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Instituto Federal Caraguatatuba segue com inscrições abertas para
processo seletivo até quinta (22)

Seguem abertas até a próxima quinta (22) as inscrições para o processo seletivo do
Instituto Federal – Campus Caraguatatuba para o segundo semestre. Os interessados
podem se inscrever gratuitamente pelo site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Não
haverá prova.
Assim como nas edições anteriores, a seleção dos candidatos será feita por meio de
análise de histórico escolar. Os candidatos devem informar as notas ou conceitos das
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas no Ensino Fundamental.
Ao todo, são 170 vagas, sendo 120 para os cursos concomitantes/subsequentes, voltados
para quem está no 2º ano do ensino médio ou ensino médio concluído.
Para todas as idades
Não há limite de idade para estudar no IFSP. Se você está no 2º ou 3º ano do Ensino Médio
ou já terminou este nível de ensino, ou seja, já tem o diploma do Ensino Médio, esta é a
oportunidade de fazer um excelente curso técnico. O Instituto Federal oferece chances de
estudo, qualificação e recolocação no mercado de trabalho para todos. Escolha seu curso
técnico e aprimore sua formação!
Serviço
O Instituto Federal – Campus Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1739 – Indaiá.
Telefone: (12) 3885-2130
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Reintegração de posse em área particular invadida no Pegorelli
depende de realocação de famílias

Uma gleba de terras com 115.261,70 m² localizada na Rua Abra de Dentro, no Pegorelli,
em Caraguatatuba (SP) é objeto de litígio. Tramita na justiça uma ação de reintegração de
posse proposta por quatro pessoas que afirmam serem herdeiras de uma mulher falecida
em 2018 e que seria a titular da posse do local. Elas denunciaram nos autos que no dia 4
de abril de 2021 a área começou a ser invadida por aproximadamente 40 pessoas que
passaram a edificar barracos no local e a desmatar a vegetação. Pediram que fosse
concedida liminar de reintegração na posse.
No dia 30 de abril a medida liminar foi concedida, tendo o juiz imposto o prazo de 15 dias
corridos para que os requeridos desocupassem voluntariamente o local, sob pena de
reintegração forçada. Outra determinação foi que os ocupantes cessassem todo e qualquer
ato de edificação, construção e desmatamento sobre o local.
No dia 29 de junho, outra decisão judicial foi publicada, mencionando que em casos de
ocupações posteriores à pandemia (20/03/2020) em que a ocupação é para moradia de
população vulnerável, agentes estatais podem agir para evitar a consolidação das
ocupações irregulares, desde que as pessoas sejam realocadas em abrigos públicos ou em
locais com condições dignas.
Polícia Ambiental
Segundo o comandante da Polícia Ambiental, Carlos Magno, desde abril começaram as
informações de invasão no local. “A Polícia Ambiental tem ido no local, temos feito várias
autuações, já temos diversos cidadãos autuados por lá, nós autuamos e embargamos
administrativamente a área, e os proprietários também judicializaram a ocorrência. Com
isso, o juiz expediu uma ordem de demolição, de reintegração de posse, porém na mesma
decisão o juiz informou que, por conta da pandemia, os cidadãos só podem ser tirados de
lá se tiver um outro local para abrigá-los. Então, a área está embargada
administrativamente, está embargada judicialmente, há dezenas de autos de infração
autuados no local, a situação no momento é essa”.
Prefeitura
A Prefeitura de Caraguatatuba informou que “embora se trate de uma área particular, foi
notificada e vai repassar para as devidas secretarias definirem as providências a serem
tomadas”.

Clipping de Notícias: 19/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Radar Litoral

Caraguatatuba está com inscrições abertas para 96 vagas de cursos
gratuitos em parceria com Sebrae e Senai

O Fundo Social de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae e Senai - São José dos
Campos, está com inscrições abertas até sexta-feira (23) para 96 vagas dos cursos
gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais; Editor de Vídeo e Excel
completo.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os inscritos concorrerão às vagas, por meio de sorteio realizado no último dia de
inscrição.
Segundo a presidente do Fundo Social, Samara de Aguilar, os cursos serão voltados às
novas exigências do mercado de trabalho para aqueles que desejam atuar com
plataformas digitais e administrativas. “Esta oportunidade deve ser vista e acolhida com
muita responsabilidade já que se trata de cursos gratuitos para os munícipes, mas que são
pagos com recursos da Prefeitura Municipal e do Sebrae”, explica.
A presidente ainda destaca que “infelizmente algumas pessoas não comparecem nas
aulas ou desistem antes do término, tirando a oportunidade de outras pessoas
interessadas e que não foram sorteadas”.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não será permitido o ingresso de alunos
no decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse
e disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 - Estrela D'Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
- Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.
Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.

- Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
- Curso Excel Completo
32 vagas para alunos de 16 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 27/08 até 28/09 – carga horária de 80 horas
Conteúdo: Desenvolvimento de competências para elaborar e formatar planilhas utilizando
fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como:
SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, criar gráficos e mini
gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de
atuação, criar planilhas automatizadas, utilizando funções aninhadas, controles de
formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e
proteção dos dados. Criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados.
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Incêndio atinge 40 mil m² no Morro do Camaroeiro em Caraguatatuba

Um incêndio, ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (19), destruiu uma área de
cerca de 4o mil m² de vegetação no Mirante do Camaroeiro, em Caraguatatuba. O combate
ao fogo foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio da Defesa Civil da cidade.
De acordo com a Prefeitura, o fogo no Mirante do Camaroeiro começou por volta das
17h30 e foi controlado por volta das 18h15.
A guarnição do Corpo de Bombeiros com seis homens mais a viatura auto bomba, e apoio
de dois agentes da Defesa Civil foi dividida em duas frentes com uso de duas mangueiras.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares.
Srgundo a Prefeitura, ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Na terça-feira (20),
uma equipe da perícia deve ir até o Morro do Camaroeiro para iniciar as investigações.
Devido ao tempo seco, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para não jogar
bitucas de cigarros na mata, fazer fogueira e mesmo deixar objetos que possam refletir a
luz solar.
Em Caraguatatuba, é proibida a queimada em todo perímetro urbano do município com
base na lei municipal 1.630 de 2007. A desobediência pode acarretar em multa no valor
de 200 VRMs, o que representa R$ 714. Em caso de reincidência a multa dobra de valor.
Quem observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente
na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3897-2530.
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Em Caraguá, tabacaria é interditada e restaurante multado por
aglomeração

Fiscais da Vigilância Sanitária de Caraguatatuba realizaram novas ações durante o fim de
semana. Na sexta-feira foi interditada uma tabacaria no centro da cidade, com apoio da
Visa Estadual, que além de descumprir a capacidade permitida (60%), estava com pessoas
fumando no local, o que é proibido pelo Estado. Um restaurante também foi autuado.
A autuação resultou em multa de R$ 12.553,50 para a tabacaria. Na semana passada, o
local já havia sido autuado por estar com a capacidade acima do permitido também e ser
flagrado aberto fora do horário determinado, que é até às 23h.
Também no centro da cidade, um restaurante foi autuado em cerca de R$ 9.000,00 por
manter aglomeração, pessoas sem máscaras e som alto, com volume além do permitido
pela legislação. Esta ação também contou com o apoio da Vigilância Sanitária do Estado.
Ainda no final de semana, fiscais de Posturas (Urbanismo) e do Comércio (Fazenda)
realizaram cerca de 200 vistoriais para verificar o cumprimento do atual decreto municipal
(1.484), que estabelece lotação máxima de 60% da capacidade de cada estabelecimento e
funcionamento até 23h.
Já a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, por meio do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), juntamente com a Polícia
Militar, reforçou as ações para coibir os chamados “fluxo/rolezinho” e realizou 671
abordagens a pessoas sem máscaras.
Os fiscais de posturas também atenderam 18 denúncias de perturbação, por meio da
central ‘156’, e uma delas resultou em multa no valor de R$ 1.720,40.
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Caraguatatuba abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com
Sebrae e Senai

O Fundo Social de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae e Senai – São José dos
Campos, está com inscrições abertas até sexta-feira (23) para 96 vagas dos cursos
gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais; Editor de Vídeo e Excel
completo.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os inscritos concorrerão às vagas, por meio de sorteio realizado no último dia de
inscrição.
Segundo a presidente do Fundo Social, Samara de Aguilar, os cursos serão voltados às
novas exigências do mercado de trabalho para aqueles que desejam atuar com
plataformas digitais e administrativas. “Esta oportunidade deve ser vista e acolhida com
muita responsabilidade já que se trata de cursos gratuitos para os munícipes, mas que são
pagos com recursos da Prefeitura Municipal e do Sebrae”, explica.
A presidente ainda destaca que “infelizmente algumas pessoas não comparecem nas
aulas ou desistem antes do término, tirando a oportunidade de outras pessoas
interessadas e que não foram sorteadas”.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não será permitido o ingresso de alunos
no decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse
e disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.
Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.

– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
– Curso Excel Completo
32 vagas para alunos de 16 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 27/08 até 28/09 – carga horária de 80 horas
Conteúdo: Desenvolvimento de competências para elaborar e formatar planilhas utilizando
fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como:
SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, criar gráficos e mini
gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de
atuação, criar planilhas automatizadas, utilizando funções aninhadas, controles de
formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e
proteção dos dados. Criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados.
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Presos da RMVale participam de exame para conclusão de estudos

A RMVale teve 1.263 reclusos em presídios inscritos no Encceja (Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos) para PPL (Pessoas Privadas de
Liberdade). Os reeducandos, de 10 unidades prisionais da região, terão a chance de
concluir estudos nos ensinos fundamental e médio.
De acordo com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), em todo o estado de São
Paulo, 25.811 presos estão inscritos para a prova. O exame é realizado pelo Inep (Instituto
Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e serve para certificar, de
uma forma mais ágil, participantes que não puderam ou tiveram dificuldades em finalizar o
ensino regular na idade apropriada para cada nível.
A finalização desta etapa escolar é uma porta de entrada para o ingresso dos reeducandos
no ensino superior, em cursos profissionalizantes e em oportunidades de emprego ainda
dentro do sistema prisional, mas, principalmente, quando em liberdade.
PROVAS.
As provas irão ocorrer nos dias 13 e 14 de outubro. O primeiro dia será destinado aos
internos que pretendem se formar no ensino fundamental e contará com tópicos de
Línguas Portuguesa e Estrangeira Moderna, Ciências Naturais, Matemática, Artes,
Educação Física, História, Geografia e Redação.
Já no segundo dia, os candidatos à conclusão do ensino médio irão responder questões
sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias,
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.
CERTIFICAÇÃO.
Para obter o certificado, o participante deve atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma
das áreas de conhecimento e o mínimo de cinco pontos na prova de redação,
adicionalmente à nota mínima das matérias de cada módulo. O exame também gera
remição de pena aos participantes que atingirem nota para a certificação.
UNIDADES PARTICIPANTES NO VALE.
Centro de Detenção Provisória (CDP) de Taubaté
CDP de Caraguatatuba
Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Tremembé

Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos
Penitenciária 1 de Tremembé
Penitenciária 2 de Tremembé
Penitenciária Feminina 1 de Tremembé
Penitenciária Feminina 2 de Tremembé
Penitenciária 1 de Potim
Penitenciária 2 de Potim
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PAT de Caraguatatuba oferece 220 vagas de emprego

Segundo informa a Prefeitura de Caraguatatuba, o Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT) do município está 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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Vídeos: Incêndio atinge encosta do Morro do Camaroeiro, em
Caraguatatuba

Um incêndio atingiu a encosta sul do morro do Camaroeiro, em Caraguatatuba. O fogo teve
início no final da tarde desta segunda-feira(19), os bombeiros e a defesa civil levaram 45
minutos para conter as chamas. O incêndio atingiu a parte sul do morro onde não existem
residências. Ainda não foi informada as causas do fogo que destruiu cerca de 4 hectares
da encosta. A suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por uma bituca de cigarro
lançada na encosta, cuja mata está muito seca devido a estiagem.
No alto do morro fica o Mirante do Camaroeiro, um dos espaços turísticos mais visitados
da cidade, de onde pode-se apreciar a baia existente entre Caraguatatuba e São
Sebastião, o arquipélago de Ilhabela e a região central da cidade. Devido a pandemia, a
Prefeitura proibiu o acesso de veículos até o mirante. O acesso só é permitido através de
caminhada.
Prefeitura
A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou uma nota sobre o incêndio no mirante. Informou
que o fogo no Mirante do Camaroeiro começou por volta das 17h30 e foi controlado por
volta das 18h15.
A guarnição do Corpo de Bombeiros com seis homens mais a viatura auto bomba, e apoio
de dois agentes da Defesa Civil foi dividida em duas frentes com uso de duas mangueiras.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Amanhã, uma equipe da perícia deve ir até o
Morro do Camaroeiro para iniciar as investigações.
Devido ao tempo seco, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para não jogar
bitucas de cigarros na mata, fazer fogueira e mesmo deixar objetos que possam refletir a
luz solar.
Em Caraguatatuba, é proibida a queimada em todo perímetro urbano do município com
base na lei municipal 1.630 de 2007. A desobediência pode acarretar em multa no valor
de 200 VRMs, o que representa R$ 714. Em caso de reincidência a multa dobra de valor.
Quem observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente
na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3897-2530.
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Mulher muda de casa e deixa rottweiler para morrer de fome em
Caraguatatuba
O animal estava magro, sem comida e sem água; a proprietária foi multada em R$
3 mil e será processada criminalmente
Uma mulher se mudou de casa, em Caraguatatuba, e deixou seu cachorro da raça
rottweiler sozinho, para morrer de fome, segundo relato da Polícia Ambiental.
O animal foi encontrado, neste sábado (17), em condições isalubres devido a sujeira do
local, estava magro, sem comida e sem água. Abandonar animais é crime ambiental
previsto em lei federal.
A mulher foi multada em R$ 3 mil e deve ainda responder criminalmente por maus tratos a
animais. A Ambiental informou que a suspeita tem passagem pela polícia e já respondeu
pelo crime de tráfico de drogas anteriormente.
Após denúncia anônima, os policiais foram até residência, no bairro Golfinhos, e foram
recebidos pelo proprietário do imóvel. Ele havia ido cobrar o aluguel que estava atrasado
há dois meses, quando soube que a locatária havia mudado e abandonado o cachorro
sozinho na casa. Foi realizado contato por telefone com a responsável pelo cachorro, que
informou estar morando em outra residência.
Futuro do rottweiler
O proprietário do imóvel ficou como responsável pelo rottweiler até segunda-feira (19),
data que o Centro de Controle de Zoonoses de Caraguatatuba irá recolher o animal. A
Ambiental informa que denúncias podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-2200.
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Caraguatatuba recebe solicitação do benefício auxílio funeral apenas
por telefone

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania (Sedesc), informa que a solicitação do benefício de auxílio funeral para famílias
de baixa renda será feita apenas por telefone a partir desta segunda-feira (19/7).
A medida se faz necessária visando o enfrentamento de prevenção à Covid-19. O
procedimento será realizado por assistentes sociais que estão disponíveis no telefone (12)
99650-9421, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 14h30. Após esse horário e aos finais
de semana a solicitação deve ser feita no número (12) 99750-8038.
Esse benefício é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo
ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com
as despesas referentes ao funeral do familiar.
O auxílio funeral dispõe dos serviços de urna mortuária (caixão), sepultamento e velório.
Ressalta-se que a lei não dispõe de reembolso. Caso o falecimento ocorra em outra cidade
e seja necessário o traslado do corpo, tem um limite de 200 km e o falecido deve ser
morador de Caraguatatuba.
A documentação necessária é o cadastro no CadÚnico; carteira de identidade (RG); carteira
de trabalho (CTPS); CPF; título de eleitor; comprovante de residência; declaração de óbito
ou encaminhamento ao Serviço de Verificação do Óbito (SVO).
A Sedesc atendeu no primeiro semestre deste ano cerca de 460 famílias com auxílio
funeral.
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Instituto Federal Caraguatatuba segue com inscrições abertas para
processo seletivo até quinta (22)

Seguem abertas até a próxima quinta (22) as inscrições para o processo seletivo do
Instituto Federal – Campus Caraguatatuba para o segundo semestre. Os interessados
podem se inscrever gratuitamente pelo site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Não
haverá prova.
Assim como nas edições anteriores, a seleção dos candidatos será feita por meio de
análise de histórico escolar. Os candidatos devem informar as notas ou conceitos das
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas no Ensino Fundamental.
Ao todo, são 170 vagas, sendo 120 para os cursos concomitantes/subsequentes, voltados
para quem está no 2º ano do ensino médio ou ensino médio concluído.
Para todas as idades
Não há limite de idade para estudar no IFSP. Se você está no 2º ou 3º ano do Ensino Médio
ou já terminou este nível de ensino, ou seja, já tem o diploma do Ensino Médio, esta é a
oportunidade de fazer um excelente curso técnico. O Instituto Federal oferece chances de
estudo, qualificação e recolocação no mercado de trabalho para todos. Escolha seu curso
técnico e aprimore sua formação!
Serviço
O Instituto Federal – Campus Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1739 – Indaiá.
Telefone: (12) 3885-2130
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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 abre inscrições para 96 vagas de cursos gratuitos em
parceria com Sebrae e Senai

O Fundo Social de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae e Senai – São José dos
Campos, está com inscrições abertas até sexta-feira (23) para 96 vagas dos cursos
gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais; Editor de Vídeo e Excel
completo.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os inscritos concorrerão às vagas, por meio de sorteio realizado no último dia de
inscrição.
Segundo a presidente do Fundo Social, Samara de Aguilar, os cursos serão voltados às
novas exigências do mercado de trabalho para aqueles que desejam atuar com
plataformas digitais e administrativas. “Esta oportunidade deve ser vista e acolhida com
muita responsabilidade já que se trata de cursos gratuitos para os munícipes, mas que são
pagos com recursos da Prefeitura Municipal e do Sebrae”, explica.
A presidente ainda destaca que “infelizmente algumas pessoas não comparecem nas
aulas ou desistem antes do término, tirando a oportunidade de outras pessoas
interessadas e que não foram sorteadas”.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não será permitido o ingresso de alunos
no decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse
e disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.
Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.

– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
– Curso Excel Completo
32 vagas para alunos de 16 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 27/08 até 28/09 – carga horária de 80 horas
Conteúdo: Desenvolvimento de competências para elaborar e formatar planilhas utilizando
fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como:
SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, criar gráficos e mini
gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de
atuação, criar planilhas automatizadas, utilizando funções aninhadas, controles de
formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e
proteção dos dados. Criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados.
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82 mil doses aplicadas contra a Covid-19 e intervenção na Praiamar
marcam primeiro semestre de 2021 em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba, durante o primeiro semestre de 2021, planejou e executou
diversos serviços, sendo o principal deles ainda a luta contra a pandemia da Covid-19.
Entre as ações em destaque, temos as 82 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid19, intevenção na Praiamar Transportes e o planejamento para a retomada econômica.
Desde o início da vacinação no município, a Prefeitura de Caraguatatuba se mostrou
pronta, preparada e organizada para gerir as doses dos imunizantes.
Com a chegada do ‘Vacina Caraguá’, a população conheceu um sistema eficaz, que evitou
filas, aglomerações e garantiu que todos os cadastrados recebessem a sua dose.
Outro ponto importante dos primeiros meses do ano foi a intervenção na empresa
Praiamar Transportes. Apenas em três meses, a Prefeitura de Caraguatatuba reformulou
por completo as linhas das regiões norte e sul da cidade e agora estuda os
aprimoramentos das linhas da região central.
A intervenção trouxe ainda benefícios para os trabalhadores da empresa, que desde 2018
estavam com seus salários, banco de horas e vale-alimentação congelados. Através de
assembleias e reuniões, a Prefeitura de Caraguatatuba entrou em acordo com o sindicato
da categoria, reajustando os benefícios dos colaboradores.
Além disso, a gestão municipal já pensa na retomada econômica, graças ao avanço da
vacinação na cidade, e o início dela será marcada pelo maior evento gastronômico da
região: o Caraguá a Gosto. A 16ª edição do festival será realizada neste ano de forma
híbrida, com as pessoas podendo utilizar o delivery ou indo até os restaurantes
participantes, para a degustação dos pratos.
Vale ressaltar que os comércios inscritos no Caraguá a Gosto precisarão seguir diversos
regulamentos e protocolos sanitários, para garantir a segurança de seus clientes e
funcionários.
Gabinete
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu com diversas entidades, órgãos e
formulou projetos para a cidade durante o 1ª semestre. Dentre os destaques, além da
intervenção na Praiamar, já citada, estão as inúmeras reivindicações da abertura do Centro
de Oncologia e a ampliação de leitos do Hospital Regional de Caraguatatuba.

Desde o início da pandemia, Aguilar Junior salientou a necessidade do Governo do Estado
de São Paulo em ampliar os leitos disponíveis no HR e o início das atividades do Centro de
Oncologia.
Com a previsão de início de atividades para o próximo mês de setembro, os moradores de
Caraguatatuba e de todo Litoral Norte não precisarão mais realizar longas viagens para
seus tratamentos contra o câncer. Agora, todo o acompanhamento poderá ser feito em um
centro especializado e capacitado próximo de suas casas.
Aguilar Junior tratou ainda de retomada econômica, trazendo cursos de capacitação para a
população da cidade e se reuniu no último mês com representantes do SENAI, para
facilitar a vinda de um posto da instituição para Caraguatatuba, com o objetivo de trazer
mais preparo e profissionalismo para a população.
O concurso da GCM, após ser paralisado devido à pandemia, prosseguiu durante este
primeiro semestre. Hoje, os candidatos se encontram na 4ª etapa eliminatória do concurso,
com a entrega de Documentos e Investigação Social.
Educação
Durante o primeiro semestre, também seguindo todos protocolos sanitários e com a
maioria dos profissionais da educação vacinados contra a Covid-19, a Secretaria de
Educação iniciou a retomada das aulas presenciais.
O retorno presencial segue os protocolos estabelecidos pelo Plano SP, com percentual
máximo de 35% de ocupação, além de diversos protocolos de biossegurança obrigatórios,
deliberados pelas autoridades nas 54 unidades escolares municipais de Caraguá.
Ainda nos primeiros seis meses, a Secretaria de Educação distribuiu 4.666 mil kits de
alimentação para alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade
social. A pasta adquiriu ainda cerca de 10 mil kits de materias didáticos para alunos do 3º
ao 5º ano, através do projeto Aprova Brasil.
PAT
Apenas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Caraguatatuba abriu 724 vagas e
445 pessoas foram contratadas nestes seis meses. Agora, a gestão municipal prepara a
estruturação e adaptação do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), que
será inaugurado nas próximas semanas no bairro Travessão, região sul.
Regularização Fundiária
A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Habitação, recebeu durante o
período 278 requerimentos de regularização fundiária. Vale ressaltar que cada pedido não
gera custo ao munícipe. Exceto àqueles que se enquadram na regularização fundiária de
interesse específico, que fazem a topografia particular para demonstrar as dimensões de
seu imóvel.
A pasta trabalha na regularização de 18 núcleos residenciais de Caraguatatuba, que juntos
somam mais de 1,1 mil lotes.
Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente, durante o primeiro semestre, reaproveitou 50 toneladas de
resíduos oriundos de ecopontos, 320 toneladas de lixo reciclável de cooperativas e 240
toneladas de lixo reaproveitável da coleta seletiva.
Ao todo, a pasta plantou 300 mudas nativas entre os meses de maio e junho, em
comemoração ao mês do meio ambiente em 17 escolas municipais, uma estadual, dois
polos culturais e uma praça de Caraguatatuba.
O projeto, que instalou pelas praias da cidade coletoras de bitucas de cigarro, surtiu efeito
em apenas um mês de implantação. De acordo com o balanço da secretaria, em 30 dias
foram recolhidas 7.750 bitucas, totalizando mais de três quilos de material que deixaram
de poluir as praias e pontos turísticos da cidade.
O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e Conselho
Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Poiato Reciclagem, a única no
mundo patenteada para reciclagem do material.
Segundo a empresa, a cada duas bitucas descartadas nas águas, corresponde a poluição
causada por 1 litro de esgoto. Em um mês, o descarte correto dos resíduos de cigarro
deixou de contaminar 3.875 litros de água.
Obras Públicas
Mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as obras em Caraguatatuba estão
a todo vapor. A Secretaria de Obras entregou para a população do bairro Golfinhos o
esperado campo de futebol com medidas oficiais. Além disso, a administração municipal
entregou para o bairro guias, sarjetas e asfalto em diversas ruas. A equipe da secretaria
finalizou, ainda no Golfinhos, o prédio da nova UBS, que deve ser inaugurada até o fim de
2021.
A Secretaria de Obras dá andamento ainda em diversas construções pelo município. Como
por exemplo, a conclusão das obras de ampliação da Casa de Saúde Stella Maris, a
reforma do IML municipal, CIDE Casa Branca, unidades escolares do Travessão, Creche
Golfinhos e outras.
Saúde
Além da vacinação contra a Covid-19, que segue em ritmo acelerado na cidade, a
Secretaria de Saúde mantém as atividades periódicas para dar ao cidadão uma melhor
qualidade de vida fundamentada em humanização, transparência, ética, compromisso e,
principalmente, responsabilidade.
Somente no primeiro quadrimestre de 2021, a Secretaria de Saúde agendou 8.527
consultas e 7.509 exames no Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) e 8.527
consultas e 6.903 exames no Centro de Especialidades Médicas (centro e sul).
No mesmo período, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Centro e Norte, além da
UPA Covid, realizaram 76.247 consultas em adultos, 13.729 em crianças e 98.238
colhimentos e classificações de risco, feitos pela equipe de enfermagem.
Serviços Públicos

A zeladoria do município, comandada pela Secretaria de Serviços Públicos, não poupou
esforços em melhorar o fluxo de atendimento de limpeza pública de norte a sul, além de
realizar o desassoreamento de rio, valas e realizar o projeto cata treco e operação tapa
buraco.
Além disso, a pasta adquiriu neste primeiro semestre seis caminhões, quatro
retroescavadeiras e duas mini-pás carregadeiras.
Mesmo com os servidores efetivos, o Departamento de Limpeza Urbana conta também
com o apoio de quase 290 (duzentos e noventa) beneficiários do PEAD – Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego para compor as equipes e atender toda a cidade.
A equipe foi responsável pela recolha de mais de 1,2 mil tonelada de resíduos de limpeza
pública durante o período. Através da central ‘156’, foram realizadas 1.156 limpezas de
fossa.
Por fim, a secretaria utilizou cerca de 239 toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso
Usinado Quente (asfalto) e de asfalto ensacado (frio), para tapa de buracos das ruas de
Caraguatatuba.
Turismo
Empenhada na organização do Caragua a Gosto, a Secretaria de Turismo vem buscando
parcerias e um exemplo foi a selada com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo
(CIET), para o observatório de turismo municipal, com base nos moldes OMT para futura
chancela.
Caraguá recebeu ainda o selo Safe Travels, que identifica os destinos que adotaram
protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid-19, mostrando que a cidade está
preparada para receber turistas durante estas férias de inverno.
Além disso, a secretaria realizou o levantamento de casas de temporada para ações de
estruturação de políticas públicas de turismo, aumentou o índice de estabelecimentos
cadastrados no CADASTUR para 206 comércios, entre outras ações.
Urbanismo
Durante o 1ª semestre de 2021, a Secretaria de Urbanismo analisou e aprovou 525
alvarás de construção, 125 de desdobro e planta popular, 372 processos abertos de
coordenação de obras, 1.438 atuações do código de posturas, 250 emissões de certidões
gerais, 175 habite-ses emitidos, 2.094 aberturas de firmas e 1.476 processos analisados
da coordenação de urbanismo.
Fundo Social
Segundo o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, em seis meses, 230 famílias
foram atendidas pelos serviços do fundo. Ao todo, 6.156 peças de roupas foram doadas
para famílias cadastradas nos CRAS da cidade.
O Fundo doou ainda 398 peças de roupas de cama e banho, 114 cobertores e 20
colchões. Através do Portal 156, foram ofertados 1.345 kits alimentos para trabalhadores
autônomos por conta da pandemia.

Por fim, o fundo social ofereceu os seguintes cursos em parceria com o Senai: Pintura
Decorativa, Segurança em Altura – NR-35, Pequenos Reparos em Edificações – parte
elétrica, NR11 – Operação de Empilhadeira e NR10 – Segurança em Instalações e Serviços
de Eletricidade.
Social
Ao todo, no período já citado, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
referenciou quase 16 mil famílias, e realizou cerca de 40 mil atendimentos. De acordo com
o balanço da pasta, 7,2 mil cestas foram distribuídas.
Tudo isso mostra que o município não parou e se mostrou forte e atuante nas políticas
públicas, junto ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A expectativa para os
próximos seis meses é de ainda mais trabalho nas diversas frentes da cidade.
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Tabacaria é interditada e restaurante multado durante fiscalização do
final de semana

O final de semana foi de muito trabalho para os fiscais da Vigilância Sanitária de
Caraguatatuba. Na sexta-feira (16) foi interditada uma tabacaria no centro da cidade, com
apoio da Visa Estadual, que além de descumprir a capacidade permitida (60%), estava com
pessoas fumando no local, o que é proibido pelo Estado.
A autuação resultou em multa de R$ 12.553,50 para a tabacaria. Na semana passada o
local já havia sido autuado por estar com a capacidade acima do permitido também e ser
flagrado aberto fora do horário determinado, que é até às 23h.
Também no centro da cidade, um restaurante foi autuado em cerca de R$ 9.000,00 por
manter aglomeração, pessoas sem máscaras e som alto, com volume além do permitido
pela legislação. Esta ação também contou com o apoio da Vigilância Sanitária do Estado.
Ainda no final de semana, fiscais de Posturas (Urbanismo) e do Comércio (Fazenda)
realizaram cerca de 200 vistoriais para verificar o cumprimento do atual decreto municipal
(1.484), que estabelece lotação máxima de 60% da capacidade de cada estabelecimento e
funcionamento até 23h.
Já a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, por meio do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), juntamente com a Polícia
Militar, reforçou as ações para coibir os chamados “fluxo/rolezinho” e realizou 671
abordagens a pessoas sem máscaras.
Os fiscais de posturas também atenderam 18 denúncias de perturbação, através da
central ‘156’, e uma delas resultou em multa no valor de R$ 1.720,40.
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Marinha do Brasil alerta para ventos de 75 km/h, ondas de 3 metros e
risco de ressaca na região

O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil emitiu alerta para a aproximação e passagem
de um sistema frontal em alto-mar, que pode provocar ventos de direção oeste a sudoeste,
com intensidade de até 75 km/h (40 nós) na faixa litorânea entre os estados de São Paulo
e Rio de Janeiro.
Esses ventos podem provocar agitação marítima com ondas de até quatro metros de
altura, entre esta segunda (19) e quarta-feira (21). Com isso, há previsão de condições
favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção sudoeste a sul, com até 3
metros de altura, na faixa litorânea entre os dois estados, atingindo o Litoral Norte.
Este alerta é muito importante aos navegantes das comunidades de pesca e esporte e
recreio, que devem consultar essas informações antes de saírem ao mar.
Esses
avisos
podem
ser
consultados
no
endereço
eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisosde-mau-tempo.
Frente Fria
Já o boletim da Defesa Civil alerta para o avanço de uma massa de ar frio no Estado que
vai provocar queda de temperatura, com momentos de frio intenso, nas regiões do Vale do
Paraíba e Litoral Norte.
Há previsão para mínimas de 6°C e sensação térmica de 5°C, no Vale do Paraíba;
mínimas de 14°C e sensação de 12°C, no Litoral Norte, com necessidade de atenção
especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, criança e aquelas em situação de
rua. Além disso, recomenda-se não fazer fogueiras e manter hidratação constante.
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Tabacaria é interditada e restaurante multado durante fiscalização do
final de semana

O final de semana foi de muito trabalho para os fiscais da Vigilância Sanitária de
Caraguatatuba. Na sexta-feira (16) foi interditada uma tabacaria no centro da cidade, com
apoio da Visa Estadual, que além de descumprir a capacidade permitida (60%), estava com
pessoas fumando no local, o que é proibido pelo Estado.
A autuação resultou em multa de R$ 12.553,50 para a tabacaria. Na semana passada o
local já havia sido autuado por estar com a capacidade acima do permitido também e ser
flagrado aberto fora do horário determinado, que é até às 23h.
Também no centro da cidade, um restaurante foi autuado em cerca de R$ 9.000,00 por
manter aglomeração, pessoas sem máscaras e som alto, com volume além do permitido
pela legislação. Esta ação também contou com o apoio da Vigilância Sanitária do Estado.
Ainda no final de semana, fiscais de Posturas (Urbanismo) e do Comércio (Fazenda)
realizaram cerca de 200 vistoriais para verificar o cumprimento do atual decreto municipal
(1.484), que estabelece lotação máxima de 60% da capacidade de cada estabelecimento e
funcionamento até 23h.
Já a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, por meio do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), juntamente com a Polícia
Militar, reforçou as ações para coibir os chamados “fluxo/rolezinho” e realizou 671
abordagens a pessoas sem máscaras.
Os fiscais de posturas também atenderam 18 denúncias de perturbação, através da
central ‘156’, e uma delas resultou em multa no valor de R$ 1.720,40.
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82 mil doses aplicadas contra a Covid-19 e intervenção na Praiamar
marcam primeiro semestre de 2021 em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba, durante o primeiro semestre de 2021, planejou e executou
diversos serviços, sendo o principal deles ainda a luta contra a pandemia da Covid-19.
Entre as ações em destaque, temos as 82 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid19, intevenção na Praiamar Transportes e o planejamento para a retomada econômica.
Desde o início da vacinação no município, a Prefeitura de Caraguatatuba se mostrou
pronta, preparada e organizada para gerir as doses dos imunizantes.
Com a chegada do ‘Vacina Caraguá’, a população conheceu um sistema eficaz, que evitou
filas, aglomerações e garantiu que todos os cadastrados recebessem a sua dose.
Outro ponto importante dos primeiros meses do ano foi a intervenção na empresa
Praiamar Transportes. Apenas em três meses, a Prefeitura de Caraguatatuba reformulou
por completo as linhas das regiões norte e sul da cidade e agora estuda os
aprimoramentos das linhas da região central.
A intervenção trouxe ainda benefícios para os trabalhadores da empresa, que desde 2018
estavam com seus salários, banco de horas e vale-alimentação congelados. Através de
assembleias e reuniões, a Prefeitura de Caraguatatuba entrou em acordo com o sindicato
da categoria, reajustando os benefícios dos colaboradores.
Além disso, a gestão municipal já pensa na retomada econômica, graças ao avanço da
vacinação na cidade, e o início dela será marcada pelo maior evento gastronômico da
região: o Caraguá a Gosto. A 16ª edição do festival será realizada neste ano de forma
híbrida, com as pessoas podendo utilizar o delivery ou indo até os restaurantes
participantes, para a degustação dos pratos.
Vale ressaltar que os comércios inscritos no Caraguá a Gosto precisarão seguir diversos
regulamentos e protocolos sanitários, para garantir a segurança de seus clientes e
funcionários.
Gabinete
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu com diversas entidades, órgãos e
formulou projetos para a cidade durante o 1ª semestre. Dentre os destaques, além da
intervenção na Praiamar, já citada, estão as inúmeras reivindicações da abertura do Centro
de Oncologia e a ampliação de leitos do Hospital Regional de Caraguatatuba.

Desde o início da pandemia, Aguilar Junior salientou a necessidade do Governo do Estado
de São Paulo em ampliar os leitos disponíveis no HR e o início das atividades do Centro de
Oncologia.
Com a previsão de início de atividades para o próximo mês de setembro, os moradores de
Caraguatatuba e de todo Litoral Norte não precisarão mais realizar longas viagens para
seus tratamentos contra o câncer. Agora, todo o acompanhamento poderá ser feito em um
centro especializado e capacitado próximo de suas casas.
Aguilar Junior tratou ainda de retomada econômica, trazendo cursos de capacitação para a
população da cidade e se reuniu no último mês com representantes do SENAI, para
facilitar a vinda de um posto da instituição para Caraguatatuba, com o objetivo de trazer
mais preparo e profissionalismo para a população.
O concurso da GCM, após ser paralisado devido à pandemia, prosseguiu durante este
primeiro semestre. Hoje, os candidatos se encontram na 4ª etapa eliminatória do concurso,
com a entrega de Documentos e Investigação Social.
Educação
Durante o primeiro semestre, também seguindo todos protocolos sanitários e com a
maioria dos profissionais da educação vacinados contra a Covid-19, a Secretaria de
Educação iniciou a retomada das aulas presenciais.
O retorno presencial segue os protocolos estabelecidos pelo Plano SP, com percentual
máximo de 35% de ocupação, além de diversos protocolos de biossegurança obrigatórios,
deliberados pelas autoridades nas 54 unidades escolares municipais de Caraguá.
Ainda nos primeiros seis meses, a Secretaria de Educação distribuiu 4.666 mil kits de
alimentação para alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade
social. A pasta adquiriu ainda cerca de 10 mil kits de materias didáticos para alunos do 3º
ao 5º ano, através do projeto Aprova Brasil.
PAT
Apenas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Caraguatatuba abriu 724 vagas e
445 pessoas foram contratadas nestes seis meses. Agora, a gestão municipal prepara a
estruturação e adaptação do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), que
será inaugurado nas próximas semanas no bairro Travessão, região sul.
Regularização Fundiária
A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Habitação, recebeu durante o
período 278 requerimentos de regularização fundiária. Vale ressaltar que cada pedido não
gera custo ao munícipe. Exceto àqueles que se enquadram na regularização fundiária de
interesse específico, que fazem a topografia particular para demonstrar as dimensões de
seu imóvel.
A pasta trabalha na regularização de 18 núcleos residenciais de Caraguatatuba, que juntos
somam mais de 1,1 mil lotes.
Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente, durante o primeiro semestre, reaproveitou 50 toneladas de
resíduos oriundos de ecopontos, 320 toneladas de lixo reciclável de cooperativas e 240
toneladas de lixo reaproveitável da coleta seletiva.
Ao todo, a pasta plantou 300 mudas nativas entre os meses de maio e junho, em
comemoração ao mês do meio ambiente em 17 escolas municipais, uma estadual, dois
polos culturais e uma praça de Caraguatatuba.
O projeto, que instalou pelas praias da cidade coletoras de bitucas de cigarro, surtiu efeito
em apenas um mês de implantação. De acordo com o balanço da secretaria, em 30 dias
foram recolhidas 7.750 bitucas, totalizando mais de três quilos de material que deixaram
de poluir as praias e pontos turísticos da cidade.
O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e Conselho
Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Poiato Reciclagem, a única no
mundo patenteada para reciclagem do material.
Segundo a empresa, a cada duas bitucas descartadas nas águas, corresponde a poluição
causada por 1 litro de esgoto. Em um mês, o descarte correto dos resíduos de cigarro
deixou de contaminar 3.875 litros de água.
Obras Públicas
Mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as obras em Caraguatatuba estão
a todo vapor. A Secretaria de Obras entregou para a população do bairro Golfinhos o
esperado campo de futebol com medidas oficiais. Além disso, a administração municipal
entregou para o bairro guias, sarjetas e asfalto em diversas ruas. A equipe da secretaria
finalizou, ainda no Golfinhos, o prédio da nova UBS, que deve ser inaugurada até o fim de
2021.
A Secretaria de Obras dá andamento ainda em diversas construções pelo município. Como
por exemplo, a conclusão das obras de ampliação da Casa de Saúde Stella Maris, a
reforma do IML municipal, CIDE Casa Branca, unidades escolares do Travessão, Creche
Golfinhos e outras.
Saúde
Além da vacinação contra a Covid-19, que segue em ritmo acelerado na cidade, a
Secretaria de Saúde mantém as atividades periódicas para dar ao cidadão uma melhor
qualidade de vida fundamentada em humanização, transparência, ética, compromisso e,
principalmente, responsabilidade.
Somente no primeiro quadrimestre de 2021, a Secretaria de Saúde agendou 8.527
consultas e 7.509 exames no Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) e 8.527
consultas e 6.903 exames no Centro de Especialidades Médicas (centro e sul).
No mesmo período, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Centro e Norte, além da
UPA Covid, realizaram 76.247 consultas em adultos, 13.729 em crianças e 98.238
colhimentos e classificações de risco, feitos pela equipe de enfermagem.
Serviços Públicos

A zeladoria do município, comandada pela Secretaria de Serviços Públicos, não poupou
esforços em melhorar o fluxo de atendimento de limpeza pública de norte a sul, além de
realizar o desassoreamento de rio, valas e realizar o projeto cata treco e operação tapa
buraco.
Além disso, a pasta adquiriu neste primeiro semestre seis caminhões, quatro
retroescavadeiras e duas mini-pás carregadeiras.
Mesmo com os servidores efetivos, o Departamento de Limpeza Urbana conta também
com o apoio de quase 290 (duzentos e noventa) beneficiários do PEAD – Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego para compor as equipes e atender toda a cidade.
A equipe foi responsável pela recolha de mais de 1,2 mil tonelada de resíduos de limpeza
pública durante o período. Através da central ‘156’, foram realizadas 1.156 limpezas de
fossa.
Por fim, a secretaria utilizou cerca de 239 toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso
Usinado Quente (asfalto) e de asfalto ensacado (frio), para tapa de buracos das ruas de
Caraguatatuba.
Turismo
Empenhada na organização do Caragua a Gosto, a Secretaria de Turismo vem buscando
parcerias e um exemplo foi a selada com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo
(CIET), para o observatório de turismo municipal, com base nos moldes OMT para futura
chancela.
Caraguá recebeu ainda o selo Safe Travels, que identifica os destinos que adotaram
protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid-19, mostrando que a cidade está
preparada para receber turistas durante estas férias de inverno.
Além disso, a secretaria realizou o levantamento de casas de temporada para ações de
estruturação de políticas públicas de turismo, aumentou o índice de estabelecimentos
cadastrados no CADASTUR para 206 comércios, entre outras ações.
Urbanismo
Durante o 1ª semestre de 2021, a Secretaria de Urbanismo analisou e aprovou 525
alvarás de construção, 125 de desdobro e planta popular, 372 processos abertos de
coordenação de obras, 1.438 atuações do código de posturas, 250 emissões de certidões
gerais, 175 habite-ses emitidos, 2.094 aberturas de firmas e 1.476 processos analisados
da coordenação de urbanismo.
Fundo Social
Segundo o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, em seis meses, 230 famílias
foram atendidas pelos serviços do fundo. Ao todo, 6.156 peças de roupas foram doadas
para famílias cadastradas nos CRAS da cidade.
O Fundo doou ainda 398 peças de roupas de cama e banho, 114 cobertores e 20
colchões. Através do Portal 156, foram ofertados 1.345 kits alimentos para trabalhadores
autônomos por conta da pandemia.

Por fim, o fundo social ofereceu os seguintes cursos em parceria com o Senai: Pintura
Decorativa, Segurança em Altura – NR-35, Pequenos Reparos em Edificações – parte
elétrica, NR11 – Operação de Empilhadeira e NR10 – Segurança em Instalações e Serviços
de Eletricidade.
Social
Ao todo, no período já citado, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
referenciou quase 16 mil famílias, e realizou cerca de 40 mil atendimentos. De acordo com
o balanço da pasta, 7,2 mil cestas foram distribuídas.
Tudo isso mostra que o município não parou e se mostrou forte e atuante nas políticas
públicas, junto ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A expectativa para os
próximos seis meses é de ainda mais trabalho nas diversas frentes da cidade.
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Tabacaria é interditada e restaurante multado durante fiscalização do
final de semana

O final de semana foi de muito trabalho para os fiscais da Vigilância Sanitária de
Caraguatatuba. Na sexta-feira (16) foi interditada uma tabacaria no centro da cidade, com
apoio da Visa Estadual, que além de descumprir a capacidade permitida (60%), estava com
pessoas fumando no local, o que é proibido pelo Estado.
A autuação resultou em multa de R$ 12.553,50 para a tabacaria. Na semana passada o
local já havia sido autuado por estar com a capacidade acima do permitido também e ser
flagrado aberto fora do horário determinado, que é até às 23h.
Também no centro da cidade, um restaurante foi autuado em cerca de R$ 9.000,00 por
manter aglomeração, pessoas sem máscaras e som alto, com volume além do permitido
pela legislação. Esta ação também contou com o apoio da Vigilância Sanitária do Estado.
Ainda no final de semana, fiscais de Posturas (Urbanismo) e do Comércio (Fazenda)
realizaram cerca de 200 vistoriais para verificar o cumprimento do atual decreto municipal
(1.484), que estabelece lotação máxima de 60% da capacidade de cada estabelecimento e
funcionamento até 23h.
Já a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, por meio do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), juntamente com a Polícia
Militar, reforçou as ações para coibir os chamados “fluxo/rolezinho” e realizou 671
abordagens a pessoas sem máscaras.
Os fiscais de posturas também atenderam 18 denúncias de perturbação, através da
central ‘156’, e uma delas resultou em multa no valor de R$ 1.720,40.
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Marinha do Brasil alerta para ventos de 75 km/h, ondas de 3 metros e
risco de ressaca na região

O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil emitiu alerta para a aproximação e passagem
de um sistema frontal em alto-mar, que pode provocar ventos de direção oeste a sudoeste,
com intensidade de até 75 km/h (40 nós) na faixa litorânea entre os estados de São Paulo
e Rio de Janeiro.
Esses ventos podem provocar agitação marítima com ondas de até quatro metros de
altura, entre esta segunda (19) e quarta-feira (21). Com isso, há previsão de condições
favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção sudoeste a sul, com até 3
metros de altura, na faixa litorânea entre os dois estados, atingindo o Litoral Norte.
Este alerta é muito importante aos navegantes das comunidades de pesca e esporte e
recreio, que devem consultar essas informações antes de saírem ao mar.
Esses
avisos
podem
ser
consultados
no
endereço
eletrônico
https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mautempo.
Frente Fria
Já o boletim da Defesa Civil alerta para o avanço de uma massa de ar frio no Estado que
vai provocar queda de temperatura, com momentos de frio intenso, nas regiões do Vale do
Paraíba e Litoral Norte.
Há previsão para mínimas de 6°C e sensação térmica de 5°C, no Vale do Paraíba;
mínimas de 14°C e sensação de 12°C, no Litoral Norte, com necessidade de atenção
especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, criança e aquelas em situação de
rua. Além disso, recomenda-se não fazer fogueiras e manter hidratação constante.
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Fogo no morro do Camaroeiro é controlado em Caraguatatuba
Fogo no morro do Camaroeiro é controlado em Caraguatatuba. A Prefeitura informou que o
incêndio no ponto turístico começou por volta das 17h30 e foi controlado às 18h15 desta
terça-feira (19/07).
O fogo atingiu uma área de aproximadamente 40 mil metros quadrados ou quatro campos
de futebol e meio. Foram utilizados seis mil litros de água para combater as chamas, além
de seis homens do Corpo de Bombeiros, que estavam na linha de frente e contaram com
apoio de dois agentes da Defesa Civil.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Amanhã, uma equipe da perícia deve ir até o
Morro do Camaroeiro para iniciar as investigações.
Devido ao tempo seco, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para que as pessoas
não joguem bitucas de cigarros na mata ou façam fogueiras.
Quem observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente
na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3897-2530.
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Caraguatatuba divulga inscrições abertas para 96 vagas de cursos
gratuitos

O Fundo Social de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae e Senai – São José dos
Campos, está com inscrições abertas até sexta-feira (23) para 96 vagas dos cursos
gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais; Editor de Vídeo e Excel
completo.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os inscritos concorrerão às vagas, por meio de sorteio realizado no último dia de
inscrição.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não será permitido o ingresso de alunos
no decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse
e disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
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Marinha alerta para ventos de 75 km/h e ondas de três metros em
Caraguatatuba

O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil emitiu alerta para a aproximação e passagem
de um sistema frontal em alto-mar, que pode provocar ventos de direção oeste a sudoeste,
com intensidade de até 75 km/h (40 nós) na faixa litorânea entre os estados de São Paulo
e Rio de Janeiro.
Esses ventos podem provocar agitação marítima com ondas de até quatro metros de
altura, entre esta segunda (19) e quarta-feira (21). Com isso, há previsão de condições
favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção sudoeste a sul, com até 3
metros de altura, na faixa litorânea entre os dois estados, atingindo o Litoral Norte.
Já o boletim da Defesa Civil alerta para o avanço de uma massa de ar frio no Estado que
vai provocar queda de temperatura, com momentos de frio intenso, nas regiões do Vale do
Paraíba e Litoral Norte.
Há previsão para mínimas de 6°C e sensação térmica de 5°C, no Vale do Paraíba;
mínimas de 14°C e sensação de 12°C, no Litoral Norte, com necessidade de atenção
especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, criança e aquelas em situação de
rua. Além disso, recomenda-se não fazer fogueiras e manter hidratação constante.
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Instituto Federal Caraguatatuba segue com inscrições abertas para
processo seletivo até quinta (22)

Seguem abertas até a próxima quinta (22) as inscrições para o processo seletivo do
Instituto Federal – Campus Caraguatatuba para o segundo semestre. Os interessados
podem se inscrever gratuitamente pelo site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Não
haverá prova.
Assim como nas edições anteriores, a seleção dos candidatos será feita por meio de
análise de histórico escolar. Os candidatos devem informar as notas ou conceitos das
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas no Ensino Fundamental.
Ao todo, são 170 vagas, sendo 120 para os cursos concomitantes/subsequentes, voltados
para quem está no 2º ano do ensino médio ou ensino médio concluído.
Para todas as idades
Não há limite de idade para estudar no IFSP. Se você está no 2º ou 3º ano do Ensino Médio
ou já terminou este nível de ensino, ou seja, já tem o diploma do Ensino Médio, esta é a
oportunidade de fazer um excelente curso técnico. O Instituto Federal oferece chances de
estudo, qualificação e recolocação no mercado de trabalho para todos. Escolha seu curso
técnico e aprimore sua formação!
Serviço
O Instituto Federal – Campus Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1739 – Indaiá.
Telefone: (12) 3885-2130
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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 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 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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Evento Online Reúne Ministério Das Comunicações E Prefeituras Do
Vale Do Paraíba E Litoral Norte Nesta Terça
Prefeitos de Caraguatatuba, Aguilar Junior, e de Jacareí, Izaías Santana, estão entre os convidados do Webinar das
Cidades Digitais da região. São José dos Campos apresenta Cidade Inteligente

Prefeitos, gestores e servidores públicos do Vale do Paraíba e Litoral Norte participam
nesta terça-feira (20), às 10 horas, do Webinar das Cidades Digitais da região para tratar
de inovação e modernização dos serviços públicos.
No encontro virtual, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), os prefeitos de
Caraguatatuba, Aguilar Junior, e de Jacareí, Izaías Santana, e o secretário de Inovação e
Desenvolvimento Econômico, Alberto Marques, trazem as inovações implantadas nas
cidades para atender a população. “É o espaço para troca de informações e soluções que
possam contribuir com o planejamento municipal, com ideias e modelos de como se
investir em tecnologia, imprescindível nesse momento”, explica o diretor da RCD, José
Marinho.
Além de especialistas, que apresentam tecnologias disponíveis às Prefeituras, o evento
online também traz informações sobre as políticas em andamento no Ministério das
Comunicações. Quem apresenta as ações do MCom é o coordenador-Geral de Projetos de
Infraestruturas para Telecomunicações, Ricardo Muniz. “A pandemia acelerou a
necessidade de se investir em ferramentas e soluções que facilitem a vida do cidadão e
melhorem a gestão municipal, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico das
localidades”, completa o diretor da RCD.
O prefeito de Jacareí e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, Litoral
Norte, Serra da Mantiqueira e Alto Tietê/Mogi (Codivap), Izaías Santana, ressalta que
Investir em tecnologia e cidades inteligentes no setor público significa proporcionar
benefícios à população. “Em Jacareí, desde 2017 estamos investindo em tecnologia para
facilitar a vida do cidadão, principalmente nos setores da Mobilidade Urbana, Saúde e
Segurança, além de garantirmos, também, maior transparência às iniciativas do Poder
Público”, destaca o prefeito.
Caraguatatuba também investe na modernização da administração pública. “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 Aguilar Junior. “Pensamos no uso da tecnologia
para melhorar a infraestrutura urbana e tornar nossa cidade melhor para se viver”,
complementa.

As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte são
gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades e devem
ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O evento tem a parceria da S. Clara
Comunicação, Sonner, ClipEscola, UniCidades e Convex Net, além do apoio institucional da
Codivap.
Serviço:
Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte
20/07, às 10 horas
Inscrições gratuitas para servidores
pelo https://www.sympla.com.br/rcd.
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82 Mil Doses Aplicadas Contra A Covid-19 E Intervenção Na Praiamar
Marcam Primeiro Semestre De 2021 Em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba, durante o primeiro semestre de 2021, planejou e executou
diversos serviços, sendo o principal deles ainda a luta contra a pandemia da Covid-19.
Entre as ações em destaque, temos as 82 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid19, intevenção na Praiamar Transportes e o planejamento para a retomada econômica.
Desde o início da vacinação no município, a Prefeitura de Caraguatatuba se mostrou
pronta, preparada e organizada para gerir as doses dos imunizantes.
Com a chegada do ‘Vacina Caraguá’, a população conheceu um sistema eficaz, que evitou
filas, aglomerações e garantiu que todos os cadastrados recebessem a sua dose.
Outro ponto importante dos primeiros meses do ano foi a intervenção na empresa
Praiamar Transportes. Apenas em três meses, a Prefeitura de Caraguatatuba reformulou
por completo as linhas das regiões norte e sul da cidade e agora estuda os
aprimoramentos das linhas da região central.
A intervenção trouxe ainda benefícios para os trabalhadores da empresa, que desde 2018
estavam com seus salários, banco de horas e vale-alimentação congelados. Através de
assembleias e reuniões, a Prefeitura de Caraguatatuba entrou em acordo com o sindicato
da categoria, reajustando os benefícios dos colaboradores.
Além disso, a gestão municipal já pensa na retomada econômica, graças ao avanço da
vacinação na cidade, e o início dela será marcada pelo maior evento gastronômico da
região: o Caraguá a Gosto. A 16ª edição do festival será realizada neste ano de forma
híbrida, com as pessoas podendo utilizar o delivery ou indo até os restaurantes
participantes, para a degustação dos pratos.
Vale ressaltar que os comércios inscritos no Caraguá a Gosto precisarão seguir diversos
regulamentos e protocolos sanitários, para garantir a segurança de seus clientes e
funcionários.
Gabinete
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu com diversas entidades, órgãos e
formulou projetos para a cidade durante o 1ª semestre. Dentre os destaques, além da
intervenção na Praiamar, já citada, estão as inúmeras reivindicações da abertura do Centro
de Oncologia e a ampliação de leitos do Hospital Regional de Caraguatatuba.

Desde o início da pandemia, Aguilar Junior salientou a necessidade do Governo do Estado
de São Paulo em ampliar os leitos disponíveis no HR e o início das atividades do Centro de
Oncologia.
Com a previsão de início de atividades para o próximo mês de setembro, os moradores de
Caraguatatuba e de todo Litoral Norte não precisarão mais realizar longas viagens para
seus tratamentos contra o câncer. Agora, todo o acompanhamento poderá ser feito em um
centro especializado e capacitado próximo de suas casas.
Aguilar Junior tratou ainda de retomada econômica, trazendo cursos de capacitação para a
população da cidade e se reuniu no último mês com representantes do SENAI, para
facilitar a vinda de um posto da instituição para Caraguatatuba, com o objetivo de trazer
mais preparo e profissionalismo para a população.
O concurso da GCM, após ser paralisado devido à pandemia, prosseguiu durante este
primeiro semestre. Hoje, os candidatos se encontram na 4ª etapa eliminatória do concurso,
com a entrega de Documentos e Investigação Social.
Educação
Durante o primeiro semestre, também seguindo todos protocolos sanitários e com a
maioria dos profissionais da educação vacinados contra a Covid-19, a Secretaria de
Educação iniciou a retomada das aulas presenciais.
O retorno presencial segue os protocolos estabelecidos pelo Plano SP, com percentual
máximo de 35% de ocupação, além de diversos protocolos de biossegurança obrigatórios,
deliberados pelas autoridades nas 54 unidades escolares municipais de Caraguá.
Ainda nos primeiros seis meses, a Secretaria de Educação distribuiu 4.666 mil kits de
alimentação para alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade
social. A pasta adquiriu ainda cerca de 10 mil kits de materias didáticos para alunos do 3º
ao 5º ano, através do projeto Aprova Brasil.
PAT
Apenas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Caraguatatuba abriu 724 vagas e
445 pessoas foram contratadas nestes seis meses. Agora, a gestão municipal prepara a
estruturação e adaptação do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), que
será inaugurado nas próximas semanas no bairro Travessão, região sul.
Regularização Fundiária
A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Habitação, recebeu durante o
período 278 requerimentos de regularização fundiária. Vale ressaltar que cada pedido não
gera custo ao munícipe. Exceto àqueles que se enquadram na regularização fundiária de
interesse específico, que fazem a topografia particular para demonstrar as dimensões de
seu imóvel.
A pasta trabalha na regularização de 18 núcleos residenciais de Caraguatatuba, que juntos
somam mais de 1,1 mil lotes.
Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente, durante o primeiro semestre, reaproveitou 50 toneladas de
resíduos oriundos de ecopontos, 320 toneladas de lixo reciclável de cooperativas e 240
toneladas de lixo reaproveitável da coleta seletiva.
Ao todo, a pasta plantou 300 mudas nativas entre os meses de maio e junho, em
comemoração ao mês do meio ambiente em 17 escolas municipais, uma estadual, dois
polos culturais e uma praça de Caraguatatuba.
O projeto, que instalou pelas praias da cidade coletoras de bitucas de cigarro, surtiu efeito
em apenas um mês de implantação. De acordo com o balanço da secretaria, em 30 dias
foram recolhidas 7.750 bitucas, totalizando mais de três quilos de material que deixaram
de poluir as praias e pontos turísticos da cidade.
O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e Conselho
Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Poiato Reciclagem, a única no
mundo patenteada para reciclagem do material.
Segundo a empresa, a cada duas bitucas descartadas nas águas, corresponde a poluição
causada por 1 litro de esgoto. Em um mês, o descarte correto dos resíduos de cigarro
deixou de contaminar 3.875 litros de água.
Obras Públicas
Mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as obras em Caraguatatuba estão
a todo vapor. A Secretaria de Obras entregou para a população do bairro Golfinhos o
esperado campo de futebol com medidas oficiais. Além disso, a administração municipal
entregou para o bairro guias, sarjetas e asfalto em diversas ruas. A equipe da secretaria
finalizou, ainda no Golfinhos, o prédio da nova UBS, que deve ser inaugurada até o fim de
2021.
A Secretaria de Obras dá andamento ainda em diversas construções pelo município. Como
por exemplo, a conclusão das obras de ampliação da Casa de Saúde Stella Maris, a
reforma do IML municipal, CIDE Casa Branca, unidades escolares do Travessão, Creche
Golfinhos e outras.
Saúde
Além da vacinação contra a Covid-19, que segue em ritmo acelerado na cidade, a
Secretaria de Saúde mantém as atividades periódicas para dar ao cidadão uma melhor
qualidade de vida fundamentada em humanização, transparência, ética, compromisso e,
principalmente, responsabilidade.
Somente no primeiro quadrimestre de 2021, a Secretaria de Saúde agendou 8.527
consultas e 7.509 exames no Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) e 8.527
consultas e 6.903 exames no Centro de Especialidades Médicas (centro e sul).
No mesmo período, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Centro e Norte, além da
UPA Covid, realizaram 76.247 consultas em adultos, 13.729 em crianças e 98.238
colhimentos e classificações de risco, feitos pela equipe de enfermagem.
Serviços Públicos

A zeladoria do município, comandada pela Secretaria de Serviços Públicos, não poupou
esforços em melhorar o fluxo de atendimento de limpeza pública de norte a sul, além de
realizar o desassoreamento de rio, valas e realizar o projeto cata treco e operação tapa
buraco.
Além disso, a pasta adquiriu neste primeiro semestre seis caminhões, quatro
retroescavadeiras e duas mini-pás carregadeiras.
Mesmo com os servidores efetivos, o Departamento de Limpeza Urbana conta também
com o apoio de quase 290 (duzentos e noventa) beneficiários do PEAD – Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego para compor as equipes e atender toda a cidade.
A equipe foi responsável pela recolha de mais de 1,2 mil tonelada de resíduos de limpeza
pública durante o período. Através da central ‘156’, foram realizadas 1.156 limpezas de
fossa.
Por fim, a secretaria utilizou cerca de 239 toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso
Usinado Quente (asfalto) e de asfalto ensacado (frio), para tapa de buracos das ruas de
Caraguatatuba.
Turismo
Empenhada na organização do Caragua a Gosto, a Secretaria de Turismo vem buscando
parcerias e um exemplo foi a selada com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo
(CIET), para o observatório de turismo municipal, com base nos moldes OMT para futura
chancela.
Caraguá recebeu ainda o selo Safe Travels, que identifica os destinos que adotaram
protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid-19, mostrando que a cidade está
preparada para receber turistas durante estas férias de inverno.
Além disso, a secretaria realizou o levantamento de casas de temporada para ações de
estruturação de políticas públicas de turismo, aumentou o índice de estabelecimentos
cadastrados no CADASTUR para 206 comércios, entre outras ações.
Urbanismo
Durante o 1ª semestre de 2021, a Secretaria de Urbanismo analisou e aprovou 525
alvarás de construção, 125 de desdobro e planta popular, 372 processos abertos de
coordenação de obras, 1.438 atuações do código de posturas, 250 emissões de certidões
gerais, 175 habite-ses emitidos, 2.094 aberturas de firmas e 1.476 processos analisados
da coordenação de urbanismo.
Fundo Social
Segundo o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, em seis meses, 230 famílias
foram atendidas pelos serviços do fundo. Ao todo, 6.156 peças de roupas foram doadas
para famílias cadastradas nos CRAS da cidade.
O Fundo doou ainda 398 peças de roupas de cama e banho, 114 cobertores e 20
colchões. Através do Portal 156, foram ofertados 1.345 kits alimentos para trabalhadores
autônomos por conta da pandemia.

Por fim, o fundo social ofereceu os seguintes cursos em parceria com o Senai: Pintura
Decorativa, Segurança em Altura – NR-35, Pequenos Reparos em Edificações – parte
elétrica, NR11 – Operação de Empilhadeira e NR10 – Segurança em Instalações e Serviços
de Eletricidade.
Social
Ao todo, no período já citado, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
referenciou quase 16 mil famílias, e realizou cerca de 40 mil atendimentos. De acordo com
o balanço da pasta, 7,2 mil cestas foram distribuídas.
Tudo isso mostra que o município não parou e se mostrou forte e atuante nas políticas
públicas, junto ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A expectativa para os
próximos seis meses é de ainda mais trabalho nas diversas frentes da cidade.
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Confira a vacinação contra Covid-19 no Litoral Norte nesta segundafeira
Imunização nas cidades praianas avança após chegada de novas doses

Veja como está a situação da imunização contra Covid-19 em Caraguatatuba, Ubatuba,
São Sebastião e Ilhabela nesta segunda-feira (19).
Caraguatatuba
A Prefeitura de Caraguatatuba anunciou que irá vacinar, a partir desta segunda-feira (19),
as pessoas com mais de 25 anos contra Covid-19. O agendamento ocorre para quem fez a
solicitação da vacina no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ até a última quarta-feira, dia 14 de
julho.
De acordo com a administração, para ser vacinado é fundamental que a pessoa confirme o
agendamento no aplicativo.
São Sebastião
Nesta segunda-feira (19), São Sebastião irá vacinar pessoas com 32 anos ou mais contra
Covid-19.
A campanha será realizada das 8h30 às 11h nos polos de vacinação do município, de
acordo com o local de residência:
- Canto do Mar a Cigarras: UBS Enseada (Rua Maximiliano Santos, nº 38, Enseada)
- Morro do Abrigo a Varadouro: Quadra da Vila Amélia (Rua Jaime Scarameli, nº 87)
- Barequeçaba a Boraceia: Unidades de saúde do seu bairro
- Maresias: Creche Municipal Gabriel Almeida Teixeira Lobo (Maresias 2).
Para receber a dose, todos devem apresentar CPF, documento com foto e comprovante de
endereço. Para agilizar a vacinação, a prefeitura ressalta que é importante realizar o précadastro no Vacina já (https://vacinaja.sp.gov.br/) com antecedência.
Ilhabela
A partir desta segunda-feira (19), as pessoas com idade igual ou superior a 36 anos vão
receber o contato da Unidade Básica de Saúde para agendar a vacinação contra Covid-19.
De acordo com o Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde (SIGISS), Ilhabela tem
cerca de 2.200 pessoas com idade entre 36 e 40 anos.

A prefeitura ressalta que quem estiver com Covid-19 precisará aguardar 30 dias para ser
vacinado.
Ubatuba
A Prefeitura de Ubatuba anunciou que, a partir desta segunda-feira (19), inicia-se a
vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais de idade.
Os polos para aplicação das doses em funcionamento nesta data serão o Comtur e
Maranduba, das 9h às 16h.
Para tomar a vacina em primeira dose, é preciso levar um documento com foto (RG ou
CNH) e CPF. A prefeitura recomanda que todos façam seu cadastro no site Vacina Já SP
(https://vacinaja.sp.gov.br/) para agilizar a digitação dos dados no momento da vacinação.
A segunda dose das vacinas na cidade será aplicada somente a quem apresenta o
certificado da primeira dose tomada em Ubatuba, além do documento com foto.
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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 abre inscrições para 96 vagas de cursos gratuitos em
parceria com Sebrae e Senai

O Fundo Social de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae e Senai – São José dos
Campos, está com inscrições abertas até sexta-feira (23) para 96 vagas dos cursos
gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais; Editor de Vídeo e Excel
completo.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os inscritos concorrerão às vagas, por meio de sorteio realizado no último dia de
inscrição.
Segundo a presidente do Fundo Social, Samara de Aguilar, os cursos serão voltados às
novas exigências do mercado de trabalho para aqueles que desejam atuar com
plataformas digitais e administrativas. “Esta oportunidade deve ser vista e acolhida com
muita responsabilidade já que se trata de cursos gratuitos para os munícipes, mas que são
pagos com recursos da Prefeitura Municipal e do Sebrae”, explica.
A presidente ainda destaca que “infelizmente algumas pessoas não comparecem nas
aulas ou desistem antes do término, tirando a oportunidade de outras pessoas
interessadas e que não foram sorteadas”.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não será permitido o ingresso de alunos
no decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse
e disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.

Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.
– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
– Curso Excel Completo
32 vagas para alunos de 16 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 27/08 até 28/09 – carga horária de 80 horas
Conteúdo: Desenvolvimento de competências para elaborar e formatar planilhas utilizando
fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como:
SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, criar gráficos e mini
gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de
atuação, criar planilhas automatizadas, utilizando funções aninhadas, controles de
formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e
proteção dos dados. Criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados.
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Instituto Federal Caraguatatuba segue com inscrições abertas para
processo seletivo até quinta (22)

Seguem abertas até a próxima quinta (22) as inscrições para o processo seletivo do
Instituto Federal – Campus Caraguatatuba para o segundo semestre. Os interessados
podem se inscrever gratuitamente pelo site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Não
haverá prova.
Assim como nas edições anteriores, a seleção dos candidatos será feita por meio de
análise de histórico escolar. Os candidatos devem informar as notas ou conceitos das
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas no Ensino Fundamental.
Ao todo, são 170 vagas, sendo 120 para os cursos concomitantes/subsequentes, voltados
para quem está no 2º ano do ensino médio ou ensino médio concluído.
Para todas as idades
Não há limite de idade para estudar no IFSP. Se você está no 2º ou 3º ano do Ensino Médio
ou já terminou este nível de ensino, ou seja, já tem o diploma do Ensino Médio, esta é a
oportunidade de fazer um excelente curso técnico. O Instituto Federal oferece chances de
estudo, qualificação e recolocação no mercado de trabalho para todos. Escolha seu curso
técnico e aprimore sua formação!
Serviço
O Instituto Federal – Campus Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1739 – Indaiá.
Telefone: (12) 3885-2130
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Caraguatatuba recebe solicitação do benefício auxílio funeral apenas
por telefone

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania (Sedesc), informa que a solicitação do benefício de auxílio funeral para famílias
de baixa renda será feita apenas por telefone a partir desta segunda-feira (19/7).
A medida se faz necessária visando o enfrentamento de prevenção à Covid-19. O
procedimento será realizado por assistentes sociais que estão disponíveis no telefone (12)
99650-9421, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 14h30. Após esse horário e aos finais
de semana a solicitação deve ser feita no número (12) 99750-8038.
Esse benefício é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo
ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com
as despesas referentes ao funeral do familiar.
O auxílio funeral dispõe dos serviços de urna mortuária (caixão), sepultamento e velório.
Ressalta-se que a lei não dispõe de reembolso. Caso o falecimento ocorra em outra cidade
e seja necessário o traslado do corpo, tem um limite de 200 km e o falecido deve ser
morador de Caraguatatuba.
A documentação necessária é o cadastro no CadÚnico; carteira de identidade (RG); carteira
de trabalho (CTPS); CPF; título de eleitor; comprovante de residência; declaração de óbito
ou encaminhamento ao Serviço de Verificação do Óbito (SVO).
A Sedesc atendeu no primeiro semestre deste ano cerca de 460 famílias com auxílio
funeral.
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Vacina Caraguá

Quem está sendo vacinado?


Idosos com mais de 60 anos;



Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades;



Pessoas de 18 a 59 com deficiência;



Transplantados imunossuprimidos de 18 a 59 anos;



Pessoas com síndrome de Down com mais de 18 anos;



Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise) de 18 a 59 anos;



Gestantes (em qualquer período de gestação) e puérperas (com até 45 dias após o
parto), acima de 18 anos;



Adultos de 25 a 59 anos sem comorbidades.

Onde e como receber a vacina?
Idosos, transplantados, pessoas com síndrome de Down, gestantes e puérperas: deverão
procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs);
Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades e deficiência; profissionais da Educação
acima de 18 anos; adultos de 25 a 59 anos sem comorbidades: serão agendados pelo
‘Vacina Caraguá’ do aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. A vacinação será nas Unidades
Básicas de Sáude (UBSs).
Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise): esses precisam entrar em contato
com a clínica onde fazem o tratamento. Eles serão vacinados no local.
É importante ressaltar que as pessoas desses grupos prioritários estão sendo imunizadas
de acordo com as exigências e critérios determinados pelo plano de imunização do
governo estadual.

Outras aplicações
A Prefeitura de Caraguatatuba já aplicou a vacina contra a Covid-19 em profissionais e
trabalhadores tanto da saúde quanto da educação (acima de 47 anos) e motoristas do
transporte coletivo urbano, de acordo com as orientações do Plano de Imunização Estadual
(PEI).

Serão vacinadas as pessoas com as seguintes comorbidades (de acordo com
o Plano Estadual de Imunização – PEI ):


Síndrome de Down: trissomia do cromossomo 21 (a Síndrome é identificada pela
existência de três cópias do cromossomos 21, ao invés de dois).



Diabetes mellitus: qualquer pessoa com diabetes



Pneumopatias crônicas graves: indivíduos com pneumopatias graves incluindo
doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares,
pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de
corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).



Hipertensão arterial resistente (HAR): pessoas hipertensas nas quais a pressão
arterial permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais
anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e
toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada
adesão ou pressão arterial controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos.
Exemplos de remédios anti-hipertensivos: Losartana; Atenolol; Captopril; Enalapril;
Hidroclorotiazida; Carvedilol, entre outros.



Hipertensão arterial – estágio 3: pressão arterial sistólica (máxima) ≥180mmHg
e/ou diastólica (mínima) ≥110mmHg independente da presença de lesão em
órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.



Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou
comorbidade: pressão arterial sistólica (máxima) entre 140 e 179mmHg e/ou
diastólica (mínima) entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou
comorbidade.



Insuficiência cardíaca: pacientes com fração de ejeção (porcentagem de sangue
ejetada a cada batimento do coração) reduzida, intermediária ou preservada; em
estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart
Association (método de classificação dos níveis de insuficiência cardíaca).



Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar: Corpulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.



Cardiopatia hipertensiva: hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga
atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica (alteração no relaxamento ou
contração do músculo do coração), lesões em outros órgãos-alvo.



Síndromes coronarianas: síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris
estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras).



Valvopatias: lesões valvares (nas válvulas) com repercussão hemodinâmica ou
sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência
aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar;
estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).



Miocardiopatias e Pericardiopatia: Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou
fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática.



Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas: aneurismas,
dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos (veia cava, artéria
pulmonar, veias pulmonares).



Arritmias cardíacas: arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia
associada (fibrilação e flutter atriais; e outras).



Cardiopatias congênitas no adulto: cardiopatias congênitas com repercussão
hemodinâmica, crises hipoxêmicas (redução do oxigênio do sangue); insuficiência
cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.



Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados: Portadores de próteses
valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marcapassos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de
média e longa permanência).



Doença cerebrovascular: acidente vascular cerebral (AVC)
hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.



Doença renal crônica: doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração
glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica (transtorno renal).



Hemoglobinopatias graves: anemia falciforme (anemia relacionada a uma
alteração no formato dos glóbulos vermelhos – parecido com o de uma “foice”) e
talassemia maior (doença relacionada a defeitos na produção de hemoglobina).



Obesidade mórbida: Índice de massa corpórea (IMC) ≥ (maior ou igual a) 40.



Cirrose hepática: Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.



Imunossuprimidos: Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea;
pessoas vivendo com HIV e CD4 <350 células/mm3; doenças reumáticas
imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou
equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou
ciclofosfamida; demais individuos em uso de imunossupressores ou com
imunodeficiências primárias.

isquêmico

ou

Documentos exigidos no dia da vacinação
No caso da pessoa com comorbidades, para receber a dose do imunizante é necessário
apresentar um documento que comprove a condição e que contenha o CRM do médico.
Podendo ser: exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica.
Já a pessoa com deficiência deverá apresentar o comprovante do recebimento do BPC da
Assistência Social.
Além disso, todas as pessoas devem estar munidas do RG ou CNH e apresentar um
comprovante de residência.

Unidades de Saúde onde estão sendo aplicadas as doses da vacina contra COVID-19
UBS Ademir Reis; UBS José Maurício Borges; UBS Porto Novo; UBS Morro do Algodão; UBS
Tinga; UBS Jaraguazinho; UBS Rio do Ouro; UBS Sumaré; UBS Casa Branca; UBS Jetuba;
UBS Massaguaçu.

Vacina Caraguá
O agendamento se mantém através do ‘Vacina Caraguá’ no aplicativo ‘Caraguatatuba
156’. Por isso, a pessoa deve estar atenta às notificações para que confirme a vacinação.
Ela será informada por e-mail e pelo próprio aplicativo.
As pessoas deverão comparecer na unidade de saúde com data e hora, agendadas pelo
“Vacina Caraguá”.
Para fazer o cadastro no ‘Vacina Caraguá’ é necessário baixar o aplicativo ‘Caraguatatuba
156’ que está disponível para smartphones – Android e IOS.
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Tabacaria é interditada e restaurante multado durante fiscalização do
final de semana

O final de semana foi de muito trabalho para os fiscais da Vigilância Sanitária de
Caraguatatuba. Na sexta-feira (16) foi interditada uma tabacaria no centro da cidade, com
apoio da Visa Estadual, que além de descumprir a capacidade permitida (60%), estava com
pessoas fumando no local, o que é proibido pelo Estado.
A autuação resultou em multa de R$ 12.553,50 para a tabacaria. Na semana passada o
local já havia sido autuado por estar com a capacidade acima do permitido também e ser
flagrado aberto fora do horário determinado, que é até às 23h.
Também no centro da cidade, um restaurante foi autuado em R$ 7.480,00 por manter
aglomeração, pessoas sem máscaras e som alto, com volume além do permitido pela
legislação. Esta ação também contou com o apoio da Vigilância Sanitária do Estado.
Ainda no final de semana, fiscais de Posturas (Urbanismo) e do Comércio (Fazenda)
realizaram cerca de 200 vistoriais para verificar o cumprimento do atual decreto municipal
(1.484), que estabelece lotação máxima de 60% da capacidade de cada estabelecimento e
funcionamento até 23h.
Já a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, por meio do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), juntamente com a Polícia
Militar, reforçou as ações para coibir os chamados “fluxo/rolezinho” e realizou 671
abordagens a pessoas sem máscaras.
Os fiscais de posturas também atenderam 18 denúncias de perturbação, através da
central ‘156’, e uma delas resultou em multa no valor de R$ 1.720,40.
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Marinha do Brasil alerta para ventos de 75 km/h, ondas de 3 metros e
risco de ressaca na região

O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil emitiu alerta para a aproximação e passagem
de um sistema frontal em alto-mar, que pode provocar ventos de direção oeste a sudoeste,
com intensidade de até 75 km/h (40 nós) na faixa litorânea entre os estados de São Paulo
e Rio de Janeiro.
Esses ventos podem provocar agitação marítima com ondas de até quatro metros de
altura, entre esta segunda (19) e quarta-feira (21). Com isso, há previsão de condições
favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção sudoeste a sul, com até 3
metros de altura, na faixa litorânea entre os dois estados, atingindo o Litoral Norte.
Este alerta é muito importante aos navegantes das comunidades de pesca e esporte e
recreio, que devem consultar essas informações antes de saírem ao mar.
Esses
avisos
podem
ser
consultados
no
endereço
eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisosde-mau-tempo.
Frente Fria
Já o boletim da Defesa Civil alerta para o avanço de uma massa de ar frio no Estado que
vai provocar queda de temperatura, com momentos de frio intenso, nas regiões do Vale do
Paraíba e Litoral Norte.
Há previsão para mínimas de 6°C e sensação térmica de 5°C, no Vale do Paraíba;
mínimas de 14°C e sensação de 12°C, no Litoral Norte, com necessidade de atenção
especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, criança e aquelas em situação de
rua. Além disso, recomenda-se não fazer fogueiras e manter hidratação constante.
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82 mil doses aplicadas contra a Covid-19 e intervenção na Praiamar
marcam primeiro semestre de 2021 em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba, durante o primeiro semestre de 2021, planejou e executou
diversos serviços, sendo o principal deles ainda a luta contra a pandemia da Covid-19.
Entre as ações em destaque, temos as 82 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid19, intevenção na Praiamar Transportes e o planejamento para a retomada econômica.
Desde o início da vacinação no município, a Prefeitura de Caraguatatuba se mostrou
pronta, preparada e organizada para gerir as doses dos imunizantes.
Com a chegada do ‘Vacina Caraguá’, a população conheceu um sistema eficaz, que evitou
filas, aglomerações e garantiu que todos os cadastrados recebessem a sua dose.
Outro ponto importante dos primeiros meses do ano foi a intervenção na empresa
Praiamar Transportes. Apenas em três meses, a Prefeitura de Caraguatatuba reformulou
por completo as linhas das regiões norte e sul da cidade e agora estuda os
aprimoramentos das linhas da região central.
A intervenção trouxe ainda benefícios para os trabalhadores da empresa, que desde 2018
estavam com seus salários, banco de horas e vale-alimentação congelados. Através de
assembleias e reuniões, a Prefeitura de Caraguatatuba entrou em acordo com o sindicato
da categoria, reajustando os benefícios dos colaboradores.
Além disso, a gestão municipal já pensa na retomada econômica, graças ao avanço da
vacinação na cidade, e o início dela será marcada pelo maior evento gastronômico da
região: o Caraguá a Gosto. A 16ª edição do festival será realizada neste ano de forma
híbrida, com as pessoas podendo utilizar o delivery ou indo até os restaurantes
participantes, para a degustação dos pratos.
Vale ressaltar que os comércios inscritos no Caraguá a Gosto precisarão seguir diversos
regulamentos e protocolos sanitários, para garantir a segurança de seus clientes e
funcionários.
Gabinete
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu com diversas entidades, órgãos e
formulou projetos para a cidade durante o 1ª semestre. Dentre os destaques, além da
intervenção na Praiamar, já citada, estão as inúmeras reivindicações da abertura do Centro
de Oncologia e a ampliação de leitos do Hospital Regional de Caraguatatuba.

Desde o início da pandemia, Aguilar Junior salientou a necessidade do Governo do Estado
de São Paulo em ampliar os leitos disponíveis no HR e o início das atividades do Centro de
Oncologia.
Com a previsão de início de atividades para o próximo mês de setembro, os moradores de
Caraguatatuba e de todo Litoral Norte não precisarão mais realizar longas viagens para
seus tratamentos contra o câncer. Agora, todo o acompanhamento poderá ser feito em um
centro especializado e capacitado próximo de suas casas.
Aguilar Junior tratou ainda de retomada econômica, trazendo cursos de capacitação para a
população da cidade e se reuniu no último mês com representantes do SENAI, para
facilitar a vinda de um posto da instituição para Caraguatatuba, com o objetivo de trazer
mais preparo e profissionalismo para a população.
O concurso da GCM, após ser paralisado devido à pandemia, prosseguiu durante este
primeiro semestre. Hoje, os candidatos se encontram na 4ª etapa eliminatória do concurso,
com a entrega de Documentos e Investigação Social.
Educação
Durante o primeiro semestre, também seguindo todos protocolos sanitários e com a
maioria dos profissionais da educação vacinados contra a Covid-19, a Secretaria de
Educação iniciou a retomada das aulas presenciais.
O retorno presencial segue os protocolos estabelecidos pelo Plano SP, com percentual
máximo de 35% de ocupação, além de diversos protocolos de biossegurança obrigatórios,
deliberados pelas autoridades nas 54 unidades escolares municipais de Caraguá.
Ainda nos primeiros seis meses, a Secretaria de Educação distribuiu 4.666 mil kits de
alimentação para alunos da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade
social. A pasta adquiriu ainda cerca de 10 mil kits de materias didáticos para alunos do 3º
ao 5º ano, através do projeto Aprova Brasil.
PAT
Apenas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Caraguatatuba abriu 724 vagas e
445 pessoas foram contratadas nestes seis meses. Agora, a gestão municipal prepara a
estruturação e adaptação do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), que
será inaugurado nas próximas semanas no bairro Travessão, região sul.
Regularização Fundiária
A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Habitação, recebeu durante o
período 278 requerimentos de regularização fundiária. Vale ressaltar que cada pedido não
gera custo ao munícipe. Exceto àqueles que se enquadram na regularização fundiária de
interesse específico, que fazem a topografia particular para demonstrar as dimensões de
seu imóvel.
A pasta trabalha na regularização de 18 núcleos residenciais de Caraguatatuba, que juntos
somam mais de 1,1 mil lotes.
Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente, durante o primeiro semestre, reaproveitou 50 toneladas de
resíduos oriundos de ecopontos, 320 toneladas de lixo reciclável de cooperativas e 240
toneladas de lixo reaproveitável da coleta seletiva.
Ao todo, a pasta plantou 300 mudas nativas entre os meses de maio e junho, em
comemoração ao mês do meio ambiente em 17 escolas municipais, uma estadual, dois
polos culturais e uma praça de Caraguatatuba.
O projeto, que instalou pelas praias da cidade coletoras de bitucas de cigarro, surtiu efeito
em apenas um mês de implantação. De acordo com o balanço da secretaria, em 30 dias
foram recolhidas 7.750 bitucas, totalizando mais de três quilos de material que deixaram
de poluir as praias e pontos turísticos da cidade.
O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e Conselho
Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Poiato Reciclagem, a única no
mundo patenteada para reciclagem do material.
Segundo a empresa, a cada duas bitucas descartadas nas águas, corresponde a poluição
causada por 1 litro de esgoto. Em um mês, o descarte correto dos resíduos de cigarro
deixou de contaminar 3.875 litros de água.
Obras Públicas
Mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as obras em Caraguatatuba estão
a todo vapor. A Secretaria de Obras entregou para a população do bairro Golfinhos o
esperado campo de futebol com medidas oficiais. Além disso, a administração municipal
entregou para o bairro guias, sarjetas e asfalto em diversas ruas. A equipe da secretaria
finalizou, ainda no Golfinhos, o prédio da nova UBS, que deve ser inaugurada até o fim de
2021.
A Secretaria de Obras dá andamento ainda em diversas construções pelo município. Como
por exemplo, a conclusão das obras de ampliação da Casa de Saúde Stella Maris, a
reforma do IML municipal, CIDE Casa Branca, unidades escolares do Travessão, Creche
Golfinhos e outras.
Saúde
Além da vacinação contra a Covid-19, que segue em ritmo acelerado na cidade, a
Secretaria de Saúde mantém as atividades periódicas para dar ao cidadão uma melhor
qualidade de vida fundamentada em humanização, transparência, ética, compromisso e,
principalmente, responsabilidade.
Somente no primeiro quadrimestre de 2021, a Secretaria de Saúde agendou 8.527
consultas e 7.509 exames no Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) e 8.527
consultas e 6.903 exames no Centro de Especialidades Médicas (centro e sul).
No mesmo período, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Centro e Norte, além da
UPA Covid, realizaram 76.247 consultas em adultos, 13.729 em crianças e 98.238
colhimentos e classificações de risco, feitos pela equipe de enfermagem.
Serviços Públicos

A zeladoria do município, comandada pela Secretaria de Serviços Públicos, não poupou
esforços em melhorar o fluxo de atendimento de limpeza pública de norte a sul, além de
realizar o desassoreamento de rio, valas e realizar o projeto cata treco e operação tapa
buraco.
Além disso, a pasta adquiriu neste primeiro semestre seis caminhões, quatro
retroescavadeiras e duas mini-pás carregadeiras.
Mesmo com os servidores efetivos, o Departamento de Limpeza Urbana conta também
com o apoio de quase 290 (duzentos e noventa) beneficiários do PEAD – Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego para compor as equipes e atender toda a cidade.
A equipe foi responsável pela recolha de mais de 1,2 mil tonelada de resíduos de limpeza
pública durante o período. Através da central ‘156’, foram realizadas 1.156 limpezas de
fossa.
Por fim, a secretaria utilizou cerca de 239 toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso
Usinado Quente (asfalto) e de asfalto ensacado (frio), para tapa de buracos das ruas de
Caraguatatuba.
Turismo
Empenhada na organização do Caragua a Gosto, a Secretaria de Turismo vem buscando
parcerias e um exemplo foi a selada com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo
(CIET), para o observatório de turismo municipal, com base nos moldes OMT para futura
chancela.
Caraguá recebeu ainda o selo Safe Travels, que identifica os destinos que adotaram
protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid-19, mostrando que a cidade está
preparada para receber turistas durante estas férias de inverno.
Além disso, a secretaria realizou o levantamento de casas de temporada para ações de
estruturação de políticas públicas de turismo, aumentou o índice de estabelecimentos
cadastrados no CADASTUR para 206 comércios, entre outras ações.
Urbanismo
Durante o 1ª semestre de 2021, a Secretaria de Urbanismo analisou e aprovou 525
alvarás de construção, 125 de desdobro e planta popular, 372 processos abertos de
coordenação de obras, 1.438 atuações do código de posturas, 250 emissões de certidões
gerais, 175 habite-ses emitidos, 2.094 aberturas de firmas e 1.476 processos analisados
da coordenação de urbanismo.
Fundo Social
Segundo o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, em seis meses, 230 famílias
foram atendidas pelos serviços do fundo. Ao todo, 6.156 peças de roupas foram doadas
para famílias cadastradas nos CRAS da cidade.
O Fundo doou ainda 398 peças de roupas de cama e banho, 114 cobertores e 20
colchões. Através do Portal 156, foram ofertados 1.345 kits alimentos para trabalhadores
autônomos por conta da pandemia.

Por fim, o fundo social ofereceu os seguintes cursos em parceria com o Senai: Pintura
Decorativa, Segurança em Altura – NR-35, Pequenos Reparos em Edificações – parte
elétrica, NR11 – Operação de Empilhadeira e NR10 – Segurança em Instalações e Serviços
de Eletricidade.
Social
Ao todo, no período já citado, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
referenciou quase 16 mil famílias, e realizou cerca de 40 mil atendimentos. De acordo com
o balanço da pasta, 7,2 mil cestas foram distribuídas.
Tudo isso mostra que o município não parou e se mostrou forte e atuante nas políticas
públicas, junto ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A expectativa para os
próximos seis meses é de ainda mais trabalho nas diversas frentes da cidade.
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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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Instituto Federal Caraguatatuba segue com inscrições abertas para
processo seletivo até quinta

Seguem abertas até a próxima quinta (22) as inscrições para o processo seletivo do
Instituto Federal – Campus Caraguatatuba para o segundo semestre. Os interessados
podem se inscrever gratuitamente pelo site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Não
haverá prova.
Assim como nas edições anteriores, a seleção dos candidatos será feita por meio de
análise de histórico escolar. Os candidatos devem informar as notas ou conceitos das
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas no Ensino Fundamental.
Ao todo, são 170 vagas, sendo 120 para os cursos concomitantes/subsequentes, voltados
para quem está no 2º ano do ensino médio ou ensino médio concluído.
Para todas as idades
Não há limite de idade para estudar no IFSP. Se você está no 2º ou 3º ano do Ensino Médio
ou já terminou este nível de ensino, ou seja, já tem o diploma do Ensino Médio, esta é a
oportunidade de fazer um excelente curso técnico. O Instituto Federal oferece chances de
estudo, qualificação e recolocação no mercado de trabalho para todos. Escolha seu curso
técnico e aprimore sua formação!
Serviço
O Instituto Federal – Campus Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1739 – Indaiá.
Telefone: (12) 3885-2130
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Caraguatatuba recebe solicitação do benefício auxílio funeral apenas
por telefone

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania (Sedesc), informa que a solicitação do benefício de auxílio funeral para famílias
de baixa renda será feita apenas por telefone a partir desta segunda-feira (19/7).
A medida se faz necessária visando o enfrentamento de prevenção à Covid-19. O
procedimento será realizado por assistentes sociais que estão disponíveis no telefone (12)
99650-9421, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 14h30. Após esse horário e aos finais
de semana a solicitação deve ser feita no número (12) 99750-8038.
Esse benefício é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo
ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com
as despesas referentes ao funeral do familiar.
O auxílio funeral dispõe dos serviços de urna mortuária (caixão), sepultamento e velório.
Ressalta-se que a lei não dispõe de reembolso. Caso o falecimento ocorra em outra cidade
e seja necessário o traslado do corpo, tem um limite de 200 km e o falecido deve ser
morador de Caraguatatuba.
A documentação necessária é o cadastro no CadÚnico; carteira de identidade (RG); carteira
de trabalho (CTPS); CPF; título de eleitor; comprovante de residência; declaração de óbito
ou encaminhamento ao Serviço de Verificação do Óbito (SVO).
A Sedesc atendeu no primeiro semestre deste ano cerca de 460 famílias com auxílio
funeral.

Clipping de Notícias: 19/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Massagua News

Caraguatatuba abre inscrições para 96 vagas de cursos gratuitos em
parceria com Sebrae e Senai

O Fundo Social de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae e Senai – São José dos
Campos, está com inscrições abertas até sexta-feira (23) para 96 vagas dos cursos
gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais; Editor de Vídeo e Excel
completo.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os inscritos concorrerão às vagas, por meio de sorteio realizado no último dia de
inscrição.
Segundo a presidente do Fundo Social, Samara de Aguilar, os cursos serão voltados às
novas exigências do mercado de trabalho para aqueles que desejam atuar com
plataformas digitais e administrativas. “Esta oportunidade deve ser vista e acolhida com
muita responsabilidade já que se trata de cursos gratuitos para os munícipes, mas que são
pagos com recursos da Prefeitura Municipal e do Sebrae”, explica.
A presidente ainda destaca que “infelizmente algumas pessoas não comparecem nas
aulas ou desistem antes do término, tirando a oportunidade de outras pessoas
interessadas e que não foram sorteadas”.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não será permitido o ingresso de alunos
no decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse
e disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)

Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.
Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.
– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
– Curso Excel Completo
32 vagas para alunos de 16 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 27/08 até 28/09 – carga horária de 80 horas
Conteúdo: Desenvolvimento de competências para elaborar e formatar planilhas utilizando
fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como:
SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, criar gráficos e mini
gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de
atuação, criar planilhas automatizadas, utilizando funções aninhadas, controles de
formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e
proteção dos dados. Criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados.
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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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PAT de Caraguatatuba oferece 219 vagas de emprego nesta segundafeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba divulgou nesta segunda-feira
(19), mais de 219 vagas de emprego na cidade.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, munidos de RG, CPF, CTPS, PIS
e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré.
Quem optar pelo envio digital, o PAT continua recebendo currículos no email: vagaspatcaragua@gmail.com
Os candidatos devem encaminhar o currículo, juntamente com o número do CPF, nome e
código da vaga, para qual deseja se candidatar, facilitando a triagem e o encaminhamento
do currículo ao empregador.

Confira as vagas:
– Ajudante de Cozinha
– Auxiliar Administrativo *Jovem Aprendiz* (3)
– Auxiliar de Manutenção Predial
– Auxiliar de Montagem Industrial (18)
– Auxiliar de Serviços Gerais (10)
– Auxiliar Técnico
– Caldeireiro Industrial (30)
– Cuidador de Idoso
– Eletricista C.A (6)
– Eletricista de Autos
– Eletricista de Força e Controle Industrial (4)
– Eletricista de Manutenção Industrial (2)
– Eletricista Montador (18)
– Encanador Industrial (30)

– Encanador Industrial (4)
– Funileiro *CNH B*
– Funileiro
– Funileiro Industrial (2)
– Gerente Comercial
– Instrumentista Industrial (8)
– Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo
– Isolador Industrial (2)
– Mecânico de Automóvel *CNH B*
– Mecânico de Automóvel *CNH A/B*
– Mecânico de Caminhão
– Mecânico de Válvulas Industrial (2)
– Mecânico Montador (2)
– Montador de Andaimes *Industrial* (16)
– Montador de Óculos
– Motorista de Caminhão Betoneira (12)
– Observador de Segurança Industrial (12)
– Operador de Pá Carregadeira *CNH C/D* (3)
– Operador de Usina de Concreto (3)
– Padeiro Confeiteiro (2)
– Pintor de Automóveis *CNH B*
– Pintor Industrial (6)
– Representante Comercial Autônomo
– Serigrafista com experiência na CTPS *CNH A/B*
– Serralheiro de Alumínio
– Soldador (2)
– Soldador Industrial (4)
– Vendedor
– Vendedor de Materiais de Construção (2)
– Vidraceiro *CNH A/B*
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Tabacaria é interditada durante fiscalização no final de semana em
Caraguatatuba
Os cidadãos podem denunciar aglomerações e descumprimentos da normas do
Plano SP pelo telefone 156

Os fiscais da Vigilância Sanitária de Caraguatatuba interditaram nesta sexta-feira 916),
uma tabacaria no centro da cidade, com o apoio da Visa Estadual.
Segundo a prefeitura, a autuação resultou em uma multa de R$ 12.553,50 para o
estabelecimento. Na semana passada, o local já havia sido autuado por estar acima da
capacidade permitida de público e por funcionar fora do horário determinado, até às 23h.
Além da tabacaria, um restaurante foi autuado em R$ 9.000,00 por manter aglomeração,
pessoas sem máscara e som alto.
De acordo com a administração, os fiscais de Posturas (Urbanismo) e do Comércio
(Fazenda) realizaram cerca de 200 vistoriais para verificar o cumprimento do atual decreto
municipal, que estabelece lotação máxima de 60% da capacidade de cada
estabelecimento e horário de funcionamento até 23h.
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PAT CARAGUÁ COMEÇA A SEMANA COM 222 VAGAS DE EMPREGO.

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) 38825211. 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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CARAGUÁ MARCA PRESENÇA EM WEBINAR DE CIDADES
INTELIGENTES E TECNOLÓGICAS.

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participa nesta terça-feira (20), 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. Desde o ano de 2017, a Prefeitura de Caraguatatuba vem se tornando
referência na criação de serviços digitais e no investimento em tecnologia. 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. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto
@vertatoaguilar

Clipping de Notícias: 19/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Diário do Caiçara

DENÚNCIA ANÔNIMA LEVA À MULHER QUE DEIXOU CACHORRO PARA
MORRER DE FOME EM ANTIGO ENDEREÇO.

Uma mulher se mudou de casa, em Caraguatatuba, e deixou seu cachorro da raça
rottweiler sozinho, para morrer de fome, segundo relato da Polícia Ambiental. O animal foi
encontrado, no último sábado (17), em condições isalubres devido a sujeira do local,
estava magro, sem comida e sem água. Abandonar animais é crime ambiental previsto em
lei federal. A mulher foi multada em R$ 3 mil e deve ainda responder criminalmente por
maus tratos a animais. A Ambiental informou que a suspeita tem passagem pela polícia e
já respondeu pelo crime de tráfico de drogas anteriormente. Após denúncia anônima, os
policiais foram até a residência, no bairro Golfinhos, e foram recebidos pelo proprietário do
imóvel. Ele havia ido cobrar o aluguel que estava atrasado há dois meses, quando soube
que a locatária havia mudado e abandonado o cachorro sozinho na casa. Foi realizado
contato por telefone com a responsável pelo cachorro, que informou estar morando em
outra residência. O proprietário do imóvel ficou como responsável pelo rottweiler até esta
segunda-feira (19), data que o Centro de Controle de Zoonoses de Caraguatatuba iria
recolher o animal. A Ambiental informa que denúncias podem ser feitas pelo telefone (12)
3886-2200.
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MIRANTE DO CAMAROEIRO PEGA FOGO.

Bombeiros estão neste momento no Mirante do Camaroeiro, ponto turístico de
Caraguatatuba, tentando controlar o fogo que atingiu o local, ainda de causas
desconhecidas. Vídeos e fotos já circulam nas redes sociais. Aguarde para mais
informações.
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ATUALIZAÇÃO DO INCÊNDIO NO MIRANTE DO CAMAROEIRO.

Conforme informamos mais cedo neste Diário, um incêndio ocorrido no final da tarde desta
segunda-feira (19), destruiu uma área de cerca de 4o mil m² de vegetação no Mirante do
Camaroeiro, em Caraguatatuba. O combate ao fogo foi feito por equipes do Corpo de
Bombeiros, com apoio da Defesa Civil da cidade. De acordo com a Prefeitura, o fogo no
Mirante do Camaroeiro começou por volta das 17h30 e foi controlado por volta das 18h15.
A guarnição do Corpo de Bombeiros com seis homens mais a viatura auto bomba, e apoio
de dois agentes da Defesa Civil foi dividida em duas frentes com uso de duas mangueiras.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares. Segundo a Prefeitura, ainda não se sabe o que
provocou o incêndio. Na terça-feira (20), uma equipe da perícia deve ir até o Morro do
Camaroeiro para iniciar as investigações. Devido ao tempo seco, a Defesa Civil e o Corpo
de Bombeiros alertam para não jogar bitucas de cigarros na mata, fazer fogueira e mesmo
deixar objetos que possam refletir a luz solar. Em Caraguatatuba, é proibida a queimada
em todo perímetro urbano do município com base na lei municipal 1.630 de 2007. A
desobediência pode acarretar em multa no valor de 200 VRMs, o que representa R$ 714.
Em caso de reincidência a multa dobra de valor. Quem observar algum tipo de queimada
nestas condições pode denunciar anonimamente na Secretaria de Meio Ambiente pelo
telefone 3897-2530.
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OPERAÇÃO PRAIA LIMPA: 33 TONELADAS DE RESÍDUOS RECOLHIDOS.

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba percorreu na manhã de sextafeira (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.
@caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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Incêndio atinge 40 mil m² no Morro do Camaroeiro em Caraguatatuba

Um incêndio, ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (19), destruiu uma área de
cerca de 4o mil m² de vegetação no Mirante do Camaroeiro, em Caraguatatuba. O combate
ao fogo foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio da Defesa Civil da cidade.
De acordo com a Prefeitura, o fogo no Mirante do Camaroeiro começou por volta das
17h30 e foi controlado por volta das 18h15.
A guarnição do Corpo de Bombeiros com seis homens mais a viatura auto bomba, e apoio
de dois agentes da Defesa Civil foi dividida em duas frentes com uso de duas mangueiras.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares.
Srgundo a Prefeitura, ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Na terça-feira (20),
uma equipe da perícia deve ir até o Morro do Camaroeiro para iniciar as investigações.
Devido ao tempo seco, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para não jogar
bitucas de cigarros na mata, fazer fogueira e mesmo deixar objetos que possam refletir a
luz solar.
Em Caraguatatuba, é proibida a queimada em todo perímetro urbano do município com
base na lei municipal 1.630 de 2007. A desobediência pode acarretar em multa no valor
de 200 VRMs, o que representa R$ 714. Em caso de reincidência a multa dobra de valor.
Quem observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente
na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3897-2530.
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Incêndio atinge 40 mil m² no Morro do Camaroeiro em Caraguatatuba

Um incêndio, ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (19), destruiu uma área de
cerca de 4o mil m² de vegetação no Mirante do Camaroeiro, em Caraguatatuba. O combate
ao fogo foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio da Defesa Civil da cidade.
De acordo com a Prefeitura, o fogo no Mirante do Camaroeiro começou por volta das
17h30 e foi controlado por volta das 18h15.
A guarnição do Corpo de Bombeiros com seis homens mais a viatura auto bomba, e apoio
de dois agentes da Defesa Civil foi dividida em duas frentes com uso de duas mangueiras.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares.
Srgundo a Prefeitura, ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Na terça-feira (20),
uma equipe da perícia deve ir até o Morro do Camaroeiro para iniciar as investigações.
Devido ao tempo seco, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para não jogar
bitucas de cigarros na mata, fazer fogueira e mesmo deixar objetos que possam refletir a
luz solar.
Em Caraguatatuba, é proibida a queimada em todo perímetro urbano do município com
base na lei municipal 1.630 de 2007. A desobediência pode acarretar em multa no valor
de 200 VRMs, o que representa R$ 714. Em caso de reincidência a multa dobra de valor.
Quem observar algum tipo de queimada nestas condições pode denunciar anonimamente
na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3897-2530.
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Evento Online reúne Ministério das Comunicações e Prefeituras do
Vale do Paraíba e Litoral Norte nesta terça
Prefeitos de Caraguatatuba, Aguilar Junior, e de Jacareí, Izaías Santana, estão entre
os convidados do Webinar das Cidades Digitais da região. São José dos Campos
apresenta Cidade Inteligente

Prefeitos, gestores e servidores públicos do Vale do Paraíba e Litoral Norte participam
nesta terça-feira (20), às 10 horas, do Webinar das Cidades Digitais da região para tratar
de inovação e modernização dos serviços públicos.
No encontro virtual, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), os prefeitos de
Caraguatatuba, Aguilar Junior, e de Jacareí, Izaías Santana, e o secretário de Inovação e
Desenvolvimento Econômico, Alberto Marques, trazem as inovações implantadas nas
cidades para atender a população. “É o espaço para troca de informações e soluções que
possam contribuir com o planejamento municipal, com ideias e modelos de como se
investir em tecnologia, imprescindível nesse momento”, explica o diretor da RCD, José
Marinho.
Além de especialistas, que apresentam tecnologias disponíveis às Prefeituras, o evento
online também traz informações sobre as políticas em andamento no Ministério das
Comunicações. Quem apresenta as ações do MCom é o coordenador-Geral de Projetos de
Infraestruturas para Telecomunicações, Ricardo Muniz. "A pandemia acelerou a
necessidade de se investir em ferramentas e soluções que facilitem a vida do cidadão e
melhorem a gestão municipal, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico das
localidades", completa o diretor da RCD.
O prefeito de Jacareí e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, Litoral
Norte, Serra da Mantiqueira e Alto Tietê/Mogi (Codivap), Izaías Santana,
ressalta que Investir em tecnologia e cidades inteligentes no setor público significa
proporcionar benefícios à população. "Em Jacareí, desde 2017 estamos investindo em
tecnologia para facilitar a vida do cidadão, principalmente nos setores da Mobilidade
Urbana, Saúde e Segurança, além de garantirmos, também, maior transparência às
iniciativas do Poder Público", destaca o prefeito.
Caraguatatuba também investe na modernização da administração pública. “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 Aguilar Junior. “Pensamos no uso da tecnologia
para melhorar a infraestrutura urbana e tornar nossa cidade melhor para se viver”,
complementa.
As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte são
gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades e devem
ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O evento tem a parceria da S. Clara
Comunicação, Sonner, ClipEscola, UniCidades e Convex Net, além do apoio institucional da
Codivap.
Serviço:
Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte
20/07, às 10 horas
Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades pelo
https://www.sympla.com.br/rcd
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