Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na
mídia.
NOTÍCIAS DOS DIAS
Segunda-Feira e Terça-Feira, 26 e 27 de Julho de 2021.
Tamoios News
Caraguatatuba
Entenda qual o papel da Defensoria Pública no combate à violência contra a
mulher
Caraguatatuba
Fiscalização impede baile funk e bar é autuado em Caraguatatuba
Radar Litoral
Caraguatatuba
Corpo de Bombeiros trabalha no combate a incêndio nesta manhã em depósito de
recicláveis na zona sul de Caraguá
Caraguatatuba
Com apoio da Polícia Militar, Força-Tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba impede
baile funk e bar é autuado
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba começa a semana com mais de 60 vagas de emprego
G1 Vanguarda
Caraguatatuba
Procurado por matar a mulher no Rio de Janeiro é preso quatro anos depois do
crime em Caraguá
Contra e Verso
Caraguatatuba
Tarcísio Matheus é preso em São Vicente
O Vale
Caraguatatuba
Depósito de reciclagem é atingido por incêndio em Caraguatatuba
Salim Burihan
Caraguatatuba
Juiz decreta prisão preventiva e Tarcisio deve ser transferido ao CDP de

Caraguatatuba
Caraguatatuba
Tarcisio Matheus deve ser colocado em liberdade após depor na delegacia
Sistema Costa Norte
Caraguatatuba
Incêndio a céu aberto mobiliza forças militares e levanta suspeitas, em
Caraguatatuba (SP)
Caraguatatuba
Em Caraguatatuba (SP), bandidos tentam assaltar chaveiro e proprietário desabafa:
“Vagabundos”
Portal Notícias do Litoral
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba instala novas aduelas do Canal Extravasor do Pontal
Santamarina
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba tem 64 vagas de emprego nesta segunda-feira (26)
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba retoma consultas com clínico geral das unidades de
saúde a partir da próxima segunda
Caraguatatuba
Rede municipal de ensino de Caraguatatuba inicia 2º semestre letivo
Caraguatatuba
Cursos de Editor de Vídeo e Excel Completo seguem com vagas abertas em
Caraguatatuba
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba adquire sete novos maquinários para intensificar
trabalhos de manutenção
Caraguatatuba
Procon de Caraguatatuba retoma audiências presenciais com fornecedores e
consumidores na 2ª quinzena de agosto
Caraguatatuba

Prefeitura de Caraguatatuba, SESI e CEF retomam cursos para moradores do
residencial Nova Caraguá II
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba impede baile funk e bar é autuado
Caraguatatuba
Professores do Esporte Adaptado de Caraguatatuba participam de Programa de
Desenvolvimento Paralímpico
Ilhabela Web
Caraguatatuba
Caraguatatuba instala novas aduelas do Canal Extravasor do Pontal Santamarina
012 News
Caraguatatuba
Incêndio atinge Travessa Pedro Juan em Caraguá
Caraguatatuba
Caraguatatuba realiza pesquisa para identificar perfil do turista
Caraguatatuba
Com restrições, Caraguatatuba inicia 2º semestre letivo da Rede Municipal
Repórter Online Litoral
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba tem 64 vagas de emprego nesta segunda-feira (26)
Meon
Caraguatatuba
Incêndio em depósito de reciclagem mobiliza bombeiros em Caraguá
Agora Vale
Caraguatatuba
Depósito de reciclagem pega fogo em Caraguatatuba
Fala Caraguá
Caraguatatuba
Cursos de Editor de Vídeo e Excel Completo seguem com vagas abertas em
Caraguatatuba
Caraguatatuba

PAT de Caraguatatuba tem 64 vagas de emprego nesta segunda-feira (26)
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba, SESI e CEF retomam cursos para moradores do
residencial Nova Caraguá II
Caraguatatuba
Professores do Esporte Adaptado de Caraguatatuba participam de Programa de
Desenvolvimento Paralímpico
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba impede baile funk e bar é autuado
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba instala novas aduelas do Canal Extravasor do Pontal
Santamarina
Caraguatatuba
Procon de Caraguatatuba retoma audiências presenciais com fornecedores e
consumidores na 2ª quinzena de agosto
Caraguatatuba
Rede municipal de ensino de Caraguatatuba inicia 2º semestre letivo
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba adquire sete novos maquinários para intensificar
trabalhos de manutenção
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba retoma consultas com clínico geral das unidades de
saúde a partir da próxima segunda
Caraguatatuba
Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebe doação de cerca de 70 novos
exemplares para seu acervo
Massagua News
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba retoma consultas com clínico geral das unidades de
saúde em agosto
Caraguatatuba

Rede municipal de ensino de Caraguatatuba inicia 2º semestre letivo
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba impede baile funk e bar é autuado
Litoral em Pauta
Caraguatatuba
16ª Caraguá A Gosto ganha nova categoria de “cafeterias”
Diário do Caiçara
Caraguatatuba
DEPÓSITO DE ENTULHOS PEGA FOGO EM CARAGUATATUBA.
Caraguatatuba
PREFEITURA DE CARAGUATATUBA REALIZA MELHORIAS NA ESTRADA DO POÇO DA
ANTA.
Caraguatatuba
FORÇA-TAREFA EM CARAGUÁ IMPEDE BAILE FUNK E BAR É INTERDITADO.
Band Vale
Caraguatatuba
Pindamonhangaba terá retorno as aulas 100% presencial somente em setembro
A Gazeta
Caraguatatuba
Depósito de reciclagem pega fogo em Caraguatatuba
Caraguatatuba
Com apoio da Polícia Militar, Força-Tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba impede
baile funk e bar é autuado
Web Rádio Studio
Notícias
Acusado de matar a mulher a facadas no RJ é preso pela PM em Caraguá; indivíduo
era procurado desde 2018
Notícias
Com apoio da Polícia Militar, Força-Tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba impede
baile funk e bar é autuado
Notícias

PAT de Caraguatatuba começa a semana com mais de 60 vagas de emprego
Revista Menu
Caraguatatuba
Camarão fica mais barato que acém com volta da pesca artesanal em
Caraguatatuba

Clipping de Notícias: 26/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Tamoios News

Entenda qual o papel da Defensoria Pública no combate à violência
contra a mulher

A Lei Maria da Penha (n. 11.340/2006) e a Lei do Feminicídio (13.104/15) são avanços
importantes nos direitos da mulher. São ferramentas para reprimir e punir a violência
doméstica. No Brasil, 230.160 mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica em
2020 segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
A norma prevê cinco tipos de violência doméstica ou familiar, são elas, a violência física,
psicológica, sexual, patrimonial e a violência moral. Essas formas de agressão muitas
vezes passam despercebidas, ocorrem em mais de um formato e tem consequências
graves para a vítima.
Esses casos devem ser denunciados na Delegacia de Polícia e na Defensoria Pública,
órgão público responsável para a promoção dos direitos humanos e assistência jurídica
dos grupos vulneráveis. Para entender como a instituição pode ajudar na defesa dos
direitos das mulheres, conversamos com a doutora Maria Camila Azevedo Barros,
defensora pública em Caraguatatuba.
Maria Camila explica que “a Defensoria Pública pode atuar desde a orientação jurídica em
casos concretos, por exemplo, postulando medidas protetivas de urgência ou ajuizando
ações de divórcio, dissolução de união estável, alimentos, etc, como também promovendo
educação em direitos, visando a prevenção e reflexão ao respeito do tema, e ainda
atuando – seja extra ou judicialmente – em prol dos direitos coletivos das mulheres vítimas
de violência”.
A Defensora Pública esclarece quais medidas devem ser tomadas para conseguir sair do
ciclo de violência “a violência doméstica é multifatorial. A situação de cada mulher vítima
de violência doméstica é única e precisa de um plano individualizado e interdisciplinar para
ruptura da espiral de violência. De toda forma, o primeiro passo para todas as vítimas é
reconhecer a situação de violência vivenciada e procurar auxílio dos órgãos de proteção. A
partir daí, será possível traçar o melhor processo/procedimento para superação da
situação de violência”.
Os muitos sentimentos envolvidos confundem algumas mulheres e as fazem acreditar em
uma possível mudança do agressor. Quando há desistência do andamento do processo,
esses casos são analisados com cuidado para entender as motivações da vítima: “nessas
situações cabe às autoridades de segurança pública, primeiramente, escutar ativamente

essas mulheres para compreender as razões delas. Se constatado que os motivos são por
dependência do agressor ou mesmo por medo, deve-se encaminhá-la aos órgãos de
proteção para acolhimento e orientação jurídica. Já se constatado que a decisão foi
tomada de forma livre, voluntária e após uma devida reflexão, entendo que as autoridades
de segurança pública devem apoiar a decisão da mulher e se colocar à disposição em caso
de repetição da situação de violência. O que não pode acontecer é uma culpabilização da
vítima, desestimulando-a a procurar os órgãos de proteção em caso de violência”.
Maria Camila explica ainda como o órgão busca proteger as crianças em famílias onde a
violência doméstica acontece: “a atuação da Defensoria na proteção dessas crianças e
adolescentes consiste na orientação jurídica e pode ser tanto extra, quanto judicialmente e
individual ou coletivamente. Assim, por exemplo, a Defensoria pode encaminhar a criança
ou adolescente vítima de violência aos órgãos de proteção do município; judicializar as
questões, a fim de assegurar os direitos delas; articular junto aos demais entes públicos a
estruturação da rede de assistência a essas crianças e adolescentes; promover a
educação em direitos etc”.
Em muitos casos medidas protetivas são necessárias para a segurança da vítima, confira
quais são: “as situações em que é possível a concessão das medidas protetivas de
urgência estão previstas na Lei 11.340/03, também conhecida como Lei Maria da Penha.
Via de regra, elas são admitidas em toda e qualquer situação de violência, mas sempre
observados os critérios de necessidade e adequação delas ao caso concreto. Aliás, as
medidas protetivas podem ser voltadas tanto aos agressores, por exemplo, determinando o
afastamento do lar, proibição de contato com a ofendida e familiares, como também à
vítima. Em relação a estas últimas, uma medida bastante importante é a criação de casas
abrigo para atender as mulheres em situação de emergência e que não possuem um lugar
seguro para ficar. Aqui em Caraguatatuba ainda não houve a instalação de uma casa
assim, mas já há previsão legislativa para tanto – Lei Municipal 1.130/2004 -. Antes da
pandemia, o Dr. Rodrigo Calejon, então Defensor Público aqui no município, participou de
um ciclo de reuniões com representantes da Prefeitura a respeito do tema. Esses infelizes
acontecimentos das últimas semanas servem para reavivar o debate sobre a necessidade
de alocamento orçamentário para concretização de uma casa abrigo na região”.
A Defensora se refere aos casos recentes de feminicídio ocorridos em Caraguatatuba, um
em que uma mãe e duas filhas foram mortas a facadas pelo ex-namorado, no bairro
Martim de Sá, e outro em que um homem matou a esposa e em seguida tirou a própria
vida, no bairro Olaria.
Como denunciar?
“Se você é vítima de violência doméstica e familiar pode procurar o CIAM (Centro Integrado
de Atendimento à Mulher), a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e também a Defensoria
Pública. Lembrando que, em razão da pandemia, os atendimentos da Defensoria Pública
estão sendo realizados, via de regra, por agendamento através do 0800 773 4340 ou do
site https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6795”
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) 3883-2585

O Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) fica na Avenida Cuiabá, 400, Indaiá
(próximo ao AME). Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Telefone: (12)
3883-9908
A Defensoria Pública de Caraguatatuba fica na R. Guaratinguetá, 72 – Sumaré, e atende
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. (12) 3883-2917
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Fiscalização impede baile funk e bar é autuado em Caraguatatuba

A força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba, composta pelas Secretarias de Urbanismo
(Postura), Saúde (Vigilância Sanitária Município e Estado), Fazenda (Comércio),
Desenvolvimento Social e Cidadania (Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes) e
Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar, impediu a realização de um baile funk
marcado para a noite do último sábado em um bar na Estrada do Rio Claro. O
estabelecimento foi interditado.
As equipes receberam denúncia e foram até o local, quando ainda haviam poucas pessoas.
Pulseirinhas foram recolhidas e bebidas manipuladas jogadas fora. O estabelecimento não
tinha autorização para realizar o evento, por isso foi autuado em R$ 3.740 e interditado.
Do outro lado da estrada mais um bar foi atuado em R$ 7.480,00, por não possuir licença
da Vigilância Sanitária para funcionamento e estar aberto após às 23h.
Durante todo o final de semana foram vistoriados cerca de 200 estabelecimentos
comerciais, atendidas 17 denúncias de perturbação de sossego, abordadas mais de 60
pessoas nas feiras para o uso de máscara, e desmontadas quatro barracas de camping na
praia.
A Fiscalização do Comércio abordou 25 ambulantes nas praias durante o dia e à noite, na
Martim de Sá. Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas em carrinhos.
Essa ação faz parte da força-tarefa contra fluxo/rolezinho que abordou 773 pessoas no
centro e na Martim de Sá, atentando para o uso de máscara. O Conselho Tutelar atendeu
16 adolescentes no bairro e no bar interditado.
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Corpo de Bombeiros trabalha no combate a incêndio nesta manhã em
depósito de recicláveis na zona sul de Caraguá

O Corpo de Bombeiros trabalha, nesta manhã de segunda-feira (26/7), no combate a
incêndio em depósito de entulho e recicláveis, no bairro Porto Novo, zona sul de
Caraguatatuba. Trata-se de local a céu aberto e, segundo os bombeiros, a situação está
sob controle.
O trabalho deve durar longo período. Além do caminhão do bombeiros, um caminhão pipa
da prefeitura apoia a operação.
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Com apoio da Polícia Militar, Força-Tarefa da Prefeitura de
Caraguatatuba impede baile funk e bar é autuado

A força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba, composta pelas Secretarias de Urbanismo
(Postura), Saúde (Vigilância Sanitária Município e Estado), Fazenda (Comércio),
Desenvolvimento Social e Cidadania (Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes) e
Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar, impediu a realização de um baile funk
marcado para a noite do último sábado (24) em um bar na Estrada do Rio Claro. O
estabelecimento foi interditado.
As equipes receberam denúncia e foram até o local, quando ainda haviam poucas pessoas.
Pulseirinhas foram recolhidas e bebidas manipuladas jogadas fora. O estabelecimento não
tinha autorização para realizar o evento, por isso foi autuado em R$ 3.740 e interditado.
Do outro lado da estrada mais um bar foi atuado em R$ 7.480,00, por não possuir licença
da Vigilância Sanitária para funcionamento e estar aberto após às 23h.
Durante todo o final de semana foram vistoriados cerca de 200 estabelecimentos
comerciais, atendidas 17 denúncias de perturbação de sossego, abordadas mais de 60
pessoas nas feiras para o uso de máscara, e desmontadas quatro barracas de camping na
praia.
A Fiscalização do Comércio abordou 25 ambulantes nas praias durante o dia e à noite, na
Martim de Sá. Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas em carrinhos.
Essa ação faz parte da força-tarefa contra fluxo/rolezinho que abordou 773 pessoas no
centro e na Martim de Sá, atentando para o uso de máscara. O Conselho Tutelar atendeu
16 adolescentes no bairro e no bar interditado.
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PAT de Caraguatatuba começa a semana com mais de 60 vagas de
emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 64
oportunidades de emprego. Dentre elas, 30 vagas para Operador de Loja, com atuação em
uma nova loja de departamentos que irá se instalar na cidade.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Técnico de Elétrica, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
Manutenção Predial, Balconista, Eletricista de Autos, Encarregado de Obras, Enfermeiro do
Trabalho, Funileiro, Gerente, Gerente de Quiosque, Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo,
Marceneiro, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Motores,
Montador de Esquadrias, Oftalmologista, Operador de Loja, Padeiro, Pintor de Automóveis,
Projetista de Móveis, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor Ativo de Crédito por
Telefone, Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados,
Vidraceiro.
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Procurado por matar a mulher no Rio de Janeiro é preso quatro anos
depois do crime em Caraguá
O crime aconteceu em 2017, mas o homem fugiu e usava o nome do irmão para
não levantar suspeitas.

Um homem de 38 anos foi preso em Caraguatatuba por matar a esposa no Rio de Janeiro
há quatro anos. A prisão ocorreu na última sexta-feira (23). Ele ficou foragido nesse período
e além de responder pela morte da mulher, ele ainda será indiciado por falsidade
ideológica.
De acordo com a Polícia Civil, ele teria fugido depois do crime e desde maio de 2017 era
procurado. Na noite de sexta-feira, moradores denunciaram que um homem procurado
pela polícia estava em um bar no bairro do Sumaré.
Policiais foram até o local, onde encontraram um suspeito com as características descritas.
O homem apresentou um documento, mas os policiais checaram a numeração da
identidade e perceberam que a documentação pertencia a uma mulher.
O homem foi levado para a delegacia, onde confessou que usava o nome do irmão e que o
documento apresentado era falso. Ele informou o nome para a polícia, que identificou o
suspeito como o responsável pela morte da esposa em 2017.
Ele foi preso e não tem direito a fiança. Ele vai responder por homicídio e falsidade
ideológica, crimes com pena de até 23 anos de prisão.
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Tarcísio Matheus é preso em São Vicente

O Ativista Cultural Tarcísio Matheus Rodrigues Alencastro foi preso na manhã do último
Sábado – 24 de Julho – no Hipermercado Carrefour de São Vicente devido a um Inquérito
sobre Extorsão a qual é acusado em Caraguatatuba. A prisão é temporária e pode ser
estendida, visto que nunca era encontrado para cumprir uma Intimação em seu nome.
Tarcísio Matheus é acusado de Extorsão pelo Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior e o
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Marcel Giorgetti com base em declarações
formuladas pelo Ativista Cultural em uma de suas Lives pelas Redes Sociais relacionado ao
homicídio do empresário Joasir Perón.
Durante a Live, Tarcísio Matheus exibiu um áudio onde uma pessoa não identificada alega
que o empresário foi morto por ordem do Prefeito de Caraguatatuba e que Marcelo teria
intermediado a contratação do matador. Com base nisso Prefeito e Giorgetti foram à
Delegacia de Polícia e elaboraram um Boletim de Ocorrência, apresentando provas e
gravações, acusando Matheus de Extorsão. Na ocasião o Ativista Cultural negou as
acusações, respondendo que o Boletim era uma represália política às denúncias feitas por
ele contra a má gestão do Chefe do Executivo local.
A prisão foi confirmada pela Delegacia de Polícia Civil de São Vicente, mais precisamente o
1º DP e a princípio ele ficaria naquela cidade do Litoral Sul do estado até Segunda-Feira,
quando seria transferido para Caraguatatuba, mas uma mudança repentina fez com que
fosse transferido na tarde de Sábado, chegando em Caraguatatuba a noite.
O Blog Contra & Verso recebeu informações de que o Advogado do Ativista, de nome
Milton, já teria elaborado um Habeas Corpus, porém o documento só será analisado pelo
Juiz Criminal do Fórum local, Júlio Branchini no período da tarde de Segunda-Feira, dia em
que o Fórum reabre. Não se pode afirmar com certeza que o Magistrado aceitará o Habeas
Corpus, pois o motivo do Mandado de Prisão Temporária pelo período de 30 dias está
relacionado com o fato de Tarcísio não ter endereço fixo e nunca ser encontrado pelos
Oficiais de Justiça para responder a Intimação sobre a acusação de Extorsão.
O Mandado de Prisão Temporária pelo período de 30 dias teve o deferimento do Ministério
Público e o pedido da autoridade policial para Busca e Apreensão do local onde for
encontrado, o que foi aceito parcialmente pelo Juiz Criminal de Caraguatatuba, para
execução em momento posterior.
Durante as suas Lives, Matheus alegava não ter um local fixo, um ponto de parada, por
temer ser morto, devido as denúncias que faz diariamente contra a atual gestão municipal.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de São Vicente, durante trânsito de Tarcísio de
Santos a São Vicente, dirigindo-se ao Carrefour daquela cidade, para orçar produtos da
Cesta Básica que seriam doados a famílias com necessidades durante a Pandemia no
Litoral Norte. Provavelmente um policial de Caraguatatuba viu a Live, identificou o seu
paradeiro e acionou seus colegas no Litoral Sul. Ao chegar no Carrefour os policiais já se
encontravam no local e o detiveram.
A série de Lives com acusações sem checagem ultrapassou as fronteiras de
Caraguatatuba, com a menção de áudios retratando pormenores da vida íntima e
particular do Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que recentemente separou-se de
sua esposa, Michele Veneziani. Devido a isso o Chefe do Executivo Sebastianense
conseguiu no final de Junho, junto ao Juiz Guilherme Kirschner que o Ativista fosse proibido
de mencionar o fato, bem como retirar das Redes Sociais o que já teria divulgado, sob
pena diária de R$ 1.000,00.
No início da noite de Sábado, um áudio circulou pelas Redes Sociais, de autoria da mãe do
Ativista, dando um resumo do caso e informando que o acusado estaria assistido, porém o
Juiz Criminal só daria qualquer parecer na Segunda-Feira no período da tarde. Ao final a
pessoa pede que orações sejam feitas pela libertação de Tarcísio. O Habeas Corpus é o
instrumento jurídico que libera um acusado ou detido para apuração ou julgamento em
liberdade e os requisitos básicos para liberação são endereço e emprego fixo.
Tarcísio Matheus obteve fama rarefeita por exibir programas sem qualquer padrão
jornalístico, onde denúncias eram feitas sem a devida checagem e muito menos ouvindo o
lado dos envolvidos para se apurar o fato. A falta de tato, sem qualquer padrão jornalístico
e visando uma ostentação e promoção obsessivas se mostrou recentemente, quando ao
participar de uma Audiência On Line sobre o caso de maus tratos para com a sua mãe,
simplesmente transmitiu a Audiência ao vivo, sendo descoberto pelo Juiz Criminal e
advertido imediatamente pelo ato sem autorização.
No fechamento deste texto, na noite de ontem, despacho do Juiz Gilberto Alaby Soubihe
Filho manteve a Prisão Preventiva de Tarcísio Matheus. O despacho não fala no pedido de
Habeas Corpus, mas presume-se que o advogado do Ativista tenha tentado libertá-lo
através deste instrumento jurídico.
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Depósito de reciclagem é atingido por incêndio em Caraguatatuba

Um incêndio atingiu um depósito de reciclagem e lixo a céu aberto na manhã desta
segunda-feira (26) em Caraguatatuba. Ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para uma ocorrência de fogo
em mato por volta das 7h, quando identificou que o incêndio ocorria no depósito na
Travessa Pedro Juan.
As equipes se encontram no local e realizam o combate ao fogo com o apoio de um
caminhão pipa da prefeitura.
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Juiz decreta prisão preventiva e Tarcisio deve ser transferido ao CDP
de Caraguatatuba

O juiz Gilberto Alaby Soubihe Filho determinou a prisão preventiva do apresentador Tarcisio
Matheus, diretor do programa Costa Vip Brasil. O apresentador estava preso
"temporariamente" desde sábado(24), denunciado por suposta extorsão.
Com a decisão, que transformou sua prisão de "temporária" em "preventiva", o
apresentador deverá permanecer preso até o final do inquérito instaurado ou do
julgamento. Caso não seja apresentado um habeas corpus por parte de seu advogado, o
apresentador deverá ser removido ao CDP(Centro de Detenção Provisória) de
Caraguatatuba onde deverá permanecer detido até o julgamento.
A decisão do juiz foi expedida ontem, domingo e deve ser atendida pelas autoridades
policiais nesta segunda(26). Em sua decisão, o juiz entendeu que o desencarceramento
demonstra risco maior ao interesse coletivo. De fato, o acusado está sendo investigado
pelo cometimento, em tese, do delito de extorsão, e pelo que se extrai dos documentos
juntados, encontram-se presentes fortes indícios de seu envolvimento com os delitos
noticiados nos autos de origem.
O juiz alegou ainda que, o investigado encontrava-se em local incerto, e, dada a gravidade
dos crimes em tese praticados, imprescindível a custódia temporária a fim de viabilizar
demais investigações. Verifico ainda que a ordem da prisão foi cumprida em Comarca
diversa, sendo que tal conduta demonstra claramente intenção de furtar-se à aplicação da
lei penal. Assento que, à primeira vista, permanecem inalterados os fundamentos que
levaram à manutenção do acusado no cárcere, não constando nos autos qualquer
elemento a ensejar concessão de liberdade...
Entenda
A prisão preventiva é utilizada como um instrumento do juiz em um inquérito policial
ou já na ação penal, ou seja, ela é um instrumento processual. Pode ser usada antes
da condenação do réu em ação penal ou criminal e até mesmo ser decretada pelo
juiz. Em ambos os casos, a prisão deve seguir os requisitos legais para ser aplicada,
regulamentados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva, da mesma forma que é requerida, pode ser revogada se no
decorrer do processo o juiz entender que ela não é mais necessária, ou pode ser
decretada mais de uma vez, se houver razões para tal. No caso do apresentador,

tudo indica que as condições para a sua prisão preventiva devem ser para evitar
que ele aja de forma a atrapalhar o processo ou a investigação ou destruir provas e
para evitar que após ser ouvido e supostamente condenado ele não fuja ou que a
Justiça seja impossibilitada, de alguma maneira, de aplicar a sentença que lhe foi
dada. Não existe recurso exclusivo contra a decisão que decreta a prisão
preventiva. A saída possível para evitá-la é pedindo um Habeas Corpus.
No caso do apresentador, ele foi denunciado por crime de extorsão, artigo 158 do
código penal – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar
que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Caso seja julgado e condenado, a pena é de
reclusão, de quatro a dez anos e multa.
Tarcisio Matheus tem seu nome envolvido em 19 processos, alguns deles, por supostas
calunias e difamações envolvendo políticos e até jornalistas.
Relembre o caso
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, é
acusado de suposto crime de extorsão. A justiça determinou ainda a quebra de sigilo de
dados armazenados em seu telefones celulares e computadores.
Tarcisio deverá ser ouvido hoje, segunda(26), pelo delegado titular de Caraguatatuba,
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, será questionado sobre uma reportagem apresentada por ele,
nas redes sociais, no dia 20 de abril deste ano, com informações sobre a morte do
comerciante Josias Peron, assassinado em 2019, crime até hoje não esclarecido pela
polícia.
Na ocasião, Tarcísio Matheus postou um áudio de um suposto denunciante não
identificado, que teria acusado algumas autoridades municipais como mandantes do
crime. A reportagem teve grande repercussão na cidade e região. Segundo consta, Tarcisio
terá que identificar para a polícia o autor do áudio com as denúncias feitas na reportagem.
Não conseguimos falar com o apresentador para ouvir sua versão sobre os motivos de sua
prisão preventiva. O apresentador permanecia até ontem, incomunicável. Segundo as
autoridades, apenas seu advogado e familiares poderiam ter acesso as visitas. Não foi
informado o nome do advogado que cuidará da defesa do apresentador.
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Tarcisio Matheus deve ser colocado em liberdade após depor na
delegacia

O apresentador Tarcisio Matheus, diretor do Programa Costa Vip Brasil, deverá ser
colocado em liberdade após depor na delegacia de Caraguatatuba. Ele não será transferido
ao CDP(Centro de Detenção Provisória), conforme o blog publicou na manhã desta
segunda(26), com base em decisão expedida ontem, domingo(25), pelo Gilberto Alaby
Soubihe Filho.
Segundo o delegado titular de Caraguatatuba, Vanderley Pagliarini, teria havido um erro ou
equívoco do cartorário que digitou a decisão do juiz. Na decisão, o juiz manteve a prisão
preventiva e não transformou a prisão temporária em preventiva.
O delegado Pagliarini informou que “a manifestação judicial, datada de ontem, é da lavra
do juiz Dr. Gilberto Alahby, que se encontrava no plantão. Ocorre que ontem eu comuniquei
ao Juízo o cumprimento do mandado, em São Vicente, com cópias dos documentos
relativos. O despacho dele se relaciona à regularidade e legalidade da prisão, e ao final
consta de fato “prisão preventiva”, mas isso seguramente se deu em virtude de algum
equívoco de digitação no cartório judicial”.
O delegado detalhou ainda que a prisão preventiva tem duração de cinco dias, isso quer
dizer, que o apresentador poderá ser liberado após depor e esclarecer todos os fatos.
Tarcisio somente seria preso e transferido ao CDP, caso fosse julgado e condenado, por
suposto crime de extorsão, cuja pena prevê reclusão de 4 a 10 anos.
O apresentador permanece detido em uma cela da delegacia de Caraguatatuba. Apenas
familiares e o advogado constituído por ele podem visita-lo. O delegado adiantou que o
advogado constituído por Tarcisio ainda não compareceu na delegacia. Não conseguimos
aindao nome do advogado e nem informações se o advogado impetrou um habeas corpus
ou qualquer outra medida para colocar o apresentador em liberdade.
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Incêndio a céu aberto mobiliza forças militares e levanta suspeitas,
em Caraguatatuba (SP)
Este é o segundo incêndio catastrófico na cidade em uma semana; desta vez fogo
atingiu depósito de entulhos e recicláveis

Um incêndio tomou conta de um depósito de entulhos e recicláveis, nesta segunda-feira
(26), em Caraguatatuba (SP). Segundo informações preliminares, foram mobilizados um
caminhão do Corpo de Bombeiros e um caminhão pipa da prefeitura.
O incêndio ocorreu em um deposito a céu aberto logo pela manhã, no bairro Porto Novo,
zona sul da cidade. O fogo foi controlado rapidamente, mas assustou moradores.
A operação segue em continuidade e investigação.
Outro incêndio suspeito ocorreu na cidade recentemente: O Mirante do Camaroeiro, ponto
turístico localizado na cidade de Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo, foi alvo de um
grande incêndio na última semana. Cerca de quatro hectares foram atingidos pelo fogo no
dia 19 de julho.
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Em Caraguatatuba (SP), bandidos tentam assaltar chaveiro e
proprietário desabafa: “Vagabundos”
Tentativa de roubo ocorreu no último final de semana no bairro Porto Novo

O proprietário de uma loja de serviços de chaveiro, no bairro Porto Novo, em
Caraguatatuba, no Litoral de SP, usou as redes socias no último fim de semana para
informar uma tentativa de assalto ao seu estabelecimento.
No post, ele desabafa e explica que os bandidos tentaram arrombar a porta de entrada da
loja por volta das 4h, segundo imagens das câmeras de segurança.
“Alguns vagabundos tentaram furtar a minha loja. Às 4h, cerca de três homens em carro
parecido com um Corsa Sedan prata tentaram estourar a porta de entrada. Não consegui
pegar a cara dos filhos da p..., fiquem de olho, pessoal”, escreveu.
Mesmo sem conseguir entrar na loja, os bandidos quebraram a porta com barras de ferro.
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Prefeitura de Caraguatatuba instala novas aduelas do Canal
Extravasor do Pontal Santamarina

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras, continua com as obras do
Canal Extravasor do bairro Pontal Santamarina, região sul do município.
Foi iniciada a instalação de novas aduelas, que tem como principal objetivo criar um ‘canal’
subterrâneo de águas, fazendo com que as mesmas circulem e deságuem no mar.
Conforme a Secretaria de Obras, cerca de 70% do trecho que fica na parte de baixo da SP55, sentido mar, está concluído, faltando cerca de 400 metros. A previsão de entrega é até
o fim de 2021.
Nas próximas semanas a Prefeitura vai realizar ainda uma intervenção na SP-55, próximo
ao Shopping Serramar, para a instalação de novas aduelas, com o objetivo de interligar o
canal extravasor ao bairro Jardim Britânia. Com isso, será necessário interromper
temporariamente o trânsito da avenida.
A administração municipal, para realizar a ação, conta com autorização e orientação do
Departamento de Estradas e Rodagem (DER).
O objetivo dessa obra é dar maior vazão às águas que desembocam no Rio Lagoa,
oriundas dos bairros Pontal Santamarina, Balneário dos Golfinhos, Jardim Britânia e parte
da Praia das Palmeiras. Além de contribuir para a diminuição de enchentes na região.
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PAT de Caraguatatuba tem 64 vagas de emprego nesta segunda-feira
(26)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 64
oportunidades de emprego. Dentre elas, 30 vagas para Operador de Loja, com atuação em
uma nova loja de departamentos que irá se instalar na cidade.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Técnico de Elétrica, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
Manutenção Predial, Balconista, Eletricista de Autos, Encarregado de Obras, Enfermeiro do
Trabalho, Funileiro, Gerente, Gerente de Quiosque, Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo,
Marceneiro, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Motores,
Montador de Esquadrias, Oftalmologista, Operador de Loja, Padeiro, Pintor de Automóveis,
Projetista de Móveis, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor Ativo de Crédito por
Telefone, Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados,
Vidraceiro.
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Prefeitura de Caraguatatuba retoma consultas com clínico geral das
unidades de saúde a partir da próxima segunda

A Prefeitura de Caraguatatuba irá retomar, a partir de 2 de agosto, as consultas com clínico
geral nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Com as agendas reduzidas,
as unidades estavam atendendo apenas 50% de sua capacidade.
A redução das agendas aconteceu devido a vacinação contra a Covid-19. As unidades são
fundamentais para imunizar a população, por isso parte da equipe precisou ser deslocada
para se dedicar a ação.
A redução também foi uma medida tomada pela Prefeitura para evitar aglomerações.
Entretanto, as unidades mantiveram algumas atividades, como acolhimento e atendimento
para hipertensos e diabéticos, consultas de pré-natal e puericultura.
Para retomar com 100% das agendas e outros serviços das unidades, a Prefeitura
contratou 25 auxiliares de enfermagem, através do contrato com a Organização Social
João Marchesi (OSJM). Desses, 18 já estão atuando nas unidades.
Os novos profissionais estão destinados exclusivamente à vacinação contra a Covid-19. Os
auxiliares e enfermeiros que já atuavam nas unidades irão retornar às suas atividades
rotineiras.
Agora, quem necessita de atendimento com o clínico geral para pedir exames,
encaminhamentos e acompanhamentos com especialistas já pode procurar a unidade de
saúde para agendar a consulta. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.
Serviço – Clique aqui para conferir o endereço de todas as unidades de saúde de
Caraguatatuba.
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Rede municipal de ensino de Caraguatatuba inicia 2º semestre letivo

A rede municipal de ensino de Caraguatatuba iniciou nesta segunda (26), o 2º semestre
letivo de 2021. Após duas semanas de recesso escolar, as atividades foram
retomadas nas 54 unidades escolares com alunos de todas as etapas: Educação Infantil e
Ensinos Fundamental I e II.
Desde 10 de maio as escolas do município voltaram a receber alunos de forma presencial,
com presença facultativa e capacidade reduzida. A rede segue com o modelo de ensino
híbrido (aulas presenciais e atividades remotas), com divisão das turmas em grupos e
revezamento semanal entre eles.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que a rede municipal de Caraguatatuba
retornou para o 2º semestre letivo, mantendo as definições aplicadas desde maio, quando
o município voltou a receber alunos de maneira presencial nas escolas.
“Optamos por permanecer com o percentual máximo de 35% de ocupação, seguindo os
protocolos de biossegurança, aos quais nossos alunos e educadores demonstraram plena
adaptação. Qualquer alteração no modelo de atendimento presencial será reavaliada e
divulgada nos canais oficiais da prefeitura”, concluiu.
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Cursos de Editor de Vídeo e Excel Completo seguem com vagas
abertas em Caraguatatuba

Devido à baixa procura, o Fundo Social de Caraguatatuba estendeu o prazo de inscrições
para os cursos de Editor de Vídeo e de Excel Completo, que ainda contam com vagas
abertas. As oportunidades são ofertadas gratuitamente e serão ministradas pelo Senai.
As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os interessados têm até sexta-feira (30) para se inscrever.
Os cursos são abertos para pessoas de qualquer idade, desde que seja morador de
Caraguatatuba. Na inscrição, é necessário levar documentos pessoais como RG e Título de
Eleitor e comprovante de residência.
A qualificação faz parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizadas no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302, no Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 09/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
– Curso Excel Completo
32 vagas – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/08 até 28/09 – carga horária de 80 horas
Conteúdo: Desenvolvimento de competências para elaborar e formatar planilhas utilizando
fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como:
SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, criar gráficos e mini
gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de
atuação, criar planilhas automatizadas, utilizando funções aninhadas, controles de

formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e
proteção dos dados. Criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados.
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Prefeitura de Caraguatatuba adquire sete novos maquinários para
intensificar trabalhos de manutenção

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep),
adquiriu sete novos maquinários, para auxiliar os trabalhos de limpeza urbana,
desassoreamento, terraplenagem e limpeza de fossa.
Os veículos foram apresentados no sábado (24), durante a carreata em homenagem ao
Dia de São Cristovão, padroeiro dos motoristas, onde houve uma benção dos veículos
oficiais.
O prefeito Aguilar Junior, acompanhado da primeira dama, Samara Aguilar, participaram
das comemorações ao Dia de São Cristovão. “Esses maquinários serão muito importantes
para os serviços de manutenção da nossa cidade, já que darão mais rapidez e vão
aumentar a qualidade dos serviços feitos pela Sesep”, destacou o prefeito.
Para reforçar os trabalhos da Sesep, foram adquiridas quatro retroescavadeiras JCB, para
limpeza urbana, desassoreamento de vala de drenagem, terraplenagem e demais
necessidades.
Um caminhão Iveco 24-280, equipado com tanque multiuso para limpeza de fossa e
desobstrução, além de duas mini pá carregadeira Bob Cat, também para auxiliar na
limpeza urbana, limpeza de valas e terraplenagem.
A Sesep também anunciou a aquisição de mais veículos para este ano, sendo um deles,
um caminhão carroceria equipado com guindaste (munck). O investimento nos novos
veículos gira em torno de R$ 2, 7 milhões.
No início do ano, a Prefeitura já havia adquirido outros seis maquinários intensificando o
serviço de limpeza urbana com caminhões para recolha de resíduos.
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Procon de Caraguatatuba retoma audiências presenciais com
fornecedores e consumidores na 2ª quinzena de agosto

As audiências presenciais entre fornecedores e consumidores do Procon, da Prefeitura de
Caraguatatuba, estão suspensas desde março de 2020 em decorrência da pandemia da
Covid-19. Com a queda das internações por complicações da doença e o avanço da
vacinação, o Procon reiniciará as audiências conciliatórias no dia 16 de agosto (segundafeira), observando todos os protocolos sanitários.
Em razão das restrições impostas pelo Plano SP para conter o avanço da doença do novo
coronavírus, o Procon criou o Termo de Notificação Conclusiva (TNC) para substituir a
abertura de reclamações presencialmente e audiências conciliatórias no período de
distanciamento social. A partir da formalização do Termo de Notificação Conclusiva (TNC),
os fornecedores tinham 30 dias para se manifestar por escrito e de forma conclusiva,
objetivando a solução das questões, com ciência dos reclamantes.
A melhora dos índices de saúde em todas as regiões do estado fez o Governo de São Paulo
estender o horário de funcionamento dos estabelecimentos das 21h para as 23h, com
abertura a partir das 6h, e ampliar a capacidade de ocupação de 40% para 60% na
atualização da Fase de Transição do Plano SP de julho. Caraguá segue com 31% dos 80
leitos de UTI Covid-19 com pacientes e 26% dos 153 leitos da Enfermaria Covid-19 com
internações.
Esse recuo nos casos graves da doença, fez o diretor do Procon, Aliex Moreira, programar o
retorno das conciliações presenciais entre empresas e clientes para o dia 16 de agosto.
“Antes da pandemia, o Procon realizava 10 audiências entre fornecedores e consumidores
diariamente, mas nessa retomada faremos apenas quatro tentativas de conciliações
diárias com uma hora de intervalo entre uma e outra, para higienização da sala. Somente o
representante da empresa, reclamante e o mediador do Procon vão participar da
audiência”, enfatiza.
O retorno das audiências conciliatórias poderá ser revisto levando em consideração o
aumento dos números de casos, internações e mortes por Covid-19. Para o registro da
reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou por meio de
terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de
2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda documentação
pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento
e outros. O Procon conta com 11 funcionários.

Via internet
O consumidor também pode fazer a queixa de forma online pelo email procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Após entrar em contato com o Procon de
Caraguatatuba, o cliente receberá um formulário para preencher com nome, documentos
pessoais, endereço, descrição do problema e toda documentação pertinente à reclamação,
como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Prefeitura de Caraguatatuba, SESI e CEF retomam cursos para
moradores do residencial Nova Caraguá II

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, retoma o Projeto de
Desenvolvimento Socioterritoral do Empreendimento Habitacional Nova Caragua II, no
Travessão, interrompido em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O programa
beneficiará 730 famílias residentes no local.
O projeto é uma parceria da Prefeitura de Caraguatatuba, Caixa Econômica Federal (CEF) e
o SESI e oferecerá, na segunda quinzena de agosto, palestras e cursos, entre eles: auxiliar
administrativo; servente de pedreiro; manicure; design de sobrancelha; e sistema de
aquecimento solar para água. Durante todo o desenvolvimento dessa proposta, os
beneficiados recebem acompanhamento de uma assistente social.
Esse programa social foi iniciado em agosto de 2019 e já ofereceu as seguintes
qualificações: empreendedorismo; noções de hotelaria; oficinas de cupcake, pães caseiros,
salgados assados e fritos; trufas e bombons; oficina de mini jardins; horta comunitária; arte
francesa; luminária; entre outras.
Também realizaram encontros onde foram tratadas questões como planejamento
financeiro e familiar, comunicação interpessoal, postura profissional, atendimento ao
cliente, entre outras.
O secretário de Habitação, Francisco Carlos Marcelino, comemora a volta das
qualificações. “Muitas pessoas ficaram sem emprego e fonte de renda por conta da
pandemia da Covid-19. A volta desses cursos proporcionará novas formas de obter
trabalho e renda, aos moradores do Nova Caraguá II, além de melhorias na qualidade de
vida da população local”, afirma.
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Prefeitura de Caraguatatuba impede baile funk e bar é autuado

A força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba, composta pelas Secretarias de Urbanismo
(Postura), Saúde (Vigilância Sanitária Município e Estado), Fazenda (Comércio),
Desenvolvimento Social e Cidadania (Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes) e
Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar, impediu a realização de um baile funk
marcado para a noite do último sábado em um bar na Estrada do Rio Claro. O
estabelecimento foi interditado.
As equipes receberam denúncia e foram até o local, quando ainda haviam poucas pessoas.
Pulseirinhas foram recolhidas e bebidas manipuladas jogadas fora. O estabelecimento não
tinha autorização para realizar o evento, por isso foi autuado em R$ 3.740 e interditado.
Do outro lado da estrada mais um bar foi atuado em R$ 7.480,00, por não possuir licença
da Vigilância Sanitária para funcionamento e estar aberto após às 23h.
Durante todo o final de semana foram vistoriados cerca de 200 estabelecimentos
comerciais, atendidas 17 denúncias de perturbação de sossego, abordadas mais de 60
pessoas nas feiras para o uso de máscara, e desmontadas quatro barracas de camping na
praia.
A Fiscalização do Comércio abordou 25 ambulantes nas praias durante o dia e à noite, na
Martim de Sá. Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas em carrinhos.
Essa ação faz parte da força-tarefa contra fluxo/rolezinho que abordou 773 pessoas no
centro e na Martim de Sá, atentando para o uso de máscara. O Conselho Tutelar atendeu
16 adolescentes no bairro e no bar interditado.
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Professores do Esporte Adaptado de Caraguatatuba participam de
Programa de Desenvolvimento Paralímpico

A equipe de professores e estagiário do setor de Esportes Adaptados da Prefeitura de
Caraguatatuba marcou presença no Programa de Desenvolvimento Paralímpico
(Paradens), realizado entre os dias 20 e 24, em São José dos Campos.
O Paradens é um projeto do governo de São Paulo e tem como objetivo fomentar e
incentivar o esporte Paralímpico com a criação de um mapeamento do Estado onde se
poderá pesquisar sobre a prática de modalidades e locais de treino na sua região e
oferecendo suporte e capacitação técnica aos profissionais.
O Programa levou a São José dos Campos professores de alto nível técnico com
experiência em esporte de alto rendimento para transmitir, por meio de aulas teóricas e
práticas, aos professores de educação física da rede pública e privada, fundamentos
básicos e adaptações necessárias para a prática das modalidades Bocha Adaptada,
Natação, GoalBall e Vôlei Sentado.
A professora de Caraguatatuba, Juliana Aparecida de Oliveira, foi uma das que participou
da capacitação. “Foi um aprendizado maravilhoso, com técnicos que já fizeram parte de
seleções brasileiras paralímpicas. Uma experiência profissional muito importante para o
aprimoramento dos treinos, ministrado por nós, aos paratletas do nosso município. Nosso
agradecimento pelo incentivo ao prefeito Aguilar Junior e ao secretário de Esportes Edvaldo
Ormindo da Silva”, declarou.
O técnico de natação da equipe de paratletas da cidade, Thiago Intrieri, disse que o curso
foi muito interessante para tirar dúvidas sobre metodologia de treinos e pedagogia. “As
aulas foram ministradas por pessoas que trouxeram esses esportes para o Brasil, que
atuam na área há 20 ou 30 anos e têm muito conhecimento para repassar. Foi muito
produtivo. Agora queremos formar novos profissionais em Caraguatatuba que queiram
trabalhar com esportes adaptados”, disse Intrieri.
Também participaram do Paradens, o técnico do paratletismo, Rodrigo Brandt, e o
estagiário Lucas Lorena Guida.
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Caraguatatuba instala novas aduelas do Canal Extravasor do Pontal
Santamarina

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras, continua com as obras do
Canal Extravasor do bairro Pontal Santamarina, região sul do município.
Foi iniciada a instalação de novas aduelas, que tem como principal objetivo criar um ‘canal’
subterrâneo de águas, fazendo com que as mesmas circulem e deságuem no mar.
Conforme a Secretaria de Obras, cerca de 70% do trecho que fica na parte de baixo da SP55, sentido mar, está concluído, faltando cerca de 400 metros. A previsão de entrega é até
o fim de 2021.
Nas próximas semanas a Prefeitura vai realizar ainda uma intervenção na SP-55, próximo
ao Shopping Serramar, para a instalação de novas aduelas, com o objetivo de interligar o
canal extravasor ao bairro Jardim Britânia. Com isso, será necessário interromper
temporariamente o trânsito da avenida.
A administração municipal, para realizar a ação, conta com autorização e orientação do
Departamento de Estradas e Rodagem (DER).
O objetivo dessa obra é dar maior vazão às águas que desembocam no Rio Lagoa,
oriundas dos bairros Pontal Santamarina, Balneário dos Golfinhos, Jardim Britânia e parte
da Praia das Palmeiras. Além de contribuir para a diminuição de enchentes na região.
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Incêndio atinge Travessa Pedro Juan em Caraguá

As equipes do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba junto de um caminhão pipa da
Prefeitura enfrentam um incêndio que se iniciou por volta das 07h na Travessa Pedro Juan
em Caraguá.
Ainda no local os Bombeiros constataram ser um centro de reciclagem e lixo a céu aberto.
Até o momento os militares continuam no combate ao fogo, sem maiores informações
sobre vítimas.
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Caraguatatuba realiza pesquisa para identificar perfil do turista

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, realiza até o dia 12 de
agosto 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).
No total são 18 perguntas que visam saber, 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.
Estes 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 realizado o questionário com a participação popular falando
sobre o que considera importante para o setor turístico. Agora, esse material é analisado
pela equipe de revisão e pode ser colocado no plano para a aplicação.
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).
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Com restrições, Caraguatatuba inicia 2º semestre letivo da Rede
Municipal

A rede municipal de ensino de Caraguatatuba iniciou, nesta segunda-feira (26), o 2º
semestre letivo de 2021. Após duas semanas de recesso escolar, as atividades foram
retomadas nas 54 unidades escolares com alunos de todas as etapas: Educação Infantil e
Ensinos Fundamental I e II.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que a rede municipal de Caraguatatuba
retornou mantendo as definições aplicadas desde maio, quando o município voltou a
receber alunos de maneira presencial nas escolas.
“Optamos por permanecer com o percentual máximo de 35% de ocupação, seguindo os
protocolos de biossegurança, aos quais nossos alunos e educadores demonstraram plena
adaptação. Qualquer alteração no modelo de atendimento presencial será reavaliada e
divulgada nos canais oficiais da prefeitura”, concluiu.
Desde 10 de maio as escolas do município voltaram a receber alunos de forma presencial,
com presença facultativa e capacidade reduzida. A rede segue com o modelo de ensino
híbrido (aulas presenciais e atividades remotas), com divisão das turmas em grupos e
revezamento semanal entre eles.
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PAT de Caraguatatuba tem 64 vagas de emprego nesta segunda-feira
(26)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 64
oportunidades de emprego. Dentre elas, 30 vagas para Operador de Loja, com atuação em
uma nova loja de departamentos que irá se instalar na cidade.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Técnico de Elétrica, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
Manutenção Predial, Balconista, Eletricista de Autos, Encarregado de Obras, Enfermeiro do
Trabalho, Funileiro, Gerente, Gerente de Quiosque, Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo,
Marceneiro, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Motores,
Montador de Esquadrias, Oftalmologista, Operador de Loja, Padeiro, Pintor de Automóveis,
Projetista de Móveis, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor Ativo de Crédito por
Telefone, Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados,
Vidraceiro.
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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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Depósito de reciclagem pega fogo em Caraguatatuba
Combate ao incêndio contou com apoio de um caminhão pipa da prefeitura

Por volta das 7h desta segunda-feira (26), o Corpo de Bombeiros atendeu a uma
ocorrência de incêndio na travessa Pedro Juan, em Caraguatatuba.
O fogo queimava em uma área a céu aberto, onde funcionava um depósito de reciclagem e
lixo. A equipe permaneceu no local realizando combate às chamas com o apoio de um
caminhão pipa da prefeitura do município.
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Cursos de Editor de Vídeo e Excel Completo seguem com vagas
abertas em Caraguatatuba

Devido à baixa procura, o Fundo Social de Caraguatatuba estendeu o prazo de inscrições
para os cursos de Editor de Vídeo e de Excel Completo, que ainda contam com vagas
abertas. As oportunidades são ofertadas gratuitamente e serão ministradas pelo Senai.
As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, situada na Rua
José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
13h30. Os interessados têm até sexta-feira (30) para se inscrever.
Os cursos são abertos para pessoas de qualquer idade, desde que seja morador de
Caraguatatuba. Na inscrição, é necessário levar documentos pessoais como RG e Título de
Eleitor e comprovante de residência.
A qualificação faz parte do Programa Empreenda Rápido do Sebrae e serão realizadas no
laboratório de informática da Univesp, na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar (Rua João
Marcelo, 302, no Estrela D’Alva).
Segue abaixo a programação dos cursos:
– Curso de Editor de Vídeo:
32 vagas – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 09/08 até 31/08 – carga horária de 68 horas
Conteúdo: O curso de Aperfeiçoamento Editor de Vídeo (Moviemaker) tem por objetivo
apresentar técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em
vídeos. O aluno vai aprender os passos de como criar uma animação, importação e
exportação de arquivos.
– Curso Excel Completo
32 vagas – duas turmas de 16 alunos (manhã e tarde)
Início do curso: 30/08 até 28/09 – carga horária de 80 horas
Conteúdo: Desenvolvimento de competências para elaborar e formatar planilhas utilizando
fórmulas e funções matemáticas, estatísticas, de data e hora, lógicas, de pesquisa, como:
SOMA, MÉDIA, SOMASE, CONT.SE, MÉDIASE, SE, PROCV, entre outras, criar gráficos e mini
gráficos, tendo em vista a produtividade e a solução de problemas em diferentes áreas de
atuação, criar planilhas automatizadas, utilizando funções aninhadas, controles de

formulário, importação de dados, gravação de macros, considerando a organização e
proteção dos dados. Criar tabelas e gráficos dinâmicos, subtotais e filtros avançados.
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PAT de Caraguatatuba tem 64 vagas de emprego nesta segunda-feira
(26)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 64
oportunidades de emprego. Dentre elas, 30 vagas para Operador de Loja, com atuação em
uma nova loja de departamentos que irá se instalar na cidade.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Técnico de Elétrica, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
Manutenção Predial, Balconista, Eletricista de Autos, Encarregado de Obras, Enfermeiro do
Trabalho, Funileiro, Gerente, Gerente de Quiosque, Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo,
Marceneiro, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Motores,
Montador de Esquadrias, Oftalmologista, Operador de Loja, Padeiro, Pintor de Automóveis,
Projetista de Móveis, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor Ativo de Crédito por
Telefone, Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados,
Vidraceiro.
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Prefeitura de Caraguatatuba, SESI e CEF retomam cursos para
moradores do residencial Nova Caraguá II

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, retoma o Projeto de
Desenvolvimento Socioterritoral do Empreendimento Habitacional Nova Caragua II, no
Travessão, interrompido em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O programa
beneficiará 730 famílias residentes no local.
O projeto é uma parceria da Prefeitura de Caraguatatuba, Caixa Econômica Federal (CEF) e
o SESI e oferecerá, na segunda quinzena de agosto, palestras e cursos, entre eles: auxiliar
administrativo; servente de pedreiro; manicure; design de sobrancelha; e sistema de
aquecimento solar para água. Durante todo o desenvolvimento dessa proposta, os
beneficiados recebem acompanhamento de uma assistente social.
Esse programa social foi iniciado em agosto de 2019 e já ofereceu as seguintes
qualificações: empreendedorismo; noções de hotelaria; oficinas de cupcake, pães caseiros,
salgados assados e fritos; trufas e bombons; oficina de mini jardins; horta comunitária; arte
francesa; luminária; entre outras.
Também realizaram encontros onde foram tratadas questões como planejamento
financeiro e familiar, comunicação interpessoal, postura profissional, atendimento ao
cliente, entre outras.
O secretário de Habitação, Francisco Carlos Marcelino, comemora a volta das
qualificações. “Muitas pessoas ficaram sem emprego e fonte de renda por conta da
pandemia da Covid-19. A volta desses cursos proporcionará novas formas de obter
trabalho e renda, aos moradores do Nova Caraguá II, além de melhorias na qualidade de
vida da população local”, afirma.
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Professores do Esporte Adaptado de Caraguatatuba participam de
Programa de Desenvolvimento Paralímpico

A equipe de professores e estagiário do setor de Esportes Adaptados da Prefeitura de
Caraguatatuba marcou presença no Programa de Desenvolvimento Paralímpico
(Paradens), realizado entre os dias 20 e 24, em São José dos Campos.
O Paradens é um projeto do governo de São Paulo e tem como objetivo fomentar e
incentivar o esporte Paralímpico com a criação de um mapeamento do Estado onde se
poderá pesquisar sobre a prática de modalidades e locais de treino na sua região e
oferecendo suporte e capacitação técnica aos profissionais.
O Programa levou a São José dos Campos professores de alto nível técnico com
experiência em esporte de alto rendimento para transmitir, por meio de aulas teóricas e
práticas, aos professores de educação física da rede pública e privada, fundamentos
básicos e adaptações necessárias para a prática das modalidades Bocha Adaptada,
Natação, GoalBall e Vôlei Sentado.
A professora de Caraguatatuba, Juliana Aparecida de Oliveira, foi uma das que participou
da capacitação. “Foi um aprendizado maravilhoso, com técnicos que já fizeram parte de
seleções brasileiras paralímpicas. Uma experiência profissional muito importante para o
aprimoramento dos treinos, ministrado por nós, aos paratletas do nosso município. Nosso
agradecimento pelo incentivo ao prefeito Aguilar Junior e ao secretário de Esportes Edvaldo
Ormindo da Silva”, declarou.
O técnico de natação da equipe de paratletas da cidade, Thiago Intrieri, disse que o curso
foi muito interessante para tirar dúvidas sobre metodologia de treinos e pedagogia. “As
aulas foram ministradas por pessoas que trouxeram esses esportes para o Brasil, que
atuam na área há 20 ou 30 anos e têm muito conhecimento para repassar. Foi muito
produtivo. Agora queremos formar novos profissionais em Caraguatatuba que queiram
trabalhar com esportes adaptados”, disse Intrieri.
Também participaram do Paradens, o técnico do paratletismo, Rodrigo Brandt, e o
estagiário Lucas Lorena Guida.
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Prefeitura de Caraguatatuba impede baile funk e bar é autuado

A força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba, composta pelas Secretarias de Urbanismo
(Postura), Saúde (Vigilância Sanitária Município e Estado), Fazenda (Comércio),
Desenvolvimento Social e Cidadania (Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes) e
Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar, impediu a realização de um baile funk
marcado para a noite do último sábado em um bar na Estrada do Rio Claro. O
estabelecimento foi interditado.
As equipes receberam denúncia e foram até o local, quando ainda haviam poucas pessoas.
Pulseirinhas foram recolhidas e bebidas manipuladas jogadas fora. O estabelecimento não
tinha autorização para realizar o evento, por isso foi autuado em R$ 3.740 e interditado.
Do outro lado da estrada mais um bar foi atuado em R$ 7.480,00, por não possuir licença
da Vigilância Sanitária para funcionamento e estar aberto após às 23h.
Durante todo o final de semana foram vistoriados cerca de 200 estabelecimentos
comerciais, atendidas 17 denúncias de perturbação de sossego, abordadas mais de 60
pessoas nas feiras para o uso de máscara, e desmontadas quatro barracas de camping na
praia.
A Fiscalização do Comércio abordou 25 ambulantes nas praias durante o dia e à noite, na
Martim de Sá. Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas em carrinhos.
Essa ação faz parte da força-tarefa contra fluxo/rolezinho que abordou 773 pessoas no
centro e na Martim de Sá, atentando para o uso de máscara. O Conselho Tutelar atendeu
16 adolescentes no bairro e no bar interditado.
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Prefeitura de Caraguatatuba instala novas aduelas do Canal
Extravasor do Pontal Santamarina

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras, continua com as obras do
Canal Extravasor do bairro Pontal Santamarina, região sul do município.
Foi iniciada a instalação de novas aduelas, que tem como principal objetivo criar um ‘canal’
subterrâneo de águas, fazendo com que as mesmas circulem e deságuem no mar.
Conforme a Secretaria de Obras, cerca de 70% do trecho que fica na parte de baixo da SP55, sentido mar, está concluído, faltando cerca de 400 metros. A previsão de entrega é até
o fim de 2021.
Nas próximas semanas a Prefeitura vai realizar ainda uma intervenção na SP-55, próximo
ao Shopping Serramar, para a instalação de novas aduelas, com o objetivo de interligar o
canal extravasor ao bairro Jardim Britânia. Com isso, será necessário interromper
temporariamente o trânsito da avenida.
A administração municipal, para realizar a ação, conta com autorização e orientação do
Departamento de Estradas e Rodagem (DER).
O objetivo dessa obra é dar maior vazão às águas que desembocam no Rio Lagoa,
oriundas dos bairros Pontal Santamarina, Balneário dos Golfinhos, Jardim Britânia e parte
da Praia das Palmeiras. Além de contribuir para a diminuição de enchentes na região.
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Procon de Caraguatatuba retoma audiências presenciais com
fornecedores e consumidores na 2ª quinzena de agosto

As audiências presenciais entre fornecedores e consumidores do Procon, da Prefeitura de
Caraguatatuba, estão suspensas desde março de 2020 em decorrência da pandemia da
Covid-19. Com a queda das internações por complicações da doença e o avanço da
vacinação, o Procon reiniciará as audiências conciliatórias no dia 16 de agosto (segundafeira), observando todos os protocolos sanitários.
Em razão das restrições impostas pelo Plano SP para conter o avanço da doença do novo
coronavírus, o Procon criou o Termo de Notificação Conclusiva (TNC) para substituir a
abertura de reclamações presencialmente e audiências conciliatórias no período de
distanciamento social. A partir da formalização do Termo de Notificação Conclusiva (TNC),
os fornecedores tinham 30 dias para se manifestar por escrito e de forma conclusiva,
objetivando a solução das questões, com ciência dos reclamantes.
A melhora dos índices de saúde em todas as regiões do estado fez o Governo de São Paulo
estender o horário de funcionamento dos estabelecimentos das 21h para as 23h, com
abertura a partir das 6h, e ampliar a capacidade de ocupação de 40% para 60% na
atualização da Fase de Transição do Plano SP de julho. Caraguá segue com 31% dos 80
leitos de UTI Covid-19 com pacientes e 26% dos 153 leitos da Enfermaria Covid-19 com
internações.
Esse recuo nos casos graves da doença, fez o diretor do Procon, Aliex Moreira, programar o
retorno das conciliações presenciais entre empresas e clientes para o dia 16 de agosto.
“Antes da pandemia, o Procon realizava 10 audiências entre fornecedores e consumidores
diariamente, mas nessa retomada faremos apenas quatro tentativas de conciliações
diárias com uma hora de intervalo entre uma e outra, para higienização da sala. Somente o
representante da empresa, reclamante e o mediador do Procon vão participar da
audiência”, enfatiza.
O retorno das audiências conciliatórias poderá ser revisto levando em consideração o
aumento dos números de casos, internações e mortes por Covid-19. Para o registro da
reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou por meio de
terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de
2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda documentação
pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento
e outros. O Procon conta com 11 funcionários.
Via internet

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online pelo email procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Após entrar em contato com o Procon de
Caraguatatuba, o cliente receberá um formulário para preencher com nome, documentos
pessoais, endereço, descrição do problema e toda documentação pertinente à reclamação,
como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Rede municipal de ensino de Caraguatatuba inicia 2º semestre letivo

A rede municipal de ensino de Caraguatatuba iniciou nesta segunda (26), o 2º semestre
letivo de 2021. Após duas semanas de recesso escolar, as atividades foram
retomadas nas 54 unidades escolares com alunos de todas as etapas: Educação Infantil e
Ensinos Fundamental I e II.
Desde 10 de maio as escolas do município voltaram a receber alunos de forma presencial,
com presença facultativa e capacidade reduzida. A rede segue com o modelo de ensino
híbrido (aulas presenciais e atividades remotas), com divisão das turmas em grupos e
revezamento semanal entre eles.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que a rede municipal de Caraguatatuba
retornou para o 2º semestre letivo, mantendo as definições aplicadas desde maio, quando
o município voltou a receber alunos de maneira presencial nas escolas.
“Optamos por permanecer com o percentual máximo de 35% de ocupação, seguindo os
protocolos de biossegurança, aos quais nossos alunos e educadores demonstraram plena
adaptação. Qualquer alteração no modelo de atendimento presencial será reavaliada e
divulgada nos canais oficiais da prefeitura”, concluiu.
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Prefeitura de Caraguatatuba adquire sete novos maquinários para
intensificar trabalhos de manutenção

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep),
adquiriu sete novos maquinários, para auxiliar os trabalhos de limpeza urbana,
desassoreamento, terraplenagem e limpeza de fossa.
Os veículos foram apresentados no sábado (24), durante a carreata em homenagem ao
Dia de São Cristovão, padroeiro dos motoristas, onde houve uma benção dos veículos
oficiais.
O prefeito Aguilar Junior, acompanhado da primeira dama, Samara Aguilar, participaram
das comemorações ao Dia de São Cristovão. “Esses maquinários serão muito importantes
para os serviços de manutenção da nossa cidade, já que darão mais rapidez e vão
aumentar a qualidade dos serviços feitos pela Sesep”, destacou o prefeito.
Para reforçar os trabalhos da Sesep, foram adquiridas quatro retroescavadeiras JCB, para
limpeza urbana, desassoreamento de vala de drenagem, terraplenagem e demais
necessidades.
Um caminhão Iveco 24-280, equipado com tanque multiuso para limpeza de fossa e
desobstrução, além de duas mini pá carregadeira Bob Cat, também para auxiliar na
limpeza urbana, limpeza de valas e terraplenagem.
A Sesep também anunciou a aquisição de mais veículos para este ano, sendo um deles,
um caminhão carroceria equipado com guindaste (munck). O investimento nos novos
veículos gira em torno de R$ 2, 7 milhões.
No início do ano, a Prefeitura já havia adquirido outros seis maquinários intensificando o
serviço de limpeza urbana com caminhões para recolha de resíduos e duas mini
carregadeira (bobcat), que tem a função de auxiliar a execução de serviços nas áreas de
terraplanagem, carregamento de terra, remoção de materiais, cascalhos, entre outros.
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Prefeitura de Caraguatatuba retoma consultas com clínico geral das
unidades de saúde a partir da próxima segunda

A Prefeitura de Caraguatatuba irá retomar, a partir de 2 de agosto, as consultas com clínico
geral nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Com as agendas reduzidas,
as unidades estavam atendendo apenas 50% de sua capacidade.
A redução das agendas aconteceu devido a vacinação contra a Covid-19. As unidades são
fundamentais para imunizar a população, por isso parte da equipe precisou ser deslocada
para se dedicar a ação.
A redução também foi uma medida tomada pela Prefeitura para evitar aglomerações.
Entretanto, as unidades mantiveram algumas atividades, como acolhimento e atendimento
para hipertensos e diabéticos, consultas de pré-natal e puericultura.
Para retomar com 100% das agendas e outros serviços das unidades, a Prefeitura
contratou 25 auxiliares de enfermagem, através do contrato com a Organização Social
João Marchesi (OSJM). Desses, 18 já estão atuando nas unidades.
Os novos profissionais estão destinados exclusivamente à vacinação contra a Covid-19. Os
auxiliares e enfermeiros que já atuavam nas unidades irão retornar às suas atividades
rotineiras.
Agora, quem necessita de atendimento com o clínico geral para pedir exames,
encaminhamentos e acompanhamentos com especialistas já pode procurar a unidade de
saúde para agendar a consulta. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.
Serviço – Clique aqui para conferir o endereço de todas as unidades de saúde de
Caraguatatuba.
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Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebe doação de cerca de 70
novos exemplares para seu acervo

A Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebeu a doação de cerca de 70 novas obras para
seu acervo. Dentre os livros doados contém exemplares novos e em ótimo estado de ficção
científica, romance, aventura, biografia e muito mais.
Os livros doados serão colocados em quarentena e higienizados, para depois serem
tombados – prática que consiste em dar um número a cada obra por ordem de chegada à
biblioteca -, e a partir daí disponibilizados ao público.
Vale ressaltar que a biblioteca está aberta a receber doações para o seu acervo. Para
realizar a doação, entre em contato com o coordenador de literatura da Fundação
Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC), Felipe Leite, pelo número (12) 38975660, para receber orientação dos materiais que podem ser recebidos, assim como para
combinar a entrega dos mesmos.
Para a presidente da FUNDACC, Silmara Mattiazzo, “é com muita alegria que recebemos
essa e tantas outras doações que têm chegado à biblioteca. Doações de extrema
importância para o enriquecimento e atualização dos nossos acervos, assim como para o
fomento de projetos de incentivo à leitura, como o ‘Escambo Literário’, que estamos
realizando junto com a Editora Fonte de Ideias, com apoio da Comissão Municipal Setorial
de Livro, Leitura e Literatura. Gratidão a todos!”, disse.
Já o coordenador Felipe Leite aproveitou para convidar o público para visitar as bibliotecas,
que recentemente foram reorganizadas e contam com novas obras disponíveis. “Venham
nos fazer uma visita e conheçam nossos projetos. Estão todos convidados!”, propôs.
A Biblioteca Municipal Afonso Schmidt e a Biblioteca de Artes Leopoldo Ferreira Louzada
estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, para empréstimo e devolução,
novos cadastros e também para o uso de computadores com acesso à rede de internet,
disponíveis para pesquisa e estudo.
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Prefeitura de Caraguatatuba retoma consultas com clínico geral das
unidades de saúde em agosto

A Prefeitura de Caraguatatuba irá retomar, a partir de 2 de agosto, as consultas com clínico
geral nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Com as agendas reduzidas,
as unidades estavam atendendo apenas 50% de sua capacidade.
A redução das agendas aconteceu devido a vacinação contra a Covid-19. As unidades são
fundamentais para imunizar a população, por isso parte da equipe precisou ser deslocada
para se dedicar a ação.
A redução também foi uma medida tomada pela Prefeitura para evitar aglomerações.
Entretanto, as unidades mantiveram algumas atividades, como acolhimento e atendimento
para hipertensos e diabéticos, consultas de pré-natal e puericultura.
Para retomar com 100% das agendas e outros serviços das unidades, a Prefeitura
contratou 25 auxiliares de enfermagem, através do contrato com a Organização Social
João Marchesi (OSJM). Desses, 18 já estão atuando nas unidades.
Os novos profissionais estão destinados exclusivamente à vacinação contra a Covid-19. Os
auxiliares e enfermeiros que já atuavam nas unidades irão retornar às suas atividades
rotineiras.
Agora, quem necessita de atendimento com o clínico geral para pedir exames,
encaminhamentos e acompanhamentos com especialistas já pode procurar a unidade de
saúde para agendar a consulta. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h.
Serviço – Clique aqui para conferir o endereço de todas as unidades de saúde de
Caraguatatuba.

Clipping de Notícias: 26/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Massagua News

Rede municipal de ensino de Caraguatatuba inicia 2º semestre letivo

A rede municipal de ensino de Caraguatatuba iniciou nesta segunda (26), o 2º semestre
letivo de 2021. Após duas semanas de recesso escolar, as atividades foram
retomadas nas 54 unidades escolares com alunos de todas as etapas: Educação Infantil e
Ensinos Fundamental I e II.
Desde 10 de maio as escolas do município voltaram a receber alunos de forma presencial,
com presença facultativa e capacidade reduzida. A rede segue com o modelo de ensino
híbrido (aulas presenciais e atividades remotas), com divisão das turmas em grupos e
revezamento semanal entre eles.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que a rede municipal de Caraguatatuba
retornou para o 2º semestre letivo, mantendo as definições aplicadas desde maio, quando
o município voltou a receber alunos de maneira presencial nas escolas.
“Optamos por permanecer com o percentual máximo de 35% de ocupação, seguindo os
protocolos de biossegurança, aos quais nossos alunos e educadores demonstraram plena
adaptação. Qualquer alteração no modelo de atendimento presencial será reavaliada e
divulgada nos canais oficiais da prefeitura”, concluiu.
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Prefeitura de Caraguatatuba impede baile funk e bar é autuado

A força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba, composta pelas Secretarias de Urbanismo
(Postura), Saúde (Vigilância Sanitária Município e Estado), Fazenda (Comércio),
Desenvolvimento Social e Cidadania (Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes) e
Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar, impediu a realização de um baile funk
marcado para a noite do último sábado em um bar na Estrada do Rio Claro. O
estabelecimento foi interditado.
As equipes receberam denúncia e foram até o local, quando ainda haviam poucas pessoas.
Pulseirinhas foram recolhidas e bebidas manipuladas jogadas fora. O estabelecimento não
tinha autorização para realizar o evento, por isso foi autuado em R$ 3.740 e interditado.
Do outro lado da estrada mais um bar foi atuado em R$ 7.480,00, por não possuir licença
da Vigilância Sanitária para funcionamento e estar aberto após às 23h.
Durante todo o final de semana foram vistoriados cerca de 200 estabelecimentos
comerciais, atendidas 17 denúncias de perturbação de sossego, abordadas mais de 60
pessoas nas feiras para o uso de máscara, e desmontadas quatro barracas de camping na
praia.
A Fiscalização do Comércio abordou 25 ambulantes nas praias durante o dia e à noite, na
Martim de Sá. Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas em carrinhos.
Essa ação faz parte da força-tarefa contra fluxo/rolezinho que abordou 773 pessoas no
centro e na Martim de Sá, atentando para o uso de máscara. O Conselho Tutelar atendeu
16 adolescentes no bairro e no bar interditado.
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16ª Caraguá A Gosto ganha nova categoria de “cafeterias”
O evento acontece de 1 a 31 de agosto com 69 participantes e 115 pratos.

As cafeterias entram pela primeira vez em um dos maiores eventos gastronômicos da
região: o Caraguá A Gosto. São 115 pratos que poderão ser degustados de modo
presencial, delivery ou drive thru, seguindo os protocolos sanitários da Covid-19. Os pratos
mais votados e os consumidores que participarem desta edição serão premiados.
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, optou por autorizar a
participação de todos que se inscreveram, para aquecer ainda mais este segmento tão
afetado pela pandemia, somando 19 estabelecimentos a mais do que o ano passado, além
de 36 novos pratos. E o social também foi incentivado neste ano, já que cada
estabelecimento participante doará uma cesta básica por cada prato inscrito ao Fundo
Social de Solidariedade de Caraguatatuba.
Categorias Participantes:
Carnes e Aves, Comida de Boteco (petiscos e porções), Culinária Internacional (pratos da
culinária internacional), Frutos do Mar, Lanches Artesanais (sanduíches ou outros tipos de
lanches artesanais), Pizzas, Sabor de Praia (petiscos ou porções de frutos do mar),
Sobremesas Frias (sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres), Confeitaria (preparo e
decoração de doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres) e Café (preparo
de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal ingrediente).
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DEPÓSITO DE ENTULHOS PEGA FOGO EM CARAGUATATUBA.

O Corpo de Bombeiros trabalha, nesta manhã de segunda-feira (26), no combate a
incêndio em depósito de entulho e recicláveis, no bairro Porto Novo, zona sul de
Caraguatatuba. Trata-se de local a céu aberto e, segundo os bombeiros, a situação está
sob controle. O trabalho deve durar longo período. Além do caminhão do bombeiros, um
caminhão pipa da prefeitura apoia a operação.
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PREFEITURA DE CARAGUATATUBA 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 a sema passada 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.
@caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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FORÇA-TAREFA EM CARAGUÁ IMPEDE BAILE FUNK E BAR É
INTERDITADO.

A força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba, composta pelas Secretarias de Urbanismo
(Postura), Saúde (Vigilância Sanitária Município e Estado), Fazenda (Comércio),
Desenvolvimento Social e Cidadania (Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes) e
Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar, impediu a realização de um baile funk
marcado para a noite do último sábado (24) em um bar na Estrada do Rio Claro. O
estabelecimento foi interditado. As equipes receberam denúncia e foram até o local,
quando ainda haviam poucas pessoas. Pulseirinhas foram recolhidas e bebidas
manipuladas jogadas fora. O estabelecimento não tinha autorização para realizar o evento,
por isso foi autuado em R$ 3.740 e interditado. Do outro lado da estrada mais um bar foi
atuado em R$ 7.480,00, por não possuir licença da Vigilância Sanitária para
funcionamento e estar aberto após às 23h. Durante todo o final de semana foram
vistoriados cerca de 200 estabelecimentos comerciais, atendidas 17 denúncias de
perturbação de sossego, abordadas mais de 60 pessoas nas feiras para o uso de máscara,
e desmontadas quatro barracas de camping na praia. A Fiscalização do Comércio abordou
25 ambulantes nas praias durante o dia e à noite, na Martim de Sá. Não é permitida a
venda de bebidas alcoólicas em carrinhos. Essa ação faz parte da força-tarefa contra
fluxo/rolezinho que abordou 773 pessoas no centro e na Martim de Sá, atentando para o
uso de máscara. O Conselho Tutelar atendeu 16 adolescentes no bairro e no bar
interditado. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar

Clipping de Notícias: 26/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Band Vale

Pindamonhangaba terá retorno as aulas 100% presencial somente
em setembro
Trabalhos escolares retornam no formato híbrido na terça-feira, 3;

Agosto será o último mês de ensino hibrido - online e presencial facultativo - nas escolas
municipais de Pindamonhangaba.
Com retorno das atividades previsto para a próxima terça-feira, 3, a Secretaria de
Educação já se prepara para receber 100% dos alunos em setembro, colocando fim ao
ensino virtual. A informação foi dada pela responsável da pasta, Luciana Ferreira, em
entrevista a Rádio Band Vale FM.
Ela destacou que a partir de setembro, todas as escolas receberão os estudantes da rede
municipal com capacidade total, e com frequência obrigatória. O retorno em agosto, no
entanto, ainda será feito de forma escalonada.
Na terça-feira, as turmas dos 3°, 4° e 5° anos, retornam as aulas presenciais. Na semana
seguinte, os alunos dos 1° e 2° anos voltam para a sala de aula. Na terceira semana de
agosto, é a vez das turmas dos Prés I e II irem para a escola, e na última semana do mês,
as creches voltam a funcionar.
Luciana Ferreira destacou que o retorno além de ser escalonado, acontecerá com metade
da capacidade total das unidades de ensino. Durante a primeira fase da retomada, as
escolas poderão receber apenas 50% dos alunos.
Em Pinda, todos os trabalhadores do ensino municipal já receberam ao menos a primeira
dose da vacina contra a covid-19. A cidade também já fez a distribuição de EPIs e
equipamentos de segurança aos alunos e professores.
REGIÃO
Em São José dos Campos, o segundo semestre de aulas presenciais já começou no último
dia 21. A partir de dois de agosto, as escolas poderão atender até 100% dos alunos, de
acordo com a capacidade de cada unidade. O atendimento presencial continua sendo
opcional.
Jacareí também retoma as aulas com capacidade total, mas de forma escalonada. A partir
a próxima segunda-feira, 2, acontece a transição do remoto para o presencial, com o
retorno às escolas.

Já em Taubaté, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que a Secretaria de
Educação espera retomar as aulas presenciais também em dois de agosto, mas ainda não
há confirmação.
LITORAL NORTE
Caraguatatuba já iniciou o retorno gradual nesta segunda-feira, 26. Desde 10 de maio as
escolas estão recebendo alunos, mas a presença é facultativa e a capacidade de cada
unidade é reduzida.
A rede segue com o modelo de ensino híbrido - aulas presenciais e atividades remotas com divisão das turmas em grupos e revezamento semanal entre eles. São Sebastião e
Ubatuba já tem previsão de retorno as aulas presenciais em dois de agosto.
As duas cidades trabalharão com até 50% da capacidade das escolas. As aulas remotas
começaram nesta semana, e seguem até o dia 30.
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Depósito de reciclagem pega fogo em Caraguatatuba

Um incêndio atingiu um depósito de reciclagem e lixo a céu aberto na manhã desta
segunda-feira (26) em Caraguatatuba. Ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para uma ocorrência de fogo
em mato por volta das 7h, quando identificou que o incêndio ocorria no depósito na
Travessa Pedro Juan.
As equipes se encontram no local e realizam o combate ao fogo com o apoio de um
caminhão pipa da prefeitura.
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Com apoio da Polícia Militar, Força-Tarefa da Prefeitura de
Caraguatatuba impede baile funk e bar é autuado

A força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba, composta pelas Secretarias de Urbanismo
(Postura), Saúde (Vigilância Sanitária Município e Estado), Fazenda (Comércio),
Desenvolvimento Social e Cidadania (Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes) e
Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar, impediu a realização de um baile funk
marcado para a noite do último sábado (24) em um bar na Estrada do Rio Claro. O
estabelecimento foi interditado.
As equipes receberam denúncia e foram até o local, quando ainda haviam poucas pessoas.
Pulseirinhas foram recolhidas e bebidas manipuladas jogadas fora. O estabelecimento não
tinha autorização para realizar o evento, por isso foi autuado em R$ 3.740 e interditado.
Do outro lado da estrada mais um bar foi atuado em R$ 7.480,00, por não possuir licença
da Vigilância Sanitária para funcionamento e estar aberto após às 23h.
Durante todo o final de semana foram vistoriados cerca de 200 estabelecimentos
comerciais, atendidas 17 denúncias de perturbação de sossego, abordadas mais de 60
pessoas nas feiras para o uso de máscara, e desmontadas quatro barracas de camping na
praia.
A Fiscalização do Comércio abordou 25 ambulantes nas praias durante o dia e à noite, na
Martim de Sá. Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas em carrinhos.
Essa ação faz parte da força-tarefa contra fluxo/rolezinho que abordou 773 pessoas no
centro e na Martim de Sá, atentando para o uso de máscara. O Conselho Tutelar atendeu
16 adolescentes no bairro e no bar interditado.
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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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Com apoio da Polícia Militar, Força-Tarefa da Prefeitura de
Caraguatatuba impede baile funk e bar é autuado

A força-tarefa da Prefeitura de Caraguatatuba, composta pelas Secretarias de Urbanismo
(Postura), Saúde (Vigilância Sanitária Município e Estado), Fazenda (Comércio),
Desenvolvimento Social e Cidadania (Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes) e
Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar, impediu a realização de um baile funk
marcado para a noite do último sábado (24) em um bar na Estrada do Rio Claro. O
estabelecimento foi interditado.
As equipes receberam denúncia e foram até o local, quando ainda haviam poucas pessoas.
Pulseirinhas foram recolhidas e bebidas manipuladas jogadas fora. O estabelecimento não
tinha autorização para realizar o evento, por isso foi autuado em R$ 3.740 e interditado.
Do outro lado da estrada mais um bar foi atuado em R$ 7.480,00, por não possuir licença
da Vigilância Sanitária para funcionamento e estar aberto após às 23h.
Durante todo o final de semana foram vistoriados cerca de 200 estabelecimentos
comerciais, atendidas 17 denúncias de perturbação de sossego, abordadas mais de 60
pessoas nas feiras para o uso de máscara, e desmontadas quatro barracas de camping na
praia.
A Fiscalização do Comércio abordou 25 ambulantes nas praias durante o dia e à noite, na
Martim de Sá. Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas em carrinhos.
Essa ação faz parte da força-tarefa contra fluxo/rolezinho que abordou 773 pessoas no
centro e na Martim de Sá, atentando para o uso de máscara. O Conselho Tutelar atendeu
16 adolescentes no bairro e no bar interditado.
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PAT de Caraguatatuba começa a semana com mais de 60 vagas de
emprego
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 64
oportunidades de emprego. Dentre elas, 30 vagas para Operador de Loja, com atuação em
uma nova loja de departamentos que irá se instalar na cidade.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Técnico de Elétrica, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
Manutenção Predial, Balconista, Eletricista de Autos, Encarregado de Obras, Enfermeiro do
Trabalho, Funileiro, Gerente, Gerente de Quiosque, Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo,
Marceneiro, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Motores,
Montador de Esquadrias, Oftalmologista, Operador de Loja, Padeiro, Pintor de Automóveis,
Projetista de Móveis, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor Ativo de Crédito por
Telefone, Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados,
Vidraceiro.

Clipping de Notícias: 26/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Revista Menu

Camarão fica mais barato que acém com volta da pesca artesanal em
Caraguatatuba

A reabertura da pesca artesanal em Caraguatatuba, município do litoral norte de São
Paulo, causou um fenômeno raro: o quilo do camarão sete barbas está mais barato que o
quilo do acém. Acompanhei de perto a volta dos pescadores ao mar e, claro, aproveitei
para apreciar um risoto feito com o crustáceo.
No Camaroeiro, entreposto com 30 boxes exclusivos para a venda de peixes e frutos do
mar que chegam fresquinhos, foi possível encontrar camarão a partir de R$ 15,90 o quilo.
Além de ser um período de boa oportunidade para consumidores e chefs de cozinha, o fim
do defeso (em 1º de junho) também marca a recuperação da renda daqueles que vivem da
pesca após três meses de proibição da atividade.
É o caso dos irmãos Valter e Vagner Moreira, que pescam há 25 anos na região. Flagrei a
dupla voltando após quatro dias no mar e carregando mais de 200kg de camarão, “peixes
misturinha” (que são pegos na rede aleatoriamente, mas também são consumidos na
região) e pequenos moluscos. Segundo Valter, o período que passaram enfrentando ondas
pesadas com o barco valeu mais de R$ 2 mil para a família. E, até acabar o permissão de
pesca, eles repetirão a saga com um intervalo de um dia para descanso.
Festival
gastronômico
Nesse clima de fartura e retomada das atividades após as restrições impostas pela
pandemia, está confirmada na cidade a 16ª edição do festival gastronômico “Caraguá A
Gosto”, que conta com 69 participantes e 115 pratos. A partir do dia 1º de agosto, o maior
evento do segmento do Litoral Norte acontece de forma presencial, via delivery ou drive
thru, de acordo com os protocolos sanitários do momento.
Uma das melhores opções da cidade é o restaurante Taller Gastronomia, onde
experimentei um delicioso risoto de camarão, que também está na lista do festival.
Para quem planeja se hospedar, o Hotel Litoral Norte é uma boa opção. Bem localizado e
de frente para o mar, o local oferece diárias em torno de R$ 270 o casal.

