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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. 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, 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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Caraguatatuba mantém vacinação contra Covid para jovens com mais
de 25 anos

Caraguatatuba continua aplicando a vacina contra a Covid-19 em jovens com mais de 25
anos. Serão agendadas mais 2.080 pessoas para a vacinação na próxima semana, de
terça a sexta-feira. O agendamento ocorre para quem fez a solicitação da vacina no
aplicativo nos dias 15 e 16 de julho.
Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve
aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado.
Para ser vacinado é fundamental que a pessoa confirme o agendamento no
‘Caraguatatuba 156’, assim que receber a notificação, que acontece pelo próprio aplicativo
e também por e-mail.
Caso não confirme o agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação,
ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu
cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo
automaticamente para o fim da fila.
A cidade conclui hoje, 23, a vacinação contra a Covid-19 dos acima de 25 anos que
fizeram a solicitação até o dia 14 de julho.
Até quinta-feira (22), 5.108 pessoas foram vacinadas. Ainda nesta sexta (23) são
esperadas 1.236 pessoas para vacinação.
Segunda dose
A partir da próxima semana a segunda dose também será agendada através do ‘Vacina
Caragua’. Por isso, a orientação é que a pessoa aguarde o recebimento do push pelo
próprio aplicativo, ou e-mail, para completar a imunização. Muito importante que confirme,
assim como fez com o agendamento da primeira dose.
Doses aplicadas
Até esta sexta-feira (23), Caraguatatuba recebeu 94.228 doses de vacina. Desse total já
foram aplicadas 66.375 de primeira dose e 27.173 de segunda ou dose única. No geral, a
cidade aplicou 93.548 doses.
Hoje, 54% da população já recebeu a primeira dose e 22% está com a imunização
completa.
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Delegada de Caraguatatuba fala sobre violência contra a mulher e
explica como denunciar

Lar é onde se transmite uma história familiar, lugar de aconchego, conforto e acolhimento.
Para muitas mulheres lar se torna lugar de violência física, psicológica e, em alguns casos,
de feminicídio. Foi o que aconteceu em dois casos recentes neste mês em Caraguatatuba,
um em que uma mãe e duas filhas foram mortas a facadas pelo ex-namorado e outro em
que um homem matou a esposa e em seguida tirou a própria vida, no bairro Olaria.
Essas mulheres, fazem parte de estatísticas alarmantes do nosso país, segundo dados do
Anuário Brasileiro de Segurança Pública a cada dois minutos uma mulher é agredida
fisicamente. São mães, namoradas, ex-esposas, filhas; mulheres agredidas por alguém
próximo, muitas vezes dentro de casa.
Conversamos com a delegada da Delegacia da Mulher de Caraguatatuba, Patrícia
Casanova Crivochein, para entender um pouco mais sobre os casos recentes e lembrar que
é preciso denunciar, estar atento. “É importante que toda sociedade colabore para a
elucidação dos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, que, em sua maioria,
ocorrem dentro do lar, o que dificulta a investigação, por não haver testemunhas. Assim, se
você ouvir ou presenciar algo que considere criminoso, denuncie às autoridades, seja
testemunha, venha à delegacia e meta a colher! Quanto mais provas a Polícia conseguir,
mais fácil será cessar essa violência e libertar a mulher desse sofrimento, impedindo que
crimes mais graves aconteçam”, disse a delegada.
Confira a entrevista na íntegra:
Em casos como o da Daniela da Martim de Sá, onde as filhas também foram assassinadas,
a morte das filhas também é registrada como feminicídio?
Delegada: Sim, é possível registrar como feminicídio sempre que o caso envolva violência
doméstica e familiar contra a mulher, não havendo distinção em razão da idade da mulher.
Todos esses casos recentes foram registrados como feminicídio? (casos da Olaria e Martim
de Sá)
Delegada: Posso falar quanto ao caso que fora registrado pela DDM. Sim, o caso do bairro
Olaria fora registrado como feminicídio.
O que a perícia concluiu?

Delegada: Ainda não há laudo pronto. A perícia é complexa, nesses casos.
Os inquéritos já foram concluídos?
Delegada: Não, seguem aguardando as diligências essenciais, principalmente o laudo
pericial.
Segundo dados do Anuário de Segurança Pública foram realizadas 1 chamada de violência
doméstica por minuto em 2020, a delegada considera que mais mulheres estão
denunciando?
Delegada: Sim, sem dúvida. Houve um incremento das comunicações devido,
principalmente, à criação no ano passado da DDM ONLINE, a Delegacia da Mulher
Eletrônica, que recepciona as comunicações de violência doméstica e familiar em todo o
Estado de São Paulo, de forma eletrônica, podendo ser acessado por qualquer computador
ou smartphone.
Como funciona o procedimento para as medidas protetivas, é rápido? Quando ele deve ser
acionado?
Delegada: A Lei Maria da Penha determina que, uma vez solicitada a medida protetiva pela
ofendida, o Delegado de Polícia deve encaminhá-la ao fórum em até 48 horas, para
apreciação pelo Juiz. A medida protetiva deve ser solicitada sempre que a mulher se achar
em situação de iminente risco e verificar que, diante das circunstâncias, o afastamento do
agressor, a proibição de contato e etc., sejam medidas necessárias para sua proteção e de
sua família.
Se a vizinhança escuta pedidos de socorro, pode entrar e tentar socorrer ou deve esperar a
chegada da polícia? Como proceder?
Delegada: Quando um crime ocorre no interior de um domicílio, a Constituição Federal
autoriza que qualquer pessoa ingresse na casa para cessar o crime. Logo, em tese, pode
entrar e proteger a mulher. Porém, esta é uma conduta arriscada e as pessoas só devem
fazê-lo se se sentirem devidamente preparadas. A melhor opção é chamar a Polícia através
do Telefone 190 e aguardar a intervenção do agente treinado. Um boa opção também,
porém não tão rápida, é a denúncia anônima através do “Disque 180”.
Como denunciar?
Delegada: A denúncia anônima pode ser feita através do Disque 180 (em caso de violência
contra a mulher) ou Disque 100 (que trata da violação de direitos humanos,
principalmente crianças e adolescentes). Também pode ser feita diretamente na Delegacia
ou pelo telefone 190.
SERVIÇO – A Delegacia de Defesa da Mulher de Caraguatatuba fica na Av. Maranhão, 341,
fundos, Jardim Primavera, e atende das 9h às 18h. Telefone (12) 3882-3242 e (12) 38832585.
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Ação ambiental retira 60 quilos de lixo da 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.
“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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Presos do Vale do Paraíba participam de exame para conclusão dos
estudos

Mais de 1,2 mil reclusos da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) no Vale do
Paraíba terão a chance de concluir os estudos nos ensinos fundamental e médio por meio
do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) para
Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). Ao todo, foram inscritos 1.263 reeducandos de 10
unidades prisionais da região do Vale do Paraíba, incluindo o CDP de Caraguatatuba.
Em todo o Estado de São Paulo, 25.811 presos estão inscritos para a prova. Realizado pelo
Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Encceja PPL
serve para certificar, de uma forma mais ágil, participantes que não puderam ou tiveram
dificuldades em finalizar o ensino regular na idade apropriada para cada nível.
A finalização desta etapa escolar é uma porta de entrada para o ingresso dos reeducandos
no ensino superior, em cursos profissionalizantes e em oportunidades de emprego ainda
dentro do sistema prisional, mas, principalmente, quando em liberdade.
Provas
As provas irão ocorrer nos dias 13 e 14 de outubro. O primeiro dia será destinado aos
internos que pretendem se formar no ensino fundamental e contará com tópicos de
Línguas Portuguesa e Estrangeira Moderna, Ciências Naturais, Matemática, Artes,
Educação Física, História, Geografia e Redação.
Já no segundo dia, os candidatos à conclusão do ensino médio irão responder questões
sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias,
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.
Certificação
Para obter o certificado, o participante deve atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma
das áreas de conhecimento e o mínimo de cinco pontos na prova de redação,
adicionalmente à nota mínima das matérias de cada módulo.
O exame também gera remição de pena aos participantes que atingirem nota para a
certificação.
Unidades do Vale inscritas


Centro de Detenção Provisória (CDP) de Taubaté



CDP de Caraguatatuba



Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Tremembé



Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos



Penitenciária 1 de Tremembé



Penitenciária 2 de Tremembé



Penitenciária Feminina 1 de Tremembé



Penitenciária Feminina 2 de Tremembé



Penitenciária 1 de Potim



Penitenciária 2 de Potim
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Acusado de matar a mulher a facadas no RJ é preso pela PM em
Caraguá; indivíduo era procurado desde 2018

A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (23/7), um homem acusado de feminicídio
no Rio de Janeiro. Ele usava um documento falso e estava em um bar no bairro Sumaré. O
indivíduo é acusado de ter matado a mulher a facadas e estava foragido desde maio de
2018.
A prisão foi efetuada por volta das 22h30, quando o indivíduo demonstrou nervosismo ao
perceber a viatura próxima ao bar. Abordado, ele apresentou um documento falso. Ao
consultar o número do registro, os policiais militares constataram que o RG era de uma
mulher de São Paulo.
O indiciado foi levado para a Delegacia de Caraguatatuba, de onde deverá ser transferido
para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.
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Rancho de caçadores é encontrado dentro do Parque, em
Caraguatatuba
Foram apreendidas armadilhas e o barraco demolido

Um rancho de caçadores foi encontrado dentro do Parque Estadual da Serra do Mar
(Pesmar), no bairro Poço das Antas, em Caraguatatuba, nesta quinta-feira (22).
A equipe da Ambiental, em ação conjunta com os guardas da Fundação Florestal,
incursionou em trilha de difícil acesso, com trechos de aclive elevado. A três horas de
distância da administração do parque encontrou o barraco de madeira que era utilizado
por caçadores. Utilizando procedimentos operacionais, realizaram a vistoria no local,
porém, ninguém foi localizado.
Armadilhas no rancho
Dentro do rancho encontraram uma armadilha para abate de animais silvestres conhecida
popularmente como canhãozinho, um sistema que utiliza cartucho de espingarda que é
acionada e dispara quando o animal tenta se alimentar da comida deixada pelos
caçadores.
Foi localizada ainda armadilha utilizada para a captura de tatu e outros petrechos.
Não havia sinais de nenhum morador do local e nenhum responsável localizado. Por se
tratar de construção clandestina dentro de uma Unidade de Conservação, a equipe
demoliu o barraco e apreendeu os materiais ilegais encontrados.
A Ambiental informa que denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 38862200.
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Dia de São Cristovão tem carreata e benção de veículos em
Caraguatatuba
Padroeiro dos motoristas é celebrado no dia 24 de julho

A Catedral do Divino Espírito Santo, de Caraguatatuba, realiza nesta sábado (24) uma série
de comemorações em homenagem a São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas.
Às 11h, será transmitida pela página do Facebook da catedral a retirada da imagem que
fica na rotatória de entroncamento entre as rodovias Tamoios (SP-99) e Rio-Santos (SP55). Ela vai para a sede da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). O secretário Marcelo
Pereira conta que a equipe da prefeitura já preparou a limpeza do local que vai receber,
novamente, a imagem.
Às 18h, haverá benção dos veículos oficiais da prefeitura e depois carreata com a imagem
saindo em direção à Catedral, onde está prevista a Santa Missa, às 19h30, em louvor ao
padroeiro dos motoristas e benção dos veículos participantes.
História de São Cristovão em Caraguatatuba
Quem chega a Caraguatatuba, logo se depara com a praça 1º Centenário, que guarda uma
pequena imagem de São Cristóvão, recepcionando os motoristas que se dirigem ao Litoral
Norte.
No ano de 1983, o jornalista Roberto Espíndola, que na época era vice-presidente da
associação das emissoras de rádio e televisão do Estado de São Paulo, costumava viajar
pelo interior, visitando algumas emissoras.
Em uma de suas viagens, Espíndola envolveu-se num grave acidente, mas invocando a
proteção de São Cristóvão, conseguiu sair ileso. Em sinal de gratidão, assumiu o
compromisso de trazer para Caraguatatuba a imagem do padroeiro dos motoristas, de
forma que pudesse ser reverenciado pelos que estão ao volante, estendendo a todos a sua
proteção.
A imagem veio, em carreata, da antiga igreja de São Cristóvão, que fica no bairro de
Campos Elíseos, em São Paulo, no dia 25 de julho, data do padroeiro, e foi recepcionada
pela população no alto da serra, junto ao posto rodoviário.
Para ajudar na decoração do local, uma grande pedra foi retirada da Pedreira Massaguaçu
e fixada com concreto no trevo de acesso, para compor, juntamente com a imagem, o

Monumento a São Cristóvão. Numa cerimônia religiosa realizada no local, a imagem foi
abençoada por padres da Congregação do Sagrado Coração de Jesus que, convidados,
vieram de Taubaté para a bênção.
Desta forma, tomou forma a tradicional carreata de São Cristóvão em Caraguatatuba.
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Caraguá na rota do Cinema Adulto

Caraguatatuba retorna ao cenário do Cinema Adulto Brasileiro. Passados mais de 30 anos
a cidade está de volta com locações e produções amadoras e semiprofissionais onde o que
não falta é prazer e sexo. Oriundo dos octógonos do MMA o nosso representante mais
atual tem nível técnico e começou cedo no esporte. Trata-se de Allan Guerra Gomes, que
figura com mais de três Milhões de Visualizações e 17 mil seguidores.
Os mais velhos certamente irão lembrar. Nos anos 1980 a cidade figurava com alguns
representantes no Cinema Adulto e nas Pornochanchadas, como Laurente Caraguá e
Makerley Reis, que fizeram fama e nome com takes ousados tanto em São Paulo como no
Rio de Janeiro. Quem é desta época vai lembrar da Nipo descendente que transitava pela
cidade com roupas de couro e uma moto customizada que tornou-se famosa por fazer
fotos ousadas e sensuais com um cavalo.
Pesquisando na Internet sobre atrizes pornôs de Caraguatatuba e no Litoral Norte
aparecem Izabela Pimenta e Jessica Rocha. É bom não confundir com Garotas de
Programa que vivem na cidade ou que para cá vem para proporcionar prazer a homens e
casais da região.
O mais famoso e conhecido ator do Cinema Adulto é sobrinho de um ex-Vereador e já se
candidatou em eleições passadas. Para chegar ao Cinema Adulto Allan Guerra Gomes
começou no esporte, atividade que o promoveu e o levou ao patamar que se encontra hoje.
Allan Guerra Gomes tem 34 anos, é Divorciado, tem um filho, nasceu em Caraguatatuba
mas foi registrado em São José dos Campos, cursou Administração de Empresas pela FASS
em São Sebastião e Educação Física pelo Módulo não tendo finalizado nenhum destes
cursos, além de outros cursos de âmbito técnico. Atualmente vive de sua imagem como
lutador de MMA e ator do Cinema Adulto.
Aos 14 anos já era faixa preta em Caratê e foi considerado o melhor lutador de MMA em
2019. Além do Caratê tem aprendizado em Jiu Jitsu, Capoeira e Boxe. Realizou a sua
primeira luta de Vale Tudo quando tinha 17 anos, pois escondeu a idade, sendo que a
partir daí foram sete lutas com o mesmo número de vitórias por Nocaute. Paralisou sua
vida como lutador devido a falta de apoio. Neste ínterim foi Maratonista Aquático, jogou
Basquete e foi Bi Atleta, voltando a lutar com 30 anos de idade, em 2017. Sua categoria é
Pena para lutadores com até 75 Kgs, avisa que dependendo da luta, pode emagrecer de
cinco a 10 quilos, mudando de categoria. Hoje chefia a Guerra Team e conta que para
formar cinco lutadores, são necessários 25 profissionais de apoio durante a formação,

treinamento e preparação.
O ensino e o esporte fizeram a vida de Allan Guerra, pois entre um treino, uma luta e a
parada por falta de apoio cursou diversos matérias técnicas como Socorrista, Eletrotécnico
e fora deste contexto, o curso de Carreteiro.
A entrada no Cinema Adulto veio de seus admiradores como Lutador de MMA, pois eram
vários os elogios quanto ao seu corpo e rosto e muitos diziam que faria sucesso neste
ramo cinematográfico.
Allan Guerra hoje tem um canal no You Tube e faz parte do elenco da XVídeos, um dos
maiores canais de Filmes Adultos do mundo, além de um site próprio, onde filma as
peripécias feitas com suas amigas atraídas por seus dotes, que recebem como prêmio o
seu nome tatuado em seu corpo. Atualmente são 286 nomes e faltam mais 80 a serem
escritos.
Seu nome consta na 117ª colocação da XVídeos, com 3.146 inscritos e 700 mil
visualizações no site, sendo que atrai principalmente o público LGBT. Como esportista e
ator de cinema adulto dispensa preparação anterior a gravação dos vídeos, bem como o
tabaco e as bebidas alcoólicas. Já o seu site tem mais de 17 mil seguidores e três Milhões
de visualizações, fruto da famosa propaganda “Boca a Boca”. Toda essa movimentação,
seja no Esporte como no Cinema, rendeu a difusão de sua imagem e alguns contratos,
sendo que um paga o outro, como por exemplo o dinheiro conquistado nas vitórias do MMA
paga suas produções no Cinema Adulto.
No seu currículo do Cinema Adulto figuram convites para filmar com atrizes como Izabela,
também conhecida como Arlequina, Sanches, Bartira, Pantera e Julia Doidera. Já as
filmagens com suas simpatizantes são feitas ao estilo “Dogging”, que é a gravação em
locais públicos como a Praça da Cultura ou o Mirante da Lapa, em São Paulo. Allan Guerra
conta que suas admiradoras fazem sexo com ele e se deixam filmar por puro prazer, sem
nunca mostrar o rosto. Já os salários dos atores e atrizes dependem da visibilidade dos
mesmos nas Redes Sociais, onde um homem ganha mais fazendo filmes Gay e a Mulher
em filmagens hetero ou Bissexual.
Críticas quanto ao seu trabalho relata apenas que dos Evangélicos quando saiu candidato
a Vereador. Allan Guerra tem como projetos trazer um evento profissional de MMA para
Caraguatatuba e finalizar o seu TCC em Educação Física com o tema “Como ser saudável
praticando Esporte de Alto Rendimento”.
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Atos de manifestantes da região a favor do impeachment de
Bolsonaro são registrados nas cidades da RMVale

Manifestantes de cidades da região fizeram na manhã deste sábado (24) protestos a favor
do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O movimento, organizado por
partidos de oposição, previa ação em mais de 500 cidades em todo país.
Em São José dos Campos, na Praça Afonso Pena, e em Taubaté, na região central, foram
registradas passeatas pelas principais ruas das duas cidades.
Em Jacareí, o protesto acontece no Pátio dos Trilhos e, às 14h, está programado um ato
em Caçapava
O movimento foi organizado pela 'Campanha Nacional Fora Bolsonaro', composta pelas
frentes Povo sem Medo e Brasil Popular, partidos políticos, centrais sindicais e
organizações da sociedade civil.
Outras cidades da região, com Lorena, São Sebastião, Caraguatatuba e Guaratinguetá
também iriam participar do ato.
“A defesa da democracia será o ponto alto das nossas manifestações de sábado diante
das fortes ameaças do presidente Jair Bolsonaro de não realizar as eleições e do
Congresso instituir o sistema de semipresidencialismo e a volta do ‘distritão'”, disse
o coordenador nacional da CMP (Central de Movimentos Populares), Raimundo Bonfim
durante a semana
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Mais de 22 mil pessoas protestam contra alterações no Plano Diretor
de Caraguatatuba

Mais de 22 mil pessoas já assinaram o abaixo assinado de iniciativa do Movimento de
Defesa da Mata Atlântica-Litoral Norte se posicionando contra alterações propostas pela
Prefeitura de Caraguatatuba no Plano Diretor que visam permitir a construção de prédios
comerciais e residenciais em áreas que atualmente são Zonas de Preservação Permanente
de Mata Atlântica, na região das praias Tabatinga e Mococa, região norte do município.
A região entre a Mococa e Tabatinga é uma das mais valorizadas e preservadas do
município, onde encontram-se centenas de nascentes, riquíssima fauna e flora, com
muitas espécies ameaçadas de extinção. O Plano Diretor pretende transformar a região de
Z-1 para Z-2 o que permitiria o uso de cerca de 80 alqueires, o equivalente a 1.656.000
metros quadrados, hoje, totalmente preservados e de Mata Atlântica, para uso comercial,
principalmente, condomínios fechados.
O abaixo assinado no Charge.Org conta nesta sexta-feira(23) com 22.614 assinaturas,
sendo uma das maiores já feitas no site Charge.org. Endossam o documento, mais de 18
ongs(organizações não governamentais) e 17 condomínios, entre eles, os condomínios
Costa Verde Tabatinga e Mar Verde.
Após três representações feitas junto ao Ministério Público Estadual, a justiça decidiu
suspender as duas audiências públicas marcadas pela Câmara Municipal para discutirem
as alterações propostas na região Mococa/Tabatinga. As audiências estavam marcadas
para ocorrer nos dias 24 de junho e 12 de agosto.
No dia 16 de junho, o juiz Walter de Oliveira Junior cobrou da prefeitura e da Câmara de
Vereadores toda a documentação referente à constituição do Grupo Gestor do Plano
Diretor, incluindo a qualificação dos participantes, inclusive, eventual especialidade
técnica, devidamente comprovada; a íntegra do Processo Administrativo nº 7.094/2019
com todo o detalhamento da Consulta Pública realizada no ano de 2020, inclusive, as 106
sugestões mencionadas; inclusive, eventuais propostas formuladas pela sociedade civil,
associações de classe, organizações não governamentais e outras, além de diagnósticos
apresentados por Secretarias Municipais; Atas das 68 reuniões técnicas do GGPD que
resultaram na proposta de revisão encaminhada ao CMMA e CMDU, bem como, atas das
duas reuniões deliberativas com a aprovação da proposta e do texto final encaminhado à
Câmara Municipal.

A justiça pediu ainda eventuais comprovantes de que houve divulgação da Consulta
Pública, assim como das Audiências Públicas, mesma aquelas suspensas por liminar
judicial, além dos meios de comunicação virtuais, mas, especificamente, através de cartas
convites às associações representativas dos vários segmentos da comunidade, entidades
de classe, órgãos técnicos e organizações não governamentais.
Na ocasião, o juiz suspendeu a realização das audiências públicas, proibiu a convocação e
realização de novas audiências públicas enquanto perdurar a pandemia de COVID-19 ou,
ainda, ao menos, até que se tenha a comprovação da devida publicidade e efetiva
participação da sociedade no processo de construção e elaboração do Projeto de Lei para
revisão do Plano Diretor Municipal.
Polêmica
Para ambientalistas, a proposta da prefeitura de liberar a região da Mococa e Tabatinga
para condomínios particulares, destruindo uma área importante de mata atlântica é uma
das mais absurdas. Segundo eles, a medida visa atender apenas o interesse de
empresários do setor imobiliário.
“O município tem uma área enorme para expandir seus condomínios fechados e até para
construir resorts ou hotéis, trata-se da área da Fazendo Serramar. Não existe necessidade
de destruir a Mata Atlântica, que ainda resta, para isso”, comentou o advogado Francisco
Pereira. A Fazenda Serramar pertence a Agropecuária Serramar S. A., do grupo Penido.
Prefeitura
A Prefeitura de Caraguatatuba informa que, em relação à Praia da Mococa, a
proposta de revisão do Plano Diretor na verdade aumenta a proteção da praia ao classificála integralmente como ZONA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ZPP), sendo que
atualmente existe uma parte da praia classificada como ZONA ESPECIAL (ZE) na qual
podem ser propostos projetos, embora a área seja classificada como Área de Preservação
Permanente (APP) em função da Ação Civil Pública ACP Nº 0000104-36.201.403.6135
proposta pelo Ministério Público Federal (MPF), no ano de 2015.
Ainda em relação à Praia da Mococa é importante salientar que a alteração para ZPP deuse exatamente em atendimento à decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ACP Nº
0000104-36.201.403.6135, de 2015. As alterações relativas à Praia da Mococa podem
ser verificadas nas páginas 26 e 27 do material disponível na página oficial da Câmara
Municipal de Caraguatatuba.
Em relação à Praia da Tabatinga a proposta de revisão não cria nenhuma nova área
comercial, na verdade estão sendo propostas novas áreas relacionadas à
atividade de hospedagem e ao turismo, as quais podem complementar a
característica de atividades náuticas que já existem amplamente no bairro.
As alterações relativas à Tabatinga, especialmente em relação às propostas de novas
áreas relativas à meios de hospedagem e turismo, podem ser verificadas nas páginas 18 e
19, 20 e 21, e 22 e 23 do material disponível na página oficial da Câmara
Municipal de Caraguatatuba.

Salientamos por fim que todas as propostas de alteração do Plano Diretor tiveram como
objetivo principal a adequação do Zoneamento Municipal ao novo Zoneamento Ecológico
Econômico do Litoral Norte (ZEELN), Zoneamento Estadual publicado em
novembro de 2017, e tiveram como premissas o desenvolvimento responsável e
sustentável do município.
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Polícia investiga morte de uma jovem de 23 anos em Caraguatatuba

A cidade de Caraguatatuba registrou mais uma morte violenta tendo como vítima uma
mulher. O caso está sendo investigado pela polícia civil e ocorreu no bairro do
Massaguaçu, região norte da cidade, entre quarta e quinta-feira.
Uma jovem, de 23 anos, teria sido encontrada morta, atingida na cabeça pelo disparo de
uma arma, calibre 38. O corpo da jovem foi encontrado no sofá de uma residência. O tiro
atingiu a lateral da cabeça dela. A arma estaria numa das mãos da jovem.
Segundo informações da polícia, a arma pertenceria ao ex-patrão da jovem, que foi preso e
liberado após pagar uma fiança de R$ 5 mil. A prisão dele teria ocorrido pelo fato dele não
ter o registro da arma.
A polícia técnica teria feito exames residuográficos nas mãos dele e da jovem. O exame
serve para identificar a existência de resíduos de pólvora na mão, podendo indicar o autor
do disparo. O laudo ainda não teria sido divulgado pelo IC (Instituto de Criminalística).
A polícia investiga a morte da jovem, tratado aparentemente, como suposto suicídio. No
atestado de óbito dela consta como “morte suspeita”.
O corpo da jovem segue hoje para uma cidade do Pará, onde será sepultado. O translado
será feito de carro até São Paulo e de lá, às 22h35, seguirá de avião até a cidade onde ela
será enterrada neste sábado.
Em cerca de oito dias, cinco mulheres morreram violentamente em Caraguatatuba. No dia
15, uma mãe e duas filhas foram assassinadas no bairro Martim de Sá; na terça (20), uma
mulher foi morta pelo marido, que em seguida se suicidou, no bairro do Olaria.
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PM prende, em Caraguá, homem que matou mulher a facadas no Rio
de Janeiro

A Polícia Militar de Caraguatatuba prendeu, na quinta (22) e sexta-feira (23), dois homens
foragidos da justiça. Um deles, havia matado a mulher a facadas no Rio de Janeiro, em
2018 e vivia na cidade com documentos falsos.
Na noite de quinta (22), a equipe da Rocam, durante uma abordagem, no bairro do
Perequê-Mirim, região sul do município, deteve um homem, que usou um documento do
irmão para evitar a prisão.
Quando foi solicitado o documento pessoal dele, os policiais militares constaram que ele
tinha um mandado de prisão por um crime cometido em 2006. O homem foi encaminhado
até a delegacia de polícia, sendo em seguida, removido até o CDP (Centro de Detenção
Provisória).
Na noite de sexta (23), a polícia militar prendeu mais um foragido da justiça. O homem
estava em um barzinho do bairro do Sumaré e, também, portava um documento falso.
APM constatou que os dados do documento, na verdade, pertenciam a uma mulher.
A PM conseguiu identificar que o homem estava foragido do Rio de Janeiro, onde em 2018
havia matado uma mulher a facadas. Ele estava foragido na cidade, usando documentos
falsos. O homem foi levado para a delegacia da cidade e aguarda transferência para o
sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.
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Apresentador Tarcisio Matheus é preso em São Vicente

O apresentador Tarcisio Matheus, do Programa Costa Vip Brasil, foi preso neste sábado
(24) na cidade de São Vicente. Ele está detido no 1º Distrito Policial de São Vicente e
segundo informações iniciais ele seria transferido para Caraguatatuba na segunda ou terça
feira, mas informações mais recentes garantem que ele já estaria sendo transferido agora
a noite para Caraguatatuba.
A prisão temporária ocorreu a pedido da Polícia Civil de Caraguatatuba. Tarcisio foi preso
por volta das 16 horas e encaminhado ao 1º DP de São Vicente. O apresentador teria
acionado um advogado para que ele fosse colocado em uma cela sozinho. Tarcisio temia
ficar preso junto com outros presos. Não se sabe se por motivos de segurança ou devido a
Covid-19.
A prisão do apresentador foi confirmada pelo delegado titular de Caraguatatuba,
Wanderley Pagliarini. “Há um inquérito em curso para o fim de apurar um suposto delito
por ele praticado. Ocorre que ele não tem endereço fixo, não se encontra ele em nenhum
lugar. Ele mesmo diz em suas postagens que não tem paradeiro certo”, comentou o
delegado.
Segundo informações, Tarcisio está sendo intimado a prestar depoimentos desde o mês de
junho, mas a polícia não conseguia intimá-lo, porque ele não teria um endereço fixo. Com a
prisão temporária, o apresentador deverá ser ouvido pelas autoridades de Caraguatatuba e
liberado posteriormente.
O delegado não detalhou qual inquérito levou a prisão temporária de Tarcisio Matheus.
Apuramos que o apresentador tem seu nome envolvido em 19 processos, alguns deles, por
supostas calúnias e difamações, decorrentes de postagens nas redes sociais envolvendo
políticos de Caraguatatuba, como o atual prefeito Aguilar Junior e o seu irmão Tato Aguilar,
presidente da Câmara.
Tentamos falar com Tarcisio Matheus, no início da noite deste sábado, para saber quais os
motivos de sua prisão temporária, sem sucesso. Ligamos duas vezes para o seu celular, na
primeira, deu caixa postal, na segunda, ninguém atendeu. A reportagem tentará ouvi-lo na
segunda-feira (26), quando ele chegar a Caraguatatuba para ser ouvido na delegacia.

Clipping de Notícias: 24/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Salim Burihan

Fotos: Preso, Tarcisio Matheus tem quebra de sigilo em seus celulares
e computadores

Preso temporariamente, na tarde deste sábado, na cidade de São Vicente, por
determinação da justiça, o apresentador Tarcisio Matheus, de 51 anos, diretor do
programa Costa Vip Brasil, já foi transferido para a Delegacia de Caraguatatuba, onde
chegou por volta das 20 horas. Ele chegou escoltado e algemado, cabisbaixo, mas,
aparentemente, tranquilo.
A prisão temporária do apresentador Tarcisio Matheus foi solicitada no dia 12 deste mês
pelo Ministério Público Estadual uma vez que ele vinha sendo investigado por suposta
extorsão praticada contra o prefeito Aguilar Junior, conforme denúncia feita pelo próprio
prefeito em abril deste ano.
Consta que nas eleições do ano passado, o apresentador teria solicitado uma verba de R$
8 mil mensais para o seu programa Costa Vip Brasil, “caso contrário, não iria mais falar
sobre gestão pública, mas sim iria ‘meter a merda no ventilador’, que faria um inferno com
o Prefeito”, segundo consta nos autos.
A suposta extorsão teria sido confirmada pelas jornalistas Malu Baracat, na época
secretária de Comunicação e Mara Cirino, pertencente aos quadros da assessoria de
imprensa da Prefeitura local. Existiriam mensagens encaminhadas pelo whatsapp com
supostas ameaças veladas de causar prejuízos à imagem do prefeito, de divulgação de
falsas histórias a respeito de sua vida política e pessoal.
Foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos, mas Tarcisio Matheus não era
localizado para ser intimado. O delegado titular de Caraguatatuba Vanderley Pagliarini
decidiu então solicitar a sua prisão temporária.
O Ministério Público atendeu à solicitação no dia 12 passado, por entender, que diante da
gravidade concreta dos fatos apurados e para garantir a eficiência da investigação
criminal, o pedido de prisão temporária deveria ser deferido, considerando que o
averiguado não possuí residência fixa, estando atualmente em local certo e sabido, razão
pela qual a sua prisão garantirá a colheita de seu depoimento sobre as denúncias
apresentadas contra ele, mesmo com as investigações estando em sua fase inicial.
O mandado de busca e prisão temporária foi expedido pelo juiz Júlio da Silva Branchini, da
comarca de Caraguatatuba, ainda no dia 12 de julho. O juiz deixou claro que após os 30
dias, o apresentador deverá ser colocado em liberdade imediatamente, sem a necessidade
sequer de expedição do alvará de soltura, salvo se tiver sido decretada a prisão preventiva

ou prorrogado o prazo de prisão temporária.
O juiz determinou ainda que a autoridade policial deverá também lhe comunicar a data da
efetivação da prisão e encaminhar comprovante de que o preso foi submetido a exame de
corpo de delito. O juiz determinou ainda, a apreensão de eventuais objetos pessoais que
estiverem com Tarcisio Matheus no momento da prisão, bem como, a quebra de sigilo de
dados armazenados em telefones celulares, tablets ou aparelhos similares, eventualmente
apreendidos quando do cumprimento da ordem de prisão.
Tentamos falar com Tarcisio Matheus ainda quando ele se encontrava detido no 1º Distrito
Policial da cidade de São Vicente. Ligados duas vezes para o seu celular, sem sucesso.
Acreditamos que ele não pode atender porque o seu aparelho celular foi apreendido pelas
autoridades no momento de sua prisão.
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Tarcisio será questionado sobre suposta extorsão e suposto
envolvimento de autoridades na morte de Peron

Preso temporariamente, na tarde de sábado, na cidade de São Vicente, por determinação
da justiça e, transferido no mesmo dia para a Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, o
apresentador Tarcisio Matheus, de 51 anos, diretor do programa Costa Vip Brasil,
permanece incomunicável.
Estivemos na manhã deste domingo na Delegacia de Polícia para tentar ouvir a sua versão
sobre os motivos de sua prisão temporária, mas não foi permitido o contato com o
apresentador. Segundo informações da carceragem, a determinação é de que não seja
liberada a visita de amigos e da imprensa, mas apenas a entrada do advogado dele. O
advogado, cujo nome não foi divulgado, estaria em viagem e deve se apresentar na
delegacia ainda neste domingo para se inteirar do caso.
Procurado, também, na manhã deste domingo, o delegado titular de Caraguatatuba,
Vanderley Pagliarini, informou que não iria permitir que a imprensa tenha acesso a ele,
somente o advogado e familiares. O delegado disse ainda que não sabe quem é o
advogado constituído por Tarcisio Matheus.
Tarcisio permanece detido em uma cela isolada. Na noite de ontem, sábado, teria recebido
cobertores levados por uma amiga dele. Ele estaria bem. Pela manhã, tomou o café e
aguardar a presença do seu advogado. Tarcisio deverá ser ouvido na manhã desta
segunda (26) pelo delegado titular Vanderley Pagliarini.
No depoimento, Tarcisio deverá explicar a suposta extorsão praticada no ano passado
contra o prefeito Aguilar Junior. Consta que nas eleições do ano passado, o apresentador
teria solicitado uma verba de R$ 8 mil mensais para o seu programa Costa Vip Brasil, “caso
contrário, não iria mais falar sobre gestão pública, mas sim iria ‘meter a merda no
ventilador’, que faria um inferno com o Prefeito”, segundo consta nos autos.
O apresentador, também, deverá ser questionado sobre uma reportagem apresentada por
ele nas redes sociais, no dia 20 de abril deste ano, com supostas informações sobre a
morte do comerciante Josias Peron, assassinado em 2019. O empresário e comerciante foi
executado com tiros na cabeça no dia 30 de abril de 2019, quando tomava café da manhã
em sua pousada. A vítima, que mantinha relacionamento com políticos locais, teria
envolvimento com venda de imóveis, de veículos e agiotagem. O crime permanece até hoje
sem solução.

Na ocasião, Tarcísio Matheus postou um áudio de um suposto denunciante não
identificado, que teria acusado, sem apresentar provas, o prefeito e um secretário
municipal como mandantes do crime. A reportagem teve grande repercussão na cidade e
região. Segundo consta, Tarcisio terá que esclarecer dados apresentados na reportagem e
identificar o autor do áudio com as supostas denúncias feitas.
Prisão
O apresentador, após a representação feita pelas autoridades da cidade, não vinha sendo
localizado pela polícia civil para ser intimado e esclarecer os fatos. Segundo informações, o
apresentador mudava constantemente de endereço, mas mantinha seu programa nas
redes sociais. A prisão temporária do apresentador Tarcisio Matheus foi solicitada no dia 8
deste mês, acatada pelo Ministério Público Estadual, no dia 12 e determinada pela justiça,
no mesmo dia.
O Ministério Público atendeu à solicitação no dia 12 passado, por entender, que diante da
gravidade concreta dos fatos apurados e para garantir a eficiência da investigação
criminal, o pedido de prisão temporária deveria ser deferido, considerando que o
averiguado não possuí residência fixa, estando atualmente em local certo e sabido, razão
pela qual a sua prisão garantirá a colheita de seu depoimento sobre as denúncias
apresentadas contra ele, mesmo com as investigações estando em sua fase inicial.
O mandado de busca e prisão temporária foi expedido pelo juiz Júlio da Silva Branchini, da
comarca de Caraguatatuba, ainda no dia 12 de julho. O juiz deixou claro que após os 30
dias, o apresentador deverá ser colocado em liberdade imediatamente, sem a necessidade
sequer de expedição do alvará de soltura, salvo se tiver sido decretada a prisão preventiva
ou prorrogado o prazo de prisão temporária.
O juiz determinou ainda que a autoridade policial deverá também lhe comunicar a data da
efetivação da prisão e encaminhar comprovante de que o preso foi submetido a exame de
corpo de delito. O juiz determinou ainda, a apreensão de eventuais objetos pessoais que
estiverem com Tarcisio Matheus no momento da prisão, bem como, a quebra de sigilo de
dados armazenados em telefones celulares, tablets ou aparelhos similares, eventualmente
apreendidos quando do cumprimento da ordem de prisão.
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Caraguatatuba interdita ferros-velhos e aplica multas de mais de R$ 2
mil
Fiscalização teve início no final de junho e os estabelecimentos foram, inicialmente,
autuados por falta de alvará de funcionamento

As ações de fiscalização em ferro-velhos, desencadeada pela prefietura de Caraguatatuba,
por meio das Secretarias de Urbanismo 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 aconteceram em ferrovelhos 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 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.
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Morador de Caraguatatuba (SP) cai em golpe de venda de terreno e
tem prejuízo alto
João Pereira comprou terreno falso e denunciou o vendedor nas redes sociais

Um morador de Caraguatatuba, no Litoral Norte de SP, teve um grande prejuízo ao comprar
um terreno falso no bairro Jardim Tarumas.
Neste sábado (24), o pedreiro João Pereira denunciou o vendedor nas redes sociais.
“Pessoal, estou alertando a todos, postando a foto do vendedor. Tive um prejuízo alto. É
triste saber que hoje em dia tem pessoas que fazem isso com os pobres. Trabalhei a vida
inteira e vem um pilantra dessa e acaba com os nossos sonhos”, escreveu.
“Sou pai de quatro filhos. Muitas vezes deixei de dar o melhor para eles e guardar dinheiro
para sair do aluguel. Creio que se a Justiça dos homens não dá certo, a de Deus não
falha”, afirmou o pedreiro.
Pereira alerta os internautas para não cair no mesmo golpe. Ele comprou o terreno no ano
passado e quando foi construir a casa descobriu que a área já tinha dono. “Estava fazendo
a massa para encher as colunas (mais um prejuízo)”, comentou.
Segundo João, ao fazer contato com o falso vendedor, ele afirmou que não havia feito
nenhuma venda. Assinaturas e carimbos do cartório eram falsos. O falso vendedor trocou o
telefone e o endereço.
“Nunca mais o encontrei. Estou aqui para alertar vocês. Tomem cuidado”, concluiu o
pedreiro, após postar a foto de um homem em uma moto, que ele alega ser o falso
vendedor.
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Mar recua de forma impressionante e assusta moradores de
Caraguatatuba (SP); VÍDEO
Imagens gravadas na praia do Camaroeiro mostram barcos atolados e faixa de
areia muito maior que o normal

Moradores de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, ficaram assustados com o
recuo do mar na praia do Camaroeiro, na manhã deste domingo (25).
Um vídeo publicado na página Denuncie Aqui mostra uma faixa de areia muito maior que o
normal e até barcos atolados.
As imagens causaram preocupação. “O que acontecendo? É normal isso?”, escreveu um
internauta.
“Meu Deus! O que está acontecendo com a natureza?”, questionou outro. “Sinistro. Dá
muito medo. Esses dias estava cheio, depois ressaca derrubando quiosques e agora assim.
É orar e vigiar”, afirmou outro internauta.
Ainda nos comentários da publicação, alguns moradores trataram de acalmar os mais
preocupados. “A maré marcando -0,1m hoje pela manhã. Não é o fim do mundo, é o efeito
da lua na maré. A natureza não pode seguir o seu curso que é já o apocalipse”, disse um
internauta.
Mas por que isso acontece?
Apesar de parte dos moradores das áreas litorâneas estarem acostumados com maré
‘super baixa”, alguns ainda se assustam com o fenômeno.
Entretanto, exageros à parte, a maré baixíssima é causada por dois fatores: o primeiro é a
influência da lua cheia no mar, o que faz com que a diferença entre as marés baixa e alta
seja grande.
Os ventos, vindos do Nordeste e soprando em paralelo à costa brasileira, empurraram as
águas para sudoeste. Junto a isso, a fase cheia da Lua dos últimos dias intensificou a maré
baixa.
“Quando temos esses ventos vindos da direção norte paralelos ao litoral, soprando
persistentes e com forte intensidade, a água do mar acaba sendo ‘empilhada’: recuo das
águas”, explica Bianca Lobo, meteorologista do Climatempo.
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Caraguatatuba forma alunos no curso de NR11 – Operação de
Empilhadeira

A manhã desta sexta-feira (23) foi marcada pelo início de novas oportunidades. O Fundo
Social de Caraguatatuba encerrou o curso de NR11 – Operação de Empilhadeira,
promovido em parceria com o Senai no mês de junho.
Entregue pelas mãos do prefeito Aguilar Junior e da presidente do Fundo Social, Samara
Aguilar, 12 alunos receberam o tão sonhado certificado de conclusão. A capacitação teve
objetivo de desenvolver técnicas de operação de empilhadeira, seguindo procedimentos,
normas e legislação técnica de segurança, saúde e meio ambiente.
O formando Ricky de Queiroz Orizo, 32 anos, atualmente trabalha no setor educacional,
mas encontrou na formação uma nova área de atuação. “Me identifiquei bastante com
este ramo e com certeza vou buscar mais conhecimento para me aperfeiçoar neste
mercado de trabalho que vai me abrir muitas portas”, disse.
Na ocasião, Samara Aguilar parabenizou os formandos e desejou boa sorte na nova etapa
profissional. “Que este certificado da melhor escola abra muitas portas para vocês.
Importante que mantenham o cadastro atualizado no PAT, pois diariamente surgem novas
oportunidades de emprego”, destacou.
O prefeito Aguilar Junior ressaltou ser uma alegria poder proporcionar novas
oportunidades, por meio da qualificação profissional, principalmente neste momento que é
planejada a retomada econômica da cidade.
“Agora, mais do que nunca, a cidade precisa de pessoas qualificadas para atender as
necessidades do mercado pós-pandemia”, disse.
O Fundo Social agradece também a parceria com a empresa Litoral Pisos, situada no
Jardim Britânia, que cedeu espaço para a realização das aulas práticas.
O operador de empilhadeira é requisitado em muitos locais, já que seu trabalho é bastante
necessário em diversos segmentos da indústria e do comércio.
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Concurso da GCM da Prefeitura de Caraguatatuba registra 8% de
abstenções na entrega de documentos e investigação social

Os 857 (782 homens e 75 mulheres, incluindo os candidatos PCDs) aprovados do
Concurso Público 01/2019 de Guarda Civil Municipal (GCM) de 2ª classe da Prefeitura de
Caraguatatuba foram convocados para a Entrega de Documentos e Certidões para
Investigação Social (4ª Etapa/eliminatória) nos dias 28, 29 e 30 de junho; e 1º, 2, 5, 6, 7 e
8 de julho, na Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão.
Desse total de candidatos aptos para esta etapa, 59 homens e 11 deixaram de
comparecer nas datas especificadas na edição do Diário Oficial Eletrônico do Município
(Edital 561) do dia 14 de junho, perfazendo um índice de abstenções de 8%.
A Comissão do Concurso segue com a análise de documentos e investigação social. Os
candidatos devem acompanhar as atualizações nos editais publicados no Diário Oficial
Eletrônico e no site https://www.vunesp.com.br/PMCR1901. Questionamentos são
respondidos pelo e-mail transito@caraguatatuba.sp.gov.br. A Comissão do Concurso
também enfatiza que, mesmo após resultado da quarta etapa, a investigação social
seguirá até a conclusão do Curso de Formação de GCM, na 2ª fase.
Os aptos, de acordo com a necessidade da Administração Pública, continuam no certame
com a entrega do resultado do Exame Toxicológico de Larga Escala Realização de Exames
Médicos (5ª Etapa/eliminatória) e avançam para o Curso de Formação (classificatório e
eliminatório), na 2ª Fase.
O exame toxicológico de larga escala é de responsabilidade do candidato e deve ter data
de coleta de no máximo 30 dias (um mês) da apresentação, conforme o Item 11.2. do
edital de abertura.
A 2ª fase contará com o Curso de Formação de GCM de, no mínimo, 576 horas/aulas, de
acordo com o currículo para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança
Pública do Ministério da Justiça. O curso terá caráter eliminatório e classificatório.
Mais informações sobre o andamento do concurso da Guarda Civil da Prefeitura de
Caraguatatuba
estão
disponíveis
no
site
da
Vunesp,
no
link https://www.vunesp.com.br/PMCR1901.
Os aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração pública O edital
completo pode ser conferido na Edição 151 do Diário Oficial Eletrônico.
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Prefeitura realiza melhorias na estrada do Poço da Anta

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), responsável pela manutenção da
região sul da cidade, esteve durante esta semana na estrada do Poço da Anta realizando
diversas melhorias no local.
A estrada rural recebeu nivelamento mecânico com apoio de máquina
motoniveladora, desde o início do Centro de Detenção Provisória (CDP) até o final da
estrada no Centro Comunitário.
Após melhorias no trânsito, a Sesep iniciou os trabalhos de limpeza nas valas de
drenagem, visando melhorar o escoamento das águas, principalmente das nascentes que
descem pelo acostamento.
Ainda na região Sul, as ruas dos bairros Perequê-Mirim e Pegorelli recebem limpeza,
roçada e recolha dos resíduos descartados em vias públicas pela população, nos
chamados ‘pontos viciados’.
Na área de desassoreamento, o córrego que corta a região do Rio Claro recebe a limpeza
em caráter preventivo, evitando enchentes e alagamentos.
As equipes da Sesep também percorrem com limpeza e roçada os bairros Jardim
Primavera, Morro do Algodão e Golfinhos.
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ONG Instituto Mais Vida leva arte em grafite à Praça de Eventos do
Porto Novo

Crianças e adolescentes da ONG Instituto Mais Vida realizam nesta sexta-feira (23), na
Praça de Eventos do Porto Novo, novas pinturas em grafite. Por meio da arte, levam mais
cor e vida para a população que transita pelo local.
Segundo a ONG, a iniciativa foi autorizada pela Prefeitura de Caraguatatuba e a partir
disso, convidaram grafiteiros independentes da região para deixar o espaço, que já conta
com brinquedos e um campo de futebol para crianças que utilizam do local, bem mais
alegre.
O Instituto Mais Vida tem sede no bairro Pegorelli e visa atender crianças, adolescentes,
adultos, pessoas com deficiência e idosos com aulas de artes marciais, dança, artesanato
e espanhol.
Um dos grafiteiros, ‘Beto cultura de rua’, explica que o trabalho possui desenhos com um
tom mais realístico e divertido, levando mais cor para a Praça e alegria às crianças, com o
tema de fundo do mar e praias para combinar com a cidade de Caraguatatuba.
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Dia de São Cristovão tem carreata e benção de veículos em
Caraguatatuba

A Catedral do Divino Espírito Santo, de Caraguatatuba, realiza nesta sábado (24) uma série
de comemorações em homenagem a São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas.
Às 11h, será transmitida pela página do Facebook da catedral a retirada da imagem que
fica na rotatória de entroncamento entre as rodovias Tamoios (SP-99) e Rio-Santos (SP55).
Ela vai para a sede da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). O secretário Marcelo
Pereira conta que a equipe da prefeitura já preparou a limpeza do local que vai receber,
novamente, a imagem.
Às 18h, haverá benção dos veículos oficiais da prefeitura e depois carreata com a imagem
saindo em direção à Catedral, onde está prevista a Santa Missa, às 19h30, em louvor ao
Padroeiro dos Motoristas e benção dos veículos participantes.
História de São Cristovão em Caraguatatuba
Quem chega a Caraguatatuba, logo se depara com a praça 1º Centenário, na qual é
guardiã de uma pequena imagem de São Cristóvão, que recepciona os motoristas que se
dirigem ao Litoral Norte.
No ano de 1983, o jornalista Roberto Espíndola, que na época era vice-presidente da
associação das emissoras de rádio e televisão do Estado de São Paulo, costumava viajar
pelo interior, visitando algumas emissoras.
Em uma de suas viagens, Espíndola envolveu-se num grave acidente, mas invocando a
proteção de São Cristóvão, conseguiu sair ileso. Em sinal de gratidão, assumiu o
compromisso de trazer para Caraguatatuba a imagem do padroeiro dos motoristas, de
forma que pudesse ser reverenciado pelos que estão ao volante, estendendo a todos a sua
proteção.
A imagem veio, em carreata, da antiga igreja de São Cristóvão, que fica no bairro de
Campos Elíseos, em São Paulo, no dia 25 de julho, data do padroeiro, e foi recepcionada
pela população no alto da serra, junto ao posto Rodoviário.
Para ajudar na decoração do local, uma grande pedra foi retirada da Pedreira Massaguaçu
e fixada com concreto no trevo de acesso, para compor, juntamente com a imagem, o
Monumento a São Cristóvão. Numa cerimônia religiosa realizada no local, a imagem foi

abençoada por padres da Congregação do Sagrado Coração de Jesus que, convidados,
vieram de Taubaté para a bênção.
Desta forma, tomou forma a tradicional Carreata de São Cristóvão em Caraguatatuba.
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Caraguatatuba realiza pesquisa de demanda para identificar perfil do
turista

Até o próximo dia 12 de setembro a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria
de Turismo, realiza uma pesquisa de demanda para traçar o perfil do turismo na cidade.
O
questionário
pode
ser
acessado
por
meio
do
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU_VZn6D0BY4EX5E8YRj1Qsf2lbZIf_rYKlQN9wRIgwv0eA/viewform. O acesso também está disponível no
site da Prefeitura. O resultado fará parte da revisão do Planto Diretor de Turismo (PDTur).
São 18 peguntas que visam saber, entre outras, a origem do visitante, tempo de
permanência, idade, como descobriu Caraguatatuba, motivo da viagem, que meios de
transporte usou para chegar na cidade, se veio sozinho ou acompanhado, quanto gastou
ou pretende gastar, que tipo de atividades realizou e qual a avaliuação que faz da cidade.
De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a pesquisa é
importante porque estes dados serão usados para estudos e investimentos específicos.
“Turismo é economia e toda economia precisa de números. Levantamentos e avaliações
serão uma ação contínua nesta gestão”, reforça.
Ela informou ainda que porque enquanto estas ações serão de forma online, “mas na volta
dos eventos vamos colocar colaboradores para fazer pesquisas em todos nossos eventos,
para termos um mapeamento e fornecer dados para o nosso observatório do turismo”,
explica a secretária.
Os dados também farão parte do PDTur, que neste momento passa por revisão. A cada
dois anos deve ser refeito o Plano de Ação e a cada três anos acontece a revisão do PDTur,
instituído em 22 de março de 2018.
Em uma ação anterior, foi feito o questionário com a participação popular falando sobre o
que considera imprtante para o setor turístico. Agora, esse material é analisado pela
equipe de revisão e pode ser colocado no plano para a aplicação.
A Secretaria de Turismo também faz o inventário turístico e a propositura de um atrativo
exclusivo de interesse turístico. A última audiência pública da revisão do Plano Diretor
Turístico está prevista para setembro deste ano.
A comissão de revisão do PDTur é composta por integrantes do poder público – Secretarias
de Turismo, Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além

da Fundação Educacional de Cultura de Caraguatatuba (Fundacc).
Pela iniciativa privada há representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur),
Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis e
Pousadas (AHPC) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba.
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Caraguatatuba mantém vacinação contra Covid para jovens com mais
de 25 anos; mais de 2 mil serão vacinados na próxima semana

Caraguatatuba continua aplicando a vacina contra a Covid-19 em jovens com mais de 25
anos. Serão agendadas mais 2.080 pessoas para a vacinação na próxima semana, de
terça a sexta-feira. O agendamento ocorre para quem fez a solicitação da vacina no
aplicativo nos dias 15 e 16 de julho.
Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve
aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado.
Para ser vacinado é fundamental que a pessoa confirme o agendamento no
‘Caraguatatuba 156’, assim que receber a notificação, que acontece pelo próprio aplicativo
e também por e-mail.
Caso não confirme o agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação,
ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu
cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo
automaticamente para o fim da fila.
A cidade conclui hoje, 23, a vacinação contra a Covid-19 dos acima de 25 anos que
fizeram a solicitação até o dia 14 de julho.
Até quinta-feira (22), 5.108 pessoas foram vacinadas. Ainda nesta sexta (23) são
esperadas 1.236 pessoas para vacinação.
Segunda dose
A partir da próxima semana a segunda dose também será agendada através do ‘Vacina
Caragua’. Por isso, a orientação é que a pessoa aguarde o recebimento do push pelo
próprio aplicativo, ou e-mail, para completar a imunização. Muito importante que confirme,
assim como fez com o agendamento da primeira dose.
Doses aplicadas
Até esta sexta-feira (23), Caraguatatuba recebeu 94.228 doses de vacina. Desse total já
foram aplicadas 66.375 de primeira dose e 27.173 de segunda ou dose única. No geral, a
cidade aplicou 93.548 doses.
Hoje, 54% da população já recebeu a primeira dose e 22% está com a imunização
completa.
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Deputada Márcia Lia visita cidades do Litoral Norte

A deputada estadual Márcia Lia visita as cidades de Caraguatatuba, São Sebastião,
Ubatuba e Ilhabela nos próximos dias 26, 27 e 28 de julho para visitas a entidades, aldeias
e prefeituras, em reuniões de trabalho e para prestar contas de seu mandato em cidades
do Litoral Norte Paulista.
Entre as agendas, reuniões com o Conselho Municipal da Condição Feminina, com a
administração municipal e representante da Delegacia de Defesa da Mulher. Além dessas
agendas, a deputada visita a Associação de Amparo à Mulher Sebastianense, aldeias em
Ubatuba e a cidade de Ilhabela para encontro com lideranças.“Nosso mandato tem uma
atenção especial com o Litoral Norte, uma região lindíssima, rica em recursos naturais,
mas que precisa de atenção para a proteção das populações mais vulneráveis”, afirma a
deputada.
O mandato de Márcia Lia está presente no Litoral Norte com apoio nas demandas de
cidades da região, na indicação de emendas e representação parlamentar.
A deputada destinou três emendas, sendo R$100 mil para o Hospital Stella Maris e R$70
mil para o Grupo Aberto à Infância e Adolescência, de Ubatuba, e mais R$100 mil para
Santa Casa de Ubatuba, já pagos pelo estado.
No primeiro semestre deste ano, o mandato obteve uma grande vitória com a reativação
do Comitê de Combate ao Tráfico de Pessoas na cidade de São Sebastião, cuja área do
porto é vulnerável à ação de traficantes.
A Secretaria de Estado da Justiça reativou o comitê e o mandato trabalha para que haja
posse efetiva de seus membros.Outro trabalho importante do mandato, na área ambiental,
é o apoio à Rede de Manguezais do Litoral Norte.
A deputada apresentou o projeto de lei n° 268/2021, definindo o dia 26 de julho como Dia
Estadual de Proteção aos Manguezais, mesma data definida pela ONU, mundialmente.
“Dialogamos sobre esse projeto com técnicos e ativistas ambientais para garantir que a
proteção aos manguezais esteja sempre na agenda da sociedade local. É um PL com
objetivo educativo”, explica Márcia Lia.
A deputada tem também um trabalho de representação parlamentar, intermediando
demandas junto à Prefeitura de Caraguatatuba que preocupavam a comunidade escolar e
levados ao mandato pelo Coletivo Mulheres em Luta: alimentação escolar, acesso à

internet e o projeto de Educação de Jovens e Adultos.
Outro assunto que a deputada trabalha junto à Prefeitura de Ubatuba e Governo do Estado,
é para garantir aos indígenas das Aldeias Boa Vista, Rio Bonito e Acaray Mirim consigam
melhorias estruturais e de ensino.
COVID-19 Outra luta encampada pelo mandato da deputada Márcia Lia foi para a ativação
de leitos no Hospital Regional, em meados do ano passado, já durante a pandemia. “Nosso
mandato ficou ao lado da comunidade.
O Hospital que operava com o funcionamento de leitos do covid-19 era muito inferior à sua
capacidade. Foi uma luta, da comunidade e de várias lideranças, mas nós conseguimos
que os leitos fossem ativados”, lembra a deputada.
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Caraguatatuba forma alunos no curso de NR11 – Operação de
Empilhadeira

A manhã desta sexta-feira (23) foi marcada pelo início de novas oportunidades. O Fundo
Social de Caraguatatuba encerrou o curso de NR11 – Operação de Empilhadeira,
promovido em parceria com o Senai no mês de junho.
Entregue pelas mãos do prefeito Aguilar Junior e da presidente do Fundo Social, Samara
Aguilar, 12 alunos receberam o tão sonhado certificado de conclusão. A capacitação teve
objetivo de desenvolver técnicas de operação de empilhadeira, seguindo procedimentos,
normas e legislação técnica de segurança, saúde e meio ambiente.
O formando Ricky de Queiroz Orizo, 32 anos, atualmente trabalha no setor educacional,
mas encontrou na formação uma nova área de atuação. “Me identifiquei bastante com
este ramo e com certeza vou buscar mais conhecimento para me aperfeiçoar neste
mercado de trabalho que vai me abrir muitas portas”, disse.
Na ocasião, Samara Aguilar parabenizou os formandos e desejou boa sorte na nova etapa
profissional. “Que este certificado da melhor escola abra muitas portas para vocês.
Importante que mantenham o cadastro atualizado no PAT, pois diariamente surgem novas
oportunidades de emprego”, destacou.
O prefeito Aguilar Junior ressaltou ser uma alegria poder proporcionar novas
oportunidades, por meio da qualificação profissional, principalmente neste momento que é
planejada a retomada econômica da cidade.
“Agora, mais do que nunca, a cidade precisa de pessoas qualificadas para atender as
necessidades do mercado pós-pandemia”, disse.
O Fundo Social agradece também a parceria com a empresa Litoral Pisos, situada no
Jardim Britânia, que cedeu espaço para a realização das aulas práticas.
O operador de empilhadeira é requisitado em muitos locais, já que seu trabalho é bastante
necessário em diversos segmentos da indústria e do comércio.
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Caraguatatuba realiza pesquisa para identificar perfil do turismo na
cidade

Até o próximo dia 12 de setembro a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria
de Turismo, realiza uma pesquisa de demanda para traçar o perfil do turismo na cidade. O
questionário pode ser acessado por meio deste link, disponível também no site da
Prefeitura. O resultado fará parte da revisão do Planto Diretor de Turismo (PDTur).
São 18 peguntas que visam saber, entre outras, a origem do visitante, tempo de
permanência, idade, como descobriu Caraguatatuba, motivo da viagem, que meios de
transporte usou para chegar na cidade, se veio sozinho ou acompanhado, quanto gastou
ou pretende gastar, que tipo de atividades realizou e qual a avaliação que faz da cidade.
De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a pesquisa é
importante porque estes dados serão usados para estudos e investimentos específicos.
“Turismo é economia e toda economia precisa de números. Levantamentos e avaliações
serão uma ação contínua nesta gestão”, reforça.
Ela informou ainda que porque enquanto estas ações serão de forma online, “mas na volta
dos eventos vamos colocar colaboradores para fazer pesquisas em todos nossos eventos,
para termos um mapeamento e fornecer dados para o nosso observatório do turismo”,
explica a secretária.
Os dados também farão parte do PDTur, que neste momento passa por revisão. A cada
dois anos deve ser refeito o Plano de Ação e a cada três anos acontece a revisão do PDTur,
instituído em 22 de março de 2018.
Em uma ação anterior, foi feito o questionário com a participação popular falando sobre o
que considera imprtante para o setor turístico. Agora, esse material é analisado pela
equipe de revisão e pode ser colocado no plano para a aplicação.
A Secretaria de Turismo também faz o inventário turístico e a propositura de um atrativo
exclusivo de interesse turístico. A última audiência pública da revisão do Plano Diretor
Turístico está prevista para setembro deste ano.
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Concurso da GCM da Prefeitura de Caraguatatuba registra 8% de
abstenções na entrega de documentos e investigação social

Os 857 (782 homens e 75 mulheres, incluindo os candidatos PCDs) aprovados do
Concurso Público 01/2019 de Guarda Civil Municipal (GCM) de 2ª classe da Prefeitura de
Caraguatatuba foram convocados para a Entrega de Documentos e Certidões para
Investigação Social (4ª Etapa/eliminatória) nos dias 28, 29 e 30 de junho; e 1º, 2, 5, 6, 7 e
8 de julho, na Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão.
Desse total de candidatos aptos para esta etapa, 59 homens e 11 deixaram de
comparecer nas datas especificadas na edição do Diário Oficial Eletrônico do Município do
dia 14 de junho, perfazendo um índice de abstenções de 8%.
A Comissão do Concurso segue com a análise de documentos e investigação social. Os
candidatos devem acompanhar as atualizações nos editais publicados no Diário Oficial
Eletrônico e no site https://www.vunesp.com.br/PMCR1901. Questionamentos são
respondidos pelo e-mail transito@caraguatatuba.sp.gov.br. A Comissão do Concurso
também enfatiza que, mesmo após resultado da quarta etapa, a investigação social
seguirá até a conclusão do Curso de Formação de GCM, na 2ª fase
Os aptos, de acordo com a necessidade da Administração Pública, continuam no certame
com a entrega do resultado do Exame Toxicológico de Larga Escala Realização de Exames
Médicos (5ª Etapa/eliminatória) e avançam para o Curso de Formação (classificatório e
eliminatório), na 2ª Fase.
O exame toxicológico de larga escala é de responsabilidade do candidato e deve ter data
de coleta de no máximo 30 dias (um mês) da apresentação, conforme o Item 11.2. do
edital de abertura.
A 2ª fase contará com o Curso de Formação de GCM de, no mínimo, 576 horas/aulas, de
acordo com o currículo para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança
Pública do Ministério da Justiça. O curso terá caráter eliminatório e classificatório.
Mais informações sobre o andamento do concurso da Guarda Civil da Prefeitura de
Caraguatatuba estão disponíveis no site da Vunesp, clicando aqui.
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ONG "Instituto Mais Vida" leva grafite à Praça de Eventos do Porto
Novo

Crianças e adolescentes da ONG Instituto Mais Vida realizaram, na Praça de Eventos do
Porto Novo, novas pinturas em grafite.
Segundo a ONG, a iniciativa foi autorizada pela Prefeitura de Caraguatatuba e a partir
disso, convidaram grafiteiros independentes da região para deixar o espaço, que já conta
com brinquedos e um campo de futebol para crianças que utilizam do local, bem mais
alegre.
O Instituto Mais Vida tem sede no bairro Pegorelli e visa atender crianças, adolescentes,
adultos, pessoas com deficiência e idosos com aulas de artes marciais, dança, artesanato
e espanhol.
Um dos grafiteiros, ‘Beto cultura de rua’, explica que o trabalho possui desenhos com um
tom mais realístico e divertido, levando mais cor para a Praça e alegria às crianças, com o
tema de fundo do mar e praias para combinar com a cidade de Caraguatatuba.
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Caraguá realiza melhorias na estrada do Poço da Anta

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), responsável pela manutenção da
região sul da cidade, esteve na estrada do Poço da Anta realizando obras no local.
A estrada rural recebeu nivelamento mecânico com apoio de máquina motoniveladora,
desde o início do Centro de Detenção Provisória (CDP) até o final da estrada no Centro
Comunitário.
Após melhorias no trânsito, a Sesep iniciou os trabalhos de limpeza nas valas de
drenagem, visando melhorar o escoamento das águas, principalmente das nascentes que
descem pelo acostamento.
Ainda na região Sul, as ruas dos bairros Perequê-Mirim e Pegorelli recebem limpeza,
roçada e recolha dos resíduos descartados em vias públicas pela população, nos
chamados ‘pontos viciados’.
Na área de desassoreamento, o córrego que corta a região do Rio Claro recebe a limpeza
em caráter preventivo, evitando enchentes e alagamentos.
As equipes da Sesep também percorrem com limpeza e roçada os bairros Jardim
Primavera, Morro do Algodão e Golfinhos.
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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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Fiscalização por lombadas eletrônicas tem início no mês de agosto em
Caraguatatuba

As lombadas eletrônicas instaladas recentemente pela empresa DCT, passarão a multar a
partir de Agosto em Caraguatatuba.
Segundo informou o Secretário de Mobilidade e Proteção ao Cidadão, Marcel Giogetti ,
nesta sexta-feira (23/07), a empresa já assinou o contrato com a prefeitura e os
equipamentos de fiscalização já estão sendo instalados.
Inicialmente serão 16 equipamentos Controladores Eletrônicos de Velocidade (CEV), o
radar, Controladores Eletrônicos Misto (CEM), o radar de avanço de sinal, e Redutores
Eletrônicos de Velocidade (VER), as lombadas eletrônicas) dentro do perímetro urbano de
Caraguatatuba. Veja matéria que foi sugerida pelos nossos internautas.
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Concurso da GCM da Prefeitura de Caraguatatuba registra 8% de
abstenções na entrega de documentos e investigação social

Os 857 (782 homens e 75 mulheres, incluindo os candidatos PCDs) aprovados do
Concurso Público 01/2019 de Guarda Civil Municipal (GCM) de 2ª classe da Prefeitura de
Caraguatatuba foram convocados para a Entrega de Documentos e Certidões para
Investigação Social (4ª Etapa/eliminatória) nos dias 28, 29 e 30 de junho; e 1º, 2, 5, 6, 7 e
8 de julho, na Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão.
Desse total de candidatos aptos para esta etapa, 59 homens e 11 deixaram de
comparecer nas datas especificadas na edição do Diário Oficial Eletrônico do Município
(Edital 561) do dia 14 de junho, perfazendo um índice de abstenções de 8%.
A Comissão do Concurso segue com a análise de documentos e investigação social. Os
candidatos devem acompanhar as atualizações nos editais publicados no Diário Oficial
Eletrônico e no site https://www.vunesp.com.br/PMCR1901. Questionamentos são
respondidos pelo e-mail transito@caraguatatuba.sp.gov.br. A Comissão do Concurso
também enfatiza que, mesmo após resultado da quarta etapa, a investigação social
seguirá até a conclusão do Curso de Formação de GCM, na 2ª fase.
Os aptos, de acordo com a necessidade da Administração Pública, continuam no certame
com a entrega do resultado do Exame Toxicológico de Larga Escala Realização de Exames
Médicos (5ª Etapa/eliminatória) e avançam para o Curso de Formação (classificatório e
eliminatório), na 2ª Fase.
O exame toxicológico de larga escala é de responsabilidade do candidato e deve ter data
de coleta de no máximo 30 dias (um mês) da apresentação, conforme o Item 11.2. do
edital de abertura.
A 2ª fase contará com o Curso de Formação de GCM de, no mínimo, 576 horas/aulas, de
acordo com o currículo para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança
Pública do Ministério da Justiça. O curso terá caráter eliminatório e classificatório.
Mais informações sobre o andamento do concurso da Guarda Civil da Prefeitura de
Caraguatatuba
estão
disponíveis
no
site
da
Vunesp,
no
link https://www.vunesp.com.br/PMCR1901.
Os aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração pública O edital

completo pode ser conferido na Edição 151 do Diário Oficial Eletrônico.
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Prefeitura de Caraguá interdita três ferro-velhos na região sul da
cidade
Outros dois estabelecimentos foram autuados também na região sul

Nesta quarta-feira (21), a prefeitura de Caraguatatuba fiscalizou os ferro-velhos da cidade,
por meio das por meio das Secretarias de Urbanismo (Fiscalização de Posturas) e Saúde
(Vigilância Sanitária), com o apoio das polícias Civil e Militar. As ações resultaram na
interdição de três estabelecimentos e na autuação de outros dois.
As interdições aconteceram em ferro-velhos nos bairros Pegorelli, Perequê-Mirim e
Golfinhos, enquanto as autuações ocorreram no Pegorelli e Jardim Tarumãs. Todos os
bairros estão localizados na região sul da cidade.
De acordo com a prefeitura, a fiscalização iniciou no final de junho e os estabelecimentos
foram autuados por não terem o alvará de funcionamento. Foi estipulado um prazo para
que legalizassem a situação, o que não ocorreu, por isso houve a interdição e multa de R$
2.685,32 para cada um.
A ação faz parte da força-tarefa criada para coibir o furto de materiais nobres, de alto valor,
como fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros, gradis de ferro,
além de identificar possíveis receptadores.
Segundo a administração, até o momento 23 estabelecimentos foram notificados pelas
equipes da Fiscalização de Posturas e Vigilância Sanitária para apresentar o alvará e o
AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Se os documentos não forem
apresentados eles serão fechados.
A fiscalização tem como objetivo reduzir a quantidade de furtos no município e assim evitar
os transtornos gerados aos munícipes, que sofrem com falta de energia e falta de água nas
residências por causa dos atos criminosos.
A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue para o telefone
190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil.
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Caraguá: PM prende acusado de esfaquear mulher no Rio de Janeiro
O homem cometeu o crime na capital carioca e fugiu para o Litoral Norte; ele
estava foragido desde 2018

A Polícia Militar prendeu, na sexta-feira (23) à noite, um homem acusado de feminicídio no
Rio de Janeiro. Ele estava num bar do bairro Sumaré, em Caraguatatuba, e portava
documento falso.
O criminoso matou uma mulher a facadas e fugiu para o Litoral Norte. Ele estava foragido
há três anos.
Ao ver a viatura policial se aproximar do bar, ele ficou nervoso. Os policiais consultaram o
número do RG dele e constataram que o documento falso era de São Paulo e pertencia a
uma mulher
O indiciado foi levado para a delegacia de Caraguatatuba, de onde deverá ser transferido
para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.
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Incêndio em depósito de reciclagem mobiliza bombeiros em Caraguá
Corporação contou com o apoio de um caminhão-pipa da prefeitura para combater
o fogo

Na manhã desta segunda-feira (26), o Corpo de Bombeiros combateu um incêndio na zona
sul de Caraguatatuba, em um depósito de reciclagem e lixo a céu aberto.
De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 7h para atender
uma ocorrência de fogo em mato no bairro Porto Novo. Os bombeiros contaram com o
apoio de um caminhão-pipa da prefeitura para combater o fogo. As causas do incêndio não
foram informadas.
Até o momento desta publicação, o incêndio estava sob controle da equipe do CB.
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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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Caraguatatuba forma alunos no curso de NR11 – Operação de
Empilhadeira

A manhã desta sexta-feira (23) foi marcada pelo início de novas oportunidades. O Fundo
Social de Caraguatatuba encerrou o curso de NR11 – Operação de Empilhadeira,
promovido em parceria com o Senai no mês de junho.
Entregue pelas mãos do prefeito Aguilar Junior e da presidente do Fundo Social, Samara
Aguilar, 12 alunos receberam o tão sonhado certificado de conclusão. A capacitação teve
objetivo de desenvolver técnicas de operação de empilhadeira, seguindo procedimentos,
normas e legislação técnica de segurança, saúde e meio ambiente.
O formando Ricky de Queiroz Orizo, 32 anos, atualmente trabalha no setor educacional,
mas encontrou na formação uma nova área de atuação. “Me identifiquei bastante com
este ramo e com certeza vou buscar mais conhecimento para me aperfeiçoar neste
mercado de trabalho que vai me abrir muitas portas”, disse.
Na ocasião, Samara Aguilar parabenizou os formandos e desejou boa sorte na nova etapa
profissional. “Que este certificado da melhor escola abra muitas portas para vocês.
Importante que mantenham o cadastro atualizado no PAT, pois diariamente surgem novas
oportunidades de emprego”, destacou.
O prefeito Aguilar Junior ressaltou ser uma alegria poder proporcionar novas
oportunidades, por meio da qualificação profissional, principalmente neste momento que é
planejada a retomada econômica da cidade.
“Agora, mais do que nunca, a cidade precisa de pessoas qualificadas para atender as
necessidades do mercado pós-pandemia”, disse.
O Fundo Social agradece também a parceria com a empresa Litoral Pisos, situada no
Jardim Britânia, que cedeu espaço para a realização das aulas práticas.
O operador de empilhadeira é requisitado em muitos locais, já que seu trabalho é bastante
necessário em diversos segmentos da indústria e do comércio.
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Caraguatatuba mantém vacinação contra Covid para jovens com mais
de 25 anos; mais de 2 mil serão vacinados na próxima semana

Caraguatatuba continua aplicando a vacina contra a Covid-19 em jovens com mais de 25
anos. Serão agendadas mais 2.080 pessoas para a vacinação na próxima semana, de
terça a sexta-feira. O agendamento ocorre para quem fez a solicitação da vacina no
aplicativo nos dias 15 e 16 de julho.
Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve
aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado.
Para ser vacinado é fundamental que a pessoa confirme o agendamento no
‘Caraguatatuba 156’, assim que receber a notificação, que acontece pelo próprio aplicativo
e também por e-mail.
Caso não confirme o agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação,
ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu
cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo
automaticamente para o fim da fila.
A cidade conclui hoje, 23, a vacinação contra a Covid-19 dos acima de 25 anos que
fizeram a solicitação até o dia 14 de julho.
Até quinta-feira (22), 5.108 pessoas foram vacinadas. Ainda nesta sexta (23) são
esperadas 1.236 pessoas para vacinação.
Segunda dose
A partir da próxima semana a segunda dose também será agendada através do ‘Vacina
Caragua’. Por isso, a orientação é que a pessoa aguarde o recebimento do push pelo
próprio aplicativo, ou e-mail, para completar a imunização. Muito importante que confirme,
assim como fez com o agendamento da primeira dose.
Doses aplicadas
Até esta sexta-feira (23), Caraguatatuba recebeu 94.228 doses de vacina. Desse total já
foram aplicadas 66.375 de primeira dose e 27.173 de segunda ou dose única. No geral, a
cidade aplicou 93.548 doses.
Hoje, 54% da população já recebeu a primeira dose e 22% está com a imunização
completa.
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Caraguatatuba realiza pesquisa de demanda para identificar perfil do
turista

Até o próximo dia 12 de setembro a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria
de Turismo, realiza uma pesquisa de demanda para traçar o perfil do turismo na cidade.
O
questionário
pode
ser
acessado
por
meio
do
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU_VZn6D0BY4EX5E8YRj1Qsf2lbZIf_rYKlQN9wRIgwv0eA/viewform. O acesso também está disponível no
site da Prefeitura. O resultado fará parte da revisão do Planto Diretor de Turismo (PDTur).
São 18 peguntas que visam saber, entre outras, a origem do visitante, tempo de
permanência, idade, como descobriu Caraguatatuba, motivo da viagem, que meios de
transporte usou para chegar na cidade, se veio sozinho ou acompanhado, quanto gastou
ou pretende gastar, que tipo de atividades realizou e qual a avaliuação que faz da cidade.
De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a pesquisa é
importante porque estes dados serão usados para estudos e investimentos específicos.
“Turismo é economia e toda economia precisa de números. Levantamentos e avaliações
serão uma ação contínua nesta gestão”, reforça.
Ela informou ainda que porque enquanto estas ações serão de forma online, “mas na volta
dos eventos vamos colocar colaboradores para fazer pesquisas em todos nossos eventos,
para termos um mapeamento e fornecer dados para o nosso observatório do turismo”,
explica a secretária.
Os dados também farão parte do PDTur, que neste momento passa por revisão. A cada
dois anos deve ser refeito o Plano de Ação e a cada três anos acontece a revisão do PDTur,
instituído em 22 de março de 2018.
Em uma ação anterior, foi feito o questionário com a participação popular falando sobre o
que considera imprtante para o setor turístico. Agora, esse material é analisado pela
equipe de revisão e pode ser colocado no plano para a aplicação.
A Secretaria de Turismo também faz o inventário turístico e a propositura de um atrativo
exclusivo de interesse turístico. A última audiência pública da revisão do Plano Diretor
Turístico está prevista para setembro deste ano.
A comissão de revisão do PDTur é composta por integrantes do poder público – Secretarias
de Turismo, Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além
da Fundação Educacional de Cultura de Caraguatatuba (Fundacc).
Pela iniciativa privada há representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur),

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis e
Pousadas (AHPC) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba.
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ONG Instituto Mais Vida leva arte em grafite à Praça de Eventos do
Porto Novo

Crianças e adolescentes da ONG Instituto Mais Vida realizam nesta sexta-feira (23), na
Praça de Eventos do Porto Novo, novas pinturas em grafite. Por meio da arte, levam mais
cor e vida para a população que transita pelo local.
Segundo a ONG, a iniciativa foi autorizada pela Prefeitura de Caraguatatuba e a partir
disso, convidaram grafiteiros independentes da região para deixar o espaço, que já conta
com brinquedos e um campo de futebol para crianças que utilizam do local, bem mais
alegre.
O Instituto Mais Vida tem sede no bairro Pegorelli e visa atender crianças, adolescentes,
adultos, pessoas com deficiência e idosos com aulas de artes marciais, dança, artesanato
e espanhol.
Um dos grafiteiros, ‘Beto cultura de rua’, explica que o trabalho possui desenhos com um
tom mais realístico e divertido, levando mais cor para a Praça e alegria às crianças, com o
tema de fundo do mar e praias para combinar com a cidade de Caraguatatuba.
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Concurso da GCM da Prefeitura de Caraguatatuba registra 8% de
abstenções na entrega de documentos e investigação social

Os 857 (782 homens e 75 mulheres, incluindo os candidatos PCDs) aprovados do
Concurso Público 01/2019 de Guarda Civil Municipal (GCM) de 2ª classe da Prefeitura de
Caraguatatuba foram convocados para a Entrega de Documentos e Certidões para
Investigação Social (4ª Etapa/eliminatória) nos dias 28, 29 e 30 de junho; e 1º, 2, 5, 6, 7 e
8 de julho, na Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão.
Desse total de candidatos aptos para esta etapa, 59 homens e 11 deixaram de
comparecer nas datas especificadas na edição do Diário Oficial Eletrônico do Município
(Edital 561) do dia 14 de junho, perfazendo um índice de abstenções de 8%.
A Comissão do Concurso segue com a análise de documentos e investigação social. Os
candidatos devem acompanhar as atualizações nos editais publicados no Diário Oficial
Eletrônico e no site https://www.vunesp.com.br/PMCR1901. Questionamentos são
respondidos pelo e-mail transito@caraguatatuba.sp.gov.br. A Comissão do Concurso
também enfatiza que, mesmo após resultado da quarta etapa, a investigação social
seguirá até a conclusão do Curso de Formação de GCM, na 2ª fase.
Os aptos, de acordo com a necessidade da Administração Pública, continuam no certame
com a entrega do resultado do Exame Toxicológico de Larga Escala Realização de Exames
Médicos (5ª Etapa/eliminatória) e avançam para o Curso de Formação (classificatório e
eliminatório), na 2ª Fase.
O exame toxicológico de larga escala é de responsabilidade do candidato e deve ter data
de coleta de no máximo 30 dias (um mês) da apresentação, conforme o Item 11.2. do
edital de abertura.
A 2ª fase contará com o Curso de Formação de GCM de, no mínimo, 576 horas/aulas, de
acordo com o currículo para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança
Pública do Ministério da Justiça. O curso terá caráter eliminatório e classificatório.
Mais informações sobre o andamento do concurso da Guarda Civil da Prefeitura de
Caraguatatuba
estão
disponíveis
no
site
da
Vunesp,
no
link https://www.vunesp.com.br/PMCR1901.
Os aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração pública O edital
completo pode ser conferido na Edição 151 do Diário Oficial Eletrônico.
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Prefeitura realiza melhorias na estrada do Poço da Anta

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), responsável pela manutenção da
região sul da cidade, esteve durante esta semana na estrada do Poço da Anta realizando
diversas melhorias no local.
A estrada rural recebeu nivelamento mecânico com apoio de máquina motoniveladora,
desde o início do Centro de Detenção Provisória (CDP) até o final da estrada no Centro
Comunitário.
Após melhorias no trânsito, a Sesep iniciou os trabalhos de limpeza nas valas de
drenagem, visando melhorar o escoamento das águas, principalmente das nascentes que
descem pelo acostamento.
Ainda na região Sul, as ruas dos bairros Perequê-Mirim e Pegorelli recebem limpeza,
roçada e recolha dos resíduos descartados em vias públicas pela população, nos
chamados ‘pontos viciados’.
Na área de desassoreamento, o córrego que corta a região do Rio Claro recebe a limpeza
em caráter preventivo, evitando enchentes e alagamentos.
As equipes da Sesep também percorrem com limpeza e roçada os bairros Jardim
Primavera, Morro do Algodão e Golfinhos.
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Dia de São Cristovão tem carreata e benção de veículos em
Caraguatatuba

A Catedral do Divino Espírito Santo, de Caraguatatuba, realiza nesta sábado (24) uma série
de comemorações em homenagem a São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas.
Às 11h, será transmitida pela página do Facebook da catedral a retirada da imagem que
fica na rotatória de entroncamento entre as rodovias Tamoios (SP-99) e Rio-Santos (SP55).
Ela vai para a sede da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). O secretário Marcelo
Pereira conta que a equipe da prefeitura já preparou a limpeza do local que vai receber,
novamente, a imagem.
Às 18h, haverá benção dos veículos oficiais da prefeitura e depois carreata com a imagem
saindo em direção à Catedral, onde está prevista a Santa Missa, às 19h30, em louvor ao
Padroeiro dos Motoristas e benção dos veículos participantes.
História de São Cristovão em Caraguatatuba
Quem chega a Caraguatatuba, logo se depara com a praça 1º Centenário, na qual é
guardiã de uma pequena imagem de São Cristóvão, que recepciona os motoristas que se
dirigem ao Litoral Norte.
No ano de 1983, o jornalista Roberto Espíndola, que na época era vice-presidente da
associação das emissoras de rádio e televisão do Estado de São Paulo, costumava viajar
pelo interior, visitando algumas emissoras.
Em uma de suas viagens, Espíndola envolveu-se num grave acidente, mas invocando a
proteção de São Cristóvão, conseguiu sair ileso. Em sinal de gratidão, assumiu o
compromisso de trazer para Caraguatatuba a imagem do padroeiro dos motoristas, de
forma que pudesse ser reverenciado pelos que estão ao volante, estendendo a todos a sua
proteção.
A imagem veio, em carreata, da antiga igreja de São Cristóvão, que fica no bairro de
Campos Elíseos, em São Paulo, no dia 25 de julho, data do padroeiro, e foi recepcionada
pela população no alto da serra, junto ao posto Rodoviário.
Para ajudar na decoração do local, uma grande pedra foi retirada da Pedreira Massaguaçu
e fixada com concreto no trevo de acesso, para compor, juntamente com a imagem, o
Monumento a São Cristóvão. Numa cerimônia religiosa realizada no local, a imagem foi
abençoada por padres da Congregação do Sagrado Coração de Jesus que, convidados,
vieram de Taubaté para a bênção.

Desta forma, tomou forma a tradicional Carreata de São Cristóvão em Caraguatatuba.
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Caraguatatuba mantém vacinação contra Covid para jovens com mais
de 25 anos

Caraguatatuba continua aplicando a vacina contra a Covid-19 em jovens com mais de 25
anos. Serão agendadas mais 2.080 pessoas para a vacinação na próxima semana, de
terça a sexta-feira. O agendamento ocorre para quem fez a solicitação da vacina no
aplicativo nos dias 15 e 16 de julho.
Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve
aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado.
Para ser vacinado é fundamental que a pessoa confirme o agendamento no
‘Caraguatatuba 156’, assim que receber a notificação, que acontece pelo próprio aplicativo
e também por e-mail.
Caso não confirme o agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação,
ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu
cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo
automaticamente para o fim da fila.
A cidade conclui hoje, 23, a vacinação contra a Covid-19 dos acima de 25 anos que
fizeram a solicitação até o dia 14 de julho.
Até quinta-feira (22), 5.108 pessoas foram vacinadas. Ainda nesta sexta (23) são
esperadas 1.236 pessoas para vacinação.
Segunda dose
A partir da próxima semana a segunda dose também será agendada através do ‘Vacina
Caragua’. Por isso, a orientação é que a pessoa aguarde o recebimento do push pelo
próprio aplicativo, ou e-mail, para completar a imunização. Muito importante que confirme,
assim como fez com o agendamento da primeira dose.
Doses aplicadas
Até esta sexta-feira (23), Caraguatatuba recebeu 94.228 doses de vacina. Desse total já
foram aplicadas 66.375 de primeira dose e 27.173 de segunda ou dose única. No geral, a
cidade aplicou 93.548 doses.
Hoje, 54% da população já recebeu a primeira dose e 22% está com a imunização
completa.
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Concurso da GCM da Prefeitura de Caraguatatuba registra 8% de
abstenções na entrega de documentos e investigação social

Os 857 (782 homens e 75 mulheres, incluindo os candidatos PCDs) aprovados do
Concurso Público 01/2019 de Guarda Civil Municipal (GCM) de 2ª classe da Prefeitura de
Caraguatatuba foram convocados para a Entrega de Documentos e Certidões para
Investigação Social (4ª Etapa/eliminatória) nos dias 28, 29 e 30 de junho; e 1º, 2, 5, 6, 7 e
8 de julho, na Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão.
Desse total de candidatos aptos para esta etapa, 59 homens e 11 deixaram de
comparecer nas datas especificadas na edição do Diário Oficial Eletrônico do Município
(Edital 561) do dia 14 de junho, perfazendo um índice de abstenções de 8%.
A Comissão do Concurso segue com a análise de documentos e investigação social. Os
candidatos devem acompanhar as atualizações nos editais publicados no Diário Oficial
Eletrônico e no site https://www.vunesp.com.br/PMCR1901. Questionamentos são
respondidos pelo e-mail transito@caraguatatuba.sp.gov.br. A Comissão do Concurso
também enfatiza que, mesmo após resultado da quarta etapa, a investigação social
seguirá até a conclusão do Curso de Formação de GCM, na 2ª fase.
Os aptos, de acordo com a necessidade da Administração Pública, continuam no certame
com a entrega do resultado do Exame Toxicológico de Larga Escala Realização de Exames
Médicos (5ª Etapa/eliminatória) e avançam para o Curso de Formação (classificatório e
eliminatório), na 2ª Fase.
O exame toxicológico de larga escala é de responsabilidade do candidato e deve ter data
de coleta de no máximo 30 dias (um mês) da apresentação, conforme o Item 11.2. do
edital de abertura.
A 2ª fase contará com o Curso de Formação de GCM de, no mínimo, 576 horas/aulas, de
acordo com o currículo para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança
Pública do Ministério da Justiça. O curso terá caráter eliminatório e classificatório.
Mais informações sobre o andamento do concurso da Guarda Civil da Prefeitura de
Caraguatatuba
estão
disponíveis
no
site
da
Vunesp,
no
link https://www.vunesp.com.br/PMCR1901.
Os aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração pública O edital
completo pode ser conferido na Edição 151 do Diário Oficial Eletrônico.
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ONG Instituto Mais Vida leva arte em grafite à Praça de Eventos de
Caraguatatuba

Crianças e adolescentes da ONG Instituto Mais Vida realizam nesta sexta-feira (23), na
Praça de Eventos do Porto Novo, novas pinturas em grafite. Por meio da arte, levam mais
cor e vida para a população que transita pelo local.
Segundo a ONG, a iniciativa foi autorizada pela Prefeitura de Caraguatatuba e a partir
disso, convidaram grafiteiros independentes da região para deixar o espaço, que já conta
com brinquedos e um campo de futebol para crianças que utilizam do local, bem mais
alegre.
O Instituto Mais Vida tem sede no bairro Pegorelli e visa atender crianças, adolescentes,
adultos, pessoas com deficiência e idosos com aulas de artes marciais, dança, artesanato
e espanhol.
Um dos grafiteiros, ‘Beto cultura de rua’, explica que o trabalho possui desenhos com um
tom mais realístico e divertido, levando mais cor para a Praça e alegria às crianças, com o
tema de fundo do mar e praias para combinar com a cidade de Caraguatatuba.
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PAT de Caraguatatuba oferece 129 vagas de emprego nesta sextafeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba divulgou nesta sexta-feira (23),
mais de 129 vagas de emprego na cidade.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, munidos de RG, CPF, CTPS, PIS
e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré.
Quem optar pelo envio digital, o PAT continua recebendo currículos no email: vagaspatcaragua@gmail.com
Os candidatos devem encaminhar o currículo, juntamente com o número do CPF, nome e
código da vaga, para qual deseja se candidatar, facilitando a triagem e o encaminhamento
do currículo ao empregador.

Confira as vagas:
– Ajudante Geral de Oficina Mecânica (Limpeza)
– Auxiliar Administrativo *Possuir experiência no pacote Office*
– Auxiliar de Manutenção Predial
– Auxiliar Técnico
– Caldeireiro Industrial (30)
– Cuidador de Idoso
– Eletricista C.A (6)
– Eletricista de Autos
– Eletricista Montador (18)
– Encanador Industrial (4)
– Funileiro *CNH B*
– Funileiro
– Gerente Comercial
– Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo

– Mecânico de Automóvel *CNH B*
– Mecânico de Automóvel *CNH A/B*
– Mecânico de Caminhão
– Mecânico de Motores
– Mecânico Montador (2)
– Montador de Óculos
– Motorista de Caminhão Betoneira (12)
– Motorista de Caminhão Guincho *CNH D*
– Observador de Segurança Industrial (12)
– Oftalmologista
– Operador de Pá Carregadeira *CNH C/D* (3)
– Operador de Usina de Concreto (3)
– Padeiro Confeiteiro (2)
– Pintor de Automóveis *CNH B*
– Projetista de Móveis *Possuir conhecimento na ferramenta PROMOB*
– Representante Comercial Autônomo
– Serigrafista com experiência na CTPS *CNH A/B*
– Serralheiro de Alumínio
– Soldador (2)
– Técnico de Elétrica *URGENTE* (8)
– Terapeuta Ocupacional
– Vendedor
– Vendedor de Materiais de Construção (2)
– Vidraceiro *CNH A/B*
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DIOCESE DE CARAGUATATUBA INAUGURA NOVO PORTAL.

A Diocese de Caraguatatuba lança oficialmente nesta sexta-feira (23) seu novo portal
www.dicaragua.org.br. O domínio antigo sairá do ar. Este será o principal meio de
comunicação entre as 20 Paróquias e os fiéis. 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 internauta 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. @diocesecaraguatatuba
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RANCHO DE CAÇADORES ENCONTRADO DENTRO DO PESMAR EM
CARAGUATATUBA.

Um rancho de caçadores foi encontrado dentro do Parque Estadual da Serra do Mar
(Pesmar), no bairro Poço das Antas, em Caraguatatuba, na última quinta-feira (22). A
equipe da Ambiental, em ação conjunta com os guardas da Fundação Florestal,
incursionou em trilha de difícil acesso, com trechos de aclive elevado. A três horas de
distância da administração do parque encontrou o barraco de madeira que era utilizado
por caçadores. Utilizando procedimentos operacionais, realizaram a vistoria no local,
porém, ninguém foi localizado. Dentro do rancho encontraram uma armadilha para abate
de animais silvestres conhecida popularmente como canhãozinho, um sistema que utiliza
cartucho de espingarda que é acionada e dispara quando o animal tenta se alimentar da
comida deixada pelos caçadores. Foi localizada ainda armadilha utilizada para a captura
de tatu e outros petrechos. Não havia sinais de nenhum morador do local e nenhum
responsável localizado. Por se tratar de construção clandestina dentro de uma Unidade de
Conservação, a equipe demoliu o barraco e apreendeu os materiais ilegais encontrados. A
Ambiental informa que denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 3886-2200.
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FORAGIDO DA JUSTIÇA PRESO EM CARAGUATATUBA.

Um foragido da justiça foi capturado na última quinta-feira (22), no bairro Perequê-Mirim,
em Caraguatatuba. Segundo informou a polícia, uma equipe da Rocam (Ronda Ostensivas
com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar, localizou o acusado caminhando na rua,
quando os policiais suspeitaram do acusado que ao avistar a polícia apresentou um
comportamento suspeito. Durante abordagem o acusado ainda apresentou um RG do seu
irmão para tentar sair do flagrante, mas foi descoberto. Posteriormente apresentando seu
documento verdadeiro foi possível verificar que havia um mandado de prisão em seu
desfavor por um crime cometido no ano de 2006. O acusado foi levado para a delegacia
onde ficou recolhido à cadeia pública.
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MISSA E CARREATA PARA SÃO CRISTÓVÃO NESTE SÁBADO (24).

A Catedral do Divino Espírito Santo, de Caraguatatuba, realiza neste sábado (24) uma série
de comemorações em homenagem a São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. Às 11h,
será transmitida pela página do Facebook da catedral a retirada da imagem que fica na
rotatória de entroncamento entre as rodovias Tamoios (SP-99) e Rio-Santos (SP-55). Ela vai
para a sede da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). O secretário Marcelo Pereira conta
que a equipe da prefeitura já preparou a limpeza do local que vai receber, novamente, a
imagem. Às 18h, haverá benção dos veículos oficiais da prefeitura e depois carreata com a
imagem saindo em direção à Catedral, onde está prevista a Santa Missa, às 19h30, em
louvor ao padroeiro dos motoristas e benção dos veículos participantes. Quem chega a
Caraguatatuba, logo se depara com a praça 1º Centenário, que guarda uma pequena
imagem de São Cristóvão, recepcionando os motoristas que se dirigem ao Litoral Norte.
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ACUSADO DE FEMINICÍDIO NO RIO E FORAGIDO DESDE 2018 É PRESO
EM CARAGUATATUBA.

A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (23), um homem acusado de feminicídio
no Rio de Janeiro. Ele usava um documento falso e estava em um bar no bairro Sumaré. O
indivíduo é acusado de ter matado a mulher a facadas e estava foragido desde maio de
2018. A prisão foi efetuada por volta das 22h30, quando o indivíduo demonstrou
nervosismo ao perceber a viatura próxima ao bar. Abordado, ele apresentou um
documento falso. Ao consultar o número do registro, os policiais militares constataram que
o RG era de uma mulher de São Paulo. O indiciado foi levado para a Delegacia de
Caraguatatuba, de onde deverá ser transferido para o sistema prisional do Estado do Rio
de Janeiro.
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Acusado de matar a mulher a facadas no RJ é preso pela PM em
Caraguá; indivíduo era procurado desde 2018
A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (23/7), um homem acusado de feminicídio
no Rio de Janeiro. Ele usava um documento falso e estava em um bar no bairro Sumaré. O
indivíduo é acusado de ter matado a mulher a facadas e estava foragido desde maio de
2018.
A prisão foi efetuada por volta das 22h30, quando o indivíduo demonstrou nervosismo ao
perceber a viatura próxima ao bar. Abordado, ele apresentou um documento falso. Ao
consultar o número do registro, os policiais militares constataram que o RG era de uma
mulher de São Paulo.
O indiciado foi levado para a Delegacia de Caraguatatuba, de onde deverá ser transferido
para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.

