, de 15 anos e Manoela, de 13
anos, assassinadas na manhã de ontem, em Caraguatatuba, serão sepultadas, às 17
horas desta sexta(16), no Cemitério de Vila Rezende, em Piracicaba, interior de São Paulo.
Os corpos serão velados por parentes na sala 1 do cemitério e, em seguida, sepultados,
juntos, no jazigo 109, que fica na quadra 3, do Vila Resende.
Os corpos das filhas tiveram um velório extra, na manhã desta sexta, no Cemitério Recanto
das Flores, em Caraguatatuba, para despedidas dos coleguinhas onde as meninas
estudavam. Por volta das 11 horas, os três corpos seguiram com destino a Piracicaba.
O clima, ontem e hoje, foi de muita tristeza na escola Emef Prof. Luiz Ribeiro Muniz onde
estudava a Manuela Grecchi Monreal e no Colégio Objetivo, onde estudava Maria Eduarda.
A Emef Prof. Luiz Ribeiro Muniz postou uma nota de pesar na página oficial da escola nas
redes sociais: “Um dia muito triste e que ficará para história de nossa cidade, precisamos
de paz”.
Mãe e filhas foram mortas a facadas pelo companheiro de Daniela, Júlio César Cardoso, de
47 anos, conhecido como “Carioca”, na casa em que a família morava no bairro Martim de
Sá. A filha mais nova, Mariana, de 9 anos, conseguiu sobreviver e está fora de perigo.
O assassino, que fugiu após matar a mãe e as duas filhas, se embrenhando nas matas
entre a Praia Brava e Capricórnio, foi localizado por volta das 21 horas de ontem, pela
polícia militar, nas proximidades do bairro Alto do Getuba, região norte de Caraguatatuba.
Ao receber voz de prisão, “Carioca” teria reagido e atingido a golpes de faca um dos
policiais, acabou sendo baleado com dois tiros no tórax e faleceu no local. O corpo dele
permanece no IML(Instituo Médico Legal) de Caraguatatuba. Segundo informações, até às
14 horas, nenhum parente dele tinha comparecido ao IML para tratar do sepultamento.
A polícia tenta descobrir os motivos que levaram “Carioca” a cometer crimes dos mais
violentos: as três vítimas foram mortas, praticamente, degoladas. A violência e brutalidade
cometida por “Carioca” surpreendeu até mesmo policiais experientes e de longa carreira. O
crime foi considerado como um dos mais brutais ocorridos na cidade.
Daniela e “Carioca” vinham de um relacionamento de cerca de três anos. Os dois
trabalhavam no setor de Zoonoses da Prefeitura de Caraguatatuba. Ele chegou a morar na
casa de Daniela, mas, ultimamente, não vinha residindo no local.

Existem três hipóteses sobre o que teria levado “Carioca” a cometer crimes tão brutais: a
possibilidade de Daniela não querer mais manter o relacionamento; ciúmes exagerado por
parte dele; e, um possível surto psicótico. Com a morte dele, dificilmente, saberemos o que
teria levado ele a tentar matar a golpe de facas toda a família. Um crime que revoltou a
cidade de Caraguatatuba.
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Polícia Ambiental realiza operação especial no Litoral Norte

A Polícia Militar Ambiental encerra nesta sábado(17), a operação “Curupira” para combater
crimes contra o meio ambiente em todo o Estado. A fiscalização também ocorre nas quatro
cidades do Litoral Norte.
A ação que foi iniciada ontem, sexta(16), ocorre em comemoração ao “Dia de Proteção às
Florestas”, celebrado no dia 17 de julho – a mesma data que marca o “Dia do Curupira”,
cujo personagem personifica misticamente o protetor das florestas contra degradadores
criminosos.
Participam das atividades, que se estendem até amanhã (17), mais de 1,2 mil militares,
com apoio de 450 viaturas, entre quatro rodas, náuticas e drones. As equipes realizam o
policiamento ostensivo marítimo e terrestre com vistas aos infratores do meio ambiente,
sobretudo aqueles que põem em risco a qualidade de vida, segurança e saúde Pública.
Além da ação operacional, a Instituição também lançará, neste sábado (17), a campanha
“Polícia Militar Ambiental há 72 anos protegendo as Florestas”. A iniciativa será divulgada
por meio das redes sociais para participação da sociedade.
Proteção às florestas
Atacar as Florestas significa atentar contra a vida do ser humano, visto que destrói fontes
de água doce e com elas, tanto a fauna quanto a flora são afetadas. O desflorestamento
fragiliza o solo, expondo-o à erosão, e leva ao aumento da temperatura, além de outras
consequências negativas. Assim, também sofrem os animais silvestres, pois muitos
dependem das florestas para assegurar sua sobrevivência.
A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade, em São Paulo possui um
índice de remanescentes de 32,6%, segundo o Inventário Florestal (2020) da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente. Entre as dezenas de Unidades de Conservação, a vertente
atlântica apresenta as melhores condições de cobertura vegetal nativa e de áreas
protegidas, com destaque para a Serra do Mar.
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Depois de 10 horas de buscas, assassino de três mulheres é morto
Aproximadamente 150 policiais participaram da operação

Depois de mais de 10 horas de buscas, Júlio César Cardoso, conhecido como
Carioca, assassino da ex-mulher e de suas duas filhas, foi cercado e morto pela polícia, no
início da madrugada desta sexta-feira (16).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o homem, de 37 anos,
"morreu após resistir a uma abordagem policial".
O triplo homicídio
Na manhã desta quinta-feira (15), os policiais militares foram acionados para uma
ocorrência triplo homicídio, no bairro Martim de Sá. No local, foram encontradas a
servidora pública municipal Daniela Grecchi, de 40 anos, e duas de suas filhas, de 15 e 13
anos mortas.
A filha mais nova, de 9 anos, se jogou da sacada da casa, conseguiu escapar e pedir
socorro. Ela foi encaminhada à Casa de Saúde Stella Maris, onde segue internada. Uma
das filhas foi encontrada na edícula nos fundos do imóvel, trajando somente roupa íntima.
No interior da casa principal, no corredor de acesso aos quartos, estava a outra filha. No
quarto do casal, foi encontrado o corpo de Daniela, com diversos golpes de faca, com
indícios de luta corporal, segundo descrição policial.
Caça ao assassino
Logo após o crime, Carioca foi filmado fugindo de casa de bicicleta, com uma pequena
mochila nas costas. As buscas se iniciaram na Praia Brava, onde posteriormente foi
encontrada a bicicleta.
Reforços policiais foram chamados e as buscas partiram para a Praia do Capricórnio e o
bairro Jetuba, já na região norte da cidade.
O capitão William Tadashi Ritton Vieira, chefe de Comunicação da Polícia Militar, informou
que ao todo foram mais de 150 policiais envolvidos na captura. "Entre PM, Baep,
Ambiental, Corpo de Bombeiros, Canil, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual e Federal,
além do Comando de Operações Especiais (COE). Até quem estava de folga veio ajudar",
conta o capitão.

Ao anoitecer, moradores informaram ter visto o procurado saindo do bairro em direção à
rodovia. Ele foi localizado próximo do Conjunto Habitacional do Jetuba, conhecido como
"casinhas". Segundo a SSP, Carioca tentou fugir correndo para um terreno baldio, com os
policiais em seu encalço.
Quando se aproximaram, ele reagiu ferindo o cabo De Luca com a faca. O assassino foi
atingido com dois tiros e morreu no local. "Não era o fim que queríamos, mas não temos
controle disso. Pena que ele só tomou decisões péssimas hoje", lamentou o capitão.
Foi solicitada perícia para ambos os locais e as mortes foram registradas como homicídio e
morte decorrente de intervenção policial.
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Caraguatatuba lança aplicativo com itinerário e rotas de ônibus
Agora os munícipes poderão acompanhar, na palma da mão, a localização dos
ônibus da sua linha, diz prefeito

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 lançamento oficial, o prefeito 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. Essa funcionalidade foi
uma promessa do início da intervenção.
Usando o aplicativo
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 acessá-lo 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
indica 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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Caraguatatuba vacina jovens com mais de 25 anos a partir de
segunda-feira
Agendamento ocorre para quem fez a solicitação da vacina no aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ até a última quarta-feira (14 de julho). Expectativa da
prefeitura é vacinar 7.750 pessoas.

Para acelerar a imunização da população contra a covid-19, a prefeitura de Caraguatatuba
vacina, a partir de 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 (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 sexta-feira (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.
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Moradora de Caraguatatuba é multada por deixar cão sem comida e
água
Segundo Polícia Militar Ambiental, moradora se mudou de residência há cerca de
dois meses e deixou cachorro abandonado

Uma moradora de Caraguatatuba, no litoral Norte de SP, foi autuada por maus tratos a um
cachorro neste sábado (17). Após denúncias de que a mulher teria se mudado de sua
residência no bairro Golfinhos e deixado o animal sem comida e água, uma equipe da
Polícia Militar Ambiental (PMA) foi até o local e teria encontrado o animal abandonado.
Segundo informações da PMA, durante a operação, os agentes foram recebidos pelo
proprietário do imóvel, que os informou que a mulher havia se mudado há cerca de dois
meses, deixando o cachorro abandonado no imóvel. Segundo a equipe, o cachorro estava
sem comida e água, vivendo em local insalubre rodeado por seus próprios excrementos.
Contatada por telefone pelos agentes, a responsável pelo cachorro confirmou que estava
morando em outra residência. Os policiais, então, autuaram a mulher por maus tratos,
com multa no valor de R$ 3.000 em prejuízo dela.
O animal será levado para o Centro de Controle de Zoonoses de Caraguatatuba.
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Novos representantes da CIPA da Prefeitura de Caraguatatuba
aprendem sobre atribuições da comissão

Os membros eleitos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
2021/2022, da Prefeitura de Caraguatatuba, passaram por um treinamento na quinta e
na sexta-feira (15 e 16/7. Nos dois dias de capacitação, seguindo os protocolos sanitários
para evitar a proliferação da Covid-19, receberam noções das atribuições, funcionamento e
legislação da comissão, bem como seu papel nos Serviços Especializados em Segurança e
em Medicina do Trabalho (SESMT – NR 4).
Durante o treinamento, o técnico de segurança do trabalho, Manoel Fabiano Bueno
Schoitzar, abordou os seguintes tópicos: funções da diretoria e dos membros da CIPA;
normas regulamentadores (NRs) Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); utilização dos
equipamentos de proteção individual (EPIs); acidente de trabalho na Lei Federal nº
8.213/1991 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no Estatuto dos Servidores (LC
25/2007); condição de segurança, ato inseguro, risco, comunicação, investigação e
prevenção de acidentes de trabalho; além do preenchimento de documentos e simbologia.
CIPA 2021/2021
A diretoria da CIPA 2021/2022 é composta pelo presidente Helivelton Medeiros dos
Santos (Secretaria de Administração); vice-presidente Luis Marcelo Faria do Prado Soares
(Secretaria de Saúde); 1º secretário Marcos do Nascimento (Secretaria de Administração);
e 2º secretário Everton dos Santos Castilho (Secretaria de Educação).
Representam a categoria na comissão os servidores Valdenir Batista dos Santos
(Secretaria de Educação), Donizete Rodrigues dos Santos (Secretaria de Saúde), Mirela
Santineli (Secretaria de Habitação) e Marly Souza Viotti (Secretaria de Administração).
A Prefeitura Municipal indicou os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, Marcos
Eduardo de Almeida Franco, Miquéias Pedroso Lopes, Maurício Marcola e Antônio César
Ferreira; além dos servidores da Secretaria de Administração, Helivelton Medeiros dos
Santos e Marcos do Nascimento.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tomou posse no dia 25 de junho de 2021.
Os representantes foram eleitos entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 2020. A apuração
dos votos ocorreu no dia 2 de março do ano passado.

Com as medidas de distanciamento social do Governo do Estado de São Paulo (Decreto
Estadual 64.881, de 22 de março de 2020) para conter o avanço da Covid-19, classificada
como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o
processo eleitoral foi suspenso.
O mandato da comissão tem um ano de duração. A CIPA é uma exigiência da Norma
Regulamentadora (NR) nº 5 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) do
Ministério da Economia.
O Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho fica na Rua Major Ayres, 221 –
Centro. O horário de atendimento é das 9h às 14h. Mais informações pelo telefone (12)
3897-8153 ou pelo e-mail medicina@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Prefeitura de Caraguatatuba e Ciee publicam classificação definitiva
da seleção de estagiários

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) divulgaram,
nesta sexta-feira (16/7), no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 584), a
classificação final do Processo Seletivo Para Quadro de Reserva e Contratação de
Estagiários. Estudantes de 22 cursos de ensinos superior e técnico se inscreveram no
processo seletivo.
A classificação provisória saiu no dia 7 de julho e os candidatos tiveram o dia 8 de julho
para interpor recursos contra o resultado prévio.
Os testes de nível universitário envolveram 10 questionamentos de Língua Portuguesa e
Conhecimentos Gerais (Meio Ambiente e Cidadania: problemas, políticas públicas,
aspectos locais e globais/História e Geografia/ Cultura e Sociedade: música, literatura,
rádio, cinema e televisão/Atualidades, Responsabilidade Social).
No nível superior, as oportunidades são para alunos a partir do 1º semestre de
Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo,
Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção,
Engenharia de Software, Gestão de RH, Gestão Empresarial, Gestão Pública, Jornalismo,
Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, Redes de Computadores,
Sistemas de Informação.
Alunos dos cursos técnicos de Agronomia, Informática p/ Internet, Administração e
Segurança do Trabalho também fizeram a seleção.
O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.100 (um salário mínimo) para estagiários de ensino
superior e técnico, com direito a vale-transporte. A carga horária é 30 horas/semanais para
ambos os cursos.
Validade
A seleção gerou um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que serão convocados para
atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade da administração pública. O
processo seletivo terá validade de um ano a partir desta sexta-feira (16/07/2021),
podendo, a critério da Prefeitura de Caraguatatuba, ser renovado por mais 12 meses. O
Edital 001/2021 do Processo Seletivo Para Quadro de Reserva e Contratação de
Estagiários está disponível na edição do dia 27 de maio do Diário Oficial (Edital 551).

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração está localizado na
Avenida Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro. O atendimento ao público vai das 9h às 14h.
Mais
informações
pelos
telefones
(12) 3886-3700/3701 ou
pelo email caraguatatuba.atende@ciee.ong.br.

Clipping de Notícias: 16/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

Projeto do Fundo Social orienta e acolhe gestantes de Caraguatatuba

O Fundo Social de Caraguatatuba possui um projeto que oferece atenção, orientação e
acolhimento às gestantes da cidade, a partir do 5º mês de gestação. Neste ano, mais de
30 mulheres foram atendidas com palestras e entrega de um kit enxoval.
O projeto oferece, por meio de encontros mensais, orientação sobre os principais assuntos
deste novo ciclo. São realizadas quatro palestras: sobre amamentação, vínculos afetivos,
primeiros mil dias do bebê e pensando no futuro (uma reflexão sobre como enfrentar e
planejar a nova rotina familiar) em parceria com as secretarias de Saúde, Desenvolvimento
Social e Cidadania e Pastoral da Criança.
Para participar, a partir do 5º mês as gestantes devem procurar o Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) mais próximo de sua casa para uma avaliação social. Após o
atendimento será feito encaminhamento ao Fundo Social.
Após ter participado de todas as palestras, as futuras mamães recebem das mãos da
presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, um kit maternidade composto por roupas
infantis novas, fraldas e mimos para uso do bebê.
Samara Aguilar destaca que “mais que ofertar um kit, o principal foco deste trabalho é
poder acolher essas mães, onde muitas vezes se encontram em situação de
vulnerabilidade social. É uma forma de estarmos próximas e sanar todas as dúvidas, além
de orientá-las nesta fase tão linda da mulher”, disse.
O Fundo Social está localizado na Rua José Damazo dos Santos, n° 39 – Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-5656.
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Campeões de venda serão premiados no 16º ‘Caraguá a Gosto’

O ‘Caraguá a Gosto’ 2021 terá mais uma novidade nesta edição, que é premiação, pela
primeira vez, para os campeões de vendas nas 10 categorias.
Este é mais um estímulo para que os participantes possam tornar o período do evento – de
1º de agosto a 12 de setembro – o mais movimentado, gerando uma competição saudável
entre eles.
Neste ano, são 69 participantes e 115 pratos que serão disponibilizados para os clientes a
partir do dia 1º de agosto, números que mostram o crescimento do maior evento
gastronômico do Litoral Norte.
Também serão premiados garçons e clientes que participarem do evento. Os concorrentes
serão avaliados em originalidade, sabor do prato, apresentação, criatividade e
atendimento, com notas que variam de cinco a 10 pontos.
“Nos anos anteriores, a soma desses fatores definia o campeão de cada categoria. Mas
havia uma observação em relação ao comércio que vendia muito e isso não era levado em
conta. Por isso, hoje colocamos essa modalidade também”, explica a secretária de Turismo
Maria Fernanda Galter Reis.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19.
Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários do momento.
Categorias participantes:
•

Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;

•

Comida de Boteco: petiscos e porções;

•

Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;

•

Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;

•

Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

•

Pizzas: pizzas;

•

Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;

•

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

•
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
•
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.

Clipping de Notícias: 16/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

Operação Praia Limpa retira 33 toneladas de resíduos da região
Central

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba percorreu na manhã desta
sexta-feira (16/7) as praias da região Central da cidade com o mutirão ‘Operação Praia
Limpa’.
A equipe da empresa terceirizada Pioneira, envolvendo 70 funcionários, fez a limpeza da
praia do Camaroeiro até a ponte do Rio Santo Antônio. Cerca de 33 toneladas de resíduos
foram recolhidas da faixa de areia.
Além da recolha, a equipe faz a manutenção da vegetação com roçadeira, deixando a praia
com um aspecto melhor para os banhistas e visitantes.
A força-tarefa de limpeza de praias tem ocorrido toda sexta-feira e o principal objetivo é
manter as praias limpas, retirando os microlixos e resíduos rejeitados pelo mar.
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Dez dias após abertura da campanha a toda população,
Caraguatatuba vacina mais de 4 mil contra gripe

A Campanha de Vacinação contra a gripe está aberta para toda população com idade
acima de seis anos desde o dia 5 de julho, em Caraguatatuba. Dez dias após essa
abertura, 4.984 pessoas procuraram uma unidade de saúde para se vacinar.
No total, até quinta-feira (15), 32.931 pessoas receberam a vacina. Além da população
geral, foram vacinados idosos, crianças maiores de seis meses até menores de seis anos,
pessoas com comorbidades e funcionários do transporte coletivo. A meta do município é
imunizar 49.789 pessoas.
A Prefeitura de Caraguatatuba optou por abrir a campanha para toda a população na
semana passada, por orientação do Ministério da Saúde, após registrar a baixa procura do
imunizante.
Os interessados em se vacinar contra a gripe devem procurar as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), com exceção da unidade Tabatinga, das 13h30 às 15h30.
Intervalo entre as vacina da gripe e covid
Por orientação da Secretaria de Saúde do Estado, aqueles que receberam a vacina contra
a Covid-19 devem respeitar o intervalo de 15 dias ou mais para receber o imunizante da
H1N1. Por isso a pessoa é orientada a apresentar o ‘Cartão de Vacinação Covid’ no dia da
vacinação, já que o mesmo contém a data da vacina.
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Alerta para a chegada de nova frente fria no fim de semana

O frio forte registrado no fim de junho está previsto para retornar entre os dias 17 e 19 de
julho, conforme o Climatempo. A frente fria terá massa de ar frio de origem polar e
deslocamento sobre o Brasil.
Vários sistemas meteorológicos irão contribuir para a ocorrência de chuva sobre o país,
mas o que chama a atenção é a grande frente fria que vai avançar pelo continente. O ar
polar que acompanha esta frente vai derrubar as temperaturas do Sul ao Norte do Brasil.
A partir desta sexta-feira volta a chover em muitos municípios de São Paulo e entre sábado
e segunda-feira (19) o tempo fica instável no Estado. Os maiores volumes de chuva são
previstos para o litoral.
Outra massa de ar polar avança e reforça o frio entre os dias 19 e 21 de julho.
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Prefeito de Caraguatatuba participa de webinar sobre Cidades
Inteligentes e tecnológicas

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participa na próxima terça-feira (20/07), de
um encontro online que vai debater o avanço das cidades inteligentes e os investimentos
em tecnologias.
O Webinar é organizado pela Rede Cidade Digital (RCD), e terá como objetivo debater os
benefícios da tecnologia na entrega de serviços mais eficientes e acessíveis para a
população.
“Aplicativos, plataformas, câmeras inteligentes, iluminação em LED, reconhecimento facial
são importantes instrumentos que ajudam no dia a dia de uma cidade e o resultado das
ações nos empolgam muito”, disse o prefeito.
“Pensamos no uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura urbana e tornar nossa
cidade melhor para se viver”, complementa.
Além de Aguilar Junior, participarão do encontro Izaías Santana, prefeito de Jacareí e
presidente do Codivap; o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São
José dos Campos, Alberto Alves Marques Filho; Ricardo Muniz, representante do Ministério
das Comunicações; Larissa Tavares, diretora de Negócios para Cidades Inteligentes da
Sonner; Wilian José, CEO da UniCidades; e Patrícia Aquino, especialista em negócios do
Setor Público e Parcerias da ClipEscola.
As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte estão
abertas e são gratuitas para servidores públicos e representantes de
entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O encontro
está marcado para iniciar às 10h da próxima terça-feira.
Destaque
Desde o ano de 2017, a Prefeitura de Caraguatatuba vem se tornando referência na
criação de serviços digitais e no investimento em tecnologia. A cidade ganhou câmeras de
monitoramento, portal da prefeitura 100% atualizado e repaginado, internet com fibra ótica
em todas as Unidades Básicas de Saúde, Wi-Fi livre em pontos turísticos da cidade e
outros.
Os principais destaques ficam para o portal ‘Caraguatatuba 156’ e o sistema ‘Vacina
Caragua’, que tem sido o responsável pelo agendamento da vacinação contra a Covid-19,
acabando com as filas nos postos de vacinação. Além disso, garante a vacina para todos
os cadastrados que receberam o agendamento.
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Caraguatatuba vacina jovens com mais de 25 anos a partir de
segunda-feira

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 sexta-feira (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.
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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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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.
Funcionária do Procon de Caraguatatuba atendendo consumidor seguindo os protocolos
sanitários de enfrentamento à Covid-19 como distanciamento e uso de máscara (Foto: Luís
Gava/PMC)
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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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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Tabacaria é fechada, em Caraguatatuba, pela segunda vez em uma
semana

Tabacaria é fechada, em Caraguatatuba, pela segunda vez em uma semana. O
estabelecimento, que fica na região central, foi alvo de denúncias de moradores,
incomodados com a bagunça, som alto e aglomeração e foi fechado na noite desta sextafeira (16/07).
A tabacaria já tinha sido alvo da fiscalização no fim de semana passada.
O local tinha mais de 60% de ocupação e estava aberto além do horário permitido, que é
23h.
O dono foi multado em R$ 7.480,00.

Clipping de Notícias: 17/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Vale 360 News

Mulher é multada em R$ 3 mil por abandono de cachorro em
Caraguatatuba

Mulher é multada em R$ 3 mil por abandono de cachorro em Caraguatatuba, na tarde
desta sábado (17/07). Os policiais do terceiro batalhão ambiental receberam uma
denúncia referente a maus tratos a animais, no bairro dos Golfinhos. Chegando lá, eles
constataram que um cachorro estava abandonado, mas encontraram o dono do imóvel no
local.
O dono do imóvel, por sua vez, informou que estava no local, porque tinha ido cobrar o
aluguel do inquilino, já que o mesmo estava atrasado havia dois meses. O proprietário do
imóvel, no entanto, ficou sabendo que a inquilina havia se mudado e abandonado o cão,
da raça Rottweiler, à própria sorte. O animal estava sem água e comida há vários dias e
estava vivendo em uma condição insalubre.
Os policias, então, tentaram contato por telefone com a proprietária do cachorro, que
informou estar morando em outra residência, porém não informou o endereço. Com o
contrato de locação em mãos, os policiais ambientais elaboraram o auto de infração
ambiental por maus tratos com multa no valor de R$ 3 mil. Ela responderá criminalmente
pelo crime praticado no art. 32 da lei federal 9.605/98. Ela já respondeu pelo crime de
tráfico de entorpecente, anteriormente.
A ação realizada pela Polícia Ambiental, em Caraguatatuba, fez parte da Operação
Curupira, que foi deflagrada em todo o Estado de São Paulo.
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Projeto do Fundo Social orienta e acolhe gestantes de Caraguatatuba

O Fundo Social de Caraguatatuba possui um projeto que oferece atenção, orientação e
acolhimento às gestantes da cidade, a partir do quinto mês de gestação. Neste ano, mais
de 30 mulheres foram atendidas com palestras e entrega de um kit enxoval.
O projeto oferece, por meio de encontros mensais, orientação sobre os principais assuntos
deste novo ciclo. São realizadas quatro palestras: sobre amamentação, vínculos afetivos,
primeiros mil dias do bebê e pensando no futuro (uma reflexão sobre como enfrentar e
planejar a nova rotina familiar) em parceria com as secretarias de Saúde, Desenvolvimento
Social e Cidadania e Pastoral da Criança.
Para participar, a partir do quinto mês as gestantes devem procurar o Centro de Referência
de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua casa para uma avaliação social. Após o
atendimento será feito encaminhamento ao Fundo Social, localizado na Rua José Damazo
dos Santos, n° 39 – Centro.
Após ter participado de todas as palestras, as futuras mamães recebem das mãos da
presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, um kit maternidade composto por roupas
infantis novas, fraldas e mimos para uso do bebê.
Samara Aguilar destaca que “mais que ofertar um kit, o principal foco deste trabalho é
poder acolher essas mães, onde muitas vezes se encontram em situação de
vulnerabilidade social. É uma forma de estarmos próximas e sanar todas as dúvidas, além
de orientá-las nesta fase tão linda da mulher”, disse.

Clipping de Notícias: 16/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: 012 News

Caraguatatuba vacina jovens com mais de 25 anos a partir de
segunda-feira (19)

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 sexta-feira (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.
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Operação Praia Limpa retira 33 toneladas de resíduos do Centro de
Caraguatatuba

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba percorreu, na manhã desta
sexta-feira (16), as praias da região Central da cidade, com o mutirão "Operação Praia
Limpa". A equipe da empresa terceirizada Pioneira, envolvendo 70 funcionários, fez a
limpeza da praia do Camaroeiro até a ponte do Rio Santo Antônio.
Cerca de 33 toneladas de resíduos foram recolhidas da faixa de areia. Além da recolha, a
equipe faz a manutenção da vegetação com roçadeira, deixando a praia com um aspecto
melhor para os banhistas e visitantes. A força-tarefa de limpeza de praias tem ocorrido
toda sexta-feira e o principal objetivo é manter as praias limpas, retirando os microlixos e
resíduos rejeitados pelo mar.

Clipping de Notícias: 16/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: 012 News

‘Caraguá a Gosto’ premia campeões de venda na 16ª edição

O ‘Caraguá a Gosto’ 2021 terá mais uma novidade nesta edição, que é premiação, pela
primeira vez, para os campeões de vendas nas 10 categorias. Este é mais um estímulo
para que os participantes possam tornar o período do evento – de 1º de agosto a 12 de
setembro – o mais movimentado, gerando uma competição saudável entre eles.
Neste ano, são 69 participantes e 115 pratos que serão disponibilizados para os clientes a
partir do dia 1º de agosto, números que mostram o crescimento do maior evento
gastronômico do Litoral Norte.
Também serão premiados garçons e clientes que participarem do evento. Os concorrentes
serão avaliados em originalidade, sabor do prato, apresentação, criatividade e
atendimento, com notas que variam de cinco a 10 pontos.
“Nos anos anteriores, a soma desses fatores definia o campeão de cada categoria. Mas
havia uma observação em relação ao comércio que vendia muito e isso não era levado em
conta. Por isso, hoje colocamos essa modalidade também”, explica a secretária de Turismo
Maria Fernanda Galter Reis.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19.
Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários do momento. Categorias participantes:
Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;
Comida de Boteco: petiscos e porções;
Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;
Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;
Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;
Pizzas: pizzas;
Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;
Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos doces
como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,

Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal ingrediente.
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Prefeito de Caraguatatuba participa de webinar sobre Cidades
Inteligentes e tecnológicas

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participa na próxima terça-feira (20/07), de
um encontro online que vai debater o avanço das cidades inteligentes e os investimentos
em tecnologias.
O Webinar é organizado pela Rede Cidade Digital (RCD), e terá como objetivo debater os
benefícios da tecnologia na entrega de serviços mais eficientes e acessíveis para a
população.
“Aplicativos, plataformas, câmeras inteligentes, iluminação em LED, reconhecimento facial
são importantes instrumentos que ajudam no dia a dia de uma cidade e o resultado das
ações nos empolgam muito”, disse o prefeito.
“Pensamos no uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura urbana e tornar nossa
cidade melhor para se viver”, complementa.
Além de Aguilar Junior, participarão do encontro Izaías Santana, prefeito de Jacareí e
presidente do Codivap; o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São
José dos Campos, Alberto Alves Marques Filho; Ricardo Muniz, representante do Ministério
das Comunicações; Larissa Tavares, diretora de Negócios para Cidades Inteligentes da
Sonner; Wilian José, CEO da UniCidades; e Patrícia Aquino, especialista em negócios do
Setor Público e Parcerias da ClipEscola.
As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte estão
abertas e são gratuitas para servidores públicos e representantes de
entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O encontro
está marcado para iniciar às 10h da próxima terça-feira.
Destaque
Desde o ano de 2017, a Prefeitura de Caraguatatuba vem se tornando referência na
criação de serviços digitais e no investimento em tecnologia. A cidade ganhou câmeras de
monitoramento, portal da prefeitura 100% atualizado e repaginado, internet com fibra ótica
em todas as Unidades Básicas de Saúde, Wi-Fi livre em pontos turísticos da cidade e
outros.
Os principais destaques ficam para o portal ‘Caraguatatuba 156’ e o sistema ‘Vacina
Caragua’, que tem sido o responsável pelo agendamento da vacinação contra a Covid-19,
acabando com as filas nos postos de vacinação. Além disso, garante a vacina para todos
os cadastrados que receberam o agendamento.
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Alerta Para A Chegada De Nova Frente Fria No Fim De Semana

O frio forte registrado no fim de junho está previsto para retornar entre os dias 17 e 19 de
julho, conforme o Climatempo. A frente fria terá massa de ar frio de origem polar e
deslocamento sobre o Brasil.
Vários sistemas meteorológicos irão contribuir para a ocorrência de chuva sobre o país,
mas o que chama a atenção é a grande frente fria que vai avançar pelo continente. O ar
polar que acompanha esta frente vai derrubar as temperaturas do Sul ao Norte do Brasil.
A partir desta sexta-feira volta a chover em muitos municípios de São Paulo e entre sábado
e segunda-feira (19) o tempo fica instável no Estado. Os maiores volumes de chuva são
previstos para o litoral.
Outra massa de ar polar avança e reforça o frio entre os dias 19 e 21 de julho.
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Mulher É Multada Em R$ 3 Mil Por Abandonar Cachorro Em
Caraguatatuba

Uma mulher foi denunciada na manhã deste sábado (17/07), após ela mudar de uma
residência no bairro Golfinhos, em Caraguatatuba, e abandonar no local o seu cachorro da
raça rottweiler, caracterizando maus-tratos. A ocorrência foi atendida por uma equipe da
Polícia Militar Ambiental durante a ‘Operação Curupira’.
No local os policiais foram recebidos pelo proprietário do imóvel, informando que foi cobrar
o aluguel que estava atrasado por dois meses de seu inquilino, quando ficou sabendo que
a locatária havia mudado e abandonado o cachorro da raça rottweiler no local. Os policiais
ambientais visualizaram que o animal estava sem comida e água, vivendo em local
insalubre com muitas vezes no chão.
Foi realizado contato por telefone com a proprietária do cachorro, que informou estar
morando em outra residência, porém não informou o endereço, com o contrato de locação
em mãos os policiais ambientais elaboraram o auto de infração ambiental por maus tratos
com multa no valor de R$ 3.000,00 e responderá criminalmente pelo crime praticado no
art. 32 da lei federal 9.605/98, a mulher já respondeu pelo crime de tráfico de
entorpecente anteriormente sendo informou a polícia.
O proprietário do imóvel ficou como responsável pelo cachorro neste final de semana e na
segunda-feira (19/07), ele será levado para Centro de Controle de Zoonoses de
Caraguatatuba.
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Polícia Ambiental Resgata ‘Bicho-Preguiça’ Em Caraguatatuba

Na tarde deste sábado (17/07), durante “Operação Curupira”, a Polícia Militar Ambiental
foi acionada, após moradores visualizarem um Bicho-preguiça em uma ponte no bairro do
Capricórnio em Caraguatatuba. Sabendo do risco dela ir para a rodovia e ser atropelada,
alguns moradores tentaram manter o animal em local seguro, acionando a Polícia Militar
Ambiental. No local os agentes constataram ser um animal adulto e sem ferimentos, não
sendo possível precisar o sexo.
Utilizando técnicas de captura e manejo de animais silvestres, os policiais realizaram a
captura da preguiça, realizando a soltura em seu habitat natural.
Apesar da aparência de boazinha, ao sentirem-se ameaçadas, oferecem grandes riscos,
graças às suas longas garras, que é utilizada para subir nas árvores e como defesa. A
Polícia Militar Ambiental orienta que seja acionada para realizar a captura adequada dos
animais silvestres, evitando lesões em quem possa tentar realizar a captura e preservando
a integridade física do animal.
Denúncias podem ser feitas através dos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Militar
Ambiental de Caraguatatuba.
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Campeões De Venda Serão Premiados No 16º ‘Caraguá A Gosto’
O ‘Caraguá a Gosto’ 2021 terá mais uma novidade nesta edição, que é premiação,
pela primeira vez, para os campeões de vendas nas 10 categorias.

Este é mais um estímulo para que os participantes possam tornar o período do evento – de
1º de agosto a 12 de setembro – o mais movimentado, gerando uma competição saudável
entre eles.
Neste ano, são 69 participantes e 115 pratos que serão disponibilizados para os clientes a
partir do dia 1º de agosto, números que mostram o crescimento do maior evento
gastronômico do Litoral Norte.
Também serão premiados garçons e clientes que participarem do evento. Os concorrentes
serão avaliados em originalidade, sabor do prato, apresentação, criatividade e
atendimento, com notas que variam de cinco a 10 pontos.
“Nos anos anteriores, a soma desses fatores definia o campeão de cada categoria. Mas
havia uma observação em relação ao comércio que vendia muito e isso não era levado em
conta. Por isso, hoje colocamos essa modalidade também”, explica a secretária de Turismo
Maria Fernanda Galter Reis.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19.
Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários do momento.
Categorias participantes:
•

Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;

•

Comida de Boteco: petiscos e porções;

•

Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;

•

Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;

•

Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

•

Pizzas: pizzas;

•

Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;

•

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

•
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
•
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.
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Prefeito De Caraguatatuba Participa De Webinar Sobre Cidades
Inteligentes E Tecnológicas

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participa na próxima terça-feira (20/07), de
um encontro online que vai debater o avanço das cidades inteligentes e os investimentos
em tecnologias.
O Webinar é organizado pela Rede Cidade Digital (RCD), e terá como objetivo debater os
benefícios da tecnologia na entrega de serviços mais eficientes e acessíveis para a
população.
“Aplicativos, plataformas, câmeras inteligentes, iluminação em LED, reconhec imento facial
são importantes instrumentos que ajudam no dia a dia de uma cidade e o resultado das
ações nos empolgam muito”, disse o prefeito.
“Pensamos no uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura urbana e tornar nossa
cidade melhor para se viver”, complementa.
Além de Aguilar Junior, participarão do encontro Izaías Santana, prefeito de Jacareí e
presidente do Codivap; o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São
José dos Campos, Alberto Alves Marques Filho; Ricardo Muniz, representante do Ministério
das Comunicações; Larissa Tavares, diretora de Negócios para Cidades Inteligentes da
Sonner; Wilian José, CEO da UniCidades; e Patrícia Aquino, especialista em negócios do
Setor Público e Parcerias da ClipEscola.
As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte estão
abertas e são gratuitas para servidores públicos e representantes de
entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O encontro
está marcado para iniciar às 10h da próxima terça-feira.
Destaque
Desde o ano de 2017, a Prefeitura de Caraguatatuba vem se tornando referência na
criação de serviços digitais e no investimento em tecnologia. A cidade ganhou câmeras de
monitoramento, portal da prefeitura 100% atualizado e repaginado, internet com fibra ótica
em todas as Unidades Básicas de Saúde, Wi-Fi livre em pontos turísticos da cidade e
outros.
Os principais destaques ficam para o portal ‘Caraguatatuba 156’ e o sistema ‘Vacina
Caragua’, que tem sido o responsável pelo agendamento da vacinação contra a Covid-19,
acabando com as filas nos postos de vacinação. Além disso, garante a vacina para todos
os cadastrados que receberam o agendamento.
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Caraguatatuba Vacina Jovens Com Mais De 25 Anos A Partir De
Segunda-Feira

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 sexta-feira (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.
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O PAT De Caraguatatuba Está Com 222 Vagas De Emprego Abertas
No Ramo Da Construção Civilr Para A Base De Gás.

O PAT de Caraguatatuba está com 222 vagas de emprego abertas no ramo da Construção
Civilr para a base de gás.
A seleção é para início imediato.
As vagas disponíveis são:
ajudante de cozinha,
auxiliar administrativo,
auxiliar de manutenção predial,
auxiliar de montagem.
auxiliar de serviços gerais,
auxiliar técnico,
caldeireiro industrial,
cuidador de idoso,
eletricista C.A,
eletricista de autos,
eletricista de força e controle industrial,
eletricista de manutenção industrial,
eletricista de manutenção industrial,
eletricista montador,
encanador industrial,

funileiro,
funileiro industrial,
gerente comercial,
instrumentista industrial,
instrutor de aulas de edição de vídeo,
isolador industrial,
mecânico de automóvel,
mecânico de caminhão,
mecânico de válvulas,
mecânico montador,
montador de andaimes,
montador de óculos,
motorista de caminhão,
observador de segurança industrial,
operador de pá carregadeira,
operador de usina de concreto,
padeiro confeiteiro,
pintor de automóveis,
pintor industrial,
representante comercial,
serigrafista,
serralheiro de alumínio,
soldador,

soldador industrial,
vendedor,
vendedor de materiais de construção
vidraceiro.
Os currículos serão recebidos apenas nesta segunda e terça-feira (19 e 20), de forma
presencial, no PAT, das 8h às 11h.
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 uma mãe e filhas de 15 e 13 anos a facadas é
morto em confronto com a PM em Caraguá
De acordo com a Polícia quando o suspeito foi encontrado ele surpreendeu um
policial também com golpes de faca no braço

Na noite desta quinta-feira (15), o homem suspeito de matar uma mãe e duas filhas, de 15
e 13 anos, no bairro Martim de Sá em Caraguatatuba foi morto em um confronto com
policiais.
De acordo com a Polícia Militar, que confirmou a morte do suspeito nesta sexta-feira (16),
as equipes receberam denúncias de que o homem havia saído do bairro Capricórnio
durante a noite em direção à rodovia Rio-Santos.
Segundo o que foi passado aos policiais, ele teria sido avistado próximo a casas no Jetuba
onde fugiu para uma terreno baldio e se escondeu.
Ainda de acordo com o policiamento, os agentes entraram no local e o suspeito
surpreendeu um policial com golpes de faca no braço. Logo após houve disparo contra o
suspeito.
Segundo a PM, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser
acionado, mas quando chegou o homem já estava morto.
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Bicho-preguiça é resgatado de ponte pela Polícia Ambiental em
Caraguá
Animal não apresentava ferimentos e foi devolvido ao seu habitat natural

Na tarde deste sábado (17), a Polícia Militar Ambiental resgatou um bicho-preguiça em
uma ponte no bairro Capricórnio em Caraguatatuba, durante a “Operação Curupira”.
Sabendo do risco do animal ir para a rodovia e ser atropelada, alguns moradores tentaram
mantê-lo em um local seguro, acionando a PM Ambiental, que realizou a captura da
preguiça e soltou-a em seu habitat natural.
Na tarde deste sábado (17), a Polícia Militar Ambiental resgatou um bicho-preguiça em
uma ponte no bairro Capricórnio em Caraguatatuba, durante a “Operação Curupira”.
Sabendo do risco do animal ir para a rodovia e ser atropelada, alguns moradores tentaram
mantê-lo em um local seguro, acionando a PM Ambiental, que realizou a captura da
preguiça e soltou-a em seu habitat natural.
No local, os agentes constataram que o animal era adulto, e não apresentava ferimentos.
O policiamento reforça que os chamados para resgates de animais podem ser feitos
através dos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Militar Ambiental de
Caraguatatuba.
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Mulher é multada por abandonar cachorro em casa sem comida e
água em Caraguá
A acusada se mudou do local e abandonou o cachorro da raça Rottweiler na
propriedade

Na manhã deste sábado (17), uma mulher foi denunciada e multada em Caraguatatuba
por maus-tratos e abandono de animais no bairro Golfinhos.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Ambiental durante a “Operação Curupira”. Ao
chegar no local, a equipe encontrou o proprietário do imóvel, que estava na residência para
cobrar o aluguel atrasado de seu inquilino, que no caso, era a mulher denunciada.
As informações são de que a acusada teria se mudado do local e abandonou o cachorro da
raça Rottweiler na propriedade sem comida e água, em um espaço insalubre e com muitas
fezes no chão.
De acordo com o policiamento, foi realizado contato por telefone com a proprietária do
animal, que confirmou estar morando em outra residência. Uma multa no valor de R$ 3 mil
foi aplicada por maus-tratos, e a mulher responderá por praticar ato de abuso, maus-tratos,
ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, com
pena prevista de três meses a um ano.
O proprietário do imóvel ficara responsável pelo cachorro neste fim de semana, e na
segunda-feira (19), o animal será levado para o Centro de Controle de Zoonoses de
Caraguatatuba.
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Morre homem suspeito de matar mãe e filhas em Caraguatatuba
Ele golpeou um policial com faca, entrou em confronto com a PM e foi morto a tiros.

A Polícia Militar confirmou no início da madrugada desta sexta-feira (16) a morte de Julio
Cesar Cardoso, acusado de triplo homicídio em Caraguatatuba.
De acordo com informações da PM, depois de uma denúncia de que o homem teria sido
visto no bairro Capricórnio por volta das 19h40 e que estava indo em direção à rodovia RioSantos, os policiais se mobilizaram para capturá-lo. Ele teria entrado em um terreno baldio
para se esconder. Quando os policiais entraram nesse terreno, Julio Cesar golpeou com
uma faca um policial, que ficou ferido nos dois braços. Durante o confronto, Julio
Cesar acabou sendo baleado.
Segundo a PM, o SAMU foi acionado, mas o homem já estava morto.
O crime
O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (15) em uma residência no bairro Martim de
Sá.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido pelo ex-marido da vítima, Julio Cesar
Cardoso, que logo de manhã abordou a ex-companheira, Daniela Grecchi, de 40 anos, e a
golpeou com uma faca. Logo após, os golpes foram contra as duas filhas da vítima, de 15 e
13 anos, que acabaram morrendo no local do crime. Uma quarta vítima, a filha caçula de
Daniela, de 9 anos, que também foi golpeada, conseguiu fugir e foi socorrida. Segundo a
polícia, as filhas seriam de um relacionamento anterior.
Julio Cesar, que era funcionário da prefeitura, fugiu tranquilamente de bicicleta após o
homicídio e tentou se esconder até a noite desta quinta (15) quando foi encontrado e
morto em confronto com a polícia.
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Suspeito de matar mãe e filhas a facadas é morto em confronto com
a PM em Caraguatatuba, SP

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.
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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Caraguatatuba vacina jovens com mais de 25 anos a partir de
segunda-feira

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 sexta-feira (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.
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Dez dias após abertura da campanha a toda população,
Caraguatatuba vacina mais de 4 mil contra gripe

A Campanha de Vacinação contra a gripe está aberta para toda população com idade
acima de seis anos desde o dia 5 de julho, em Caraguatatuba. Dez dias após essa
abertura, 4.984 pessoas procuraram uma unidade de saúde para se vacinar.
No total, até quinta-feira (15), 32.931 pessoas receberam a vacina. Além da população
geral, foram vacinados idosos, crianças maiores de seis meses até menores de seis anos,
pessoas com comorbidades e funcionários do transporte coletivo. A meta do município é
imunizar 49.789 pessoas.
A Prefeitura de Caraguatatuba optou por abrir a campanha para toda a população na
semana passada, por orientação do Ministério da Saúde, após registrar a baixa procura do
imunizante.
Os interessados em se vacinar contra a gripe devem procurar as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), com exceção da unidade Tabatinga, das 13h30 às 15h30.
Intervalo entre as vacina da gripe e covid
Por orientação da Secretaria de Saúde do Estado, aqueles que receberam a vacina contra
a Covid-19 devem respeitar o intervalo de 15 dias ou mais para receber o imunizante da
H1N1. Por isso a pessoa é orientada a apresentar o ‘Cartão de Vacinação Covid’ no dia da
vacinação, já que o mesmo contém a data da vacina.
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Alerta para a chegada de nova frente fria no fim de semana

O frio forte registrado no fim de junho está previsto para retornar entre os dias 17 e 19 de
julho, conforme o Climatempo. A frente fria terá massa de ar frio de origem polar e
deslocamento sobre o Brasil.
Vários sistemas meteorológicos irão contribuir para a ocorrência de chuva sobre o país,
mas o que chama a atenção é a grande frente fria que vai avançar pelo continente. O ar
polar que acompanha esta frente vai derrubar as temperaturas do Sul ao Norte do Brasil.
A partir desta sexta-feira volta a chover em muitos municípios de São Paulo e entre sábado
e segunda-feira (19) o tempo fica instável no Estado. Os maiores volumes de chuva são
previstos para o litoral.
Outra massa de ar polar avança e reforça o frio entre os dias 19 e 21 de julho.
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Prefeito de Caraguatatuba participa de webinar sobre Cidades
Inteligentes e tecnológicas

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participa na próxima terça-feira (20/07), de
um encontro online que vai debater o avanço das cidades inteligentes e os investimentos
em tecnologias.
O Webinar é organizado pela Rede Cidade Digital (RCD), e terá como objetivo debater os
benefícios da tecnologia na entrega de serviços mais eficientes e acessíveis para a
população.
“Aplicativos, plataformas, câmeras inteligentes, iluminação em LED, reconhecimento facial
são importantes instrumentos que ajudam no dia a dia de uma cidade e o resultado das
ações nos empolgam muito”, disse o prefeito.
“Pensamos no uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura urbana e tornar nossa
cidade melhor para se viver”, complementa.
Além de Aguilar Junior, participarão do encontro Izaías Santana, prefeito de Jacareí e
presidente do Codivap; o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São
José dos Campos, Alberto Alves Marques Filho; Ricardo Muniz, representante do Ministério
das Comunicações; Larissa Tavares, diretora de Negócios para Cidades Inteligentes da
Sonner; Wilian José, CEO da UniCidades; e Patrícia Aquino, especialista em negócios do
Setor Público e Parcerias da ClipEscola.
As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte estão
abertas e são gratuitas para servidores públicos e representantes de
entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O encontro
está marcado para iniciar às 10h da próxima terça-feira.
Destaque
Desde o ano de 2017, a Prefeitura de Caraguatatuba vem se tornando referência na
criação de serviços digitais e no investimento em tecnologia. A cidade ganhou câmeras de
monitoramento, portal da prefeitura 100% atualizado e repaginado, internet com fibra ótica
em todas as Unidades Básicas de Saúde, Wi-Fi livre em pontos turísticos da cidade e
outros.
Os principais destaques ficam para o portal ‘Caraguatatuba 156’ e o sistema ‘Vacina
Caragua’, que tem sido o responsável pelo agendamento da vacinação contra a Covid-19,
acabando com as filas nos postos de vacinação. Além disso, garante a vacina para todos
os cadastrados que receberam o agendamento.
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Projeto do Fundo Social orienta e acolhe gestantes de Caraguatatuba

O Fundo Social de Caraguatatuba possui um projeto que oferece atenção, orientação e
acolhimento às gestantes da cidade, a partir do 5º mês de gestação. Neste ano, mais de
30 mulheres foram atendidas com palestras e entrega de um kit enxoval.
O projeto oferece, por meio de encontros mensais, orientação sobre os principais assuntos
deste novo ciclo. São realizadas quatro palestras: sobre amamentação, vínculos afetivos,
primeiros mil dias do bebê e pensando no futuro (uma reflexão sobre como enfrentar e
planejar a nova rotina familiar) em parceria com as secretarias de Saúde, Desenvolvimento
Social e Cidadania e Pastoral da Criança.
Para participar, a partir do 5º mês as gestantes devem procurar o Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) mais próximo de sua casa para uma avaliação social. Após o
atendimento será feito encaminhamento ao Fundo Social.
Após ter participado de todas as palestras, as futuras mamães recebem das mãos da
presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, um kit maternidade composto por roupas
infantis novas, fraldas e mimos para uso do bebê.
Samara Aguilar destaca que “mais que ofertar um kit, o principal foco deste trabalho é
poder acolher essas mães, onde muitas vezes se encontram em situação de
vulnerabilidade social. É uma forma de estarmos próximas e sanar todas as dúvidas, além
de orientá-las nesta fase tão linda da mulher”, disse.
O Fundo Social está localizado na Rua José Damazo dos Santos, n° 39 – Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-5656.
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Campeões de venda serão premiados no 16º ‘Caraguá a Gosto’

O ‘Caraguá a Gosto’ 2021 terá mais uma novidade nesta edição, que é premiação, pela
primeira vez, para os campeões de vendas nas 10 categorias.
Este é mais um estímulo para que os participantes possam tornar o período do evento – de
1º de agosto a 12 de setembro – o mais movimentado, gerando uma competição saudável
entre eles.
Neste ano, são 69 participantes e 115 pratos que serão disponibilizados para os clientes a
partir do dia 1º de agosto, números que mostram o crescimento do maior evento
gastronômico do Litoral Norte.
Também serão premiados garçons e clientes que participarem do evento. Os concorrentes
serão avaliados em originalidade, sabor do prato, apresentação, criatividade e
atendimento, com notas que variam de cinco a 10 pontos.
“Nos anos anteriores, a soma desses fatores definia o campeão de cada categoria. Mas
havia uma observação em relação ao comércio que vendia muito e isso não era levado em
conta. Por isso, hoje colocamos essa modalidade também”, explica a secretária de Turismo
Maria Fernanda Galter Reis.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19.
Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários do momento.
Categorias participantes:


Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;



Comida de Boteco: petiscos e porções;



Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;



Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;



Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;



Pizzas: pizzas;



Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;



Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;



Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,



Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.
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Prefeitura de Caraguatatuba e Ciee publicam classificação definitiva
da seleção de estagiários

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) divulgaram,
nesta sexta-feira (16/7), no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 584), a
classificação final do Processo Seletivo Para Quadro de Reserva e Contratação de
Estagiários. Estudantes de 22 cursos de ensinos superior e técnico se inscreveram no
processo seletivo.
A classificação provisória saiu no dia 7 de julho e os candidatos tiveram o dia 8 de julho
para interpor recursos contra o resultado prévio.
Os testes de nível universitário envolveram 10 questionamentos de Língua Portuguesa e
Conhecimentos Gerais (Meio Ambiente e Cidadania: problemas, políticas públicas,
aspectos locais e globais/História e Geografia/ Cultura e Sociedade: música, literatura,
rádio, cinema e televisão/Atualidades, Responsabilidade Social).
No nível superior, as oportunidades são para alunos a partir do 1º semestre de
Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo,
Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção,
Engenharia de Software, Gestão de RH, Gestão Empresarial, Gestão Pública, Jornalismo,
Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, Redes de Computadores,
Sistemas de Informação.
Alunos dos cursos técnicos de Agronomia, Informática p/ Internet, Administração e
Segurança do Trabalho também fizeram a seleção.
O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.100 (um salário mínimo) para estagiários de ensino
superior e técnico, com direito a vale-transporte. A carga horária é 30 horas/semanais para
ambos os cursos.

Validade
A seleção gerou um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que serão convocados para
atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade da administração pública. O
processo seletivo terá validade de um ano a partir desta sexta-feira (16/07/2021),
podendo, a critério da Prefeitura de Caraguatatuba, ser renovado por mais 12 meses. O
Edital 001/2021 do Processo Seletivo Para Quadro de Reserva e Contratação de
Estagiários está disponível na edição do dia 27 de maio do Diário Oficial (Edital 551).
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração está localizado na
Avenida Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro. O atendimento ao público vai das 9h às 14h.

Mais
informações
pelos
telefones
mail caraguatatuba.atende@ciee.ong.br.

(12)

3886-3700/3701

ou

pelo

e-
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Novos representantes da CIPA da Prefeitura de Caraguatatuba
aprendem sobre atribuições da comissão

Os membros eleitos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
2021/2022, da Prefeitura de Caraguatatuba, passaram por um treinamento na quinta e
na sexta-feira (15 e 16/7. Nos dois dias de capacitação, seguindo os protocolos sanitários
para evitar a proliferação da Covid-19, receberam noções das atribuições, funcionamento e
legislação da comissão, bem como seu papel nos Serviços Especializados em Segurança e
em Medicina do Trabalho (SESMT – NR 4).
Durante o treinamento, o técnico de segurança do trabalho, Manoel Fabiano Bueno
Schoitzar, abordou os seguintes tópicos: funções da diretoria e dos membros da CIPA;
normas regulamentadores (NRs) Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); utilização dos
equipamentos de proteção individual (EPIs); acidente de trabalho na Lei Federal nº
8.213/1991 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no Estatuto dos Servidores (LC
25/2007); condição de segurança, ato inseguro, risco, comunicação, investigação e
prevenção de acidentes de trabalho; além do preenchimento de documentos e simbologia.
CIPA 2021/2021
A diretoria da CIPA 2021/2022 é composta pelo presidente Helivelton Medeiros dos
Santos (Secretaria de Administração); vice-presidente Luis Marcelo Faria do Prado Soares
(Secretaria de Saúde); 1º secretário Marcos do Nascimento (Secretaria de Administração);
e 2º secretário Everton dos Santos Castilho (Secretaria de Educação).
Representam a categoria na comissão os servidores Valdenir Batista dos Santos
(Secretaria de Educação), Donizete Rodrigues dos Santos (Secretaria de Saúde), Mirela
Santineli (Secretaria de Habitação) e Marly Souza Viotti (Secretaria de Administração).
A Prefeitura Municipal indicou os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, Marcos
Eduardo de Almeida Franco, Miquéias Pedroso Lopes, Maurício Marcola e Antônio César
Ferreira; além dos servidores da Secretaria de Administração, Helivelton Medeiros dos
Santos e Marcos do Nascimento.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tomou posse no dia 25 de junho de 2021.
Os representantes foram eleitos entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 2020. A apuração
dos votos ocorreu no dia 2 de março do ano passado.
Com as medidas de distanciamento social do Governo do Estado de São Paulo (Decreto
Estadual 64.881, de 22 de março de 2020) para conter o avanço da Covid-19, classificada

como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o
processo eleitoral foi suspenso.
O mandato da comissão tem um ano de duração. A CIPA é uma exigiência da Norma
Regulamentadora (NR) nº 5 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) do
Ministério da Economia.
O Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho fica na Rua Major Ayres, 221 –
Centro. O horário de atendimento é das 9h às 14h. Mais informações pelo telefone (12)
3897-8153 ou pelo e-mail cipa@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Operação Praia Limpa retira 33 toneladas de resíduos da região
Central

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba percorreu na manhã desta
sexta-feira (16/7) as praias da região Central da cidade com o mutirão ‘Operação Praia
Limpa’.
A equipe da empresa terceirizada Pioneira, envolvendo 70 funcionários, fez a limpeza da
praia do Camaroeiro até a ponte do Rio Santo Antônio. Cerca de 33 toneladas de resíduos
foram recolhidas da faixa de areia.
Além da recolha, a equipe faz a manutenção da vegetação com roçadeira, deixando a praia
com um aspecto melhor para os banhistas e visitantes.
A força-tarefa de limpeza de praias tem ocorrido toda sexta-feira e o principal objetivo é
manter as praias limpas, retirando os microlixos e resíduos rejeitados pelo mar.
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PAT de Caraguatatuba tem 222 vagas de emprego nesta segundafeira (19)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 222
oportunidades de emprego. Dentre elas, para atuação no ramo da construção civil na
empresa Queiroz Galvão e na área industrial para Unidade de Tratamento de Gás Monteiro
Lobato – UTGCA (Base de Gás).
A UTGCA contrata profissionais para atuar na parada técnica (quando a empresa realiza
em um curto período de tempo manutenções preventivas e corretivas), nas áreas de
Caldeireiro Industrial, Encanador Industrial, Montador de andaimes, Pintor Industrial,
Isolador Industrial, Funileiro Industrial e Soldador Tig/er, Ajudante Prático Industrial e
Auxiliar de Serviços Gerais.
Já a Queiroz Galvão receberá currículos para vagas de Eletricista Montador, Encanador
Industrial, Mecânico Montador e Soldador.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações
no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Ajudante de Cozinha, Auxiliar Administrativo – Jovem
Aprendiz, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Montagem Industrial, Auxiliar de
Serviços Gerais, Auxiliar Técnico, Caldeireiro Industrial, Cuidador de Idoso, Eletricista C.A,
Eletricista de Autos, Eletricista de Força e Controle Industrial, Eletricista de Manutenção
Industrial, Eletricista Montador, Encanador Industrial, Funileiro, Funileiro Industrial, Gerente
Comercial, Instrumentista Industrial, Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo, Isolador
Industrial, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Válvulas
Industrial, Mecânico Montador, Montador de Andaimes (Industrial), Montador de Óculos,
Motorista de Caminhão Betoneira, Observador de Segurança Industrial, Operador de Pá
Carregadeira, Operador de Usina de Concreto, Padeiro Confeiteiro, Pintor de Automóveis,
Pintor Industrial, Representante Comercial Autônomo, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio,
Soldador, Soldador Industrial, Vendedor, Vendedor de Materiais de Construção, Vidraceiro.
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Caraguatatuba vacina jovens com mais de 25 anos a partir de
segunda-feira

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 sexta-feira (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.
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Dez dias após abertura da campanha a toda população,
Caraguatatuba vacina mais de 4 mil contra gripe

A Campanha de Vacinação contra a gripe está aberta para toda população com idade
acima de seis anos desde o dia 5 de julho, em Caraguatatuba. Dez dias após essa
abertura, 4.984 pessoas procuraram uma unidade de saúde para se vacinar.
No total, até quinta-feira (15), 32.931 pessoas receberam a vacina. Além da população
geral, foram vacinados idosos, crianças maiores de seis meses até menores de seis anos,
pessoas com comorbidades e funcionários do transporte coletivo. A meta do município é
imunizar 49.789 pessoas.
A Prefeitura de Caraguatatuba optou por abrir a campanha para toda a população na
semana passada, por orientação do Ministério da Saúde, após registrar a baixa procura do
imunizante.
Os interessados em se vacinar contra a gripe devem procurar as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), com exceção da unidade Tabatinga, das 13h30 às 15h30.
Intervalo entre as vacina da gripe e covid
Por orientação da Secretaria de Saúde do Estado, aqueles que receberam a vacina contra
a Covid-19 devem respeitar o intervalo de 15 dias ou mais para receber o imunizante da
H1N1. Por isso a pessoa é orientada a apresentar o ‘Cartão de Vacinação Covid’ no dia da
vacinação, já que o mesmo contém a data da vacina.

Clipping de Notícias: 16/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Massagua News

Operação Praia Limpa retira 33 toneladas de resíduos da região
Central em Caraguatatuba

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba percorreu na manhã desta
sexta-feira (16) as praias da região Central da cidade com o mutirão ‘Operação Praia
Limpa’.
A equipe da empresa terceirizada Pioneira, envolvendo 70 funcionários, fez a limpeza da
praia do Camaroeiro até a ponte do Rio Santo Antônio. Cerca de 33 toneladas de resíduos
foram recolhidas da faixa de areia.
Além da recolha, a equipe faz a manutenção da vegetação com roçadeira, deixando a praia
com um aspecto melhor para os banhistas e visitantes.
A força-tarefa de limpeza de praias tem ocorrido toda sexta-feira e o principal objetivo é
manter as praias limpas, retirando os microlixos e resíduos rejeitados pelo mar.
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Caraguatatuba alerta para a chegada de nova frente fria no fim de
semana
A frente fria terá massa de ar frio de origem polar

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou nota informando que o frio forte registrado no fim
de junho está previsto para retornar entre os dias 17 e 19 de julho, conforme o
Climatempo. A frente fria terá massa de ar frio de origem polar e deslocamento sobre o
Brasil.
Vários sistemas meteorológicos irão contribuir para a ocorrência de chuva sobre o país,
mas o que chama a atenção é a grande frente fria que vai avançar pelo continente. O ar
polar que acompanha esta frente vai derrubar as temperaturas do Sul ao Norte do Brasil.
A partir desta sexta-feira volta a chover em muitos municípios de São Paulo e entre sábado
e segunda-feira (19) o tempo fica instável no estado. Os maiores volumes de chuva são
previstos para o litoral.
Outra massa de ar polar avança e reforça o frio entre os dias 19 e 21 de julho.
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Caraguatatuba inicia vacinação contra Covid-19 em pessoas com mais
de 25 anos na segunda-feira
A expectativa é vacinar 7.750 pessoas dessa faixa etária

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia na segunda-feira (19), a vacinação contra Covid-19
em jovens com mais de 25 anos. A expectativa é vacinar 7.750 pessoas dessa faixa etária.
De acordo com a prefeitura, o agendamento da vacinação ocorre para quem fez a
solicitação no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’, até a última quarta-feira (14). Já quem
solicitou a vacinação pelo aplicativo após essa data deve aguardar um novo lote de doses,
a ser enviado pelo Governo do Estado de São Paulo.
Para ser vacinado, é preciso confirmar o agendamento no ‘Caraguatatuba 156’, assim que
receber a notificação, que acontece pelo próprio aplicativo e também por e-mail.
A prefeitura ressalta, que caso o munícipe não confirme o agendamento no aplicativo, ou
não compareça no dia da vacinação, ou se negar a tomar a vacina na hora por conta da
marca, ele terá o seu cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina
Caraguá’, indo automaticamente para o fim da fila.
Até esta sexta-feira (16), a cidade de Caraguatatuba recebeu 84.248 doses da vacina
contra a Covid-19. Ao todo, foram 80.563 doses aplicadas, sendo 60.443 em primeira
dose e 20.120 em segunda ou dose única.
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Caraguatatuba vacina jovens com mais de 25 anos a partir de
segunda-feira
A expectativa é vacinar 7.750 pessoas

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’.
Com a ampliação, a expectativa da prefeitura é vacinar 7.750 pessoas.
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.
Segundo a prefeitura, 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.
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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. 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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VIGILÂNCIA SANITÁRIA FECHA TABACARIA POR AGLOMERAÇÃO E
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO.

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Vigilância Sanitária e do setor de Fiscalização
de Posturas e Comércio, fechou uma tabacaria que funcionava na região central da cidade.
A ação, que culminou na autuação e no encerramento das atividades do estabelecimento
comercial foi na noite de sexta-feira (16), após denúncias realizadas por moradores do
entorno, que alegavam problemas decorrentes com som alto, fumaça e perturbação de
sossego, em razão de aglomerações e brigas. Na semana passada o mesmo
estabelecimento foi alvo de fiscais da vigilância sanitária e do Comércio, que flagraram o
estabelecimento com a capacidade acima do permitido, que é de 60%, além de estar
aberto fora do horário determinado, que é até às 23h. Por essas infrações, a tabacaria foi
autuada em R$ 7.480.
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BICHO-PREGUIÇA RESGATADO EM CARAGUATATUBA.

Na tarde de sábado (17), durante “Operação Curupira”, a Polícia Militar Ambiental foi
acionada após transeuntes visualizarem um bicho-preguiça em uma ponte no bairro do
Capricórnio em Caraguatatuba. Alguns moradores preocupados com o risco do bichopreguiça ir para a rodovia e ser atropelada, tentaram manter o animal em local seguro, até
a chegada da Polícia Militar Ambiental. No local os policiais constataram ser um animal
adulto e sem ferimentos, não sendo possível precisar o sexo. Utilizando técnicas de
captura e manejo de animais silvestres, os policiais capturaram a preguiça e realizaram a
soltura em seu habitat natural. Apesar da aparência de boazinha, ao sentirem-se
ameaçadas oferecem grandes riscos devido às suas longas garras, que é utilizada para
subir nas árvores e como defesa. A Polícia Militar Ambiental orienta que seja acionada para
realizar a captura adequada dos animais silvestres, evitando lesões em quem possa tentar
realizar a captura e preservando a integridade física do animal. Denúncias podem ser
feitas através dos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Militar Ambiental de
Caraguatatuba.
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Bicho-preguiça é resgatado de ponte em Caraguatatuba
O animal estava sem ferimentos e foi devolvido à natureza

A Polícia Militar Ambiental resgatou, na tarde deste sábado (17), um bicho-preguiça em
uma ponte no bairro do Capricórnio em Caraguatatuba. A ação ocorreu durante a
"Operação Curupira", que ocorreu entre os dias 16 e 17 de julho, durante a comemoração
do dia de proteção às florestas.
Devido ao risco dela ir para a rodovia e ser atropelada, alguns moradores tentaram manter
o animal em local seguro e acionaram a Polícia Militar Ambiental. No local, os agentes
constataram ser um animal adulto e sem ferimentos, não sendo possível precisar o sexo.
Foram utilizadas técnicas de captura e manejo de animais silvestres, durante a captura da
preguiça, que posteriormente foi solta em seu habitat.
Bicho-preguiça
A Polícia Ambiental alerta que, apesar da aparência de boazinha, ao sentirem-se
ameaçadas, as preguiças oferecem grandes riscos, por conta de suas longas garras, que
são utilizadas para subir nas árvores e como defesa. A orientação é que a Polícia Ambiental
seja acionada para realizar a captura adequada dos animais silvestres, evitando lesões em
quem possa tentar realizar a captura e preservando a integridade física do animal.
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Daniela Grecchi morre aos 40 anos com duas filhas em
Caraguatatuba
Daniela Grecchi e as duas filhas, de 15 e 13 anos, foram vítimas de um
assassinato em Caraguatatuba, na quinta-feira (15). A terceira filha da funcionária
pública e blogueira parceira da Pais&Filhos conseguiu fugir e está no hospital

Recebemos a notícia do falecimento de Daniela Grecchi e das filhas, Maria Eduarda e
Manuela, com grande aperto no coração. Daniela fazia parte do time de blogueiros
parceiros da Pais&Filhos, uma verdadeira família que permanecia conectada mesmo com
a distância física.
A Pais&Filhos está em luto com o acontecimento. Antes de qualquer coisa, desejamos
muita força e nossos sentimentos aos familiares e amigos de Daniela Grecchi, e pedimos
que todos tenham empatia nesse momento tão difícil.
Daniela e as meninas foram mortas a facadas em Caraguatatuba nesta quinta-feira, 15 de
julho. O crime aconteceu em um imóvel no bairro Martim de Sá, próximo à praia. A suspeita
da polícia é de que o crime tenha sido cometido por Julio Cesar, ex-companheiro da vítima,
que foi morto em um confronto com policiais na noite de quinta-feira, após ter fugido do
local.
As meninas tinham 15 e 13 anos. A filha caçula de 9 anos, Mariana, conseguiu fugir
com ferimentos e foi atendida pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo em um primeiro
momento e depois levada para o Hospital Stella Maris. As três meninas são frutos de outro
relacionamento de Daniela.
Mariangela, madrinha e vizinha de Daniela, conversou com a Pais&Filhos sobre o caso: “A
Maria Vitória, minha filha de 12 anos, brincava com as meninas, mas depois que a Daniela
começou a ter relações com o Julio, as coisas começaram a complicar e minha filha falou
que não ia mais na casa das meninas por causa do companheiro que a Daniela tinha
arrumado. A Maria Vitória sempre conversava com as meninas, mas não sei se elas
chegaram a se falar a respeito da relação da mãe”.
Ela também atualizou as informações sobre a caçula, que conseguiu fugir: “A Mariana está
no hospital. Um amigo nosso avisou aqui foi levar roupas para ela, porque ela estava bem
sujinha”.

“Continue brilhando”
Nesta última quarta-feira, 14 de julho, Daniela chegou a compartilhar uma foto no
Instagram em que aparece na praia e escreveu na legenda: “A paz no coração de quem
sabe que a minha história, sou eu quem escrevo”. O registro vem recebendo uma série de
homenagens de amigos e familiares de Daniela: “Continue brilhando, amiga”; “Obrigada
por cada conversa naquela viagem linda!! Você foi e ainda é Luz!! Que Deus receba você e
suas filhas!!”; “Sempre vou guardar sua energia linda e seu sorriso”; “Só tenho a agradecer
por ter conhecido você! Quantas conversas e palavras lindas ouvi de você”.
Durante a entrevista, Mariangela também comentou que Daniela tinha acabado de voltar
de viagem com as filhas. “Ela tinha acabado de chegar de uma viagem com as meninas e
estava superfeliz. Hoje está sendo um dia muito escuro para a nossa família e todo mundo
que conhecia a Dani e as meninas. Ela era um doce”, comentou, emocionada.
Ainda nesta semana, ela havia compartilhado uma foto surfando com a legenda: “A
felicidade não é um objetivo a ser alcançado, é algo a ser vivido cada dia de nossas vidas.
Seja feliz pelas pessoas que tem ao seu redor, por tudo o que já conquistou, pela sua vida
como um todo. Seja feliz por onde você conseguiu chegar, por estar onde está”.
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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.
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Problemas com financeiras e telefonia celular são as principais
queixas do 1º semestre do Procon de Caraguá

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 termo. 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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