Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na
mídia.
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Diante de feminicídios, Caraguatatuba reforça a importância dos
serviços oferecidos à proteção da mulher

Mesmo diante dos avanços na defesa dos direitos da mulher, a violência ainda é um
assunto que necessita ser falado. Caraguatatuba presenciou em menos de uma semana
dois casos de feminicídio (totalizando quatro mulheres mortas) que chocaram a cidade
pela forma como ocorreram. Muitas vezes, por medo ou intimidação, as vítimas de
violência doméstica não denunciam os agressores e o final pode ser brutal.
Em Caraguatatuba, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) atua na investigação de
crimes contra a mulher, cometidos no âmbito doméstico e familiar, além de delitos contra
a dignidade sexual de mulheres, crianças e adolescentes e no enfrentamento aos crimes
envolvendo crianças e adolescentes, tais como maus-tratos, tortura, abandono de incapaz,
entre outros.
Segundos dados da DDM, os crimes com maior incidência foram de lesão corporal e
ameaça no âmbito da violência doméstica, com 553 boletins de ocorrência desta natureza
registrados de 2020 até os dias de hoje. A Delegacia já conseguiu esclarecer cerca de 220
casos, resultando na prisão ou aplicação de medidas protetivas contra o agressor.
Outro dado foi o aumento dos casos de feminicídios. Em 2020, nenhum caso foi registrado,
este ano, já foram quatro registros na DDM.
A delegada da mulher, Patrícia Casanova Crivochein, reforça às mulheres para que façam a
denúncia e, o mais importante, que auxiliem nas investigações, comparecendo ao Instituto
Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito, apresentando
testemunhas e documentos para contribuir no esclarecimento dos casos.
“A sociedade também precisa colaborar. Ser testemunha, ou “meter a colher”, é um passo
importante na defesa das mulheres, que muitas vezes se veem sozinhas nessa luta. Mas
não estão! Devemos nos sentir empoderadas e encorajadas a nunca se calar diante da
violência. Uma por todas, todas por uma. Esse é o lema! Estou à disposição de todas”,
ressaltou a delegada.
Caraguatatuba possui uma rede de proteção que auxilia na resolução dos casos. O Centro
Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), inaugurado em 2017, presta atendimento às
mulheres vítimas de violência.
As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de

Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria vítima busca
ajuda. O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e
acompanhamento.
Na avaliação é classificado o risco do caso e decidido junto com a mulher as medidas que
serão tomadas. Após esse primeiro contato, a vítima passa por orientação com assistente
social, psicóloga e orientação jurídica.
Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos individualizados, visita
domiciliar e grupos (suspensos agora devido à pandemia).
O objetivo é o empoderamento das mulheres por meio de espaços de reflexão e
conhecimento dos seus direitos, permitindo assim com que ela ressignifique a violência
sofrida e trace novos planos para sua vida.
Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180. Esse número é
gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive
finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil.
Dados da violência
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, é o responsável por atender todos os
casos de violência do município, seja criança, adolescente, mulher ou idoso que tiveram
seus direitos violados. Em 2021, os números de atendimento, principalmente com
crianças, adolescente e mulheres, aumentaram.
A violência psicológica registrou um aumento de 30% nos casos contra criança e
adolescente. Já em relação às mulheres os números triplicaram. O confinamento imposto
pela pandemia da Covid-19 evidenciou ainda mais os casos de violência doméstica no
Brasil.
Serviço
– Centro Integrado de Atendimento à Mulher – CIAM – Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá
(próximo ao AME)
Telefone: 3883-9908
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 9h às 15h
– Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim Primavera
Telefone: 3882-3242
Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h
– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador Feijó,
165 – Jardim Aruan
Telefone: (12) 3886-2960.
Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 8h às 17h
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Prefeitura remove estrutura de quiosques danificados pelas ressacas
na Praia da Mococa

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou
nesta quarta-feira (21), na Praia da Mococa, região norte da cidade, a remoção dos
materiais dos quiosques, com perigo de queda da estrutura, por conta das fortes ressacas
ocorridas no início do mês.
Foi emitida autorização emergencial provisoriamente, nas áreas que foram aprovadas no
Projeto de Intervenção Urbanística (PIU) aprovado pela SPU, para que consigam continuar
trabalhando, sem gerar prejuízo para os trabalhadores e os próprios quiosques.
A Praia da Mococa é a primeira praia do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da
orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Todos os quiosques serão
reconstruídos e a infraestrutura de água e esgoto será implantada. A gestão é feita pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP).
O primeiro projeto foi elaborado para a praia da Mococa, pois o local tem sofrido
constantemente com os efeitos das ressacas e erosões. Caberá à administração pública a
parte de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação
de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa.
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Caraguatatuba oferece oportunidade para jovens e adultos que
querem retomar estudos

Em Caraguatatuba, jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir
o Ensino Fundamental, podem ter acesso a essa etapa da escolaridade através de cursos
e avaliações voltadas à modalidade de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA).
A Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba informa que a modalidade é
direcionada para qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade que tenha interrompido os
estudos ou para quem não teve a oportunidade de se alfabetizar. As inscrições ficam
abertas o ano todo.
Neste segundo semestre, as aulas iniciam na próxima segunda-feira (26) e serão
realizadas nas unidades escolares EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar, no bairro Estrela
D’Alva e na EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no bairro Travessão.
Na unidade Avelar são oferecidas vagas para Ensino Fundamental I (de 1º a 4º ano) e
Fundamental II (de 5º a 9º ano), no período noturno, das 19h às 22h20. Na unidade Alaor
serão oferecidas vagas somente para o Fundamental I.
Os interessados podem obter mais informações diretamente na secretaria das escolas. O
atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a matrícula, os
interessados deverão apresentar documento de identificação (RG, CNH), CPF e
comprovante de residência atualizado.
Serviço:
EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira
Endereço: Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão | Telefone: (12) 38872612
EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar
Endereço: Rua João Marcelo, 302 – Estrela D’Alva | Telefone: (12) 3882-6284
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Homem é assassinado com tiros nas costas e na cabeça durante a
noite no Tinga em Caraguá

Um homem foi assassinado, na noite de terça-feira (20/7), com tiros nas costas e na
cabeça, no bairro do Tinga, em Caraguatatuba. O crime aconteceu pouco depois das 20h,
na rua Antonio dos Santos, próximo ao ginásio de esportes.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. De acordo com as informações apuradas
pela polícia no local, a vítima teria envolvimento com o tráfico de entorpecentes.
O corpo foi levado para o IML. Agora, a investigação do assassinato fica por conta da
Polícia Civil.
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Definida a premiação do 16º Caraguá A Gosto; festival gastronômico
terá 115 pratos em 10 categorias

O 16º Caraguá A Gosto já tem definidos os patrocinadores e os prêmios a serem
concedidos a clientes, garçons e casas participantes. No total, são 69 estabelecimentos
que oferecerão 115 pratos em 10 categorias. O evento gastronômico será realizado de 1º
de agosto a 12 de setembro de 2021.
São patrocinadores nesta edição: Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora
Tabaporã, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping. Como apoiadores
participam a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de
Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de Turismo (Comtur),
Pousada das Hortênsias, Ecotur Turismo Receptivo, Caraguatatur Ecoturismo e Associação
de Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec).
Na avaliação da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a participação desses
estabelecimentos e entidades demonstram a grandeza e importância do evento não só
para Caraguatatuba, mas para toda a região. “São números expressivos em um momento
que buscamos a nossa recuperação na era da Covid, com a participação maciça de
comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19. Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive
thru, de acordo com os protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Premiação
Foram definidas as premiações para os consumidores, garçons e casas participantes. Os
clientes concorrem a dois pacotes de city tour em Caraguatatuba; um passeio pela maior
Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na praia da Cocanha; um pacote de duas
diárias na Pousada das Hortensias, em Campos do Jordão (período de baixa temporada), e
um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação dos pratos vencedores em cada
categoria do evento (voucher válido apenas para consumo dos pratos vencedores - serviço,
outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda. Os três primeiros colocados na classificação geral - categoria

garçons, serão contemplados com três bolsas de estudo para curso de Inglês. Em caso de
empate, o critério de desempate será a maior pontuação na somatória de notas do quesito
‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
As categorias participantes são:
•

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

•

Comida de Boteco: petiscos e porções;

•

Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;

•

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

•

Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

•

Pizzas: pizzas;

•

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

•

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

•
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
•
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.
Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha - Comida de Boteco / Culinária Internacional

Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria - Comida de Boteco
BBB Hamburgueria - Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s - Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho - Comida de Boteco
O Garimpo - Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão - Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 - Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar - Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama - Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos - Culinária Internacional
Kiskonofre - Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi - Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi - Culinária Internacional
Tico’s Burger - Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo - Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar - Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo - Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria

Empadas do Villaça - Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar - Frutos do Mar
Ostra & Ouriço - Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria - Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces - Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia - Lanches Artesanais
Rei Burguers - Lanches Artesanais
Rei da Baguete - Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria - Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco - Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra - Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. - Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes - Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu - Sobremesas Frias
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Após casos de feminicídio, Caraguatatuba reforça importância dos
serviços de proteção da mulher
Em 2020, os crimes com maior incidência foram de lesão corporal e ameaça
doméstica, com 553 boletins de ocorrência

A cidade de Caraguatatuba presenciou em menos de uma semana casos de feminícidio
que chocaram a cidade. No dia 15 de julho, um homem matou a facadas sua companheira
e duas filhas dela. Cinco dias depois, um pai matou a esposa com um tiro na cabeça e se
matou na frente dos dois filhos.
Diante da situação, a Prefeitura emitiu uma nota reforçando a importância dos serviços
públicos de proteção e apoio às mulheres. “Muitas vezes, por medo ou intimidação, as
vítimas de violência doméstica não denunciam os agressores e o final pode ser brutal,
chegando ao feminicídio”, divulgou a administração.
A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), os crimes com maior incidência foram de lesão
corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, com 553 boletins de ocorrência
desta natureza registrados de 2020 até os dias de hoje. A Delegacia já conseguiu
esclarecer cerca de 220 casos, resultando na prisão ou aplicação de medidas protetivas
contra o agressor.
Outro dado foi o aumento dos casos de feminicídio. Em 2020, nenhum caso foi registrado,
este ano, já foram quatro registros de feminicídio na DDM.
A delegada da mulher, Patrícia Casanova Crivochein, reforça às mulheres para que façam a
denúncia. Ela alerta ainda a importância de comparecer ao Instituto Médico Legal (IML)
para realização do exame de corpo de delito, além de apresentar testemunhas e
documentos para contribuir no esclarecimento dos casos.
“A sociedade também precisa colaborar na luta contra o feminicídio. Ser testemunha, ou
“meter a colher”, é um passo importante na defesa das mulheres, que muitas vezes se
veem sozinhas nessa luta. Mas não estão! Devemos nos sentir empoderadas e
encorajadas a nunca se calar diante da violência. Uma por todas, todas por uma. Esse é o
lema! Estou à disposição de todas”, ressaltou a delegada.

Serviços municipais
Caraguatatuba possui uma rede de proteção que auxilia na resolução dos casos. O Centro
Integrado de Atendimento à Mulher (Ciam), inaugurado em 2017, presta atendimento às
mulheres vítimas de violência.

As denúncias chegam ao Ciam por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria vítima busca
ajuda. O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e
acompanhamento.
Na avaliação o risco do caso é classificado e as medidas que serão tomadas são decididas
junto com a mulher. Após esse primeiro contato, a vítima passa por orientação com
assistente social, psicóloga e orientação jurídica.
Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos individualizados, visita
domiciliar e grupos (suspensos agora devido à pandemia).
O objetivo é o empoderamento das mulheres por meio de espaços de reflexão e
conhecimento dos seus direitos, permitindo assim com que ela ressignifique a violência
sofrida e trace novos planos para sua vida, evitando o feminicídio.
Qualquer ato de violência contra a mulher pode ser denunciado pelo 180. Esse número é
gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive
finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil.

Dados da violência e feminicídio
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, é o responsável por atender todos os
casos de violência do município, seja criança, adolescente, mulher ou idoso que tiveram
seus direitos violados. Em 2021, os números de atendimento, principalmente com
crianças, adolescente e mulheres, aumentaram.
A violência psicológica registrou um aumento de 30% nos casos contra criança e
adolescente. Já em relação às mulheres os números triplicaram. O confinamento imposto
pela pandemia da Covid-19 evidenciou ainda mais os casos de violência doméstica no
Brasil.

Endereços
– Centro Integrado de Atendimento à Mulher – CIAM – Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá
(próximo ao AME)
Telefone: 3883-9908
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 9h às 15h
– Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim Primavera
Telefone: 3882-3242
Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h
– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador Feijó,
165 – Jardim Aruan
Telefone: (12) 3886-2960
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Covid-19: veja quem pode se vacinar nesta quinta-feira na região
Cidades da região avançam na imunização de novas faixas-etárias. Veja quais
públicos vão receber a imunização nesta quinta-feira

A campanha de imunização contra a Covid-19 continua nas cidades do Vale do Paraíba
nesta quinta-feira (22).
Confira abaixo quais cidades estão aplicando doses e quem pode se vacinar:

Taubaté
Taubaté inicia a vacinação de pessoas com 31 anos. As doses são aplicadas das 8h às
15h30 nas UBS Mais Aeroporto, Chácaras Reunidas Brasil, Três Marias I, Mourisco,
Gurilândia, nas ESF Jaraguá, Novo Horizonte, Ana Rosa, Marlene Miranda, Estoril,
Continental, Santa Tereza e nos Pamos São Carlos, Bonfim e Estiva.
A cidade também aplica a segunda dose da vacina da Astrazeneca para idosos de 63, 64,
65, 66 e 67 anos e pessoas que foram vacinadas com doses remanescentes. As doses são
aplicada por sistema drive-thru na Avenida do Povo e nas salas de vacinas das ESF Água
Quente, Santa Isabel, Vila São José e Vila Marli além dos Pamos Cidade Jardim e São
Pedro.

São José dos Campos
São José dos Campos inicia a vacinação do público de 29 anos ou mais. As doses são
aplicadas nas casas do idoso ou em uma das UBS´s Resolve entre às 8h e 17h.
Gestantes e puérperas, profissionais da educação maiores de 18 anos, motoristas e
cobradores do transporte público, ou do transporte aeroportuário, também poderão ser
vacinados, das 8h às 17h, nas Casas do Idoso. No caso de pessoas acamadas, é
necessário o agendamento prévio para solicitação da aplicação na residência.

Caçapava
Caçapava inicia a aplicação da 1ª dose nas pessoas com 30 anos ou mais, das 8h30 às
15h30, ou até o término das doses. Esse público pode receber a vacina nas unidades de

saúde do Pinus do Iriguassu, Vila Santos, Vila Paraíso, Caçapava Velha, Nova Caçapava,
Piedade e Jardim Rafael.

Jacareí
Sem vacina para novos públicos, Jacareí realiza somente a aplicação da segunda dose. A
vacinação ocorre das 12h às 16h em todas as Unidades Básicas de Saúde e Unidades
Municipais de Saúde da Família. Na UBS Central, a vacina é aplicada das 12h às 18h.

Atibaia
Atibaia continua a retomada da vacinação do público sem comorbidades de 30 a 34. A
vacinação na cidade é das 8h às 16h, e acontece por agendamento.

Caraguatatuba
No litoral norte, Caraguatatuba segue vacinando pessoas entre 25 e 29 anos sem
comorbidades com a primeira dose. A vacinação na cidade é por agendamento e é preciso
realizar o cadastro pelo "Vacina Caraguá" no aplicativo da prefeitura.
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Plano Diretor: Diretor de Meio Ambiente se retrata perante o MP

O diretor de Meio Ambiente, da Prefeitura de Caraguatatuba, Ronaldo Cheberle publicou
ontem, terça(20), nas redes sociais uma retratação sobre um post publicado no Facebook,
há um mês (20 de junho), onde criticou a atuação do Ministério Público por suspender na
justiça as audiências públicas sobre o Plano Diretor. O Plano Diretor prevê mudanças
significativas na região da Mococa/Tabatinga, uma das áreas mais preservadas de
Caraguatatuba.
A Associação Paulista do Ministério Público (APMP), entidade que representa mais de 3 mil
Promotores e Procuradores de Justiça da ativa e aposentados do Estado de São Paulo, em
nota oficial manifestou, no dia 8 deste mês, seu irrestrito apoio ao Promotor de
Justiça Cauã Nogueira de Araújo, em razão de sua atuação funcional na comarca de
Caraguatatuba. O promotor foi quem solicitou a suspensão das audiência marcadas para
os dias 24 de junho e 12 de agosto no Teatro Mario Covas. Ainda não foram divulgadas as
novas datas.
Em sua postagem de ontem, Ronaldo Cheberle, salientou que não houve intenção de
acusar o órgão ministerial de qualquer irregularidade. Na postagem de ontem, o diretor
não se desculpou por ter criticado e ofendido moradores, ambientalistas e vereadores
que cobram mais esclarecimentos e informações sobre a revisão prevista no Plano
Diretor para a região da Mococa/Tabatinga. Classificou todos de "imbecil".
Confira a retratação do diretor de Meio Ambiente:
RETRATAÇÃO
Esta publicação objetiva RETRATAÇÃO em função de publicação realizada no meu perfil na
rede
social
Facebook
em
20/07/2021
(domingo
–
link
de
acesso: https://www.facebook.com/rcheberle/posts/10225427805103664) na qual
consta o seguinte trecho:
(...) aqui, na minha cidade, gente tentando barrar a revisão do plano diretor, com o
incompreensível apoio do MP (será que tem alguma cota pra cumprir?), não tem nenhuma
acusação objetiva e comprovada, apenas divagações e elocubrações, vinda por exemplo
de gente que se diz "defensora do jundú" mas que já foi objeto de uma ação civil pública
por ocupar indevidamente espaço da União (...)
O texto faz referência objetiva ao Ministério Público, e, da forma como foi redigido, permite
a compreensão no sentido de que o órgão ministerial estaria agindo de forma não correta
em relação à proposta de revisão do Plano Diretor Municipal para sua adequação ao novo
Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte (ZEELN) de 2017.

Preliminarmente saliento que não houve intenção de acusar o órgão ministerial de
qualquer irregularidade, o objetivo foi expressar verdadeira incompreensão pelo aparente
apoio a todas as iniciativas que, s.m.j., tem como objetivo impedir que ocorram as
discussões, através de Audiências Públicas, da proposta de revisão do Plano Diretor para
sua adequação ao novo Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte (ZEELN) de
2017.
A referida proposta é resultado de um árduo trabalho iniciado em junho de 2018 pelo
Grupo Gestor do Plano Diretor (GGPD), composto por vários servidores públicos da
administração municipal, com formação técnica adequada – todo este esforço resultou em
discussões técnicas que foram integralmente documentadas através dos processos
administrativos 1.250/2019 (267 páginas) e 7.094/2019 (1008 páginas), os quais foram
enviados/disponibilizados na sua íntegra aos Ministérios Públicos (MPSP, MP-GAEMA e
MPF) em 07/07/2020 através dos ofícios SMAAP 027/2020 (MPSP), 032/2020 (MPGAEMA) e 028/2020 (MPF), acompanhados por várias informações adicionais,
necessárias para a correta interpretação da proposta de revisão, incluindo arquivos para
visualização das propostas (arquivos para visualização no Google Earth).
Em síntese, embora não se constitua como justificativa, acredito que os argumentos
anteriormente expostos explicam os motivos da publicação realizada no meu perfil na rede
social Facebook em 20/07/2021, no entanto, reconheço publicamente a inadequação do
trecho do texto que se refere aos órgãos ministeriais, razão da presente retratação.
Neste sentido, e acreditando no compromisso do MPSP com o desenvolvimento
sustentável e responsável do Município, comprometo-me a publicar, na mesma rede
social, a presente RETRATAÇÃO.
RONALDO CHEBERLE
Sigilo
O diretor de Meio Ambiente em reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente cobrou
sigilo de todos os conselheiros com relação as supostas mudanças que devem ocorrer na
revisão do Plano Diretor. Sua decisão, que consta em ata da reunião do conselho,
provocou revolta em moradores e ambientalistas. O conselho tem o dever e a obrigação de
relatar a toda sociedade civil o que realmente está previsto(mudanças) na região da
Mococa e Tabatinga, uma das regiões mais preservadas e valorizadas do município.
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Jovem de 21 anos é assassinado em Caraguatatuba

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite de ontem, terça-feira(20), em
Caraguatatuba. É a quinta morte violenta registrada na cidade nos últimos sete dias. O
caso está sedo investigado pela Polícia Civil.
Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o crime teria ocorrido por volta das
20 horas, em uma quadra de esportes que fica na rua Antônio dos Santos, no bairro do
Tinga.
A vítima teria sido baleada nas costas e na cabeça por disparos de uma arma de fogo. Logo
após o crime, a polícia científica esteve no local. O corpo do jovem foi levado para o
IML(Instituto Médico Legal) da cidade. Ninguém foi preso.
A PM suspeita que a causa do crime esteja ligada ao tráfico de drogas, pois o jovem morto,
segundo a corporação, teria ligações com o tráfico.
Nos últimos dias, quatro mortes violentas tinham sido registradas na cidade. Três delas
ocorreram no bairro Martim de Sá, onde uma mãe e duas filhas menores foram
assassinadas e outra, ocorrida no bairro da Olaria, região Norte, onde uma mulher de 33
anos foi morta pelo marido, que em seguida, se suicidou.
Balanço
Entre janeiro e maio deste ano, Caraguatatuba havia registrado 13 homicídios. Em 2020, a
cidade liderou o número de mortes violentas, com 25 registros, mais da metade das 49
mortes registradas na região ao longo do ano.
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Caraguá terá anistia para pagamento do IPTU

A Prefeitura de Caraguatatuba concederá anistia com dispensa da incidência de juros e
multas para os contribuintes quitarem seus débitos, como IPTU, anteriores a 31 de
dezembro de 2020.
O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), mais conhecido como anistia de tributos
municipais, ocorrerá de 2 a 31 de agosto. Segundo o prefeito Aguilar Junior, trata-se de
uma boa oportunidade dos contribuintes regularizarem suas pendências com a prefeitura.
Segundo ele, a iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo
isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de
receita.
Descontos
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado à Área da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda, isento de taxas e
emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do valor de juros e multa nos
pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas, para quem optar pelo pagamento
em três parcelas (3x) mensais consecutivas e de valores iguais; desconto de 70% de juros
e multas, para o pagamento em seis (6x) parcelas mensais seguidas e iguais; desconto de
50% do valor de juros e multa, se o pagamento for feito em até 12 parcelas mensais (um
ano) consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de mora e multas, se
o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRM’s (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios (sucumbências), devidos em razão dos débitos ajuizados, no
valor correspondente a 10% do montante executado ou definido judicialmente, serão
pagos integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento que cota única da dívida; e em três, seis ou 12 vezes,
na hipótese de o contribuinte optar pelo pagamento parcelado. O não recolhimento ou
atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30 dias acarretará a

caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja parcelas pagas, o
requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no Protocolo Geral.
As custas do Governo do Estado de São Paulo, despesas processuais, honorários
advocatícios, bem como a 1ª parcela do acordo de parcelamento, deverão ser pagas no
prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das referidas guias, sob pena do
cancelamento da anistia de juros e multas.
O contribuinte também tem a opção de agendar o atendimento pelo aplicativo
Caraguatatuba 156 (disponível na “play store” do celular) para evitar aglomerações. O
prazo do REFIS poderá será ser prorrogado uma única vez, por meio de Decreto do
Executivo.
A Área de Dívida Ativa (Guichê 2) da Secretaria da Fazenda fica no Paço Municipal,
localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos telefones (12)
3897-8182/8166/8222,
WhatsApp
(12)
99755-2601
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
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Homem é morto a tiros em Caraguatatuba (SP)
Crime ocorreu na noite desta terça-feira (20), no bairro Tinga, próximo ao posto de
saúde do bairro. Não há informações sobre presos

Um homem foi morto a tiros em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na noite
desta terça-feira (20). O crime ocorreu no bairro Tinga, região central da cidade, próximo ao
posto de saúde do bairro.
A vítima estava pela rua Antônio dos Santos, quando foi alvo dos disparos. A região é alvo
constante de operação policial devido a ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. O
caso será investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.
Violência
Outros dois crimes chocaram os moradores de Caraguatatuba na última semana.
No dia 15, um homem matou uma mãe e duas filhas a facadas em Caraguatatuba, no
bairro Martim de Sá, no Litoral Norte de São Paulo, nesta quinta-feira (15).
Outro crime bárbaro ocorreu em Caraguatatuba, na manhã de terça-feira (20). Trata-se do
assassinato de uma mulher de 33 anos, no bairro Olaria, na região central da cidade.
O homem, de 50 anos, se matou depois do crime que cometeu nas frente dos filhos de 13
e 9 anos.
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Caraguatatuba oferece oportunidade para jovens e adultos que
querem retomar estudos

Em Caraguatatuba, jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir
o Ensino Fundamental, podem ter acesso a essa etapa da escolaridade através de cursos
e avaliações voltadas à modalidade de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA).
A Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba informa que a modalidade é
direcionada para qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade que tenha interrompido os
estudos ou para quem não teve a oportunidade de se alfabetizar. As inscrições ficam
abertas o ano todo.
Neste segundo semestre, as aulas iniciam na próxima segunda-feira (26) e serão
realizadas nas unidades escolares EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar, no bairro Estrela
D’Alva e na EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no bairro Travessão.
Na unidade Avelar são oferecidas vagas para Ensino Fundamental I (de 1º a 4º ano)
e Fundamental II (de 5º a 9º ano), no período noturno, das 19h às 22h20. Na
unidade Alaor serão oferecidas vagas somente para o Fundamental I.
Os interessados podem obter mais informações diretamente na secretaria das escolas. O
atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a matrícula, os
interessados deverão apresentar documento de identificação (RG, CNH), CPF e
comprovante de residência atualizado.
Serviço:
EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira
Endereço: Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão | Telefone: (12) 38872612
EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar
Endereço: Rua João Marcelo, 302 – Estrela D’Alva | Telefone: (12) 3882-6284
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Definidos patrocínios e prêmios para a 16ª edição do ‘Caraguá A
Gosto’

O 16º Caraguá A Gosto se mostra cada vez mais grandioso. Nesta semana, foram definidos
os patrocinadores e os prêmios a serem concedidos a clientes, garçons e casas
participantes. No total, são 69 estabelecimentos que oferecerão 115 pratos em 10
categorias. O maior evento gastronômico do Litoral Norte será realizado de 1º de agosto a
12 de setembro de 2021.
São patrocinadores nesta edição: Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora
Tabaporã, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping.
Como apoiadores participam a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba
(ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), Caraguá FM, Pousada das Hortênsias, Ecotur Turismo Receptivo,
Caraguatatur Ecoturismo e Associação de Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha
(Amapec).
Na avaliação da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a participação desses
estabelecimentos e entidades demonstram a grandeza e importância do evento não só
para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19. Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive
thru, de acordo com os protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Premiação
Foram definidas as premiações para os consumidores, garçons e casas participantes. Os
clientes concorrem a dois pacotes de city tour em Caraguatatuba; um passeio pela maior
Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na praia da Cocanha; um pacote de duas
diárias na Pousada das Hortensias, em Campos do Jordão (período de baixa temporada), e
um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação dos pratos vencedores em cada
categoria do evento (voucher válido apenas para consumo dos pratos vencedores –
serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).

“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na classificação geral – categoria garçons, serão
contemplados com três bolsas de estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o
critério de desempate será a maior pontuação na somatória de notas do quesito
‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
As categorias participantes são:


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



Comida de Boteco: petiscos e porções;



Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;



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



Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;



Pizzas: pizzas;



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



Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;



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



Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.

Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Acabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais

Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Empório Espeticho – Comida de Boteco
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
La Costa Café – Café / Confeitaria
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar

Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Nori Sushi – Culinária Internacional
Oficcina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Pizzaria do Neno – Pizzas
Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Rei Burgers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Sodiê Doces – Confeitaria
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
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Caraguatatuba remove estrutura de quiosques danificados pelas
ressacas na Praia da Mococa

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou
nesta quarta-feira (21), na Praia da Mococa, região norte da cidade, a remoção dos
materiais dos quiosques, com perigo de queda da estrutura, por conta das fortes ressacas
ocorridas no início do mês.
Foi emitida autorização emergencial provisoriamente, nas áreas que foram aprovadas no
Projeto de Intervenção Urbanística (PIU) aprovado pela SPU, para que consigam continuar
trabalhando, sem gerar prejuízo para os trabalhadores e os próprios quiosques.
A Praia da Mococa é a primeira praia do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da
orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Todos os quiosques serão
reconstruídos e a infraestrutura de água e esgoto será implantada. A gestão é feita pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP).
O primeiro projeto foi elaborado para a praia da Mococa, pois o local tem sofrido
constantemente com os efeitos das ressacas e erosões. Caberá à administração pública a
parte de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação
de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa.
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Caraguatatuba oferece oportunidade para retomada de estudos de
jovens e adultos

Em Caraguatatuba, jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir
o Ensino Fundamental podem ter acesso a essa etapa da escolaridade por meio de cursos
e avaliações voltadas à modalidade de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA).
A Secretaria Municipal de Educação do município informa que a modalidade é direcionada
para qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade, desde que tenha interrompido os
estudos, ou para quem não teve a oportunidade de se alfabetizar. As inscrições ficam
abertas o ano todo.
Neste segundo semestre, as aulas iniciam na próxima segunda-feira (26) e serão
realizadas nas unidades escolares EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar, no bairro Estrela
D’Alva e na EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no bairro Travessão.
Na unidade Avelar são oferecidas vagas para Ensino Fundamental I (de 1º a 4º ano)
e Fundamental II (de 5º a 9º ano), no período noturno, das 19h às 22h20. Na
unidade Alaor serão oferecidas vagas somente para o Fundamental I.
Os interessados podem obter mais informações diretamente na secretaria das escolas. O
atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a matrícula, os
interessados deverão apresentar documento de identificação (RG, CNH), CPF e
comprovante de residência atualizado.
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Caraguatatuba promove live sobre fortalecimento respiratório pósCovid-19

Com o objetivo de esclarecer e orientar pessoas que foram afetadas pelo Sars-CoV-2, o
Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) promove, na
quinta-feira (22), às 10h, live com o fisioterapeuta Marcelo Cotrim que fala sobre
fortalecimento respiratório no pós-Covid-19.
Os fisioterapeutas têm papel fundamental e podem atuar de forma preventiva, ou seja,
antes da contaminação da doença, promovendo a manutenção e bom funcionamento do
pulmão. Como também têm grande papel durante a internação no hospital e na
reabilitação motora, física e neurológica dos pacientes que tiveram alta.
Para participar das lives basta acessar o aplicativo Zoom, através deste link. O ID da
reunião é: 756 3889 1761 e a senha de acesso: ciapi. O Ciapi de Caraguatatuba é
administrado pelo IDGT – Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa
em Saúde e Assistência Social, com supervisão da Secretaria dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e do Idoso (Sepedi).
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Servidores ativos e inativos devem preencher censo
previdenciário do CaraguaPrev até 30 de setembro

Funcionários públicos efetivos da ativa da Prefeitura Municipal, Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba (Fundacc),
Câmara de Caraguatatuba,
Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev), aposentados e
pensionistas precisam atualizar seus dados no Censo Previdenciário e Funcional
Obrigatório 2021 até o dia 30 de setembro, no site https://www.caraguaprev.sp.gov.br/,
por meio de cadastro de login e senha.
O Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021 está divido em duas etapas. Ao
acessar a plataforma, segurados ativos e inativos (aposentados e pensionistas) devem
informar seus dados previdenciários em link específico, correspondente à Etapa 1. Na
sequência, relativa à Etapa 2, somente os servidores da ativa preenchem os campos com
suas informações funcionais, em link específico.
Para facilitar, o CaraguaPrev disponibilizou dois manuais digitais com os documentos
necessários e o “passo a passo” dos preenchimentos. A atualização do banco de dados
funcional e previdenciário é uma exigência das Leis Complementares nº 25/2007 (Estatuto
dos Servidores) e nº 59/2015 (Reorganização do CaraguaPrev).
Servidores municipais efetivos da ativa, aposentados e pensionistas devem se cadastrar
para evitar as sanções previstas no Decreto nº 1.462/2021 (como a suspensão do salário
e do benefício), que regulamenta o censo. As informações serão remetidas à da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia.
O Censo Previdenciário tem o objetivo de atualizar os dados de todos os
segurados do CaraguaPrev, além de ser uma obrigação prevista no artigo 3º da Lei nº
10.887, de 18 de junho de 2004 (aplicação da EC nº 41/2003). O dispositivo prevê que a
União, Estados, Distrito Federal e os Municípios instituirão um sistema integrado de dados
relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos seus respectivos servidores e
militares, ativos e inativos, bem como pensionistas do Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS).

O CaraguaPrev fica na Avenida Prestes Maia, 302 – Centro. Mais informações pelo
WhatsApp
(12)
3883-3480,
telefone
(12)
3883-3252,
email censo2021@caraguaprev.sp.gov.br e
pelo
site www.caraguaprev.sp.gov.br.
O
atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
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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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Homem com diversas passagens por furto é preso em Caraguatatuba

Um homem com várias passagens pelo crime de furto foi preso na manhã desta quartafeira (21/07), após ele furtar uma bicicleta no bairro do Travessão, em Caraguatatuba.
A vítima tinha deixado à bicicleta trancada e após retornar não mais encontrou. O homem
foi preso por uma equipe da Polícia Militar próximo do local do furto. A vítima reconheceu a
bicicleta e o homem foi preso e levado para delegacia onde ficou à disposição da justiça.
Ele já tinha outras passagens pelo mesmo crime.
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O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quinta-feira (22) para 81 vagas. Entre elas estão 18
vagas para Eletricista Montador e Motorista de Caminhão Betoneira (12).
Todas as oportunidades e os requisitos ficam disponíveis no site da Prefeitura e podem ser
consultados no link: https://tinyurl.com/2y9d9asm. O site é atualizado diariamente na
parte da manhã.
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, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Ajudante Geral de Oficina Mecânica (Limpeza),
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar Técnico, Cuidador de Idoso,
Eletricista C.A, Eletricista de Autos, Eletricista Montador, Encanador Industrial, Funileiro,
Gerente Comercial, Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo, Mecânico de Automóvel,
Mecânico de Caminhão, Mecânico Montador, Mecânico de Motores, Montador de Óculos,
Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista de Caminhão Guincho, Oftalmologista,
Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de Concreto, Padeiro Confeiteiro, Pintor
de Automóveis, Projetista de Móveis, Promotor de Vendas, Representante Comercial
Autônomo, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Soldador, Técnico de Enfermagem do
Trabalho, Terapeuta Ocupacional, Vendedor, Vendedor de Materiais de Construção,
Vidraceiro.
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Caraguá vacina moradores em situação de rua contra Covid-19 com
dose única da Janssen
Equipes das secretarias Sociais e de Saúde aplicaram doses nos bairros Jardim
Jaqueira, Centro e Martim de Sá

A Prefeitura de Caraguatatuba, através das Secretarias de Desenvolvimento Social e
Cidadania e Saúde, imunizou pessoas em situação de rua maiores de 18 anos contra a
Covid-19 na última semana.
As equipes das secretarias percorreram os bairros Jardim Jaqueira, Centro e Martim de Sá,
vacinando 46 pessoas no total.
O imunizante utilizado foi o Janssen, que por ser de dose única, não requer que estas
pessoas sejam rastreadas ou permaneçam no mesmo local para receber a segunda dose.

Como ajudar de maneira correta?
A prefeitura reforça que se encontrar com pessoas em situação de rua o cidadão ou
entidade que deseja ajudar deve entrar em contato com as equipes da Casa Transitória
Casa do Caminho ou do CREAS que tomarão as devidas providências.
Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo, tráfico de drogas ou
qualquer tipo de violência a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.

Serviço:
Casa Transitória Casa do Caminho – Rua Banco Itaú, 201, Porto Novo. Telefone: (12)
3887-6287
Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) – Rua Senador Feijó,
165, Jardim Aruan. Telefone: (12) 3886-2960
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Petrobras abre inscrições para escolas públicas de São José e do
Litoral Norte receberem computadores
Projeto “Janelas para o Amanhã” doará cerca 2.660 aparelhos para 133
instituições do estado

Nesta segunda-feira (19), a Petrobras abriu inscrições para o programa social de inclusão
digital “Janelas para o Amanhã”, no estado de São Paulo. Serão doados cerca de 2.660
computadores para até 133 escolas públicas municipais e estaduais, dentre essas
instituições de ensino de São José dos Campos e do Litoral Norte.
Segundo a empresa, as escolas que serão contempladas ficam localizadas próximas às
operações da companhia em 11 cidades. Podem participar da seleção as instituições dos
municípios de São José, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e outras cidades
do estado de SP.
As inscrições estão abertas no período de 19 de julho a 6 de agosto, com a divulgação das
escolas contempladas acontecendo no dia 23 de agosto. A previsão é que os
computadores sejam entregues no início de setembro.
De acordo com a empresa, o objetivo é gerar impactos positivos para a sociedade
contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde atua. Cada escola
contemplada receberá em média 20 computadores que serão utilizados para o
treinamento em tecnologia da informação, com início das aulas em março de 2022.
A expectativa é que cerca de 2,2 mil alunos e 2 mil professores sejam beneficiados com o
treinamento, que será realizado em parceria com a Recode, organização da sociedade civil
que utiliza a informática como mecanismo de inclusão e empoderamento digital em
comunidades vulneráveis. O treinamento com os professores do Ensino Fundamental terá
como objetivo aprimorar o uso da tecnologia digital na prática pedagógica. Já com os
estudantes do Ensino Médio, o objetivo será preparar para o mercado de trabalho.

SERVIÇO:
Onde: as inscrições das escolas públicas do estado de São Paulo para a seleção do projeto
“Janelas para o Amanhã” podem ser feitas através do site da Petrobras.
Quando: de 19 de julho a 6 de agosto para escolas no estado de São Paulo
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Prefeitura de Caraguatatuba alerta para queimadas na zona urbana
do município

O tempo seco ocasionado nesta época do ano aumenta o risco de queimadas. A Prefeitura
de Caraguatatuba faz um alerta para que as pessoas não façam descarte de bitucas de
cigarro em local de mata, nem fogueiras ou queimem pneus, lixo, vegetação rasteira,
restos de podas e demais resíduos dentro do perímetro urbano.
Nesta segunda-feira (19), o Mirante do Camaroeiro foi atingido pela queimada. Ainda não
se sabe o que provocou o incêndio. O caso está em investigação pelo Corpo de Bombeiros
que compareceu ao local, na tarde de ontem, com seis homens mais a viatura auto bomba,
e recebeu apoio de dois agentes da Defesa Civil.
Foram utilizados cerca de 6 mil litros de água para controlar as chamas que destruíram
uma área de aproximadamente 4 hectares.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, além da fiscalização, é
feito um trabalho de orientação e conscientização ambiental junto à comunidade. No mês
de maio, foram instalados coletores de bituca em pontos turísticos da cidade para evitar o
descarte incorreto do material.
Outro trabalho da Secretaria é reforçar a importância do descarte correto de resíduos em
vias públicas. A orientação é evitar a limpeza de terreno nesta época de seca com
utilização de fogo, pois ele se propaga de forma descontrolada, por meio até de uma
simples fagulha, causando grandes perdas.
Com base na lei municipal 1.630 de 2007, o crime pode acarretar 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 no
Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
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PAT de Caraguatatuba tem 81 vagas de emprego nesta quarta-feira
(21)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quarta-feira (21) para 81 vagas. Entre elas estão 18
vagas para Eletricista Montador e Motorista de Caminhão Betoneira (12).
Todas as oportunidades e os requisitos ficam disponíveis no site da Prefeitura e podem ser
consultados no link: https://tinyurl.com/2y9d9asm. O site é atualizado diariamente na
parte da manhã.
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, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Ajudante Geral de Oficina Mecânica (Limpeza),
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar Técnico, Cuidador de Idoso,
Eletricista C.A, Eletricista de Autos, Eletricista Montador, Encanador Industrial, Funileiro,
Gerente Comercial, Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo, Mecânico de Automóvel,
Mecânico de Caminhão, Mecânico Montador, Mecânico de Motores, Montador de Óculos,
Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista de Caminhão Guincho, Oftalmologista,
Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de Concreto, Padeiro Confeiteiro, Pintor
de Automóveis, Projetista de Móveis, Promotor de Vendas, Representante Comercial
Autônomo, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Soldador, Técnico de Enfermagem do
Trabalho, Terapeuta Ocupacional, Vendedor, Vendedor de Materiais de Construção,
Vidraceiro.
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Ciapi promove live sobre fortalecimento muscular respiratório no pósCovid-19

O novo coronavírus pode afetar o organismo de várias formas e causar sequelas. Com o
objetivo de esclarecer e orientar pessoas que foram afetadas pelo Sars-CoV-2, o Centro
Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) promove nesta quintafeira (22), às 10h, live com o fisioterapeuta Marcelo Cotrim que fala sobre fortalecimento
respiratório no pós-Covid-19
Os fisioterapeutas têm papel fundamental e podem atuar de forma preventiva, ou seja,
antes da contaminação da doença, promovendo a manutenção e bom funcionamento do
pulmão. Como também têm grande papel durante a internação no hospital e na
reabilitação motora, física e neurológica dos pacientes que tiveram alta.
Para
participar
das lives basta
acessar
o
aplicativo
Zoom,
com
o
link: https://us04web.zoom.us/j/75638891761 O ID da reunião é: 756 3889 1761 e a
senha de acesso: ciapi.
O Ciapi de Caraguatatuba é administrado pelo IDGT – Instituto de Desenvolvimento de
Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social, com supervisão da
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi).
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Servidores ativos e inativos devem preencher censo previdenciário do
CaraguaPrev até 30 de setembro

Funcionários públicos efetivos da ativa da Prefeitura Municipal, Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), Câmara de Caraguatatuba, Instituto de Previdência
do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev), aposentados e pensionistas precisam
atualizar seus dados no Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021 até o dia 30 de
setembro, no site https://www.caraguaprev.sp.gov.br/, por meio de cadastro de login e
senha.
O Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021 está divido em duas etapas. Ao
acessar a plataforma, segurados ativos e inativos (aposentados e pensionistas) devem
informar seus dados previdenciários em link específico, correspondente à Etapa 1. Na
sequência, relativa à Etapa 2, somente os servidores da ativa preenchem os campos com
suas informações funcionais, em link específico.
Para facilitar, o CaraguaPrev disponibilizou dois manuais digitais com os documentos
necessários e o “passo a passo” dos preenchimentos. A atualização do banco de dados
funcional e previdenciário é uma exigência das Leis Complementares nº 25/2007 (Estatuto
dos Servidores) e nº 59/2015 (Reorganização do CaraguaPrev).
Servidores municipais efetivos da ativa, aposentados e pensionistas devem se cadastrar
para evitar as sanções previstas no Decreto nº 1.462/2021 (como a suspensão do salário
e do benefício), que regulamenta o censo. As informações serão remetidas à da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia.
O Censo Previdenciário tem o objetivo de atualizar os dados de todos os segurados do
CaraguaPrev, além de ser uma obrigação prevista no artigo 3º da Lei nº 10.887, de 18 de
junho de 2004 (aplicação da EC nº 41/2003). O dispositivo prevê que a União, Estados,
Distrito Federal e os Municípios instituirão um sistema integrado de dados relativos às
remunerações, proventos e pensões pagos aos seus respectivos servidores e militares,
ativos e inativos, bem como pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
O CaraguaPrev fica na Avenida Prestes Maia, 302 – Centro. Mais informações pelo
WhatsApp
(12)
3883-3480,
telefone
(12)
3883-3252,
email censo2021@caraguaprev.sp.gov.br e
pelo
site www.caraguaprev.sp.gov.br.
O
atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
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Prefeitura remove estrutura de quiosques danificados pelas ressacas
na Praia da Mococa

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou
nesta quarta-feira (21), na Praia da Mococa, região norte da cidade, a remoção dos
materiais dos quiosques, com perigo de queda da estrutura, por conta das fortes ressacas
ocorridas no início do mês.
Foi emitida autorização emergencial provisoriamente, nas áreas que foram aprovadas no
Projeto de Intervenção Urbanística (PIU) aprovado pela SPU, para que consigam continuar
trabalhando, sem gerar prejuízo para os trabalhadores e os próprios quiosques.
A Praia da Mococa é a primeira praia do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da
orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Todos os quiosques serão
reconstruídos e a infraestrutura de água e esgoto será implantada. A gestão é feita pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP).
O primeiro projeto foi elaborado para a praia da Mococa, pois o local tem sofrido
constantemente com os efeitos das ressacas e erosões. Caberá à administração pública a
parte de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação
de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa.
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Caraguatatuba oferece oportunidade para jovens e adultos que
querem retomar estudos

Em Caraguatatuba, jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir
o Ensino Fundamental, podem ter acesso a essa etapa da escolaridade através de cursos
e avaliações voltadas à modalidade de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA).
A Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba informa que a modalidade é
direcionada para qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade que tenha interrompido os
estudos ou para quem não teve a oportunidade de se alfabetizar. As inscrições ficam
abertas o ano todo.
Neste segundo semestre, as aulas iniciam na próxima segunda-feira (26) e serão
realizadas nas unidades escolares EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar, no bairro Estrela
D’Alva e na EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no bairro Travessão.
Na unidade Avelar são oferecidas vagas para Ensino Fundamental I (de 1º a 4º ano)
e Fundamental II (de 5º a 9º ano), no período noturno, das 19h às 22h20. Na
unidade Alaor serão oferecidas vagas somente para o Fundamental I.
Os interessados podem obter mais informações diretamente na secretaria das escolas. O
atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a matrícula, os
interessados deverão apresentar documento de identificação (RG, CNH), CPF e
comprovante de residência atualizado.
Serviço:
EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira
Endereço: Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão | Telefone: (12) 38872612
EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar
Endereço: Rua João Marcelo, 302 – Estrela D’Alva | Telefone: (12) 3882-6284
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Palestra esclarece dúvidas sobre a vacinação contra Covid-19 para
idosos da Vila Dignidade

Os idosos moradores da Vila Dignidade assistiram palestra sobre a relevância da vacinação
contra a Covid-19. O bate-papo foi promovido pelo Centro Integrado de Atenção à Pessoa
com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) em sua sede, no Jardim Jaqueira.
No encontro, a enfermeira Ticiana Baise dos Santos, do IDGT – Instituto de
Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social,
instituição que administra o Ciapi, falou sobre a importância de tomar as duas doses do
imunizante, reação vacinal, uso da máscara mesmo após a vacinação, entre outros
assuntos.
“Hoje, no Brasil, temos um índice considerável de idosos que não foram tomar a segunda
dose. A preleção foi justamente para que eles entendam a importância da imunização
completa, mesmo para aqueles que já tiveram a doença. E reforçar que, mesmo tendo
tomado as duas doses, o uso da máscara, o distanciamento social e a higienização das
mãos continuam sendo fundamentais no combate à doença”, disse a enfermeira.
A moradora da Vila Dignidade, Maria José Vilas Boas, 67 anos, tinha dúvidas quanto à
reação ou não à vacina e eficácia.
“Como não tive reação nenhuma (febre, dor de cabeça, dores no corpo, etc..) fiquei na
dúvida se tinha feito efeito, se realmente fiquei imunizada. A enfermeira explicou que cada
organismo reage de uma forma e que a vacina faz efeito, independente se a pessoa tem
reações ou não”, contou.
Outro residente do local, Donizete Barbosa dos Santos, 66 anos, disse que tomou a
primeira dose e que a segunda será na primeira semana de setembro. “Tive Covid-19 em
dezembro do ano passado. Mas os sintomas foram leves. Mesmo assim, não tive dúvidas
em tomar a vacina. Também não tive reação e recomendo que as pessoas se imunizem”,
declarou.
A Vila Dignidade é um programa de moradia da Prefeitura de Caraguatatuba que atende
idosos sem vínculos familiares e independentes fisicamente. Para ocupar uma das casas,
vários critérios sociais devem ser atendidos. Ela fica localizada no bairro Jardim Jaqueira.
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Definidos patrocínios e prêmios para a 16ª edição do ‘Caraguá A
Gosto’

O 16º Caraguá A Gosto se mostra cada vez mais grandioso. Nesta semana, foram definidos
os patrocinadores e os prêmios a serem concedidos a clientes, garçons e casas
participantes. No total, são 69 estabelecimentos que oferecerão 115 pratos em 10
categorias. O maior evento gastronômico do Litoral Norte será realizado de 1º de agosto a
12 de setembro de 2021.
São patrocinadores nesta edição: Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora
Tabaporã, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping.
Como apoiadores participam a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba
(ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), Pousada das Hortênsias,
Ecotur Turismo Receptivo, Caraguatatur Ecoturismo e Associação de Pescadores e
Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec).
Na avaliação da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a participação desses
estabelecimentos e entidades demonstram a grandeza e importância do evento não só
para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19. Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive
thru, de acordo com os protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Premiação
Foram definidas as premiações para os consumidores, garçons e casas participantes. Os
clientes concorrem a dois pacotes de city tour em Caraguatatuba; um passeio pela maior
Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na praia da Cocanha; um pacote de duas
diárias na Pousada das Hortensias, em Campos do Jordão (período de baixa temporada), e
um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação dos pratos vencedores em cada
categoria do evento (voucher válido apenas para consumo dos pratos vencedores –
serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).

“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na classificação geral – categoria garçons, serão
contemplados com três bolsas de estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o
critério de desempate será a maior pontuação na somatória de notas do quesito
‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
As categorias participantes são:
•

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

•

Comida de Boteco: petiscos e porções;

•

Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;

•

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

•

Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

•

Pizzas: pizzas;

•

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

•

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

•
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
•
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.
Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves

Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia

Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Caraguatatuba oferece oportunidade para jovens e adultos que
querem retomar estudos

Em Caraguatatuba, jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir
o Ensino Fundamental, podem ter acesso a essa etapa da escolaridade através de cursos
e avaliações voltadas à modalidade de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA).
A Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba informa que a modalidade é
direcionada para qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade que tenha interrompido os
estudos ou para quem não teve a oportunidade de se alfabetizar. As inscrições ficam
abertas o ano todo.
Neste segundo semestre, as aulas iniciam na próxima segunda-feira (26) e serão
realizadas nas unidades escolares EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar, no bairro Estrela
D’Alva e na EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no bairro Travessão.
Na unidade Avelar são oferecidas vagas para Ensino Fundamental I (de 1º a 4º ano)
e Fundamental II (de 5º a 9º ano), no período noturno, das 19h às 22h20. Na
unidade Alaor serão oferecidas vagas somente para o Fundamental I.
Os interessados podem obter mais informações diretamente na secretaria das escolas. O
atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a matrícula, os
interessados deverão apresentar documento de identificação (RG, CNH), CPF e
comprovante de residência atualizado.
Serviço:
EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira
Endereço: Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão | Telefone: (12) 38872612
EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar
Endereço: Rua João Marcelo, 302 – Estrela D’Alva | Telefone: (12) 3882-6284
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Prefeitura de Caraguatatuba remove estrutura de quiosques
danificados pelas ressacas na Praia da Mococa

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou
nesta quarta-feira (21), na Praia da Mococa, região norte da cidade, a remoção dos
materiais dos quiosques, com perigo de queda da estrutura, por conta das fortes ressacas
ocorridas no início do mês.
Foi emitida autorização emergencial provisoriamente, nas áreas que foram aprovadas no
Projeto de Intervenção Urbanística (PIU) aprovado pela SPU, para que consigam continuar
trabalhando, sem gerar prejuízo para os trabalhadores e os próprios quiosques.
A Praia da Mococa é a primeira praia do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da
orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Todos os quiosques serão
reconstruídos e a infraestrutura de água e esgoto será implantada. A gestão é feita pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP).
O primeiro projeto foi elaborado para a praia da Mococa, pois o local tem sofrido
constantemente com os efeitos das ressacas e erosões. Caberá à administração pública a
parte de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação
de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa.
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Instalação de Lombada Eletrônica em Caraguá está em fase de teste
A cidade deve concluir processo de licitação e contratar nova empresa para instalar
até 35 radares

Os motoristas “pé de chumbo” vão voltar a ter cuidado ao trafegar pela principal avenida
de Caraguá, já que os radares de velocidade de-vem voltar a funcionar nas próximas
semanas. A empresa DCT, que ficou em primeiro lugar no processo licitatório aberto pela
Prefeitura, instalou uma lombada eletrônica desde 16 de junho, próximo ao Pró Mulher, na
Avenida Arthur Costa Filho, para verificar “a qualidade e a sensibilidade da lombada
eletrônicas como explica o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel
Giorgetti.
O equipamento em teste verifica a velocidade dos veículos, com visualização em display,
fotografa a placa. Caso tudo ocorra conforme o material apresentado, a Prefeitura poderá
assinar o contrato e a empresa DCT terá mais 45 dias para instalar entre 30 e 35
Controladores Eletrônicos de Velocidade(CEV), Controladores Eletrônicos Misto (CEM), o
radar e avanço de sinal, e Redutores Eletrônicos de Velocidade (VER), as lombadas
eletrônicas.
Os equipamentos serão instalados dentro do perímetro urbano de Caraguá. A velocidade
permitida, antes da retirada dos radares, era de 50 km/h no trecho urbano e as-sim deve
ser mantida como confirma a Prefeitura.
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Homem é morto a tiros em Caraguatatuba
O crime aconteceu no bairro Tinga

Um homem foi morto a tiros nesta terça-feira (20), no bairro Tinga em Caraguatatuba.
Segundo a polícia, a vítima estava passando pela Rua Antônio dos Santos quando foi
atingido por disparos. O crime foi próximo a creche e posto de saúde do bairro.
A região é alvo constante de operações policiais contra o tráfico de drogas. O caso está
sendo investigado pela Polícia Civil e, até a publicação da matéria, ninguém foi preso.
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PAT de Caraguatatuba oferece 81 vagas de emprego nesta quartafeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba divulgou nesta quarta-feira (21),
mais de 81 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 Geral de Oficina Mecânica (Limpeza)
– Auxiliar Administrativo *Possuir experiência no pacote Office*
– Auxiliar de Manutenção Predial
– Auxiliar Técnico
– Cuidador de Idoso
– Eletricista C.A (6)
– Eletricista de Autos
– Eletricista Montador (18)
– Encanador Industrial (4)
– Funileiro *CNH B*
– Funileiro
– Gerente Comercial
– Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo
– Mecânico de Automóvel *CNH B*
– Mecânico de Automóvel *CNH A/B*

– Mecânico de Caminhão
– Mecânico Montador (2)
– Mecânico de Motores
– Montador de Óculos
– Motorista de Caminhão Betoneira (12)
– Motorista de Caminhão Guincho *CNH D*
– Oftalmologista
– Operador de Pá Carregadeira *CNH C/D* (3)
– Operador de Usina de Concreto (3)
– Padeiro Confeiteiro (2)
– Pintor de Automóveis *CNH B*
– Projetista de Móveis *Possuir conhecimento na ferramenta PROMOB*
– Promotor de Vendas *Possuir CNH*
– Representante Comercial Autônomo
– Serigrafista com experiência na CTPS *CNH A/B*
– Serralheiro de Alumínio
– Soldador (2)
– Técnico de Enfermagem do Trabalho *Possuir COREN*
– Terapeuta Ocupacional
– Vendedor
– Vendedor de Materiais de Construção (2)
– Vidraceiro *CNH A/B*

Clipping de Notícias: 21/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: SP Rio+

Caraguatatuba remove estrutura de quiosques danificados pelas
ressacas na Praia da Mococa

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou nesta quarta-feira (21), na Praia da Mococa, região
norte da cidade, a remoção dos materiais dos quiosques, com perigo de queda da
estrutura, por conta das fortes ressacas ocorridas no início do mês.
Foi emitida autorização emergencial provisoriamente, nas áreas que foram aprovadas no
Projeto de Intervenção Urbanística (PIU) aprovado pela SPU, para que consigam continuar
trabalhando, sem gerar prejuízo para os trabalhadores e os próprios quiosques.
A Praia da Mococa é a primeira praia do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da
orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Segundo o município, todos os
quiosques serão reconstruídos e a infraestrutura de água e esgoto será implantada. A
gestão é feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP).
O primeiro projeto foi elaborado para a praia da Mococa, pois o local tem sofrido
constantemente com os efeitos das ressacas e erosões. Caberá à administração pública a
parte de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação
de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa.
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HOMEM É BALEADO E MORRE EM CARAGUATATUBA.

Um homem morreu baleado em Caraguatatuba. O crime aconteceu na noite de terça-feira
(20), no bairro do Tinga em Caraguatatuba. A região é conhecida pelo constante
patrulhamento da Polícia Militar e também tem pontos de tráfico de drogas. Não se sabe a
motivação do crime, que aconteceu perto de uma creche e ao posto de saúde do bairro.
Ninguém foi preso. O crime será investigado pela polícia civil. A terça-feira foi trágica em
Caraguatatuba. Mais cedo, um homem matou a esposa e se suicidou na sequência. O
crime aconteceu em frente aos filhos. Fonte: Vale360News
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CARAGUATATUBA REFORÇA CAMPANHA DE PROTEÇÃO À MULHER
DIANTE DE FEMINICÍDIOS RECENTES.

Caraguatatuba presenciou em menos de uma semana casos de feminícidio que chocaram
a cidade pela forma como ocorreram. Segundos dados da DDM, os crimes com maior
incidência foram de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, com 553
boletins de ocorrência desta natureza registrados de 2020 até os dias de hoje. A Delegacia
já conseguiu esclarecer cerca de 220 casos, resultando na prisão ou aplicação de medidas
protetivas contra o agressor. Outro dado foi o aumento dos casos de feminicídios. Em
2020, nenhum caso foi registrado, este ano, já foram quatro registros na DDM. O Centro
Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), inaugurado em 2017, presta atendimento às
mulheres vítimas de violência. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(Creas), é o responsável por atender todos os casos de violência do município, seja criança,
adolescente, mulher ou idoso que tiveram seus direitos violados. Em 2021, os números de
atendimento, principalmente com crianças, adolescente e mulheres, aumentaram. A
violência psicológica registrou um aumento de 30% nos casos contra criança e
adolescente. Já em relação às mulheres os números triplicaram. O confinamento imposto
pela pandemia da Covid-19 evidenciou ainda mais os casos de violência doméstica no
Brasil. Serviço: Centro Integrado de Atendimento à Mulher – CIAM – Avenida Cuiabá, 400 –
Indaiá (próximo ao AME). Telefone: 3883-9908. Horário de atendimento: segunda a sexta,
das 9h às 15h. Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim
Primavera. Telefone: 3882-3242. Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às
18h. Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador
Feijó, 165 – Jardim Aruan. Telefone: (12) 3886-2960. Horário de atendimento: Segunda a
sexta, das 8h às 17h. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto
@vertatoaguilar
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CARAGUÁ A GOSTO DEFINE PATROCÍNIOS E PRÊMIOS.

O 16º Caraguá A Gosto definiu os patrocinadores e os prêmios a serem concedidos a
clientes, garçons e casas participantes. O maior evento gastronômico do Litoral Norte será
realizado de 1º de agosto a 12 de setembro de 2021. São patrocinadores nesta edição:
Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora Tabaporã, Imaruí Distribuidora de
Bebidas e Serramar Shopping. Como apoiadores participam a Associação Comercial e
Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba
(AHP), Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Caraguá FM, Pousada das Hortênsias,
Ecotur Turismo Receptivo, Caraguatatur Ecoturismo e Associação de Pescadores e
Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec). Esta edição pode ser presencial, delivery ou
drive thru, de acordo com os protocolos sanitários aplicáveis ao momento. Foram definidas
as premiações para os consumidores, garçons e casas participantes. Os clientes
concorrem a dois pacotes de city tour em Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda
de Mexilhão do Estado de São Paulo, na praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na
Pousada das Hortensias, em Campos do Jordão (período de baixa temporada), e um
passaporte Caraguá a Gosto, para degustação dos pratos vencedores em cada categoria
do evento (voucher válido apenas para consumo dos pratos vencedores – serviço, outros
acompanhamentos e/ou bebida não inclusos). Os três primeiros colocados na classificação
geral – categoria garçons, serão contemplados com três bolsas de estudo para curso de
Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior pontuação na somatória
de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o garçom trabalha. Já para
os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros colocados em
cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A novidade desta
edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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PRESO POR FURTO JÁ TEM DIVERSAS PASSAGENS.

Um homem com várias passagens pelo crime de furto foi preso na manhã de quarta-feira
(21), após ele furtar uma bicicleta no bairro do Travessão, em Caraguatatuba. A vítima
tinha deixado a bicicleta trancada e após retornar não mais a encontrou. O homem foi
preso por uma equipe da Polícia Militar próximo do local do furto. A vítima reconheceu a
bicicleta e o homem foi preso e levado para delegacia onde ficou à disposição da justiça.
Ele já tinha outras passagens pelo mesmo crime.
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Prefeitura de Caraguatatuba abre período de anistia
de juros e multas para débitos com o município
Chegou a hora de quitar seus débitos
com a Prefeitura de Caraguatatuba
com a disponibilização do REFIS
2021! De acordo com a gestão municipal, entre os dias 2 e 31 de agosto,
os contribuintes poderão pagar suas
dívidas e multas com diversos pacotes
de descontos.
O Programa de Recuperação Fiscal
(REFIS – LC 82/2021) concede anistia, com descontos de juros e multas,
para contribuintes com débitos de
tributos municipais anteriores a 31 de
dezembro de 2020.
De acordo com o prefeito Aguilar
Junior, a legislação oferece aos contribuintes a oportunidade de regularização de sua situação tributária.
“Além disso, o REFIS será uma forma
de incremento da arrecadação, como
meio de dinamizar os programas e
serviços públicos de Caraguatatuba e
combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre as finanças
municipais”, explica.
“A iniciativa não afeta receita
tributária da cidade, pois não está
concedendo isenção do pagamento do
principal devidamente corrigido, não
havendo assim renúncia de receita.
O programa propicia à população a
oportunidade de liquidação de seus
débitos, vencidos até 31 de dezembro
de 2020, com dispensa da incidência
de multa e de juros de mora”, conclui.
Ainda segundo a Prefeitura, os descontos podem variar conforme a forma

de pagamento escolhida, tendo as
opções de cota única ou parcelamento
de três até 24 vezes.
Para que o contribuinte consiga o
benefício, é necessário abrir um requerimento na Área da Dívida Ativa da
Secretaria da Fazenda, sem custo, das
seguinte formas:
- Dispensa de 100% do valor de juros
e multa nos pagamentos à vista;
- Dispensa de 80% de juros e multas,
para quem optar pelo pagamento em
três parcelas (3x) mensais consecutivas
e de valores iguais;
- Desconto de 70% de juros e multas,
para o pagamento em seis (6x) parcelas
mensais seguidas e iguais;
- Desconto de 50% do valor de juros e multa, se o pagamento for feito
em até 12 parcelas mensais (um ano)
consecutivas de igual valor;
- Desconto de 40% do valor de juros
de mora e multas, se o pagamento for
feito em até 24 vezes iguais.
O REFIS regulamenta que a falta
de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou
atraso superior a três meses, importará
na caducidade e cancelamento do benefício e da dispensa das penalidades
moratórias, voltando a incidir sobre
o débito. Em qualquer modalidade
de parcelamento, o valor não poderá
ser inferior a 10 VRM’s (1 VRM = R$
3,74), equivalente a R$ 37,40.
Os honorários advocatícios (sucumbências), devidos em razão dos débitos

ajuizados, no valor correspondente
a 10% do montante executado ou
definido judicialmente, serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto,
das seguintes formas:
- À vista, na hipótese de o contribuinte optar pelo pagamento que cota
única da dívida;
- Em três, seis ou 12 vezes, na hipótese de o contribuinte optar pelo
pagamento parcelado.
O não recolhimento ou atraso das
parcelas dos honorários advocatícios
por mais de 30 dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do
benefício. Caso haja parcelas pagas, o

Funcionários da Prefeitura de
Ilhabela estiveram na manhã desta
quarta-feira (14), na Secretaria de Administração, para conhecer o sistema
de Auditoria Eletrônica de Órgãos
Públicos (AUDESP) de dados centralizados de licitações, contratos e pessoal da Prefeitura de Caraguatatuba.
O objetivo da visita técnica é instalar
futuramente, na Prefeitura de Ilhabela, um sistema unificado de coleta de
dados e informações para fiscalização
do Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo (TCE/SP).
Os auxiliares administrativos
Jennyfer Pavan Feliciano Campos e
Augusto César Vieira, das Secretarias
Municipais de Educação e de Meio
Ambiente de Ilhabela, respectivamente, foram recepcionados pelo secretário
adjunto de Administração, Marcus
Gomes, e pela responsável pelo Sistema Audesp do Controle Interno,
Fernanda Araújo Straiotto.
A Auditoria Eletrônica de Órgãos
Públicos é uma iniciativa do TCE/SP

para aperfeiçoamento do controle de
gestão governamental que objetiva,
através da tecnologia da informação,
aprimorar os procedimentos de coleta
de dados e informações dos órgãos fiscalizados, buscando maior agilidade nos
trabalhos do cumprimento da missão
constitucional de fiscalizar e controlar
as contas públicas paulistas.
A Secretaria de Administração fica na
Av. Siqueira Campos, 44 – Centro. Mais
informações pelo (12) 3897-8176. O
atendimento ao público é das 9h às 14h.

requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no Protocolo
Geral.
O contribuinte poderá agendar o atendimento pelo aplicativo ‘Caraguatatuba
156’ disponível para Android e iOS.
A Área de Dívida Ativa (Guichê
2) da Secretaria da Fazenda fica no
Paço Municipal, localizado na Rua
Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais
informações pelos telefones (12) 38978182/8166/8222, WhatsApp (12)
99755-2601 ou pelo e-mail dividaativa.
fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O
atendimento ao público é de segunda
a sexta-feira, das 9h às 14h.

Servidores da Prefeitura de Ilhabela conhecem
sistema Audesp da Prefeitura de Caraguatatuba
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Balanço do primeiro semestre em
Caraguatatuba; intervenção na Praiamar
e aplicação de 82 mil doses de vacina
contra a Covid
Projetos em dia na Prefeitura de Caraguatatuba.
De acordo com um balanço apresentado pelo Poder
Executivo Municipal, durante o primeiro semestre
deste ano, o que havia sido planejado foi executado.
Foram diversos serviços, sendo o principal deles
ainda a luta contra a pandemia da Covid-19. Entre
as ações em destaque, a aplicação de 82 mil doses
da vacina contra a Covid-19, 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.
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se
reuniu com diversas entidades, órgãos e formulou
projetos para a cidade durante o primeiro 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.
Educação
Durante o primeiro semestre, também seguindo
todos os 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.

Dez dias após abertura da campanha a
toda população, Caraguatatuba vacina
mais de 4 mil contra gripe
A Campanha de Vacinação contra a gripe está
aberta para toda população com idade acima de seis
anos desde o dia 5 de julho, em Caraguatatuba. Dez
dias após essa abertura, 4.984 pessoas procuraram
uma unidade de saúde para se vacinar.
No total, até o dia 15 deste mês, 32.931 pessoas
receberam a vacina. Além da população geral, foram
vacinados idosos, crianças maiores de seis meses até
menores de seis anos, pessoas com comorbidades
e funcionários do transporte coletivo. A meta do
município é imunizar 49.789 pessoas.
A Prefeitura de Caraguatatuba optou por abrir a
campanha para toda a população na semana pas-
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sada, por orientação do Ministério da Saúde, após
registrar a baixa procura do imunizante.
Os interessados em se vacinar contra a gripe devem
procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com
exceção da unidade Tabatinga, das 13h30 às 15h30.
Intervalo entre as vacinas da gripe e covid
Por orientação da Secretaria de Saúde do Estado,
aqueles que receberam a vacina contra a Covid-19
devem respeitar o intervalo de 15 dias ou mais para
receber o imunizante da H1N1. Por isso a pessoa é
orientada a apresentar o ‘Cartão de Vacinação Covid’
no dia da vacinação, já que o mesmo contém a data
da vacina.

Diante de feminicídios, Caraguatatuba
reforça a importância dos serviços
oferecidos à proteção da mulher

Mesmo diante dos avanços na defesa dos direitos
da mulher, a violência ainda é um assunto que necessita ser falado. Caraguatatuba presenciou em menos
de uma semana casos de feminicídio que chocaram
a cidade pela forma como ocorreram. Muitas vezes,
por medo ou intimidação, as vítimas de violência
doméstica não denunciam os agressores e o final
pode ser brutal.
Em Caraguatatuba, a Delegacia de Defesa da
Mulher (DDM) atua na investigação de crimes
contra a mulher, cometidos no âmbito doméstico e
familiar, além de delitos contra a dignidade sexual de
mulheres, crianças e adolescentes e no enfrentamento
aos crimes envolvendo crianças e adolescentes, tais
como maus-tratos, tortura, abandono de incapaz,
entre outros.
Segundos dados da DDM, os crimes com maior
incidência foram de lesão corporal e ameaça no
âmbito da violência doméstica, com 553 boletins de
ocorrência desta natureza registrados de 2020 até
os dias de hoje. A Delegacia já conseguiu esclarecer
cerca de 220 casos, resultando na prisão ou aplicação
de medidas protetivas contra o agressor.
Outro dado foi o aumento dos casos de feminicídios. Em 2020, nenhum caso foi registrado, este ano,
já foram quatro registros na DDM.
A delegada da mulher, Patrícia Casanova Crivochein, reforça às mulheres para que façam a denúncia
e, o mais importante, que auxiliem nas investigações,
comparecendo ao Instituto Médico Legal (IML) para
realização do exame de corpo de delito, apresentando
testemunhas e documentos para contribuir no esclarecimento dos casos.

“A sociedade também precisa colaborar. Ser testemunha, ou “meter a colher”, é um passo importante
na defesa das mulheres, que muitas vezes se veem
sozinhas nessa luta. Mas não estão! Devemos nos
sentir empoderadas e encorajadas a nunca se calar
diante da violência. Uma por todas, todas por uma.
Esse é o lema! Estou à disposição de todas”, ressaltou
a delegada.
Caraguatatuba possui uma rede de proteção que
auxilia na resolução dos casos. O Centro Integrado
de Atendimento à Mulher (CIAM), inaugurado em
2017, presta atendimento às mulheres vítimas de
violência.
As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de
Referência de Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria vítima busca
ajuda. O processo de acolhimento é realizado em
duas por etapas: avaliação e acompanhamento.
Na avaliação é classificado o risco do caso e
decidido junto com a mulher as medidas que serão
tomadas. Após esse primeiro contato, a vítima passa por orientação com assistente social, psicóloga
e orientação jurídica.
Já o acompanhamento é realizado por meio de
atendimentos individualizados, visita domiciliar
e grupos (suspensos agora devido à pandemia).
O objetivo é o empoderamento das mulheres por
meio de espaços de reflexão e conhecimento dos
seus direitos, permitindo assim com que ela ressignifique a violência sofrida e trace novos planos
para sua vida.

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba percorreu na última semana 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.

33 toneladas de resíduos são retirados da
região Central pela operação Praia Limpa
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Homem é morto
em confronto com
a polícia após
matar cruelmente a
companheira e suas
duas filhas

Caraguatatuba e o litoral norte ficaram chocados
com um crime cometido por um homem na última
quinta-feira (15/07), no bairro Martim de Sá. Pela
manhã, Julio Cesar Cardoso assassinou cruelmente
a sua companheira, a funcionária pública Daniela
Grecchi, de 40 anos, e suas duas filhas, de 13 e 15
anos, com golpes de faca.
A terceira filha de Daniela, de apenas 9 anos, também foi ferida, mas conseguiu escapar, sendo socorrida em seguida e encaminhada a um hospital da
cidade.
Após o crime, policiais civis e militares fizeram buscas intensas pelo assassino, que foi localizado

por volta das 22h e morto após confrontar a polícia.
Segundo policiais e algumas testemunhas, o
assassino teria atacado um policial com uma faca.
A operação de busca pelo criminoso contou com
apoio de policiais militares do Baep, incluindo cães
farejadores. Equipes se dividiram por áreas urbanas
e de mata.
O crime ocorreu pela manhã, por volta das
9h, numa edícula localizada na rua Ana Francisca
Facchini. A investigação é comandada pelo delegado
titular de Caraguatatuba, Dr. Vanderlei Pagliarini.
As adolescentes mortas e a criança que fugiu
não eram filhas do criminoso. Julio Cesar Cardoso
também era funcionário público, assim com a sua
ex-companheira. Ambos trabalhavam Centro de
Controle de Zoonoses e Caraguatatuba.

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

Mulher que
abandonou cachorro
éUma
multada
em R$ 3 mil
mulher foi denunciada na manhã deste
sábado (17/07), após ela mudar de uma residência

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

Instrumentos
furtados da casa de
músico em Ubatuba é
recuperado pela PM
A Polícia Militar recuperou, na noite de sábado
(17/7), instrumentos e equipamentos de sonorização furtados da casa de um músico em Ubatuba. A
vítima, feliz por ter seus bens recuperados, deu um
“show” de trompete para os policiais militares na
delegacia (veja o vídeo).
A PM prendeu o ladrão próximo à Rodovia SP-55.
Ele estava de bicicleta carregando a bag de violão,
uma maleta preta (contendo o trompete) e mochila
nas costas. Ao perceber a chegada da viatura, abandonou a bicicleta e tentou fugir pelo mato, onde foi
capturado.
A ação teve o apoio da GCM. Na delegacia, o
músico deu um show de trompete aos policiais.
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Servidores ativos e inativos
devem preencher censo
previdenciário do
CaraguaPrev até 30/9

Centro - 3883-1921 (Av. da Praia)
Massaguaçu - 3884-1386
(12) 99640-0158

Site - http://www.noroestenews.com.br

Vacinação rápida pode
diminuir a velocidade de
evolução do vírus
Semana Internacional de Vela
movimenta economia de
Ilhabela na baixa temporada
São Sebastião instala novo ponto
de selfie em Juquehy

caraguá-sãopaulo-brasil

A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Delivery
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Passeando em Brasília
por Waltão de Castro
passeandoembrasilia@terra.com.br

QUANTO CUSTA UM DEPUTADO
O salário atual de um deputado
federal é R$ 33.763,00 (30,6 salários-mínimos) ou (90 auxílios emergenciais). A remuneração mensal leva em
conta o comparecimento às sessões
deliberativas do Plenário. Ausência
não justificada leva a desconto no
salário. Se levarmos em consideração que temos 513 deputados federias, o gasto mensal com os salários
são aproximadamente R$ 18 milhões
de reais. Convertendo esse valor em
salários-mínimos estamos falando em
18 mil salários-mínimos mensais fora
outras mordomias.
Além do polpudo salário, os deputados federais têm direito a algumas
“regalias financeiras” patrocinadas
pelo contribuinte que trarei para conhecimento de vocês.
Começando a série “Quanto
custa um deputado”, essa semana tentarei esclarecer algumas dúvidas e expor particularidades sobre os Imóveis
Funcionais e Auxílio Moradia.
IMÓVEIS FUNCIONAIS E
AUXÍLIO-MORADIA
IMÓVEIS
FUNCIONAIS
DESTINADOS AOS DEPUTADOS
FEDERAIS
A Câmara possui 432 imóveis
funcionais destinados à residência dos
deputados federais em efetivo exercício.
Alguns desses edifícios estão
interditados para reforma. Do total de
imóveis disponíveis, 90% (noventa
por cento) das unidades estão ocupadas. A regulamentação da ocupação
dos imóveis funcionais está presente no Ato da Mesa nº 05/2011 e nas
Decisões da Mesa de 30/05/2000 ,
17/06/2016 e 11/07/2018.
Para a 56ª Legislatura (2019 a
2024) foram estabelecidas condições
e critérios para ocupação de imóveis
funcionais por meio da Portaria nº 01,
de 18/12/2018, do Senhor Quarto-Secretário da Mesa Diretora.
No total são 381 apartamentos
funcionais ocupados pelos deputados,

64 deputados recebem o valor mensal de R$ 4.253,00 de auxílio moradia, outros 80 deputados mensalmente
ressarcem, com recibo, o valor de R$
4.253,00 e 44 deputados abriram mão
desses benefícios. Se houver interesse
em receberem a relação desses deputados é só enviar a solicitação por e-mail para passeandoembrasilia@terra.com.br que enviarei as listas.
AUXÍLIO-MORADIA
O auxílio-moradia constitui-se
em verba facultada aos parlamentares
não contemplados com imóvel funcional.
O valor do auxílio-moradia é de
até R$ 4.253,00 (quatro mil duzentos e
cinquenta e três reais) por mês, conforme Ato da Mesa nº 3, de 25/02/2015,
e poderá ser creditado ao parlamentar
em espécie, sujeito a desconto do imposto de renda na fonte (alíquota de
27,5 %), ou por reembolso de despesa,
mediante a apresentação de nota fiscal
de serviço de hotel ou contrato de locação e recibo de aluguel, sendo neste
caso isento de imposto de renda.
Temos 45 Deputados que recebem o benefício de R$ 4.253,00
em espécie, ou seja, o total de R$
191.385,00, que são depositados mensalmente em conta corrente.
Outros 61 Deputados optaram
pelo reembolso, ou seja, moram em
Hotéis ou casas alugadas e são reembolsados mediante a apresentação
de NF´s ou Recibos, ficando isentos
do imposto de renda. Totalizando R$
259.433,00 mensais.
Totalizando teremos um gasto mensal:
Salários:
R$ 17.320.419,00
Auxílio Moradia: R$ 1.994.657,00
Total:
R$ 19.315.076,00
Será que esse dinheiro é bem
aplicado?
Se achou muito espere para ver
o que ainda vem pela frente. Na semana que vem tem mais.
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Definidos patrocínios e prêmios
para a 16ª edição do ‘Caraguá A Gosto’
O 16º Caraguá A
Gosto se mostra cada vez
mais grandioso. Nesta semana, foram definidos os
patrocinadores e os prêmios a serem concedidos
a clientes, garçons e casas
participantes. No total,
são 69 estabelecimentos
que oferecerão 115 pratos
em 10 categorias. O maior
evento gastronômico do
Litoral Norte será realizado de 1º de agosto a 12 de
setembro de 2021.

maciça de comerciantes, geral – categoria garçons,
patrocinadores e apoiado- serão contemplados com
res”.
três bolsas de estudo para
curso de Inglês. Em caso
Este ano, a Pre- de empate, o critério de
feitura de Caraguatatuba desempate será a maior
optou em autorizar a par- pontuação na somatória
ticipação de todos que se de notas do quesito ‘Ateninscreveram como forma dimento’ no estabelecide aquecer ainda mais este mento no qual o garçom
segmento, tão afetado pela trabalha.
pandemia da Covid-19.
Lembrando que esta ediJá para os estabeção pode ser presencial, lecimentos participantes
delivery ou drive thru, de a premiação será para os
acordo com os protocolos três primeiros colocados
São patrocinadores sanitários aplicáveis ao em cada categoria gasnesta edição: Fisk Escola momento.
tronômica, os quais serão
de Idiomas, Sabin Labopremiados com troféus. A
ratório, Construtora TabaPremiação
novidade desta edição é o
porã, Imaruí Distribuidora
Foram
definidas
“Troféu Campeão de Vende Bebidas e Serramar as premiações para os
das” para cada categoria.
Shopping.
consumidores,
garçons
e casas participantes. Os
As categorias
Como apoiadores clientes concorrem a dois
participantes são:
participam a Associação pacotes de city tour em
Carnes e Aves: praComercial e Empresarial Caraguatatuba; um pastos à base de carnes e aves;
de Caraguatatuba (ACE), seio pela maior Fazenda
Comida de Boteco:
Associação de Hotéis e de Mexilhão do Estado
petiscos
e porções;
Pousadas de Caraguata- de São Paulo, na praia da
Culinária Internatuba (AHP), Conselho Cocanha; um pacote de
cional:
pratos da culinária
Municipal de Turismo duas diárias na Pousada
(Comtur), Pousada das das Hortensias, em Cam- internacional;
Frutos do Mar: praHortênsias,
pos do Jordão (período
tos
à
base de Frutos do
de baixa temporada), e
Ecotur
Turismo um passaporte Caraguá Mar;
Lanches
ArtesaReceptivo, Caraguatatur a Gosto, para degustação
Ecoturismo e Associação dos pratos vencedores em nais: sanduíches ou outros
de Pescadores e Maricul- cada categoria do evento tipos de lanches artesatores da Praia da Cocanha (voucher válido apenas nais;
Pizzas: pizzas;
(Amapec).
para consumo dos pratos
Sabor de Praia: pevencedores – serviço, ouNa avaliação da se- tros acompanhamentos e/ tiscos ou porções de frutos
do mar;
cretária de Turismo, Maria ou bebida não inclusos).
Sobremesas Frias:
Fernanda Galter Reis, a
participação desses esta“Destacamos que sobremesas como sorvebelecimentos e entidades os prêmios para os clien- tes, açaí e congêneres;
demonstram a grandeza tes têm o intuito de proConfeitaria: tipo de
e importância do evento mover o turismo, seja para culinária baseado no prenão só para Caraguatatu- o visitante ou morador, paro e decoração de diba, mas para toda a região. que ainda não conhecem versos pratos doces como
todas as belezas da nossa tortas, cupcakes, bolos,
“São números ex- cidade”, ressalta Maria pudins e congêneres,
pressivos em um momen- Fernanda.
Café: preparo de
to que buscamos a nossa
bebidas e/ou sobremesas
recuperação na era da
Os três primeiros que tenham o café como
Covid, com a participação colocados na classificação principal ingrediente.

Noroeste News

com a fosfolipidose, efeito responsável
pelos danos às células infectadas. As
moléculas com melhor atividade antiviral foram os medicamentos catiônicos e
gordurosos, que estão inativando o vírus de uma forma que não é útil para os
seres humanos.
Mais evidências contra o
uso da invermectina no
tratamento da Covid-19
Uma meta-análise publicada na
revista Clinical Infectious Diseases no
dia 28/06/2021, uma das mais importantes na área de infectologia, mostra total
ineficácia da ivermectina para combater a Covid-19. Essa revisão sistemática
de ensaios clínicos randomizados padrão ouro, foi publicada em uma revista
de alto impacto, reunindo publicações
com o mais alto nível de evidências
científicas até o momento. Os autores
fizeram levantamento de ensaios clínicos randomizados (RCTs) avaliando
os efeitos da ivermectina em pacientes
adultos infectados com Covid-19, publicados ou aceitos como preprints até o
dia 22/03/2021. Os desfechos primários
foram: Mortalidade, tempo de internação e eventos adversos. Os desfechos
secundários incluíram eliminação viral
e efeitos adversos graves.
A ferramenta Cochrane RoB 2
foi utilizada para analisar o risco de
resultados enviesados. Dez ensaios
clínicos randomizados (com n = 1173)
foram incluídos, comparando com 5
ensaios com grupo controle com trata-
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mento padrão de tratamento e 5 ensaios
com grupo placebo. A gravidade da Covid-19 foi leve em 8 ensaios clínicos
randomizados, moderada em um ensaio
e leve a moderada em um dos ensaios.
A revisão mostrou que, infelizmente, a
ivermectina não foi capaz de reduzir a
mortalidade, não reduziu tempo de internação nem depuração viral quando
comparada com o grupo controle em
pacientes com doença leve.

A conclusão dos estudos é que
a ivermectina não é uma opção viável
para tratar pacientes com Covid-19,
pois não traz nenhum benefício e não
muda a história natural da doença. A
Universidade de Oxford vai testar a
ivermectina em um estudo de grande
escala como o Principle, que, em janeiro descartou o uso da azitromicina
e da doxiciclina em estágios iniciais da
Covid-19. A Universidade espera gerar
evidências robustas para determinar se
há benefícios ou prejuízos associados
ao uso da ivermectina no combate à
Covid-19.
Comunicação com a sociedade e
combate ao negacionismo
Nós cientistas precisamos continuar transmitindo informações corretas e de forma transparente para a
sociedade. Infelizmente, nós temos alguns pseudocientistas no Brasil, alguns
pseudojornalistas e muitos médicos que
não entendem de ciência e do método
científico espalhando desinformação e
Fake News. O gabinete das sobras (o

shadow cabinet) e do ódio, existe de
fato. Para uma matéria recente sobre a
máquina de desinformação e mentiras,
com divulgação de dados científicos
falsos sobre Covid-19, compartilhados
por parlamentares, veja publicação de
O Globo e da Folha de S. Paulo.
A sociedade brasileira precisa
entender que opiniões de cientistas qualificados não podem ter o mesmo peso
que as opiniões de políticos ou de pseudojornalistas que não têm nenhuma formação científica ou desses médicos que
não acompanham a evolução da ciência. A população precisa entender que a
ciência salva vidas e salva do negacionismo e do obscurantismo.
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cluir que para cada três mortes prevenidas pela vacinação contra a Covid-19,
duas mortes eram causadas pela vacinação. Sim, revoltante e irresponsável. O
artigo foi retratado pela revista após notificar os autores, que não concordaram.
Os autores sugeriram, sem provar relação causal, que todas as mortes ocorridas após a vacinação foram causadas
pela vacinação, sugerindo que as vacinas usadas contra a Covid-19 não são
seguras. Os dados foram deturpados e
assim que publicado, o artigo foi disseminado por ativistas do movimento
antivacinação, um grupo irresponsável
e criminoso que defende o vírus.

Nós estamos percebendo que em
momentos de pandemia, a confiança da
população na ciência aumenta e a Covid-19 está mostrando que não há um
mundo seguro sem ciência. Nós venceremos a batalha contra o vírus e contra
quem espalha Fake News e desinformação e venceremos com ciência. Só a
ciência salva.
Artigo retratado pela
revista Vaccines
Uma publicação na revista Vaccines (revista de acesso aberto da editora suíça MDPI) no dia 24/06/2021
gerou a renúncia de vários virologistas
e vacinologistas ao cargo de editores da
revista. O movimento foi um protesto
contra a publicação de um artigo que
usou dados de forma indevida para con-

* Luiz Carlos Dias é Professor Titular
do Instituto de Química da Unicamp,
membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Comendador da
Ordem Nacional do Mérito Científico
e membro da Força-Tarefa da UNICAMP no combate à Covid-19
FOTOSD IVULGAÇÃO PIXABAY
EDIÇÃO DE IMAGEM RENAN
GARCIA

Caraguá oferece oportunidade para jovens
e adultos que querem retomar estudos
Em Caraguatatuba, jovens e adultos que
não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir o Ensino Fundamental, podem ter acesso
a essa etapa da escolaridade através de cursos
e avaliações voltadas à
modalidade de ensino de
Educação para Jovens e
Adultos (EJA).

que a modalidade é direcionada para qualquer
pessoa a partir de 15
anos de idade que tenha
interrompido os estudos
ou para quem não teve
a oportunidade de se alfabetizar. As inscrições
ficam abertas o ano todo.

Neste segundo semestre, as aulas iniciam
na próxima segunda-feiA Secretaria Mu- ra (26) e serão realizadas
nicipal de Educação de nas unidades escolares
Caraguatatuba informa EMEF Prof. Antonio de

Freitas Avelar, no bairro Estrela D’Alva e na
EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no bairro
Travessão.
Na unidade Avelar
são oferecidas vagas para
Ensino Fundamental I
(de 1º a 4º ano) e Fundamental II (de 5º a 9º ano),
no período noturno, das
19h às 22h20. Na unidade Alaor serão oferecidas
vagas somente para o
Fundamental I.

Os
interessados
podem obter mais informações diretamente na
secretaria das escolas.
O atendimento é de
segunda a sexta-feira, das
8h às 14h. Para realizar a
matrícula, os interessados deverão apresentar

documento de identifica- 381 – Travessão | Telefoção (RG, CNH), CPF e ne: (12) 3887-2612
comprovante de residência atualizado.
EMEF Prof. Antônio
Freitas de Avelar
Serviço:
EMEF Prof. Alaor Xa- Endereço: Rua João
vier Junqueira
Marcelo, 302 – Estrela
Endereço: Rua José Ma- D’Alva | Telefone: (12)
ria Ferreira dos Santos, 3882-6284
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Saiba como agendar consultas com
especialistas na rede de saúde pública
de São Sebastião

O atendimento em
Saúde prestado pelos municípios é divido em duas
áreas: Atenção Básica ou
Primária e Atenção Especializada. Em São Sebastião, o atendimento de
atenção básica é realizado
nas Unidades de Saúde
da Família (USFs) dos
bairros, constituindo-se,
também, a via de acesso
do munícipe aos serviços primeira consulta com
especializados.
médico especialista é feito pela Central de AgenAo necessitar de damentos,
direcionado
atendimento para qual- pela USF. A partir daí,
quer especialidade, a pes- as próprias unidades de
soa deve procurar a USF atendimento especializade seu bairro, onde será do agendam novas conavaliada por um médico sultas e retornos.
clínico geral e, de acordo
com critérios clínicos, enNo município, o
caminhada para um espe- atendimento especializacialista, caso o profissio- do é realizado em quatro
nal julgue necessário.
Unidades Básicas de Saúde (UBSs)/Centros EsEm São Sebastião pecializados, localizados
existem 24 Unidades de nos bairros Boiçucanga,
Saúde da Família, distri- Topolândia, Enseada e
buídas pelos bairros da Vila Amélia.
cidade.
Entre as especiaO agendamento da lidades atendidas estão

otorrinolaringologia, ginecologia,
psicologia,
nutrição, neurologia, neuropediatria,
anestesia,
dermatologia, alergologia, hematologia, cardiologia, psiquiatria adulto
e infantil, cirurgia, fonoaudiologia e endocrinologia.

Próximo a comércios da rua, o novo painel
está situado no canteiro
central, que foi construí-

do pela equipe da Regional Juquehy.
O ponto de selfie
ajuda a atrair
turistas para
a região do
bairro, torna-se um cartão-postal do
município e permite a todos fazer uma declaração
de amor a São Sebastião,
por meio de fotos postadas em redes sociais com
#euamosaoseba.
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Servidores ativos e inativos devem
preencher censo previdenciário do
CaraguaPrev até 30 de setembro

Funcionários públicos efetivos da ativa
da Prefeitura Municipal,
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), Câmara
de Caraguatatuba, Instituto de Previdência do
Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev),
aposentados e pensionistas precisam atualizar seus dados no Censo
Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021 até
o dia 30 de setembro, no
site https://www.caraguaprev.sp.gov.br/, por
meio de cadastro de login e senha.

previdenciários em link
específico, correspondente à Etapa 1. Na sequência, relativa à Etapa
2, somente os servidores
da ativa preenchem os
campos com suas informações funcionais, em
link específico.
Para facilitar, o
CaraguaPrev disponibilizou dois manuais digitais com os documentos
necessários e o “passo
a passo” dos preenchimentos. A atualização
do banco de dados funcional e previdenciário
é uma exigência das
Leis Complementares
nº 25/2007 (Estatuto dos
Servidores) e nº 59/2015
(Reorganização do CaraguaPrev).

Casos de atendimento especializado de
maior complexidade são
encaminhados via Central
de Regulação ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Caraguatatuba, referência de
atendimento da Secretaria
de Estado da Saúde para
O Censo Previas cidades do litoral norte. denciário e Funcional
Obrigatório 2021 está
dividido em duas etapas. Ao acessar a plataforma, segurados ativos
Servidores munie inativos (aposentados cipais efetivos da ativa,
e pensionistas) devem aposentados e pensionisinformar seus dados tas devem se cadastrar
para
evitar
as
sanções
previstas no
Decreto
nº
1.462/2021
(como a suspensão do saO município poslário e do besui outros seis pontos
nefício), que
de selfie distribuídos ao
regulamenta
longo da costa: Enseada,
o censo. As
Figueiras, Rua da Praia,
informações
Boiçucanga, Barra do
serão remetiSahy e Barra do Una.

São Sebastião instala novo ponto
de selfie em Juquehy
A Prefeitura de
São Sebastião, por meio
das secretarias de Turismo (SETUR) e de Serviços Públicos (SESEP),
por meio da Regional Juquehy, instalou um novo
ponto de selfie na Rua
Benedito Izidoro de Moraes, em Juquehy, uma
das vias de maior circulação do bairro.
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das à Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia.
O Censo Previdenciário tem o objetivo
de atualizar os dados de
todos os segurados do
CaraguaPrev, além de
ser uma obrigação prevista no artigo 3º da Lei
nº 10.887, de 18 de junho de 2004 (aplicação
da EC nº 41/2003). O
dispositivo prevê que a
União, Estados, Distrito
Federal e os Municípios
instituirão um sistema
integrado de dados relativos às remunerações,
proventos e pensões pagos aos seus respectivos
servidores e militares,
ativos e inativos, bem
como pensionistas do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
O CaraguaPrev
fica na Avenida Prestes
Maia, 302 – Centro. Mais
informações pelo WhatsApp (12) 3883-3480,
telefone (12) 3883-3252,
e-mail censo2021@caraguaprev.sp.gov.br
e
pelo site www.caraguaprev.sp.gov.br. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira,
das 9h às 14h.
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Semana Internacional de Vela movimenta
economia de Ilhabela na baixa temporada
Ilhabela tem realizado a retomada das atividades econômicas de
acordo com as regras do
Plano São Paulo.
A Semana Internacional de Vela de Ilhabela marca oficialmente
o retorno dos eventos
no município, adotando
todos os protocolos de
segurança no combate à
do evento, há uma moCovid-19.
vimentação nos comérNo primeiro final cios e hotéis da cidade. A
de semana de competi- tendência é que a taxa de
ções com a realização da ocupação aumente para
disputa de monotipos, fo- os próximos finais de seram registrados mais de mana”, explica.
200 inscritos.
O Prefeito de IlhaEssa movimenta- bela, Toninho Colucci,
ção refletiu tanto no co- destaca que a 48ª Semércio local quanto na mana Internacional de
ocupação de hotéis e pou- Vela marca o retorno dos
sadas, cuja taxa ficou em grandes eventos no muniaproximadamente 60%. cípio.
A tendência é que os nú“Estamos
muito
meros aumentem com o
felizes
em
ter
a
volta
de
início das competições
forma
presencial
da
Sedas classes oceânicas a
mana Internacional de
partir de 24 de julho.
Vela, em parceria com
O presidente da o Yacht Club de IlhabeAssociação Comercial e la. Vamos adotar todos
Empresarial de Ilhabela, os protocolos sanitários
Sidney Covas, diz que a contra a Covid-19 e garealização deste evento rantir a segurança de vetraz um impacto econô- lejadores, equipe técnica
mico positivo para a ci- e todos os envolvidos
neste evento. A realizadade.
“A Semana de ção da Semana InternaVela atrai aquele público cional de Vela é de suma
qualitativo que a cidade importância para a nossa
busca. Com a realização cidade. Além da parte es-
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portiva, é um evento que
movimenta muito nossa
economia e marca o retorno dos grandes eventos em nossa Ilha” disse
Colucci.

Segurança
Para a realização
do evento, a Prefeitura de
Ilhabela realiza a testagem em velejadores, familiares e equipe técnica.
Somente com resultado
negativo, os esportistas
podem participar da competição.
Além disso, Ilhabela continua com o controle de acesso aos finais
de semana na entrada da
cidade. Das 14h de sexta-feira às 14h do domingo
são exigidos dos turistas
que visitam o arquipélago o teste negativo RT-PCR com até 48 horas
ou apresentação da carteira de vacinação com
o recebimento das duas
doses.

Homem é baleado em
Caraguatatuba
Um homem foi alvo
de tiros no bairro Tinga, na
noite de terça-feira (20/07),
O assassinato aconteceu nas
proximidades da creche e
posto de saúde do bairro.
A motivação do
crime é desconhecida e ninguém foi preso. A Polícia Civil irá investigar.

xiga.

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

Segundo
informações, a PM foi acionada
e uma testemunha ouvida
pelos policiais, contou que
havia estado com a vítima
bebendo, acompanhados por
mais três pessoas, tendo se
ausentando por determinado
tempo e ao retornar encontrou o homem já caído na
cama.
A irmã da vítima
disse que foi avisada sobre
Homem mata esposa
o ocorrido, e ao chegar ao
e comete suicídio em
local, logo acionou a Polícia
Caraguatatuba
Na manhã de terça- Militar. A Polícia Civil irá
-feira (20/07), a Polícia Mili- agora investigar o caso.
tar foi acionada para atender
PM prende indivíduo
a uma ocorrência de desinteligência no bairro Olaria. No logo após a ocorrência
de furto em Ubatuba
local um homem de 50 anos
Na noite de sábado
após discutir com a esposa
de 33 deu um tiro na cabeça (17/07), uma equipe da Polída vítima e em seguida co- cia Militar durante ocorrência pela rodovia Rio Santos
meteu suicídio.
A tragédia aconte- em Ubatuba, se deparou com
ceu na presença de um filho um indivíduo de bicicleta
de 13 anos, que correu junta- transportando uma case de
mente com o irmão de 9 para violão, uma caixa preta e
a casa da avó em busca de uma mochila, andando em
sentido contrário, e que ao
socorro.
notar a presença dos policiais
e perceber que seria abordaPolícia Civil investiga
do, tentou se desfazer dos
assassinato em
instrumentos, e fugir.
Ilhabela
Abordado e quesNa noite de quinta-feira (15/07), um homem tionado sobre os objetos, um
de 32 anos foi assassinado a violão e um trompete, o hogolpes de faca no bairro Be- mem alegou que havia aca-

bado de receber de um indivíduo.
Logo em seguida,
uma equipe da Guarda Civil
Municipal informou os policiais sobre uma ocorrência
de furto em uma residência,
e em contato com a vítima, a
mesma reconheceu seus objetos. Foi dada voz de prisão
ao indivíduo que permaneceu preso em flagrante por
furto.
Mulher é presa com
drogas em
Caraguatatuba
No início da noite
de quarta-feira (14/07), uma
equipe da Polícia Militar
durante patrulhamento pelo
Residencial Nova Caraguá I,
avistou uma mulher que ao
perceber a presença policial
tentou fugir, jogando uma
sacola no telhado de uma residência.
Na abordagem e entrevista, a mulher confessou
que a droga contida na sacola
seria distribuída nos pontos
de venda da região. Foram
apreendidas: 450 porções de
crack; 466 porções de maconha; 696 porções de cocaína,
totalizando 3,123 kg de drogas.
Dada voz de prisão
à criminosa, a mesma foi recolhida à cadeia pública.

