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Rancho de caçadores é localizado e demolido no Parque Estadual da
Serra do Mar em Caraguatatuba

Na manhã de hoje (22/07), uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Caraguatatuba em
ação conjunta com guardas parque da Fundação Florestal, após percorrerem 3 horas de
trilha de difícil acesso, com trechos de aclive elevado no interior do Parque Estadual da
Serra do Mar núcleo Caraguatatuba, no bairro Poço das Antas, em Caraguatatuba,
localizaram um barraco de madeira que era utilizado por caçadores. Utilizando
procedimentos operacionais, realizaram a vistoria no local, porém ninguém foi localizado.
Em buscas no interior do barraco, localizaram uma armadilha para abate de animais
silvestres conhecida popularmente como “canhãozinho”, sendo um sistema que utiliza
cartucho de espingarda, e seu acionamento se dá quando o animal tenta se alimentar da
comida deixada pelos caçadores, e acaba acionando o dispositivo, ocorrendo o disparo que
atinge fatalmente o animal. Foi localizada ainda outra armadilha utilizada para a captura
de tatu.
Como o rancho não era utilizado como moradia e estava inserido em Unidade de
Conservação, as equipes realizaram a ação demolitória, apreendendo os materiais ilegais
encontrados.
Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 3886-2200
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Prefeitura remove estrutura de quiosques atingidos por ressaca na
Mococa

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou
na 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) pelo 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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‘Mudanças de um Contorno’ do fotógrafo Felipe Santos ocupa pontos
de ônibus em Caraguá

Quem passa pela avenida da praia em Caraguatatuba, pode apreciar as imagens de Felipe
Santos, conhecido por Felipe Samurai, que apresenta um recorte do projeto fotográfico
“Mudanças de um Contorno” na técnica lambe-lambe, uma intervenção urbana. A mostra
segue até dia 17 de agosto e traz imagens da obra do ‘Contorno’, um trecho da Rodovia
dos Tamoios, em Caraguatatuba.Os suportes para as obras são dois pontos de ônibus da
avenida Dr. Arthur da Costa Filho, na praça Ton Ferreira, onde fica a pista de skate e na
praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, a praça do artesanato.
São apresentadas 12 imagens entre os formatos 1,50x1,30 e 3,65x1,30, em PB e
coloridas, retratando o cotidiano dos trabalhadores nos canteiros das obras em vários
pontos da cidade. Em Caraguá, o projeto conta com o apoio da Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC) e da Prefeitura Municipal. A mostra é livre para
todos os públicos e gratuita.
A abertura oficial ocorreu na noite de terça-feira (20), por meio de live com a exibição do
Vídeo-Exposição. Na quarta-feira (21), houve a live Processo Criativo, e no dia 12 de
agosto, no mesmo horário, Fotografia Autoral. Todos os encontros serão no canal do
Youtube/Mudanças de um Contorno: https://www.youtube.com/channel/UC-RNndAv6FPgFgJFK0FLzQ
“O projeto tem o propósito de mostrar a importância da fotografia como registro histórico e
as transformações no desenvolvimento urbano, ambiental e social impactado pela
construção de uma estrada, é um conjunto de fotografias documental e de valor histórico
para o município de Caraguatatuba e de todo o litoral norte de São Paulo”, conta Hawiza
Banheza, curadora da exposição. “Pude acompanhar de perto todo o desenvolvimento da
obra e documentar com um olhar artístico não só os ferros e as toneladas de concreto,
mas também os operários que têm relevante méritos em toda essa história”, enfatiza
Felipe.
“Mudanças de um Contorno” foi aprovado pelo Proac Editais 2019, Programa de Ação
Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, na
categoria de “Produção de Exposições Inéditas de Artes Visuais”. As imagens e projeto
gráfico são de Felipe Santos, curadoria, Hawiza Banheza, fotografia e site, Paulo Rogério do
Amaral e assessoria de imprensa, Adriana Coutinho. Nesta edição, o projeto contou com a
intérprete de libras, Gabriela Libanio.

Idealizado com mostras presenciais e encontros com o público, previstos para ocorrer em
São Sebastião e Caraguatatuba, devido à pandemia da Covid-19, o projeto teve que se
readequar com a realização de mostras virtuais, site e lives. Havendo possibilidade
futuramente, a exposição completa, com 22 imagens em PB, com formatos até 60x90 com
impressão fine art, ocorrerá no MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba de
forma presencial.
Processo
O projeto Mudanças de um Contorno teve início em 2015, entres os bairros Martim de Sá,
Casa Branca, Canta Galo, Cidade Jardim, Estrada da Serraria, Rio do Ouro, Ponte Seca,
Tinga, Gaivotas, Poiares e Pegorelli, capturadas pelo fotógrafo durante cerca de três anos.
Felipe Santos registrou as transformações urbanas, ambientais e sociais impactadas pela
construção de uma estrada.
Acompanhou o desenvolvimento do projeto, documentou toneladas de ferro e concreto, os
maquinários gigantescos, a detonação de rocha e escavações de túneis, andou pelos
viadutos e pontilhões. Viu de muito perto a mudança que estava ocorrendo em vários
pontos da cidade com o traçado da nova malha viária da estrada que quando pronta, trará
desenvolvimento e fluidez no tráfego de acesso às cidades da região. As imagens são de
suas vivências nos canteiros de obras, junto aos operários - os grandes personagens deste
documento fotográfico - com quem dividiu os dias, o transporte, o almoço e muito suor e
trabalho.
“Esse projeto traz humanidade para o concreto e revela a musculatura que suporta e
articula a engenharia. A voz doce e ponderada de Felipe Santos escondia o rugido de um
leão, que se expressa por meio de sua obra, conduz o nosso olhar, abre um portal e revela
o suor, o sonho, a esperança e tantas outras relações que podemos estabelecer com
outros seres humanos, as quais não percebemos quando passamos de carro sobre um
viaduto. Essas imagens nos dão noções de proporção e humanidade entre a existência na
sua natureza mais simples e a expectativa de dominação e controle desse nosso planetaquintal” conta Luciano Draetta, palhaço e produtor cultural, convidado pelo fotógrafo para
apresentar a exposição.
A inspiração
O projeto fotográfico foi inspirado na coleção temática de fotos antigas do Arquivo Público
de Caraguatatuba, “Arino Sant’Ana de Barros” e trechos do livro Santo Antônio de
Caraguatatuba, sobre a construção da estrada de rodagem Parahybuna-Porto de São
Sebastião para ligar o Vale do Paraíba ao Litoral Norte, a atual Rodovia dos Tamoios (Sp99). “Essa história e os registros fotográficos são de 1930 e o idealizador do projeto para a
abertura da estrada de rodagem foi o comandante Edgard Armond que passava férias em
São Sebastião e percebeu que o litoral norte estava praticamente isolado do mundo por
vias terrestres”, conta Santos.
Em busca de autorização para adentrar à obra do trecho ‘Contorno’ e realizar o registro
documental de um processo similar ao do passado, Felipe realizou o projeto que contém
um grande valor histórico para o município de Caraguatatuba. “Além de documentar fatos,
tem a função de prova e informação. Mostra o grande impacto social, urbano e ambiental

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

As ações de fiscalização em ferro-velhos, desencadeada pela Prefietura de Caraguatatuba,
por meio das Secretarias de Urbanismo (Fiscalização de Posturas) e Saúde (Vigilância
Sanitária) e apoio das polícias Civil e Militar, resultaram na interdição de três
estabelecimentos, na última quarta-feira (21/7), e na autuação de outros dois. Todos eles
estão localizados na região sul da cidade.
As interdições foram em ferro-velhos nos bairros Pegorelli, Perequê-Mirim e Golfinhos,
enquanto as autuações ocorreram no Pegorelli e Jardim Tarumãs. A fiscalização teve início
no final de junho e os estabelecimentos foram, inicialmente, autuados por falta de alvará
de funcionamento. Foi dado prazo para que legalizassem a situação, o que não ocorreu,
por isso a interdição e multa de R$ 2.685,32 para cada um.
Segundo a prefeitura, esta ação faz parte da força-tarefa criada para coibir o furto de
materiais nobres, como fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros,
gradis de ferro, que possuem alto valor agregado, além de identificar possíveis
receptadores. A fiscalização também apura a origem de outros materiais, encontrados nas
ações integradas, com procedência suspeita.
Já são 23 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e
Vigilância Sanitária para apresentação do alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB). Após o prazo, se não apresentarem a documentação eles
serão fechados.
As equipes destacam que as ações de fiscalização tem como objetivo reduzir a quantidade
de furtos ocorridos ao longo do município, e assim evitar os transtornos secundários,
gerados aos munícipes que sofrem com falta de energia e falta de água nas residências
em virtude das ações criminosas.
O que diz a Lei
Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder
criminalmente por receptação. O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de
1940, tipifica como recepção qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de
1996, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar,
remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de
crime. A pena é reclusão de três a oito anos e multa.

Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º
define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município,
empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena
prevista é em dobro.
A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue imediatamente
para o telefone 190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil.
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Covid-19: veja quem pode se vacinar nesta sexta-feira na região
Municípios da região avançam nas faixas-etárias da vacina, enquanto algumas
cidades fazem repescagem dos públicos sem comorbidades. Veja quem pode
receber a imunização nesta sexta-feira.

As cidades do Vale do Paraíba e região seguem na campanha de imunização contra a
Covid-19 nesta sexta-feira (23).
Veja abaixo quais cidades estão aplicando doses e quem pode se vacinar:

São José dos Campos
Sem novas doses, nesta sexta-feira a cidade tem o rescaldo da vacinação para pessoas
com 29 anos ou mais. A aplicação acontece nas Casas do Idoso e nas 40 Unidades
Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 17h.
As gestantes e puérperas, profissionais da educação com 18 anos ou mais, motoristas e
cobradores do transporte público e do transporte aeroportuário além de pessoas com 18
anos com comorbidades podem se vacinar das 8h às 17h nas Casas do Idoso. Acamados
devem agendar a vacinação.

Taubaté
Taubaté inicia a vacinação de pessoas com 30 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.

Atibaia
Atibaia não tem vacinação de primeira dose. A cidade aplica apenas a segunda dose da
CoronaVac para as pessoas de 43 a 49 anos que tomaram a primeira dose até o dia 28 de
junho. A vacinação é realizada por agendamento, pelo aplicativo da prefeitura, das 8h às
16h.

Lorena
Lorena inicia a vacinação de um novo grupo das pessoas sem comorbidade. Pessoas de
28 anos serão vacinadas nesta sexta-feira. As doses remanescentes da vacina, serão para
pessoas com 27 anos. A vacinação ocorre das 08h às 11h30 para nascidos entre janeiro e
junho, e das 13h às 15h30 para os nascidos entre julho e dezembro. A aplicação é na
quadra do Centro Social Urbano (CSU).
Para a xepa da vacina, não é necessário realizar nenhuma inscrição. Basta comparecer até
o CSU a partir das 13h30 para retirar sua senha. A aplicação ocorrer a partir das 15h30.

Caçapava
Caçapava também segue sem aplicação de segunda dose. A cidade realiza a aplicação de
2ª dose nas pessoas com 63 anos ou mais que receberam a vacina da Astrazeneca no dia
30 de abril. A imunização também será para pessoas com a segunda dose pendente, e
ocorre das 8h30 às 15h30. Os locais de vacinação são as unidades de saúde do Pinus do
Iriguassu, Vila Santos, Nova Caçapava, Piedade.

Jacareí
Sem vacina para novos públicos, Jacareí segue somente com 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.

Caraguatatuba
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.

São Sebastião
Ainda no litoral norte, São Sebastião inicia a imunização de pessoas com 28 anos ou mais
nesta sexta-feira (23). A vacinação ocorre das 8h30 às 11h nos postos de vacina, que
variam conforme o local de residência dos munícipes:


Canto do Mar a Cigarras: UBS Enseada;



Morro do Abrigo a Varadouro: Quadra da Vila Amélia;



Barequeçaba a Boraceia: unidades de saúde do seu bairro.

Em Maresias, o polo de vacinação é na Creche Gabriel Almeida Teixeira, e no bairro
Cambury, a vacinação ocorre na Arena Pau Brasil, próximo à unidade de saúde do bairro.
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Mais de 40 mil pessoas no Vale e Litoral Norte deixaram de tomar a 2ª
dose da vacina

A região do Vale do Paraíba e Litoral Norte registrou até quarta-feira(20), mais de 40 mil
pessoas que deixaram de tomar a segunda dose da vacina.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 11,1 mil faltosos que não compareceram aos
postos para tomar a segunda dose da Vacina do Butantan e 29,2 mil para a segunda dose
da vacina da Astrazeneca/Oxford.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que em todo o estado, 642 mil
pessoas não haviam tomado a segunda dose, um aumento de 168% desde o começo
deste mês.
Entre o total de faltosos, 284,4 mil ainda não compareceram aos postos para tomar a
segunda dose da Vacina do Butantan e 357,6 mil da vacina da Astrazeneca/Oxford. Três
semanas atrás, o balanço era de 239,2 mil ausentes, somando respectivamente 179,7 mil
e 59,5 mil pendentes de cada imunizante citado.
“Cada pessoa só fica totalmente protegida após tomar duas doses dos imunizantes que
preveem este tipo de esquema vacinal. Por isso, é fundamental conferir a carteira de
imunização e voltar ao posto para tomar a segunda dose mesmo que já tenha sido
ultrapassado. Isso garante a proteção para si e para a população, reforçando este trabalho
coletivo de combate à pandemia”, afirma a Coordenadora do Programa Estadual de
Imunização (PEI), Regiane de Paula.
O esquema vacinal completo de imunização contra COVID-19 prevê duas doses tanto da
vacina do Butantan (intervalo de 28 dias) quanto da Fiocruz e Pfizer (12 semanas). Se o
prazo for ultrapassado, é fundamental que o cidadão procure um posto assim que possível
para orientações e para completar a imunização. Não é recomendado o uso de
imunizantes diferentes, pois não há evidências científicas quanto à eficácia. O esquema
vacinal da Janssen prevê apenas uma dose.
As Prefeituras são responsáveis pela busca ativa dos vacinados, mas o Governo de SP
apoia a ação com o envio de mensagem via SMS e por email à população para lembrar a
data da segunda dose conforme pré-cadastro realizado no site Vacina Já ou no momento
da aplicação da vacina.
Caraguatatuba

Na maior cidade do Litoral Norte, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que 2.257
pessoas estão com a segunda dose atrasada no município.
A Secretaria de Saúde, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), está fazendo uma
busca ativa dessas pessoas. Elas são orientadas a procurar a unidade de saúde para
completar o esquema vacinal e assim garantir a imunização completa contra a Covid-19.
A Prefeitura espera que, com a busca ativa, as pessoas com a segunda dose atrasada
compareçam à unidade para garantir a imunização completa contra a Covid.
A prefeitura de Caraguatatuba recebeu até agora 94.228 doses, aplicou 91.557, sendo
64.726 com a primeira dose e 26.831 com as duas doses. A cidade contabiliza 21.196
casos do novo coronavirus e 434 óbitos. Atualmente, 28 pessoas permanecem internadas
em leitos de UTI e outras 40 em leitos de enfermaria.
Em Ilhabela, a Prefeitura informou que são 52 pessoas faltaram a segunda dose. Segundo
a prefeitura, há casos específicos de gestantes, pessoas que estão fora do município e
outras que adoeceram e estão aguardando o prazo para tomar a segunda dose. As equipes
da Secretaria de Saúde de Ilhabela estão monitorando e fazendo busca ativa.
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Após feminicídio, Caraguá 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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Prefeito visita Expo Retomada e conhece novos protocolos para
eventos em Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve nesta quarta-feira (21), em Santos,
Baixada Santista, visitando a Expo Retomada. A feira, que foi chancelada pelo Governo do
Estado como um dos eventos testes oficiais da retomada, apresentou alguns dos
protocolos sanitários que exposições, feiras e outros tipos de eventos precisarão ter daqui
para frente.
Antes de entrar na exposição, visitantes passaram por questionário de perguntas sobre
recebimento de alguma dose da vacina, se sentiam algum sintoma da Covid-19 ou se
tiveram algum contato nos últimos 15 dias com alguma pessoa que positivou para o vírus.
Na sequência, foi feito em cada participante um teste rápido de PCR, com resultado de 15
minutos. Caso negativo, o visitante ficava liberado para frequentar a feira. A exposição
contou, ainda, com aferição de temperatura através de um óculos inteligente, usado por
colaboradores do evento espalhado pelo salão.
Logo após os protocolos citados, Aguilar Junior foi recebido por Fernando Lummertz, um
dos idealizadores da Expo Retomada.
“O propósito dessa ação é testar exaustivamente todos os protocolos de saúde que
possam contribuir para que a gente consiga realizar eventos, feiras e exposições de forma
segura”, explicou Lummertz.
Aguilar Junior aproveitou a experiência para conhecer estes novos protocolos e poder
aplicar as medidas nos próximos eventos e feiras na cidade. Um grande exemplo é o
Empreenda Caraguatatuba, que a administração municipal tem a expectativa de realizar
mais uma edição ainda em 2021.
“Este evento é uma grande aprendizagem. Com ele, podemos traçar metas e objetivos para
aplicar nos novos protocolos de seguranças nas feiras, eventos e exposições em
Caraguatatuba”, explica Aguilar Junior.
“Temos a expectativa de realizar ainda neste ano mais uma edição do Empreenda
Caraguatatuba e com a Expo Retomada, conseguimos diversas ideias e novas medidas
para aplicarmos em nossa feira, de forma a fazermos um evento seguro para os
participantes e expositores”, complementa.
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Caraguatatuba segue com inscrições abertas para cursos de Criação e
Edição de Imagens e Editor de Vídeo

O Fundo Social de Caraguatatuba segue até sexta-feira (23) com inscrições abertas para os
cursos gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais e Editor de Vídeo,
ambos ministrados pelo Senai. Mais de 60 vagas são oferecidas.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não é permitido o ingresso de alunos no
decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse e
disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.
Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.
– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.

Clipping de Notícias: 22/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

Prefeitura de Caraguatatuba interdita três ferros-velhos e autua outros
dois na região sul

As ações de fiscalização em ferro-velhos, desencadeada pela Prefietura de Caraguatatuba,
por meio das Secretarias de Urbanismo (Fiscalização de Posturas) e Saúde (Vigilância
Sanitária) e apoio das polícias Civil e Militar, resultaram na interdição de três
estabelecimentos na quarta-feira (21) e na autuação de outros dois.
Todos eles estão localizados na região sul da cidade. As interdições foram em ferro-velhos
nos bairros Pegorelli, Perequê-Mirim e Golfinhos, enquanto as autuações ocorreram no
Pegorelli e Jardim Tarumãs.
A fiscalização teve início no final de junho e os estabelecimentos foram, inicialmente,
autuados por falta de alvará de funcionamento. Foi dado prazo para que legalizassem a
situação, o que não ocorreu, por isso a interdição e multa de R$ 2.685,32 para cada um.
Esta ação faz parte da força-tarefa criada para coibir o furto de materiais nobres, como fios
de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros, gradis de ferro, que possuem
alto valor agregado, além de identificar possíveis receptadores. A fiscalização também
apura a origem de outros materiais, encontrados nas ações integradas, com procedência
suspeita.
Já são 23 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e
Vigilância Sanitária para apresentação do alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB). Após o prazo, se não apresentarem a documentação eles
serão fechados.
As equipes destacam que as ações de fiscalização tem como objetivo reduzir a quantidade
de furtos ocorridos ao longo do município, e assim evitar os transtornos secundários,
gerados aos munícipes que sofrem com falta de energia e falta de água nas residências
em virtude das ações criminosas.
O que diz a Lei
Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder
criminalmente por receptação.
O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de 1940, tipifica como recepção
qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996, adquirir, receber,
transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor
à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de

atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de crime. A pena é reclusão
de três a oito anos e multa.
Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º
define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município,
empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena
prevista é em dobro.
A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue imediatamente
para o telefone 190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil.
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Prefeitura de Caraguatatuba faz ação ambiental na Ilha do Tamanduá
e retira 60 quilos de lixo

Uma equipe de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de
Urbanismo, realizou uma ação de limpeza na Ilha do Tamanduá. O grupo foi verificar a
denúncia de acampamento ilegal, não constatado, mas diante da sujeira, surgiu a iniciativa
de promover a retirada do lixo.
Em pouco menos de meio período, foram recolhidos cerca de 60 quilos de lixo formado por
plástico, PET, isopor, cordas, redes de pesca e que estavam na praia, na grama e na
costeira. Mais uma vez, a ação contou com apoio do morador ilhéu Pedro Moliterno.
“Queremos pedir a colaboração dos visitantes que seguem até a ilha para que levem uma
sacola plástica e antes de irem embora recolham o lixo e levem de volta para o
continente”, pede o secretário de Urbanismo Wilber Cardozo.
A Ilha do Tamanduá é um dos principais pontos turísticos de Caraguatatuba, ótimo para
passar o dia, nadar, curtir a praia. Mas é importante destacar que fazer churrasco é
proibido por lei.
Na semana anterior, o grupo fez a colocação de placas informando sobre essa proibição,
para não deixar lixo e a proibição de acampamento selvagem.
“Conhecer essa riqueza natural que temos em Caraguatatuba é muito válido, mas
precisamos preservá-las e seguir o que determinam as leis municipais”, reforça Cardozo.
Com base no artigo 243 da Lei Municipal 1.144/80 (Código de Posturas), não é permitida
a instalação de qualquer dispositivo fixo na praia para abrigo ou qualquer outro fim. Casos
de denúncias podem ser feitas pelo Canal 156.
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Caraguatatuba abre inscrições para população participar das préconferências de assistência social

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Conselho Municipal de Assistência Social (Comas)
realizam de 26 de julho a 13 de agosto as pré-conferências que antecedem a 9ª
Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 25 de agosto.
As pré-conferências serão realizadas em diversos bairros, nos equipamentos públicos da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania: Centros de Referência de Assistência
Social (Cras), Banco de Alimentos, instituições sociais, Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (Creas) e no Centro Integrado de Atendimento à Mulher (Ciam).
O objetivo das pré-conferências é contar com a presença da população para que possa
debater e expor opiniões sobre diversos assuntos, além de escolher os delegados
representantes que participarão da Conferência em agosto.
A coordenadora da 9ª Conferência, Lívia Yamamura, explica que a participação dos
munícipes é de extrema importância neste processo que antecede o evento oficial. “É uma
oportunidade da população expor ideias e sugestões de melhorias para área da assistência
social”, disse.
Este ano, a 9ª Conferência traz como tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do
Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção
social”.
Os interessados em participar das pré-conferências devem realizar o agendamento prévio
nos equipamentos de referência da Secretaria, a fim de evitar aglomerações, seguindo os
protocolos sanitários contra Covid-19.
Podem participar das pré-conferências os usuários da política de Assistência Social, os
gestores públicos da assistência, trabalhadores do SUAS, representantes de entidades e
organizações de assistência social.
As conferências municipais são realizadas a cada dois anos e é um espaço de participação
da comunidade para avaliar a rede de serviços de assistência social e propor ações.
Confira os locais onde as pré-conferências serão realizadas:

Dia 27/7 – terça-feira, 9h30 – CRAS Massaguaçu (Rua Itália Baffi Magni, 512) – 38822668
Dia 29/7 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Sul (Av. José Herculano, 6.900 – Porto Novo) –
3885-2350
Dia 3/8 – terça-feira, 9h30 – CRAS Norte (Avenida Marginal Ipiranga, 17 – Olaria) – 38836305
Dia 5/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Jetuba (Avenida Gabriel F. da Rosa, 315) – 38893565
Dia 6/8 – sexta-feira, 10h – CIAM (Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá) – 3883-9908
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CREAS (Avenida Senador Feijó, 380 – Jardim Aruan) – 38862030
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CRAS Centro (Rua Antônio Valente, 80 – Jardim Jaqueira) –
3886-2000
Dia 12/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Barranco Alto (Rua Sebastião P. Ferreira, 81) –
3887-1316
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Alistamento militar de jovens nascidos em 2003 encerra no dia 31 de
agosto

O prazo para os jovens de Caraguatatuba do sexo masculino (sejam cis – que se
identificam com o gênero de nascença – ou transgêneros) nascidos em 2003 se alistarem
nas Forças Armadas termina no dia 31 de agosto. O alistamento militar é obrigatório para
todo brasileiro do sexo masculino ao completar 18 anos de idade e deve ser feito pelo
site https://www.alistamento.eb.mil.br/.
Para o cadastro online, é necessário apenas o CPF, RG, comprovante de endereço com
CEP, e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato pode acompanhar os
próximos passos no mesmo site. O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada
no momento do cadastro.
É recomendado não deixar o alistamento para o último dia (31/8), para evitar transtornos
provocados pela sobrecarga do sistema.
Se o jovem desejar alistar-se com nome social, deve ir à Junta Militar com a certidão de
nascimento ou equivalente, comprovante de residência, documento oficial com foto, tais
como: carteira de identidade, de trabalho, profissional ou passaporte e requerimento para
uso de nome social.
Os nascidos antes de 2003 que ainda não fizeram o alistamento têm o ano inteiro para
procurar a Junta de Serviço Militar, no Sumaré (utilizando máscara conforme os Decretos
Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020, e Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020).
É necessário pagar a multa de R$ 4,94 para cada ano de atraso no alistamento.
O atendimento presencial no período do distanciamento social para evitar a proliferação da
Covid-19 é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h. Mais informações pelo telefone (12)
3882-6006 (dias úteis) e pelo e-mail jsm077@gmail.com.
Em 2021, a expectativa do Ministério da Defesa é que 1,4 milhão de jovens realizem o
alistamento. O brasileiro que não se alistar no prazo previsto estará em débito com o
Serviço Militar e não poderá obter passaporte ou prorrogação de sua validade; ingressar
como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial;
assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios; prestar
exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino.

Também não poderá obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais,
matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e
profissão; inscrever-se em concurso para provimento de cargo público; exercer, a qualquer
título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou
cargo público, eletivos ou de nomeação; e receber qualquer prêmio ou favor do Governo
Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.
As mulheres e os eclesiásticos estão isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz
(Artigo 143 da Constituição Federal), mas quem quiser seguir carreira nas Forças Armadas
tem a opção de inscrever nos concursos públicos das escolas militares
(http://www.eb.mil.br/web/ingresso/militar-decarreira; https://www.marinha.mil.br/sspm/; e http://fab.mil.br/ingresso).
A Junta de Serviço Militar de Caraguatatuba fica na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações pelo telefone 156, de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou pelo email jsm077@gmail.com. O aplicativo Caraguatatuba 156 está disponível para download
na “Play Store” do celular. Outras informações também estão no perfil do Instagram da
Diretoria de Serviço Militar, no link https://www.instagram.com/alistamento_oficial/.
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Caraguatatuba abre inscrições para população participar das préconferências de assistência social

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Conselho Municipal de Assistência Social (Comas)
realizam de 26 de julho a 13 de agosto as pré-conferências que antecedem a 9ª
Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 25 de agosto.
As pré-conferências serão realizadas em diversos bairros, nos equipamentos públicos da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania: Centros de Referência de Assistência
Social (Cras), Banco de Alimentos, instituições sociais, Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (Creas) e no Centro Integrado de Atendimento à Mulher (Ciam).
O objetivo das pré-conferências é contar com a presença da população para que possa
debater e expor opiniões sobre diversos assuntos, além de escolher os delegados
representantes que participarão da Conferência em agosto.
A coordenadora da 9ª Conferência, Lívia Yamamura, explica que a participação dos
munícipes é de extrema importância neste processo que antecede o evento oficial. “É uma
oportunidade da população expor ideias e sugestões de melhorias para área da assistência
social”, disse.
Este ano, a 9ª Conferência traz como tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do
Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção
social”.
Os interessados em participar das pré-conferências devem realizar o agendamento prévio
nos equipamentos de referência da Secretaria, a fim de evitar aglomerações, seguindo os
protocolos sanitários contra Covid-19.
Podem participar das pré-conferências os usuários da política de Assistência Social, os
gestores públicos da assistência, trabalhadores do SUAS, representantes de entidades e
organizações de assistência social.
As conferências municipais são realizadas a cada dois anos e é um espaço de participação
da comunidade para avaliar a rede de serviços de assistência social e propor ações.
Confira os locais onde as pré-conferências serão realizadas:
Dia 27/7 – terça-feira, 9h30 – CRAS Massaguaçu (Rua Itália Baffi Magni, 512) – 38822668

Dia 29/7 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Sul (Av. José Herculano, 6.900 – Porto Novo) –
3885-2350
Dia 3/8 – terça-feira, 9h30 – CRAS Norte (Avenida Marginal Ipiranga, 17 – Olaria) – 38836305
Dia 5/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Jetuba (Avenida Gabriel F. da Rosa, 315) – 38893565
Dia 6/8 – sexta-feira, 10h – CIAM (Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá) – 3883-9908
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CREAS (Avenida Senador Feijó, 380 – Jardim Aruan) – 38862030
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CRAS Centro (Rua Antônio Valente, 80 – Jardim Jaqueira) –
3886-2000
Dia 12/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Barranco Alto (Rua Sebastião P. Ferreira, 81) –
3887-1316
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Alistamento militar de jovens nascidos em 2003 encerra no dia 31 de
agosto

O prazo para os jovens de Caraguatatuba do sexo masculino (sejam cis – que se
identificam com o gênero de nascença – ou transgêneros) nascidos em 2003 se alistarem
nas Forças Armadas termina no dia 31 de agosto. O alistamento militar é obrigatório para
todo brasileiro do sexo masculino ao completar 18 anos de idade e deve ser feito pelo site
https://www.alistamento.eb.mil.br/.
Para o cadastro online, é necessário apenas o CPF, RG, comprovante de endereço com
CEP, e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato pode acompanhar os
próximos passos no mesmo site. O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada
no momento do cadastro.
É recomendado não deixar o alistamento para o último dia (31/8), para evitar transtornos
provocados pela sobrecarga do sistema.
Se o jovem desejar alistar-se com nome social, deve ir à Junta Militar com a certidão de
nascimento ou equivalente, comprovante de residência, documento oficial com foto, tais
como: carteira de identidade, de trabalho, profissional ou passaporte e requerimento para
uso de nome social.
Os nascidos antes de 2003 que ainda não fizeram o alistamento têm o ano inteiro para
procurar a Junta de Serviço Militar, no Sumaré (utilizando máscara conforme os Decretos
Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020, e Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020).
É necessário pagar a multa de R$ 4,94 para cada ano de atraso no alistamento.
O atendimento presencial no período do distanciamento social para evitar a proliferação da
Covid-19 é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h. Mais informações pelo telefone (12)
3882-6006 (dias úteis) e pelo e-mail jsm077@gmail.com.
Em 2021, a expectativa do Ministério da Defesa é que 1,4 milhão de jovens realizem o
alistamento. O brasileiro que não se alistar no prazo previsto estará em débito com o
Serviço Militar e não poderá obter passaporte ou prorrogação de sua validade; ingressar
como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial;
assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios; prestar
exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino.
Também não poderá obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais,
matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e

profissão; inscrever-se em concurso para provimento de cargo público; exercer, a qualquer
título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou
cargo público, eletivos ou de nomeação; e receber qualquer prêmio ou favor do Governo
Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.
As mulheres e os eclesiásticos estão isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz
(Artigo 143 da Constituição Federal), mas quem quiser seguir carreira nas Forças Armadas
tem a opção de inscrever nos concursos públicos das escolas militares
(http://www.eb.mil.br/web/ingresso/militar-de-carreira;
https://www.marinha.mil.br/sspm/; e http://fab.mil.br/ingresso).
A Junta de Serviço Militar de Caraguatatuba fica na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações pelo telefone 156, de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou pelo e-mail
jsm077@gmail.com. O aplicativo Caraguatatuba 156 está disponível para download na
“Play Store” do celular. Outras informações também estão no perfil do Instagram da
Diretoria de Serviço Militar, no link https://www.instagram.com/alistamento_oficial/.
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Aguilar Jr. visita Expo Retomada e conhece novos protocolos para
eventos em Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve nesta quarta-feira (21), em Santos,
Baixada Santista, visitando a Expo Retomada. A feira, que foi chancelada pelo Governo do
Estado como um dos eventos testes oficiais da retomada, apresentou alguns dos
protocolos sanitários que exposições, feiras e outros tipos de eventos precisarão ter daqui
para frente.
Antes de entrar na exposição, visitantes passaram por questionário de perguntas sobre
recebimento de alguma dose da vacina, se sentiam algum sintoma da Covid-19 ou se
tiveram algum contato nos últimos 15 dias com alguma pessoa que positivou para o vírus.
Na sequência, foi feito em cada participante um teste rápido de PCR, com resultado de 15
minutos. Caso negativo, o visitante ficava liberado para frequentar a feira. A exposição
contou, ainda, com aferição de temperatura através de um óculos inteligente, usado por
colaboradores do evento espalhado pelo salão.
Logo após os protocolos citados, Aguilar Junior foi recebido por Fernando Lummertz, um
dos idealizadores da Expo Retomada.
“O propósito dessa ação é testar exaustivamente todos os protocolos de saúde que
possam contribuir para que a gente consiga realizar eventos, feiras e exposições de forma
segura”, explicou Lummertz.
Aguilar Junior aproveitou a experiência para conhecer estes novos protocolos e poder
aplicar as medidas nos próximos eventos e feiras na cidade. Um grande exemplo é o
Empreenda Caraguatatuba, que a administração municipal tem a expectativa de realizar
mais uma edição ainda em 2021.
“Este evento é uma grande aprendizagem. Com ele, podemos traçar metas e objetivos para
aplicar nos novos protocolos de seguranças nas feiras, eventos e exposições em
Caraguatatuba”, explica Aguilar Junior.
“Temos a expectativa de realizar ainda neste ano mais uma edição do Empreenda
Caraguatatuba e com a Expo Retomada, conseguimos diversas ideias e novas medidas
para aplicarmos em nossa feira, de forma a fazermos um evento seguro para os
participantes e expositores”, complementa.
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REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba estão com descontos de juros e
multas para agosto

Os contribuintes poderão quitar seus débitos com a Prefeitura de Caraguatatuba, entre os
dias 2 e 31 de agosto, com a dispensa da incidência de multas e juros de mora no
Programa de Recuperação Fiscal, atravé da lei REFIS – LC 82/2021.
A lei concede anistia, com descontos de juros e multas, para contribuintes com débitos de
tributos municipais anteriores a 31 de dezembro de 2020.
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.
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 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.
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Vagas para o 2º Semestre no EJA de Caraguá

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. 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 retira 60 kg de lixo em ação ambiental na Ilha do
Tamanduá

Uma equipe de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de
Urbanismo, realizou uma ação de limpeza na Ilha do Tamanduá. O grupo foi verificar a
denúncia de acampamento ilegal, não constatado, mas diante da sujeira, surgiu a iniciativa
de promover a retirada do lixo.
Em pouco menos de meio período, foram recolhidos cerca de 60 quilos de lixo formado por
plástico, PET, isopor, cordas, redes de pesca e que estavam na praia, na grama e na
costeira. Mais uma vez, a ação contou com apoio do morador ilhéu Pedro Moliterno.
“Queremos pedir a colaboração dos visitantes que seguem até a ilha para que levem uma
sacola plástica e antes de irem embora recolham o lixo e levem de volta para o
continente”, pede o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo.
A Ilha do Tamanduá é um dos principais pontos turísticos de Caraguatatuba, ótimo para
passar o dia, nadar, curtir a praia. Mas é importante destacar que fazer churrasco é
proibido por lei. Na semana anterior, o grupo fez a colocação de placas informando sobre
essa proibição, para não deixar lixo e a proibição de acampamento selvagem.
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PAT de Caraguatatuba tem 81 vagas de emprego

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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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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Prefeito visita Expo Retomada e conhece novos protocolos para
eventos em Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve nesta quarta-feira (21), em Santos,
Baixada Santista, visitando a Expo Retomada. A feira, que foi chancelada pelo Governo do
Estado como um dos eventos testes oficiais da retomada, apresentou alguns dos
protocolos sanitários que exposições, feiras e outros tipos de eventos precisarão ter daqui
para frente.
Antes de entrar na exposição, visitantes passaram por questionário de perguntas sobre
recebimento de alguma dose da vacina, se sentiam algum sintoma da Covid-19 ou se
tiveram algum contato nos últimos 15 dias com alguma pessoa que positivou para o vírus.
Na sequência, foi feito em cada participante um teste rápido de PCR, com resultado de 15
minutos. Caso negativo, o visitante ficava liberado para frequentar a feira. A exposição
contou, ainda, com aferição de temperatura através de um óculos inteligente, usado por
colaboradores do evento espalhado pelo salão.
Logo após os protocolos citados, Aguilar Junior foi recebido por Fernando Lummertz, um
dos idealizadores da Expo Retomada.
“O propósito dessa ação é testar exaustivamente todos os protocolos de saúde que
possam contribuir para que a gente consiga realizar eventos, feiras e exposições de forma
segura”, explicou Lummertz.
Aguilar Junior aproveitou a experiência para conhecer estes novos protocolos e poder
aplicar as medidas nos próximos eventos e feiras na cidade. Um grande exemplo é o
Empreenda Caraguatatuba, que a administração municipal tem a expectativa de realizar
mais uma edição ainda em 2021.
“Este evento é uma grande aprendizagem. Com ele, podemos traçar metas e objetivos para
aplicar nos novos protocolos de seguranças nas feiras, eventos e exposições em
Caraguatatuba”, explica Aguilar Junior.
“Temos a expectativa de realizar ainda neste ano mais uma edição do Empreenda
Caraguatatuba e com a Expo Retomada, conseguimos diversas ideias e novas medidas
para aplicarmos em nossa feira, de forma a fazermos um evento seguro para os
participantes e expositores”, complementa.
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Diocese de Caraguatatuba lança novo portal nesta sexta-feira

A Diocese de Caraguatatuba lançará oficialmente nesta sexta-feira, 23 de julho, seu novo
portal www.dicaragua.org.br. O domínio antigo sairá do ar. Portanto, esse será o principal
meio de comunicação entre as 20 Paróquias e os fiéis a partir de 2021. Totalmente
responsivo, ou seja, também adaptado às telas de celulares e tablets, o site está cheio de
novidades.
O lançamento será realizado pelo Bispo Diocesano, Dom José Carlos Chacorowski, em
uma live (transmissão ao vivo) na página do Facebook @Diocese.Caraguatatuba, a partir
das 16h30.
Na próxima semana, o aplicativo “Diocese de Caraguatatuba” também estará disponível
para os sistemas IOS e Android, uma nova ferramenta que promete facilitar a busca de
horários de missas, oferecer conteúdos exclusivos como artigos dos sacerdotes, Palavra do
Pastor e um Guia Diocesano.
Além disso, as edições da Revista De Praia em Praia estarão disponíveis nas duas
plataformas para download. “O fiel terá a informação ao alcance de suas mãos. Com essa
iniciativa, as ações de nossas Paróquias ganham visibilidade e nossos diocesanos poderão
acompanhar tudo o que acontece em nossa Diocese instantaneamente”, garante Dom
José Carlos.
Tanto o site quanto o app integram as ações do novo Plano de Comunicação da Diocese de
Caraguatatuba. O fiel poderá navegar pelos dois em qualquer tela, não importa onde
estiver. Para baixar o aplicativo é muito simples. Em sua loja de aplicativos do celular,
busque por “Diocese Caraguatatuba” e faça o download imediatamente. Ele é totalmente
gratuito.
No portal, o fiel terá acesso a galerias de fotos, vídeos, poderá acompanhar o calendário
diocesano, a Liturgia Diária, enviar sugestões de pautas, além de receber notícias
diariamente, consultar os horários de missas de sua Paróquia e muito mais.
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Barraco de madeira usado por caçadores é encontrado no Parque
Estadual da Serra do Mar em Caraguá
Uma armadilha para abate de animais silvestres estava no local

Na manhã desta quinta-feira (22), a Polícia Militar Ambiental e os guardas da Fundação
Florestal encontraram um barraco de madeira, no Parque Estadual da Serra do Mar em
Caraguatatuba, que era usado por caçadores. As equipes fizeram vistoria no local, mas não
havia ninguém.
De acordo com a PM Ambiental, dentro do barraco foi encontrada uma armadilha para
abate de animais silvestres, conhecida popularmente como “canhãozinho” (sistema que
utiliza cartucho de espingarda e é acionado quando o animal tenta se alimentar). Uma
armadilha utilizada para capturar tatu também estava no local.
Segundo a equipe, o rancho não era usado como moradia e por este motivo foi demolido.
Os materiais ilegais foram apreendidos.
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Circuito Litoral Norte apoia Festival Gastronômico Caraguá A Gosto
O evento, que já é tradicional em Caraguatatuba, movimenta o cenário da
gastronomia do Litoral Norte de São Paulo

A 16ª edição do Caraguá A Gosto vai ocorrer de 1º de agosto a 7 de setembro de 2021 em
Caraguatatuba, reunindo 69 participantes e 115 pratos que serão disponibilizados para os
clientes e turistas. Os números mostram o crescimento de um dos maiores eventos
gastronômicos do Litoral Norte de São Paulo.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, optou em
autorizar a participação de todos que se inscreveram, como forma de aquecer ainda mais
este segmento tão afetado pela pandemia da Covid-19. Lembrando que esta edição pode
ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os protocolos sanitários do momento.
Comparado com a edição de 2020, são 19 estabelecimentos a mais e mais 36 pratos que
poderão ser saboreados pelos clientes.
“Este ano o prefeito Aguilar Junior entendeu que, devido à procura, seria importante deixar
participar todos os interessados, porque eles acreditam e apostam no sucesso do Caraguá
A Gosto”, explica a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis.
Ela diz ainda estar surpresa com a quantidade de comerciantes que optaram por colocar
dois pratos no evento – a exigência mínima era um – perfazendo 115 opções para o
consumidor. Agora, a equipe da Secretaria de Turismo confere as documentações e a
divisão dos pratos entre as 10 categorias.
As categorias 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 ingrediente
principal.
Com este número recorde de inscritos, também aumenta o trabalho social do evento, uma
vez que cada estabelecimento deve doar uma cesta básica por cada prato inscrito ao
Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba.
Os pratos mais votados e consumidores que participarem desta edição serão premiados.
“O Caraguá a Gosto já se tornou uma referência na gastronomia do Litoral Norte, com uma
grande variedade de pratos típicos da região para todos os gostos. É muito importante
essa retomada de eventos com protocolos e formato seguro para a economia regional”,
acrescenta o presidente Interino do Circuito Litoral Norte, Gustavo Monteiro.
O consórcio turístico, que integra Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba, vem intensificando seu apoio aos esforços das cidades em retomar as atividades
turísticas e eventos de maneira gradual e segura.
Além disso, o Circuito Litoral Norte vem apostando em roteiros além do Sol e Praia, tais
como Gastronômico, Náutico, de Observação de Cetáceos e de Base Comunitária, para
ressaltar a vocação turística da região e oferecer atrativos cada vez mais completos aos
visitantes.
Mais informações: www.circuitolitoralnorte.tur.br
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Prefeitura de Caraguatatuba interdita três ferros-velhos e autua outros
dois na região sul

As ações de fiscalização em ferro-velhos, desencadeada pela Prefietura de Caraguatatuba,
por meio das Secretarias de Urbanismo (Fiscalização de Posturas) e Saúde (Vigilância
Sanitária) e apoio das polícias Civil e Militar, resultaram na interdição de três
estabelecimentos na quarta-feira (21) e na autuação de outros dois.
Todos eles estão localizados na região sul da cidade. As interdições foram em ferro-velhos
nos bairros Pegorelli, Perequê-Mirim e Golfinhos, enquanto as autuações ocorreram no
Pegorelli e Jardim Tarumãs.
A fiscalização teve início no final de junho e os estabelecimentos foram, inicialmente,
autuados por falta de alvará de funcionamento. Foi dado prazo para que legalizassem a
situação, o que não ocorreu, por isso a interdição e multa de R$ 2.685,32 para cada um.
Esta ação faz parte da força-tarefa criada para coibir o furto de materiais nobres, como fios
de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros, gradis de ferro, que possuem
alto valor agregado, além de identificar possíveis receptadores. A fiscalização também
apura a origem de outros materiais, encontrados nas ações integradas, com procedência
suspeita.
Já são 23 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e
Vigilância Sanitária para apresentação do alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB). Após o prazo, se não apresentarem a documentação eles
serão fechados.
As equipes destacam que as ações de fiscalização tem como objetivo reduzir a quantidade
de furtos ocorridos ao longo do município, e assim evitar os transtornos secundários,
gerados aos munícipes que sofrem com falta de energia e falta de água nas residências
em virtude das ações criminosas.
O que diz a Lei
Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder
criminalmente por receptação.
O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de 1940, tipifica como recepção
qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996, adquirir, receber,
transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor
à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de

atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de crime. A pena é reclusão
de três a oito anos e multa.
Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º
define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município,
empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena
prevista é em dobro.
A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue imediatamente
para o telefone 190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil.
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Prefeitura de Caraguatatuba faz ação ambiental na Ilha do Tamanduá
e retira 60 quilos de lixo

Uma equipe de fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de
Urbanismo, realizou uma ação de limpeza na Ilha do Tamanduá. O grupo foi verificar a
denúncia de acampamento ilegal, não constatado, mas diante da sujeira, surgiu a iniciativa
de promover a retirada do lixo.
Em pouco menos de meio período, foram recolhidos cerca de 60 quilos de lixo formado por
plástico, PET, isopor, cordas, redes de pesca e que estavam na praia, na grama e na
costeira. Mais uma vez, a ação contou com apoio do morador ilhéu Pedro Moliterno.
“Queremos pedir a colaboração dos visitantes que seguem até a ilha para que levem uma
sacola plástica e antes de irem embora recolham o lixo e levem de volta para o
continente”, pede o secretário de Urbanismo Wilber Cardozo.
A Ilha do Tamanduá é um dos principais pontos turísticos de Caraguatatuba, ótimo para
passar o dia, nadar, curtir a praia. Mas é importante destacar que fazer churrasco é
proibido por lei.
Na semana anterior, o grupo fez a colocação de placas informando sobre essa proibição,
para não deixar lixo e a proibição de acampamento selvagem.
“Conhecer essa riqueza natural que temos em Caraguatatuba é muito válido, mas
precisamos preservá-las e seguir o que determinam as leis municipais”, reforça Cardozo.
Com base no artigo 243 da Lei Municipal 1.144/80 (Código de Posturas), não é permitida
a instalação de qualquer dispositivo fixo na praia para abrigo ou qualquer outro fim. Casos
de denúncias podem ser feitas pelo Canal 156.

Clipping de Notícias: 22/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Fala Caraguá

Alistamento militar de jovens nascidos em 2003 encerra no dia 31 de
agosto

O prazo para os jovens de Caraguatatuba do sexo masculino (sejam cis – que se
identificam com o gênero de nascença – ou transgêneros) nascidos em 2003 se alistarem
nas Forças Armadas termina no dia 31 de agosto. O alistamento militar é obrigatório para
todo brasileiro do sexo masculino ao completar 18 anos de idade e deve ser feito pelo
site https://www.alistamento.eb.mil.br/.
Para o cadastro online, é necessário apenas o CPF, RG, comprovante de endereço com
CEP, e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato pode acompanhar os
próximos passos no mesmo site. O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada
no momento do cadastro.
É recomendado não deixar o alistamento para o último dia (31/8), para evitar transtornos
provocados pela sobrecarga do sistema.
Se o jovem desejar alistar-se com nome social, deve ir à Junta Militar com a certidão de
nascimento ou equivalente, comprovante de residência, documento oficial com foto, tais
como: carteira de identidade, de trabalho, profissional ou passaporte e requerimento para
uso de nome social.
Os nascidos antes de 2003 que ainda não fizeram o alistamento têm o ano inteiro para
procurar a Junta de Serviço Militar, no Sumaré (utilizando máscara conforme os Decretos
Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020, e Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020).
É necessário pagar a multa de R$ 4,94 para cada ano de atraso no alistamento.
O atendimento presencial no período do distanciamento social para evitar a proliferação da
Covid-19 é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h. Mais informações pelo telefone (12)
3882-6006 (dias úteis) e pelo e-mail jsm077@gmail.com.
Em 2021, a expectativa do Ministério da Defesa é que 1,4 milhão de jovens realizem o
alistamento. O brasileiro que não se alistar no prazo previsto estará em débito com o
Serviço Militar e não poderá obter passaporte ou prorrogação de sua validade; ingressar
como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial;
assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios; prestar
exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino.
Também não poderá obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais,

matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e
profissão; inscrever-se em concurso para provimento de cargo público; exercer, a qualquer
título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou
cargo público, eletivos ou de nomeação; e receber qualquer prêmio ou favor do Governo
Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.
As mulheres e os eclesiásticos estão isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz
(Artigo 143 da Constituição Federal), mas quem quiser seguir carreira nas Forças Armadas
tem a opção de inscrever nos concursos públicos das escolas militares
(http://www.eb.mil.br/web/ingresso/militar-decarreira; https://www.marinha.mil.br/sspm/; e http://fab.mil.br/ingresso).
A Junta de Serviço Militar de Caraguatatuba fica na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações pelo telefone 156, de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou pelo email jsm077@gmail.com. O aplicativo Caraguatatuba 156 está disponível para download
na “Play Store” do celular. Outras informações também estão no perfil do Instagram da
Diretoria de Serviço Militar, no link https://www.instagram.com/alistamento_oficial/.
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Caraguatatuba segue com inscrições abertas para cursos de Criação e
Edição de Imagens e Editor de Vídeo

O Fundo Social de Caraguatatuba segue até sexta-feira (23) com inscrições abertas para os
cursos gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais e Editor de Vídeo,
ambos ministrados pelo Senai. Mais de 60 vagas são oferecidas.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não é permitido o ingresso de alunos no
decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse e
disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.
Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.
– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
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Caraguatatuba abre inscrições para população participar das préconferências de assistência social

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Conselho Municipal de Assistência Social (Comas)
realizam de 26 de julho a 13 de agosto as pré-conferências que antecedem a 9ª
Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 25 de agosto.
As pré-conferências serão realizadas em diversos bairros, nos equipamentos públicos da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania: Centros de Referência de Assistência
Social (Cras), Banco de Alimentos, instituições sociais, Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (Creas) e no Centro Integrado de Atendimento à Mulher (Ciam).
O objetivo das pré-conferências é contar com a presença da população para que possa
debater e expor opiniões sobre diversos assuntos, além de escolher os delegados
representantes que participarão da Conferência em agosto.
A coordenadora da 9ª Conferência, Lívia Yamamura, explica que a participação dos
munícipes é de extrema importância neste processo que antecede o evento oficial. “É uma
oportunidade da população expor ideias e sugestões de melhorias para área da assistência
social”, disse.
Este ano, a 9ª Conferência traz como tema “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do
Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção
social”.
Os interessados em participar das pré-conferências devem realizar o agendamento prévio
nos equipamentos de referência da Secretaria, a fim de evitar aglomerações, seguindo os
protocolos sanitários contra Covid-19.
Podem participar das pré-conferências os usuários da política de Assistência Social, os
gestores públicos da assistência, trabalhadores do SUAS, representantes de entidades e
organizações de assistência social.
As conferências municipais são realizadas a cada dois anos e é um espaço de participação
da comunidade para avaliar a rede de serviços de assistência social e propor ações.
Confira os locais onde as pré-conferências serão realizadas:
Dia 27/7 – terça-feira, 9h30 – CRAS Massaguaçu (Rua Itália Baffi Magni, 512) – 38822668

Dia 29/7 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Sul (Av. José Herculano, 6.900 – Porto Novo) –
3885-2350
Dia 3/8 – terça-feira, 9h30 – CRAS Norte (Avenida Marginal Ipiranga, 17 – Olaria) – 38836305
Dia 5/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Jetuba (Avenida Gabriel F. da Rosa, 315) – 38893565
Dia 6/8 – sexta-feira, 10h – CIAM (Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá) – 3883-9908
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CREAS (Avenida Senador Feijó, 380 – Jardim Aruan) – 38862030
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CRAS Centro (Rua Antônio Valente, 80 – Jardim Jaqueira) –
3886-2000
Dia 12/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Barranco Alto (Rua Sebastião P. Ferreira, 81) –
3887-1316
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FUNDACC e Editora Fonte de Ideias lançam projeto de incentivo à
leitura ‘Escambo Literário’

A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC), a Editora Fonte de Ideias
com a Comissão Municipal Setorial de Livro, Leitura e Literatura, apresentam o
projeto ‘Escambo Literário’, que propõe a doação e empréstimo de livros por todo
município.
Os estabelecimentos e espaços públicos interessados em fomentar o projeto, devem entrar
em contato com o coordenador de literatura da FUNDACC, Felipe Leite, de segunda a sextafeira, das 9h às 14h, pelo número: (12) 3897-5660. Vale ressaltar que, por ora, o número
de caixas é limitado e será disponibilizado conforme ordem de manifestação de interesse.
Para a presidente da FUNDACC, Silmara Mattiazzo, a ideia do projeto é espalhar as caixas
pelos bairros mais afastados da região central, com o intuito de levar os livros aos locais
mais distantes, assim facilitando e incentivando o acesso à leitura.
“Queremos atender e encontrar pessoas, amantes da leitura, que realmente possam
adotar o projeto em seu estabelecimento comercial e que tenham vontade e
disponibilidade de se responsabilizar pelas caixas, e divulgar o projeto em seu bairro”,
concluiu a presidente.
A proposta do projeto ‘Escambo Literário’ consiste na reutilização de caixas de madeira de
frutas ou paletes, obtidas por doação de supermercados e feirantes, que passam pelo
processo de lixamento e pintura para, após, receberem livros doados pela Fundação e pela
Biblioteca Municipal Afonso Schmidt.
Para ter acesso aos livros disponíveis nas caixas, o leitor deverá realizar a leitura no próprio
local ou solicitar o empréstimo do exemplar, podendo levá-lo para casa, posteriormente,
devolvendo-o ou substituindo-o por outra obra.
“Pedimos que esse controle seja realizado pelos estabelecimentos que nos ajudarem a
fomentar esta iniciativa para que haja um bom andamento do projeto”, salientou o
coordenador Felipe Leite.
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Prefeito visita Expo Retomada e conhece novos protocolos para
eventos em Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve nesta quarta-feira (21), em Santos,
Baixada Santista, visitando a Expo Retomada. A feira, que foi chancelada pelo Governo do
Estado como um dos eventos testes oficiais da retomada, apresentou alguns dos
protocolos sanitários que exposições, feiras e outros tipos de eventos precisarão ter daqui
para frente.
Antes de entrar na exposição, visitantes passaram por questionário de perguntas sobre
recebimento de alguma dose da vacina, se sentiam algum sintoma da Covid-19 ou se
tiveram algum contato nos últimos 15 dias com alguma pessoa que positivou para o vírus.
Na sequência, foi feito em cada participante um teste rápido de PCR, com resultado de 15
minutos. Caso negativo, o visitante ficava liberado para frequentar a feira. A exposição
contou, ainda, com aferição de temperatura através de um óculos inteligente, usado por
colaboradores do evento espalhado pelo salão.
Logo após os protocolos citados, Aguilar Junior foi recebido por Fernando Lummertz, um
dos idealizadores da Expo Retomada.
“O propósito dessa ação é testar exaustivamente todos os protocolos de saúde que
possam contribuir para que a gente consiga realizar eventos, feiras e exposições de forma
segura”, explicou Lummertz.
Aguilar Junior aproveitou a experiência para conhecer estes novos protocolos e poder
aplicar as medidas nos próximos eventos e feiras na cidade. Um grande exemplo é o
Empreenda Caraguatatuba, que a administração municipal tem a expectativa de realizar
mais uma edição ainda em 2021.
“Este evento é uma grande aprendizagem. Com ele, podemos traçar metas e objetivos para
aplicar nos novos protocolos de seguranças nas feiras, eventos e exposições em
Caraguatatuba”, explica Aguilar Junior.
“Temos a expectativa de realizar ainda neste ano mais uma edição do Empreenda
Caraguatatuba e com a Expo Retomada, conseguimos diversas ideias e novas medidas
para aplicarmos em nossa feira, de forma a fazermos um evento seguro para os
participantes e expositores”, complementa.
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Prefeito visita Expo Retomada e conhece novos protocolos para
eventos em Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve nesta quarta-feira (21), em Santos,
Baixada Santista, visitando a Expo Retomada. A feira, que foi chancelada pelo Governo do
Estado como um dos eventos testes oficiais da retomada, apresentou alguns dos
protocolos sanitários que exposições, feiras e outros tipos de eventos precisarão ter daqui
para frente.
Antes de entrar na exposição, visitantes passaram por questionário de perguntas sobre
recebimento de alguma dose da vacina, se sentiam algum sintoma da Covid-19 ou se
tiveram algum contato nos últimos 15 dias com alguma pessoa que positivou para o vírus.
Na sequência, foi feito em cada participante um teste rápido de PCR, com resultado de 15
minutos. Caso negativo, o visitante ficava liberado para frequentar a feira. A exposição
contou, ainda, com aferição de temperatura através de um óculos inteligente, usado por
colaboradores do evento espalhado pelo salão.
Logo após os protocolos citados, Aguilar Junior foi recebido por Fernando Lummertz, um
dos idealizadores da Expo Retomada.
“O propósito dessa ação é testar exaustivamente todos os protocolos de saúde que
possam contribuir para que a gente consiga realizar eventos, feiras e exposições de forma
segura”, explicou Lummertz.
Aguilar Junior aproveitou a experiência para conhecer estes novos protocolos e poder
aplicar as medidas nos próximos eventos e feiras na cidade. Um grande exemplo é o
Empreenda Caraguatatuba, que a administração municipal tem a expectativa de realizar
mais uma edição ainda em 2021.
“Este evento é uma grande aprendizagem. Com ele, podemos traçar metas e objetivos para
aplicar nos novos protocolos de seguranças nas feiras, eventos e exposições em
Caraguatatuba”, explica Aguilar Junior.
“Temos a expectativa de realizar ainda neste ano mais uma edição do Empreenda
Caraguatatuba e com a Expo Retomada, conseguimos diversas ideias e novas medidas
para aplicarmos em nossa feira, de forma a fazermos um evento seguro para os
participantes e expositores”, complementa.
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Caraguatatuba segue com inscrições abertas para cursos de Criação e
Edição de Imagens e Editor de Vídeo

O Fundo Social de Caraguatatuba segue até sexta-feira (23) com inscrições abertas para os
cursos gratuitos de Criação e Edição de Imagens para Mídias Sociais e Editor de Vídeo,
ambos ministrados pelo Senai. Mais de 60 vagas são oferecidas.
As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39 – Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30.
Segundo o Sebrae e Senai, executores dos cursos, não é permitido o ingresso de alunos no
decorrer das aulas. Ao assinar a matrícula, o aluno precisa ter certeza do seu interesse e
disponibilidade para a oportunidade.
Os cursos fazem parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizados no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302 – Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Criação e Edição de Imagens:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/07 até 10/08 – carga horária de 28 horas.
Conteúdo: O objetivo deste curso é apresentar técnicas de criação e edição de efeitos e
imagens para divulgação em mídias sociais. O aluno vai aprender os passos de como criar
uma imagem, formatação e exportação de arquivos.
– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas para alunos de 18 a 24 anos – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 08/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas

Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
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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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MOCOCA TEM QUIOSQUES REMOVIDOS APÓS RESSACA.

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou
na 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) pelo 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. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DEVEM PREENCHER O CENSO
PREVIDENCIÁRIO.

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 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. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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PREFEITO AGUILAR VISITA A “EXPO RETOMADA”.

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve na quarta-feira (21), em Santos,
Baixada Santista, visitando a “Expo Retomada”. A feira, que foi chancelada pelo Governo
do Estado como um dos eventos testes oficiais da retomada, apresentou alguns dos
protocolos sanitários que exposições, feiras e outros tipos de eventos precisarão ter daqui
para frente. Antes de entrar na exposição, visitantes passaram por questionário de
perguntas sobre recebimento de alguma dose da vacina, se sentiam algum sintoma da
Covid-19 ou se tiveram algum contato nos últimos 15 dias com alguma pessoa que
positivou para o vírus. Na sequência, foi feito em cada participante um teste rápido de PCR,
com resultado de 15 minutos. Caso negativo, o visitante ficava liberado para frequentar a
feira. A exposição contou, ainda, com aferição de temperatura através de um óculos
inteligente, usado por colaboradores do evento espalhado pelo salão. Logo após os
protocolos citados, Aguilar Junior foi recebido por Fernando Lummertz, um dos
idealizadores da Expo Retomada. “O propósito dessa ação é testar exaustivamente todos
os protocolos de saúde que possam contribuir para que a gente consiga realizar eventos,
feiras e exposições de forma segura”, explicou Lummertz. Aguilar Junior aproveitou a
experiência para conhecer estes novos protocolos e poder aplicar as medidas nos próximos
eventos e feiras na cidade. Um grande exemplo é o Empreenda Caraguatatuba, que a
administração municipal tem a expectativa de realizar mais uma edição ainda em 2021.
“Este evento é uma grande aprendizagem. Com ele, podemos traçar metas e objetivos para
aplicar nos novos protocolos de seguranças nas feiras, eventos e exposições em
Caraguatatuba”, explica Aguilar Junior. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua
@drjoseernesto @vertatoaguilar
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PREFEITURA INTERDITA TRÊS FERRO-VELHOS E AUTUA OUTROS DOIS
EM CARAGUATATUBA.

As ações de fiscalização em ferro-velhos, desencadeada pela Prefietura de Caraguatatuba,
por meio das Secretarias de Urbanismo (Fiscalização de Posturas) e Saúde (Vigilância
Sanitária) e apoio das polícias Civil e Militar, resultaram na interdição de três
estabelecimentos, na última quarta-feira (21), e na autuação de outros dois. Todos eles
estão localizados na região sul da cidade. As interdições foram em ferro-velhos nos bairros
Pegorelli, Perequê-Mirim e Golfinhos, enquanto as autuações ocorreram no Pegorelli e
Jardim Tarumãs. A fiscalização teve início no final de junho e os estabelecimentos foram,
inicialmente, autuados por falta de alvará de funcionamento. Foi dado prazo para que
legalizassem a situação, o que não ocorreu, por isso a interdição e multa de R$ 2.685,32
para cada um. Segundo a prefeitura, esta ação faz parte da força-tarefa criada para coibir
o furto de materiais nobres, como fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros,
hidrômetros, gradis de ferro, que possuem alto valor agregado, além de identificar
possíveis receptadores. A fiscalização também apura a origem de outros materiais,
encontrados nas ações integradas, com procedência suspeita. Já são 23 estabelecimentos
notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e Vigilância Sanitária para
apresentação do alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB). Após o prazo, se não apresentarem a documentação eles serão fechados. As
equipes destacam que as ações de fiscalização tem como objetivo reduzir a quantidade de
furtos ocorridos ao longo do município, e assim evitar os transtornos secundários, gerados
aos munícipes que sofrem com falta de energia e falta de água nas residências em virtude
das ações criminosas. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto
@vertatoaguilar
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Prefeitura e polícia interditam ferros-velhos em Caraguatatuba
Ação faz parte da força-tarefa criada para coibir o furto de materiais nobres

A Prefeitura de Caraguatatuba, junto das polícias Civíl e militar, interditaram três ferrosvelhos e autuou mais dois na região sul de Caraguatatuba, durante esta quarta-feira (21).
As interdições foram nos bairros Pegorelli, Perequê-Mirim e Golfinhos, enquanto as
autuações ocorreram no Pegorelli e Jardim Tarumãs.
A fiscalização teve início no final de junho e os estabelecimentos foram, inicialmente,
autuados por falta de alvará de funcionamento. Foi dado prazo para que legalizassem a
situação, o que não ocorreu, por isso a interdição e multa de R$ 2.685,32 para cada um.
Esta ação faz parte da força-tarefa criada para coibir o furto de materiais nobres, como fios
de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros, gradis de ferro, que possuem
alto valor agregado, além de identificar possíveis receptadores. A fiscalização também
apura a origem de outros materiais, encontrados nas ações integradas, com procedência
suspeita.
Já são 23 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e
Vigilância Sanitária para apresentação do alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB). Após o prazo, se não apresentarem a documentação eles
serão fechados.
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Com apoio das polícias Civil e Militar, prefeitura interdita três ferrosvelhos e autua outros dois em Caraguá

As ações de fiscalização em ferro-velhos, desencadeada pela Prefietura de Caraguatatuba,
por meio das Secretarias de Urbanismo (Fiscalização de Posturas) e Saúde (Vigilância
Sanitária) e apoio das polícias Civil e Militar, resultaram na interdição de três
estabelecimentos, na última quarta-feira (21/7), e na autuação de outros dois. Todos eles
estão localizados na região sul da cidade.
As interdições foram em ferro-velhos nos bairros Pegorelli, Perequê-Mirim e Golfinhos,
enquanto as autuações ocorreram no Pegorelli e Jardim Tarumãs.
A fiscalização teve início no final de junho e os estabelecimentos foram, inicialmente,
autuados por falta de alvará de funcionamento. Foi dado prazo para que legalizassem a
situação, o que não ocorreu, por isso a interdição e multa de R$ 2.685,32 para cada um.
Segundo a prefeitura, esta ação faz parte da força-tarefa criada para coibir o furto de
materiais nobres, como fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros,
gradis de ferro, que possuem alto valor agregado, além de identificar possíveis
receptadores. A fiscalização também apura a origem de outros materiais, encontrados nas
ações integradas, com procedência suspeita.
Já são 23 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e
Vigilância Sanitária para apresentação do alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB). Após o prazo, se não apresentarem a documentação eles
serão fechados.
As equipes destacam que as ações de fiscalização tem como objetivo reduzir a quantidade
de furtos ocorridos ao longo do município, e assim evitar os transtornos secundários,
gerados aos munícipes que sofrem com falta de energia e falta de água nas residências
em virtude das ações criminosas.
O que diz a Lei
Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder
criminalmente por receptação. O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de
1940, tipifica como recepção qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de
1996, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar,
remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou

alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de
crime. A pena é reclusão de três a oito anos e multa.
Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º
define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município,
empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena
prevista é em dobro.
A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue imediatamente
para o telefone 190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil.
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Começa a campanha para Conselho Tutelar de Caraguatatuba; eleição
será no dia 15 de agosto

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

Paula Gloria Almeida Carias Marques – 4
Wander Moreria de Andrade – 16
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Com apoio das polícias Civil e Militar, prefeitura interdita três ferrosvelhos e autua outros dois em Caraguá
As ações de fiscalização em ferro-velhos, desencadeada pela Prefietura de Caraguatatuba,
por meio das Secretarias de Urbanismo (Fiscalização de Posturas) e Saúde (Vigilância
Sanitária) e apoio das polícias Civil e Militar, resultaram na interdição de três
estabelecimentos, na última quarta-feira (21/7), e na autuação de outros dois. Todos eles
estão localizados na região sul da cidade.
As interdições foram em ferro-velhos nos bairros Pegorelli, Perequê-Mirim e Golfinhos,
enquanto as autuações ocorreram no Pegorelli e Jardim Tarumãs. A fiscalização teve início
no final de junho e os estabelecimentos foram, inicialmente, autuados por falta de alvará
de funcionamento. Foi dado prazo para que legalizassem a situação, o que não ocorreu,
por isso a interdição e multa de R$ 2.685,32 para cada um.
Segundo a prefeitura, esta ação faz parte da força-tarefa criada para coibir o furto de
materiais nobres, como fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros,
gradis de ferro, que possuem alto valor agregado, além de identificar possíveis
receptadores. A fiscalização também apura a origem de outros materiais, encontrados nas
ações integradas, com procedência suspeita.
Já são 23 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e
Vigilância Sanitária para apresentação do alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB). Após o prazo, se não apresentarem a documentação eles
serão fechados.
As equipes destacam que as ações de fiscalização tem como objetivo reduzir a quantidade
de furtos ocorridos ao longo do município, e assim evitar os transtornos secundários,
gerados aos munícipes que sofrem com falta de energia e falta de água nas residências
em virtude das ações criminosas.
O que diz a Lei
Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder
criminalmente por receptação. O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de
1940, tipifica como recepção qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de
1996, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar,
remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de
crime. A pena é reclusão de três a oito anos e multa.
Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que
desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º
define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município,

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena
prevista é em dobro.
A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue imediatamente
para o telefone 190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil.

