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Caraguatatuba segue com vacinação de Covid para população maior
de 25 anos

A vacinação contra a Covid-19 segue nesta terça-feira (27) em Caraguatatuba para as
pessoas com mais de 25 anos. De hoje até sexta-feira (30) serão imunizadas as pessoas
que fizeram a solicitação da vacina no ‘Vacina Caraguá’ entre os dias 15 e 16 de julho.
A população está sendo vacinada, por meio do agendamento do ‘Vacina Caraguá’, nas 11
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h. Os agendados devem
comparecer ao local no horário informado pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’.
É fundamental ter em mãos um documento com foto e o CPF. Dessa maneira, as unidades
poderão confirmar o agendamento da vacinação.
Até esta terça-feira (27), 67.724 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 28.097
estão com a imunização completa, sendo 25.288 de segunda dose e 2.809 de dose única.
No geral, foram aplicadas 95.821 doses de vacina.
Vacinação para gestantes e puérperas
Mulheres em qualquer período gestacional e púerperas com até 45 dias pós-parto, acima
de 18 anos, podem procurar as unidades de saúde, das 8h às 17h, para agendarem a
vacinação contra a Covid-19.
É importante comprovar o período gestacional com a apresentação de algum documento,
como a carteira de acompanhamento/pré-natal ou laudo médico. No caso da puérpera, ela
precisa apresentar a certidão de nascimento da criança.
Outros grupos
A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que as pessoas de grupos anteriores devem realizar
o cadastro no ‘Vacina Caraguá’ para que sejam vacinadas contra a Covid-19.
Fazem parte desses grupos os idosos acima de 60 anos, profissionais da Saúde, pessoas
com deficiência permanente com ou sem o Benefício de Prestação Continuada (BPC),
pessoas com comorbidades e síndrome de Down de 18 a 59 anos, transplantados,
pacientes que fazem terapia renal substitutiva (hemodiálise) e motoristas do transporte
coletivo.
Vacinação contra a gripe
Além da Covid-19, a população do município ainda pode se imunizar contra a gripe em
unidade de saúde. A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 15h30.

Caraguatatuba já vacinou 34.417 pessoas, sendo 6.837 crianças, 2.559 profissionais da
saúde, 652 gestantes, 101 puérperas, 14.168 idosos, 1.034 professores, 57 funcionários
do sistema prisional, 1.066 pessoas da população privada de liberdade, 46 adolescentes e
jovens sob medida socioeducativa, 19 profissionais das forças de segurança e salvamento,
8 funcionários do transporte coletivo, 7.694 pessoas da população geral e 3.176 pessoas
com comorbidades.
Neste momento, qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode se vacinar contra a
gripe. Porém, a vacinação será realizada enquanto durarem os estoques das unidades de
saúde. Não há precisão para a chegada de um novo lote de doses.
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Nos últimos 3 anos, Caraguá e Ubatuba registraram mais de 200
acidentes envolvendo ciclistas

Segundo dados da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) as fabricantes de bicicletas produziram
42,6% a mais em 2021 comparado com o mesmo período de 2020.
Seja para o lazer, como meio de praticar atividade física ou para trabalhar com entregas
por aplicativo, as bicicletas fazem parte do dia a dia do morador do Litoral Norte. Dividir as
vias urbanas com motocicletas, carros e pedestres traz riscos ao ciclista, é necessário
estar atento para evitar acidentes.
Em Ubatuba, segundo dados da Prefeitura, foram registrados 109 acidentes não fatais
envolvendo ciclistas nos últimos três anos, sendo 48 só no ano de 2020, nove ciclistas
vieram a óbito na cidade. A Prefeitura de Caraguatatuba registrou 103 acidentes no
mesmo período, 25 em 2020. Neste período foram registradas três vítimas fatais. As
cidades de Ilhabela e São Sebastião não divulgaram dados até o fechamento desta
matéria.
Em Ubatuba é importante dar atenção especial à segurança na BR 101 (Rodovia Rio –
Santos) e SP 125 (Rodovia Oswaldo Cruz), pois essas são as vias com maior número de
acidentes no município. Em Caraguatatuba busque ter maior cautela na Avenida José da
Costa Pinheiro Junior nos bairros Travessão/Perequê-Mirim e na Avenida Dr. Arthur Costa
Filho (Avenida da Praia).
Kauê dos Santos de 24 anos, morador do bairro Poiares em Caraguatatuba relata que foi
atropelado em abril deste ano por um motorista no bairro Rio do Ouro. O jovem teve
escoriações leves pelo corpo e danos em sua bicicleta. Para ele a falta de ciclovia no local
foi um dos fatores para o acidente acontecer.
Outra causa para os acidentes é o comportamento e atitude do próprio ciclista. Este deve
utilizar equipamentos de proteção; capacete, luvas, óculos, retrovisores e faróis são
indispensáveis mesmo para a prática diária e o respeito às regras de trânsito; parar no
sinal vermelho, não andar na contramão, prestar atenção na movimentação da via,
atravessar na faixa de pedestres são atitudes indispensáveis para que a atividade seja
segura para todos.
Uma direção adequada de motoristas e motociclistas e atenção dos pedestres também é
imprescindível para a segurança no trânsito. Ana Paula Seles de 25 anos, moradora do

Travessão, conta que já foi atropelada na ciclovia do bairro. A motorista que a atropelou foi
agressiva e não prestou o devido socorro, o que a levou a prestar boletim de ocorrência.
Seus ferimentos foram leves, mas ela relata que a falta de auxílio da condutora deixou a
situação ainda pior.
Investir em opções de locais seguros para os ciclistas, em educação no trânsito para
crianças, jovens e adultos, ciclofaixas em bairros mais afastados do centro e locais seguros
para a travessia da via em ruas e avenidas são medidas que podem ajudar a reduzir esses
números se em conjunto com a atenção e cuidado de cada um ao transitar pela via.
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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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Covid-19: veja quem pode se vacinar na região nesta quarta-feira
São José, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Lorena e São Sebastião estão sem vacina
para a aplicação de primeira dose. Em São José, a aplicação está suspensa desde
a segunda-feira (26).

As cidades do Vale do Paraíba e Região seguem com a campanha de vacinação contra a
Covid-19 nesta quarta-feira (28).
Confira como será a vacinação em algumas cidades da região, e quem pode receber as
doses:
São José dos Campos
Sem novas doses da vacina desde a segunda-feira (26), São José dos Campos segue
apenas com a aplicação da segunda dose. A cidade estava vacinando pessoas de 29 anos,
mas as doses não foram suficientes.
Recebem a segunda dose idosos de 63 e 65 a 67 anos. Serão aplicadas as vacinas da
CoronaVac e AstraZeneca, seguindo a carteirinha de vacinação e a data estipulada para o
retorno.
A vacinação ocorre das 8h às 12h no drive-thru do Cefe, e das 8h às 17h nas quatro
unidades da Casa do Idoso, e nas 40 UBS Resolve. Ainda há aplicação até a noite, no
Colégio Tableau, no Centro, das 8h às 19h.
Jacareí
Jacareí também aguarda novas doses para a imunização de novos públicos. A cidade
segue apenas com a segunda imunização da fabricante AstraZeneca e Coronavac.
As aplicações acontecem nas Unidades Municipais de Saúde da Família, das 12h às 17h,
com exceção da UMSF Cidade Salvador e UMSF Jardim das Indústrias, que funcionam das
12h às 19h. Nas Unidades Básicas de Saúde o horário de atendimento é das 12h às 19h.
Taubaté
Taubaté também teve de suspender a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19
por falta de doses. A imunização com a segunda dose do imunizante da AstraZeneca segue
para os idosos de 63, 64, 65, 66 e 67 anos, e também para a população que foi vacinada
com doses remanescentes. A aplicação é por sistema drive thru na Avenida do Povo, e nas
salas de vacinação das ESF Água Quente, Santa Isabel e Vila São José.
Com a segunda dose da Coronavac, são vacinados os profissionais de saúde, pessoas com
43, 44 e 45 anos e também para os que tomaram doses remanescentes da vacina e

precisam completar a imunização. Para esses públicos, a aplicação acontece nos Pamos
Baronesa, Bosque da Saúde, São Pedro e Cidade Jardim e unidades ESF Esplanada Santa
Terezinha, Piratininga e Vila Marli.
Lorena
Em Lorena também não há aplicação de primeira dose. A cidade imuniza com segunda
dose da AstraZeneca os rofissionais da saúde. A vacinação acontece na quadra do Centro
Social Urbano (CSU), das 08h às 11h30 para os nascidos entre janeiro e junho, e das 13h
às 15h30 para os nascidos entre julho e dezembro.
Atibaia
Na região bragantina, Atibaia realiza o rescaldo da aplicação de 1ª dose no público de 30 a
34 anos. A vacinação na cidade é por agendamento, que deve ser realizado pelo aplicativo
da prefeitura.
Caçapava
Caçapava também aguarda novos lotes de imunizante para a primeira dose. Nesta quartafeira, Caçapava faz aplicação da segunda dose em pessoas que receberam Astrazeneca no
dia 05 de maio. A vacinação é das das 8h30 às 15h30, nas unidades de saúde do Pinus
do Iriguassu, Vila Santos, Vila Paraíso, Caçapava Velha, Nova Caçapava, Piedade e Jardim
Rafael.
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba segue com a vacinação para pessoas com 28 anos ou mais. A
imunização acontece das 8h às 11h no CIAF/Saúde da Mulher, Centro Dia do Idoso (Vila
Rica), PSF Nova Esperança, PSF Cidade Nova, CISAS Moreira César e UBS Ipê 2. Das 8h às
11h e das 13h às 16h no Shopping Pátio Pinda. No drive-thru no Parque da Cidade, das 9h
às 15h
Caraguatatuba
Caraguá segue vacinando pessoas acima dos 25 anos. A população está sendo vacinada
por agendamento no aplicativo ‘Vacina Caraguá’, nas 11 Unidades Básicas de Saúde do
município, das 8h às 17h. O local e o horário são informados pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’.
São Sebastião
Seguindo no Litoral Norte, em São Sebastião também não há vacina disponível para a
primeira aplicação. A cidade segue com a segunda dose da vacina AstraZeneca aos que
foram vacinados com entre 5 e 7 de maio. A imunização é feita no local onde tomaram a
primeira dose, das 8h30 às 11h.
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Quase metade das cidades do Vale com mortes em 2021 têm
aumento em homicídios
Potim, São Sebastião e Taubaté lideram crescimento percentual e ficam na
contramão do Vale

Das 23 cidades da RMVale com ao menos uma vítima de homicídio em 2021, no período
de janeiro a junho, 11 tiveram aumento no total de mortes violentas comparado ao mesmo
período do ano passado. O número representa 48% dos municípios da região com mortes
por homicídio doloso (intencional).
Os dados são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) e, segundo a pasta, a região
acumula 159 vítimas de homicídio no primeiro semestre de 2021 contra 163, em igual
período do ano passado, queda de 2,45%.
Entre as cidades com maior aumento percentual nos homicídios, estão Potim (400%), São
Sebastião (200%), Taubaté (166%), Aparecida (100%) e Guaratinguetá (66%).
Taubaté ainda lidera o ranking da região em número absoluto de vítimas de homicídio, com
24 mortes no primeiro semestre deste ano contra nove, no mesmo período do ano
passado.
São José dos Campos tem 20 mortes nos dois anos e registra estabilização. Cruzeiro é a
terceira cidade mais violenta, com 16 mortes contras 15, no ano passado. Aparecem em
seguida: Caraguatatuba (14 ante 12) e Pindamonhangaba (12 a 11). Depois vem Jacareí,
que tem 11 vítimas de assassinato neste ano contra 20, no ano passado, queda de 45%
no indicador.
O terceiro maior município do Vale está no grupo das nove cidades que registraram
redução no total de vítimas de homicídio neste ano comparado a 2020. Caçapava foi quem
mais reduziu o indicador, com seis mortes contra 14, queda de 57%.
Ao lado de São José, outras duas cidades (Campos do Jordão e Ilhabela) mantiveram o
mesmo número de mortes em 2021 comparado ao ano passado.
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Tarcisio Matheus depôs e será liberado, mas inquérito está em sigilo

O apresentador Tarcisio Matheus Rodrigo Alencastro, de 51 anos, diretor do Programa
Costa Vip Brasil, apresentado atualmente pelas redes sociais, preso temporariamente, em
Caraguatatuba, acusado de suposta tentativa de extorsão contra a Prefeitura local, já
prestou depoimento e deverá ser colocado em liberdade na noite desta terça(27) ou na
manhã de quarta(28).
O apresentador, que permanece detido desde o último sábado(24) em uma cela da
delegacia de polícia de Caraguatatuba, foi ouvido nesta terça(27) pelo delegado titular de
Caraguatatuba, Vanderley Pagliarini. O delegado informou que como o inquérito é sigiloso,
não poderia dar detalhes do depoimento feito pelo apresentador. Não conseguimos
contato com o advogado Milton Totoli Júnior constituído pelo apresentador.
Denunciado por suposta extorsão, Tarcisio Matheus estava sendo intimado à prestar
depoimentos desde o mês de junho, mas a polícia não conseguia intimá-lo, porque ele não
teria um endereço fixo. Com a prisão temporária, foi possível encontrado e ouvi-lo nesta
terça(27).
Consta nos autos que o apresentador teria exigido “patrocínio” de R$ 8 mil mensais pela
prefeitura, caso contrário, iria “jogar merda no ventilador”. O apresentador vinha
apresentando denúncias quase que diariamente contra a administração, a maioria, sem
apresentar provas. Em abril, ele postou um áudio, sem identificação do autor, que
denunciava autoridades municipais de terem sido os mandantes da morte de um
comerciante em 2019, crime até hoje, não esclarecido pelas autoridades.
A postagem teve grande repercussão nas redes sociais. Tarcisio Matheus foi acusado de
extorsão em abril por autoridades do município. O apresentador tem seu nome envolvido
em 19 processos, entre eles, por supostas calúnias e difamações contra autoridades e até
jornalistas.
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Caraguatatuba prepara ação emergencial para atender pessoas em
situação de rua durante forte frente fria

Devido à previsão de queda brusca de temperatura para os próximos dias, a Prefeitura de
Caraguatatuba preparou uma ação emergencial de 10 dias para acolher provisoriamente a
população adulta em situação de rua em um abrigo da cidade.
A ação conjunta com diversas secretarias, Fundo Social e a Polícia Militar inicia nesta
quarta-feira (28), com abordagem social e oferta de abrigo provisório a fim de garantir a
segurança da saúde deste público neste momento de baixa temperatura.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, responsável pela articulação
da força-tarefa, é previsto o atendimento de pelo menos 50 pessoas. A abordagem seguirá
para os principais locais em que esta população é encontrada.
O principal ponto da ação é o convencimento das pessoas que na maioria das vezes se
nega a ir para qualquer tipo de abrigo. “Temos os assistentes sociais, especializados nesta
abordagem que vão ter que convencer estas pessoas em situação de rua que neste
momento é muito importante que aceitem essa acolhida e possam se proteger do frio, que
será muito severo”, explicou Ângela Sbruzzi, secretária da SEDESC.
O abrigo contará com equipe médica, realização de teste rápido e vacinação da Covid-19,
aferição de pressão e temperatura, encaminhamentos para rede pública, se necessário, e
acolhimento dos animais dos usuários pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses.
O Fundo Social doará vestuário, roupas de cama e banho e higiene pessoal. Os abrigados
terão atividades esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas. O objetivo é que
eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria acabe.
Ângela destaca também que com esta ação, a equipe técnica poderá conhecer os
moradores e dar andamento a diversos serviços, como retorno à cidade de origem,
confecção de documentos, contato com os familiares para fortalecimento dos vínculos
afetivos, entre outros serviços que forem necessários.
Massa de ar polar derruba temperaturas
Institutos de meteorologia, Marinha do Brasil e Defesa Civil do Estado alertam para
chegada de uma massa de ar polar, entre quinta-feira (29) e domingo (1º) que vai derrubar
as temperaturas na região, com a mínima ficando abaixo de 7 graus. No Vale do Paraíba, a

mínima deve ser de 1 grau na quinta-feira, com condições de geada. Esta virada no tempo
é apontada como a mais intensa desse ano e pode ser prejudicial para a população mais
vulnerável e para a agricultura.
Há aviso de mar grosso com ondas que podem variar de 3 a 5 metros de altura. De acordo
com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de um sistema frontal poderá
provocar ventos de direção Oeste a Sudeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na
faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São
Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a tarde desta terça-feira (27) e a
noite de quinta-feira (29).
Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão, ainda, provocar agitação
marítima com ondas de direção Sudoeste a Sudoeste, com até 5 metros de altura, em altomar, entre Santa Catarina e Rio de Janeiro, de hoje à tarde à noite do dia 30 de julho.
Há previsão de condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5
metros de altura nessa faixa entre a madrugada do dia 28 e a manhã do dia 30 de julho.
Este alerta é muito importante aos navegantes das comunidades de pesca e esporte e
recreio, que devem consultar essas informações antes de saírem ao mar. Esses avisos
podem ser consultados no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dadosdo-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.
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Caraguá Luz inicia instalação de 68 luminárias LED na Avenida
Brasília

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da concessionária Caraguá Luz, responsável pela
iluminação pública do município, iniciou a instalação de 68 luminárias LED na Avenida
Brasília. A via é uma das principais da cidade e corta os bairros Indaiá, Jardim Jaqueira e
Tinga.
A equipe da concessionária realizará os reajustes de iluminação na avenida até a próxima
quarta-feira (04/08). Ao todo, serão retiradas 50 luminárias convencionais e serão
instaladas 68 novas luminárias com tecnologia LED, de alto rendimento luminoso.
Além da melhoria da iluminação em toda a avenida, haverá ainda a redução de cerca de
50% no consumo de energia. A avenida é adjacente à Rodoviária Municipal e tem
importante fluxo de veículos e pessoas, os quais terão agora mais segurança e conforto ao
transitar pelo local.
Ao todo serão instaladas 62 luminárias de 150W LED no canteiro central e seis luminárias
de 96W nos postes da EDP.
As lâmpadas de LED, instaladas em cada poste, são o que há de mais avançado em
iluminação de rua no mundo e também custam menos que as lâmpadas convencionais.
Além de ser ecologicamente correta, a iluminação com lâmpadas LED garante uma maior
durabilidade, fazendo com que a manutenção demore mais tempo para acontecer.
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Live nas redes sociais da Prefeitura marca abertura da 16ª edição do
‘Caraguá A Gosto’

Uma live às 9h desta quinta-feira (29) marcará a abertura da 16ª edição do Caraguá A
Gosto. Estarão presentes o prefeito Aguilar Junior, a secretária de Turismo Maria Fernanda
Galter Reis e representantes dos 69 estabelecimentos participantes, apoiadores e
patrocinadores. Devido aos cuidados com aglomeração por conta da Covid-19, a opção foi
fazer a transmissão pelas redes sociais da Prefeitura de Caraguatatuba para o público em
geral.
Os 69 estabelecimentos participantes este ano oferecem 115 pratos, nas 10 categorias
existentes. O maior evento gastronômico do Litoral Norte será realizado de 1º de agosto a
12 de setembro de 2021.
Na avaliação da secretária Maria Fernanda Galter Reis, a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores demonstram a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19. Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive
thru, de acordo com os protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.

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

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

•

Comida de Boteco: petiscos e porções;

•

Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;

•

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

•

Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

•

Pizzas: pizzas;

•

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

•

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

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

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

Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Ciapi promove live sobre diferença entre implante e prótese dentária e
cuidados necessários

A cirurgiã dentista Liziane Borges Reis participa de live, nesta quarta-feira (28), às 15h,
onde falará sobre a “Diferença entre e implante e prótese dentária e cuidados
necessários”.
No geral, prótese e implante cumprem os mesmos objetivos: substituir um ou mais dentes
perdidos, seja qual for o motivo que levou à sua extração. Não se trata apenas de estética,
mas de ganhos para a saúde bucal, qualidade da mastigação e até da fala.
Há dois tipos de próteses: as fixas e as móveis. A situação de cada paciente (relacionada à
saúde bucal, quantidade de dentes e o posicionamento deles) influencia na técnica
aplicada e no tratamento.
Já os implantes dentários substituem um ou mais dentes perdidos desde a raiz. Para que
isso seja possível, é realizado um procedimento cirúrgico em que um pino de material
resistente e biocompatível, geralmente em titânio, é fixado no osso. Esse pino substitui a
raiz e uma coroa assume o lugar do dente.
Para
participar
das lives basta
acessar
o
aplicativo
Zoom,
com
o
link: https://us04web.zoom.us/j/75638891761 O ID da reunião é: 756 3889 1761 e a
senha de acesso: ciapi.
O Ciapi de Caraguatatuba é administrado pelo IDGT – Instituto de Desenvolvimento de
Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social, com supervisão da
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi).
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Prefeitura de Caraguatatuba chama mais bolsistas do PEAD para
manutenção das ruas do município

A Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais três bolsistas selecionados no Programa
Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de limpeza e
manutenção dos logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, observando
as datas específicas para evitar aglomerações, nesta quarta, quinta e sexta-feira (28, 29 e
30/7), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no Centro.
A convocação está publicada na edição do Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital
591) desta terça-feira (27).
Os beneficiários oficiais de serviços pesados, classificados entre 1.017º e 1.019º,
precisam se dirigir ao Departamento de RH até sexta-feira (utilizando máscara conforme o
Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020) para receber senhas com horários de
atendimentos específicos para evitar aglomerações de pessoas e conter o avanço da
Covid-19. A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.301 bolsistas do PEAD desde março
de 2020, dos quais 282 eram beneficiários de serviços leves e 1.019 de pesados.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante
de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia);
título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia);
documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho –
CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com
os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão
de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento
dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As
divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em
fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato.
Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade
de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet,
a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura
dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e
limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep).
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida
Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações
pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é
das 9h às 14h.
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População pode participar das pré-conferências de Assistência Social
de forma online

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibilizou, de forma online, o conteúdo para população
poder participar das pré-conferências de Assistência Social que antecedem a 9ª
Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 25 de agosto.
As pré-conferências são encontros para debater cinco eixos, elaborar propostas ao
município e escolher os delegados que participarão e discutirão os temas na 9ª
Conferência Municipal de Assistência Social. Também serão escolhidos os delegados
representantes que participarão da Conferência em agosto.
Os interessados em participar das pré-conferências deverão assistir o vídeo explicativo,
disponibilizado no site, conforme o eixo escolhido; preencher o formulário no
link: https://tinyurl.com/5693t7nt e formular no mínimo uma proposta para o eixo
escolhido; caso haja interesse em ser delegado (a) no dia da 9ª Conferência Municipal de
Assistência Social de forma presencial, deve preencher o campo especifico para inscrição
de delegados.
Foram disponibilizadas seis vagas para delegados titulares e seis vagas para suplentes,
sendo escolhidos os seis primeiros inscritos pelo site em cada categoria.
A 9ª Conferência Municipal tem como tema este ano “Assistência Social: Direito do Povo e
Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir
proteção social”. O tema principal foi distribuído nos seguintes eixos temáticos, seguido do
link com vídeo para discussão:
I – Eixo 1 – Proteção Social: “A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade
como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das
desigualdades”: https://youtu.be/vboqF-uaxpk.
II – Eixo 2 – Financiamento e Orçamento: “Financiamento e orçamento como instrumento
para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a
garantia dos direitos socioassistenciais”: https://youtu.be/882bZuD0ZsE.
III – Eixo 3 – Controle Social: “Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a
importância da participação dos usuários”: https://youtu.be/kz2TVrMZKlw.

IV – Eixo 4 – Gestão e acesso as seguranças: “Gestão e acesso as seguranças
socioassistenciais e a articulação entre os serviços, benefícios e transferência de renda
como
garantias
de
direitos
socioassistenciais
e
proteção
social”: https://youtu.be/jx1_KTpgueM.
V – Eixo 5 – Atuação do SUAS em Emergências: “Atuação do SUAS em Situações de
Calamidade Pública e Emergências”: https://youtu.be/nvBO6bd_5_Q.
Pré-conferência presencial
Com início nesta terça-feira (27), as pré-conferências foram iniciadas com os usuários dos
serviços da Assistência Social. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do
bairro Massaguaçu realizou o primeiro encontro.
Segundo a coordenadora da proteção básica, Giselle de Jesus Silva, mesmo com número
reduzido devido à pandemia, a participação dos usuários foi bem ativa. O encontro iniciou
com uma palestra sobre o eixo 1 e foram divididos dois grupos de trabalho. Também foram
elaboradas oito propostas e a escolha dos delegados.
As pré-conferências presenciais aos usuários dos serviços seguirão conforme a
programação abaixo:
Dia 29/7 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Sul (Avenida José Herculano, 6.900 – Porto Novo) –
3885-2350
Dia 3/8 – terça-feira, 9h30 – CRAS Norte (Avenida Marginal Ipiranga, 17 – Olaria) – 38836305
Dia 5/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Jetuba (Avenida Gabriel F. da Rosa, 315) – 38893565
Dia 6/8 – sexta-feira, 10h – CIAM (Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá) – 3883-9908
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CREAS (Avenida Senador Feijó, 380 – Jardim Aruan) – 38862030
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CRAS Centro (Rua Antônio Valente, 80 – Jardim Jaqueira) –
3886-2000
Dia 12/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Barranco Alto (Rua Sebastião P. Ferreira, 81) –
3887-1316
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Caraguatatuba segue com vacinação de Covid para população maior
de 25 anos

A vacinação contra a Covid-19 segue nesta terça-feira (27) em Caraguatatuba para as
pessoas com mais de 25 anos. De hoje até sexta-feira (30) serão imunizadas as pessoas
que fizeram a solicitação da vacina no ‘Vacina Caraguá’ entre os dias 15 e 16 de julho.
A população está sendo vacinada, por meio do agendamento do ‘Vacina Caraguá’, nas 11
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h. Os agendados devem
comparecer ao local no horário informado pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’.
É fundamental ter em mãos um documento com foto e o CPF. Dessa maneira, as unidades
poderão confirmar o agendamento da vacinação.
Até esta terça-feira (27), 67.724 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 28.097
estão com a imunização completa, sendo 25.288 de segunda dose e 2.809 de dose única.
No geral, foram aplicadas 95.821 doses de vacina.
Vacinação para gestantes e puérperas
Mulheres em qualquer período gestacional e púerperas com até 45 dias pós-parto, acima
de 18 anos, podem procurar as unidades de saúde, das 8h às 17h, para agendarem a
vacinação contra a Covid-19.
É importante comprovar o período gestacional com a apresentação de algum documento,
como a carteira de acompanhamento/pré-natal ou laudo médico. No caso da puérpera, ela
precisa apresentar a certidão de nascimento da criança.
Outros grupos
A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que as pessoas de grupos anteriores devem realizar
o cadastro no ‘Vacina Caraguá’ para que sejam vacinadas contra a Covid-19.
Fazem parte desses grupos os idosos acima de 60 anos, profissionais da Saúde, pessoas
com deficiência permanente com ou sem o Benefício de Prestação Continuada (BPC),
pessoas com comorbidades e síndrome de Down de 18 a 59 anos, transplantados,
pacientes que fazem terapia renal substitutiva (hemodiálise) e motoristas do transporte
coletivo.
Vacinação contra a gripe

Além da Covid-19, a população do município ainda pode se imunizar contra a gripe em
unidade de saúde. A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 15h30.
Caraguatatuba já vacinou 34.417 pessoas, sendo 6.837 crianças, 2.559 profissionais da
saúde, 652 gestantes, 101 puérperas, 14.168 idosos, 1.034 professores, 57 funcionários
do sistema prisional, 1.066 pessoas da população privada de liberdade, 46 adolescentes e
jovens sob medida socioeducativa, 19 profissionais das forças de segurança e salvamento,
8 funcionários do transporte coletivo, 7.694 pessoas da população geral e 3.176 pessoas
com comorbidades.
Neste momento, qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode se vacinar contra a
gripe. Porém, a vacinação será realizada enquanto durarem os estoques das unidades de
saúde. Não há precisão para a chegada de um novo lote de doses.
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Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebeu a doação de cerca de 70
novas obras

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 chama mais bolsistas do PEAD para
manutenção das ruas do município

A Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais três bolsistas selecionados no Programa
Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de limpeza e
manutenção dos logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, observando
as datas específicas para evitar aglomerações, nesta quarta, quinta e sexta-feira (28, 29 e
30/7), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no Centro.
A convocação está publicada na edição do Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital
591) desta terça-feira (27).
Os beneficiários oficiais de serviços pesados, classificados entre 1.017º e 1.019º,
precisam se dirigir ao Departamento de RH até sexta-feira (utilizando máscara conforme o
Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020) para receber senhas com horários de
atendimentos específicos para evitar aglomerações de pessoas e conter o avanço da
Covid-19. A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.301 bolsistas do PEAD desde março
de 2020, dos quais 282 eram beneficiários de serviços leves e 1.019 de pesados.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante
de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia);
título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia);
documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho –
CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com
os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão
de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento
dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As
divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em
fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato.
Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade
de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet,
a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura
dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e

limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição
de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep).
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida
Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações
pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é
das 9h às 14h.
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Caraguatatuba anuncia live para abertura do ‘Caraguá A Gosto’

Na próxima quinta-feira (29), às 9h, uma live marcará a abertura da 16ª edição do
"Caraguá A Gosto". Devido aos cuidados com aglomeração por conta da Covid-19, a opção
foi fazer a transmissão pelas redes sociais da Prefeitura de Caraguatatuba para o público
em geral.
Os 69 estabelecimentos participantes em 2021 oferecem 115 pratos, nas 10 categorias
existentes. O maior evento gastronômico do Litoral Norte será realizado de 1º de agosto a
12 de setembro de 2021.
Na avaliação da secretária Maria Fernanda Galter Reis, a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores demonstram a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região. “São números
expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da Covid, com a
participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”, diz.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19. Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drivethru, de acordo com os protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão de São Paulo, na praia da
Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do Jordão
(período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação dos
pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo dos
pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior

pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
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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.
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Caraguatatuba prepara ação emergencial para atender pessoas em
situação de rua durante forte frente fria

Devido à previsão de queda brusca de temperatura para os próximos dias, a Prefeitura de
Caraguatatuba preparou uma ação emergencial de 10 dias para acolher provisoriamente a
população adulta em situação de rua em um abrigo da cidade.
A ação conjunta com diversas secretarias, Fundo Social e a Polícia Militar inicia nesta
quarta-feira (28), com abordagem social e oferta de abrigo provisório a fim de garantir a
segurança da saúde deste público neste momento de baixa temperatura.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, responsável pela articulação
da força-tarefa, é previsto o atendimento de pelo menos 50 pessoas. A abordagem seguirá
para os principais locais em que esta população é encontrada.
O principal ponto da ação é o convencimento das pessoas que na maioria das vezes se
nega a ir para qualquer tipo de abrigo. “Temos os assistentes sociais, especializados nesta
abordagem que vão ter que convencer estas pessoas em situação de rua que neste
momento é muito importante que aceitem essa acolhida e possam se proteger do frio, que
será muito severo”, explicou Ângela Sbruzzi, secretária da SEDESC.
O abrigo contará com equipe médica, realização de teste rápido e vacinação da Covid-19,
aferição de pressão e temperatura, encaminhamentos para rede pública, se necessário, e
acolhimento dos animais dos usuários pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses.
O Fundo Social doará vestuário, roupas de cama e banho e higiene pessoal. Os abrigados
terão atividades esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas. O objetivo é que
eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria acabe.
Ângela destaca também que com esta ação, a equipe técnica poderá conhecer os
moradores e dar andamento a diversos serviços, como retorno à cidade de origem,
confecção de documentos, contato com os familiares para fortalecimento dos vínculos
afetivos, entre outros serviços que forem necessários.
Massa de ar polar derruba temperaturas
Institutos de meteorologia, Marinha do Brasil e Defesa Civil do Estado alertam para
chegada de uma massa de ar polar, entre quinta-feira (29) e domingo (1º) que vai derrubar
as temperaturas na região, com a mínima ficando abaixo de 7 graus. No Vale do Paraíba, a

mínima deve ser de 1 grau na quinta-feira, com condições de geada. Esta virada no tempo
é apontada como a mais intensa desse ano e pode ser prejudicial para a população mais
vulnerável e para a agricultura.
Há aviso de mar grosso com ondas que podem variar de 3 a 5 metros de altura. De acordo
com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de um sistema frontal poderá
provocar ventos de direção Oeste a Sudeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na
faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São
Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a tarde desta terça-feira (27) e a
noite de quinta-feira (29).
Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão, ainda, provocar agitação
marítima com ondas de direção Sudoeste a Sudoeste, com até 5 metros de altura, em altomar, entre Santa Catarina e Rio de Janeiro, de hoje à tarde à noite do dia 30 de julho.
Há previsão de condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5
metros de altura nessa faixa entre a madrugada do dia 28 e a manhã do dia 30 de julho.
Este alerta é muito importante aos navegantes das comunidades de pesca e esporte e
recreio, que devem consultar essas informações antes de saírem ao mar. Esses avisos
podem ser consultados no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dadosdo-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.
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Caraguá Luz inicia instalação de 68 luminárias LED na Avenida
Brasília

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da concessionária Caraguá Luz, responsável pela
iluminação pública do município, iniciou a instalação de 68 luminárias LED na Avenida
Brasília. A via é uma das principais da cidade e corta os bairros Indaiá, Jardim Jaqueira e
Tinga.
A equipe da concessionária realizará os reajustes de iluminação na avenida até a próxima
quarta-feira (04/08). Ao todo, serão retiradas 50 luminárias convencionais e serão
instaladas 68 novas luminárias com tecnologia LED, de alto rendimento luminoso.
Além da melhoria da iluminação em toda a avenida, haverá ainda a redução de cerca de
50% no consumo de energia. A avenida é adjacente à Rodoviária Municipal e tem
importante fluxo de veículos e pessoas, os quais terão agora mais segurança e conforto ao
transitar pelo local.
Ao todo serão instaladas 62 luminárias de 150W LED no canteiro central e seis luminárias
de 96W nos postes da EDP.
As lâmpadas de LED, instaladas em cada poste, são o que há de mais avançado em
iluminação de rua no mundo e também custam menos que as lâmpadas convencionais.
Além de ser ecologicamente correta, a iluminação com lâmpadas LED garante uma maior
durabilidade, fazendo com que a manutenção demore mais tempo para acontecer.
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Caraguá Luz inicia instalação de 68 luminárias LED na Avenida
Brasília

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da concessionária Caraguá Luz, responsável pela
iluminação pública do município, iniciou a instalação de 68 luminárias LED na Avenida
Brasília. A via é uma das principais da cidade e corta os bairros Indaiá, Jardim Jaqueira e
Tinga.
A equipe da concessionária realizará os reajustes de iluminação na avenida até a próxima
quarta-feira (04/08). Ao todo, serão retiradas 50 luminárias convencionais e serão
instaladas 68 novas luminárias com tecnologia LED, de alto rendimento luminoso.
Além da melhoria da iluminação em toda a avenida, haverá ainda a redução de cerca de
50% no consumo de energia. A avenida é adjacente à Rodoviária Municipal e tem
importante fluxo de veículos e pessoas, os quais terão agora mais segurança e conforto ao
transitar pelo local.
Ao todo serão instaladas 62 luminárias de 150W LED no canteiro central e seis luminárias
de 96W nos postes da EDP.
As lâmpadas de LED, instaladas em cada poste, são o que há de mais avançado em
iluminação de rua no mundo e também custam menos que as lâmpadas convencionais.
Além de ser ecologicamente correta, a iluminação com lâmpadas LED garante uma maior
durabilidade, fazendo com que a manutenção demore mais tempo para acontecer.
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Ciapi promove live sobre diferença entre implante e prótese dentária e
cuidados necessários

A cirurgiã dentista Liziane Borges Reis participa de live, nesta quarta-feira (28), às 15h,
onde falará sobre a “Diferença entre e implante e prótese dentária e cuidados
necessários”.
No geral, prótese e implante cumprem os mesmos objetivos: substituir um ou mais dentes
perdidos, seja qual for o motivo que levou à sua extração. Não se trata apenas de estética,
mas de ganhos para a saúde bucal, qualidade da mastigação e até da fala.
Há dois tipos de próteses: as fixas e as móveis. A situação de cada paciente (relacionada à
saúde bucal, quantidade de dentes e o posicionamento deles) influencia na técnica
aplicada e no tratamento.
Já os implantes dentários substituem um ou mais dentes perdidos desde a raiz. Para que
isso seja possível, é realizado um procedimento cirúrgico em que um pino de material
resistente e biocompatível, geralmente em titânio, é fixado no osso. Esse pino substitui a
raiz e uma coroa assume o lugar do dente.
Para
participar
das lives basta
acessar
o
aplicativo
Zoom,
com
o
link: https://us04web.zoom.us/j/75638891761 O ID da reunião é: 756 3889 1761 e a
senha de acesso: ciapi.
O Ciapi de Caraguatatuba é administrado pelo IDGT – Instituto de Desenvolvimento de
Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social, com supervisão da
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi).
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Live nas redes sociais da Prefeitura marca abertura da 16ª edição do
‘Caraguá A Gosto’

Uma live às 9h desta quinta-feira (29) marcará a abertura da 16ª edição do Caraguá A
Gosto. Estarão presentes o prefeito Aguilar Junior, a secretária de Turismo Maria Fernanda
Galter Reis e representantes dos 69 estabelecimentos participantes, apoiadores e
patrocinadores. Devido aos cuidados com aglomeração por conta da Covid-19, a opção foi
fazer a transmissão pelas redes sociais da Prefeitura de Caraguatatuba para o público em
geral.
Os 69 estabelecimentos participantes este ano oferecem 115 pratos, nas 10 categorias
existentes. O maior evento gastronômico do Litoral Norte será realizado de 1º de agosto a
12 de setembro de 2021.
Na avaliação da secretária Maria Fernanda Galter Reis, a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores demonstram a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da Covid-19. Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive
thru, de acordo com os protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior

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


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



Comida de Boteco: petiscos e porções;



Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;



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



Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;



Pizzas: pizzas;



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



Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;



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



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

Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar

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

Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Caraguatatuba segue com vacinação de Covid para população maior
de 25 anos

A vacinação contra a Covid-19 segue nesta terça-feira (27) em Caraguatatuba para as
pessoas com mais de 25 anos. De hoje até sexta-feira (30) serão imunizadas as pessoas
que fizeram a solicitação da vacina no ‘Vacina Caraguá’ entre os dias 15 e 16 de julho.
A população está sendo vacinada, por meio do agendamento do ‘Vacina Caraguá’, nas 11
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h. Os agendados devem
comparecer ao local no horário informado pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’.
É fundamental ter em mãos um documento com foto e o CPF. Dessa maneira, as unidades
poderão confirmar o agendamento da vacinação.
Até esta terça-feira (27), 67.724 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 28.097
estão com a imunização completa, sendo 25.288 de segunda dose e 2.809 de dose única.
No geral, foram aplicadas 95.821 doses de vacina.
Vacinação para gestantes e puérperas
Mulheres em qualquer período gestacional e púerperas com até 45 dias pós-parto, acima
de 18 anos, podem procurar as unidades de saúde, das 8h às 17h, para agendarem a
vacinação contra a Covid-19.
É importante comprovar o período gestacional com a apresentação de algum documento,
como a carteira de acompanhamento/pré-natal ou laudo médico. No caso da puérpera, ela
precisa apresentar a certidão de nascimento da criança.
Outros grupos
A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que as pessoas de grupos anteriores devem realizar
o cadastro no ‘Vacina Caraguá’ para que sejam vacinadas contra a Covid-19.
Fazem parte desses grupos os idosos acima de 60 anos, profissionais da Saúde, pessoas
com deficiência permanente com ou sem o Benefício de Prestação Continuada (BPC),
pessoas com comorbidades e síndrome de Down de 18 a 59 anos, transplantados,
pacientes que fazem terapia renal substitutiva (hemodiálise) e motoristas do transporte
coletivo.
Vacinação contra a gripe
Além da Covid-19, a população do município ainda pode se imunizar contra a gripe em
unidade de saúde. A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 15h30.

Caraguatatuba já vacinou 34.417 pessoas, sendo 6.837 crianças, 2.559 profissionais da
saúde, 652 gestantes, 101 puérperas, 14.168 idosos, 1.034 professores, 57 funcionários
do sistema prisional, 1.066 pessoas da população privada de liberdade, 46 adolescentes e
jovens sob medida socioeducativa, 19 profissionais das forças de segurança e salvamento,
8 funcionários do transporte coletivo, 7.694 pessoas da população geral e 3.176 pessoas
com comorbidades.
Neste momento, qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode se vacinar contra a
gripe. Porém, a vacinação será realizada enquanto durarem os estoques das unidades de
saúde. Não há precisão para a chegada de um novo lote de doses.

Clipping de Notícias: 27/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Fala Caraguá

Prefeitura de Caraguatatuba chama mais bolsistas do PEAD para
manutenção das ruas do município

A Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais três bolsistas selecionados no Programa
Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de limpeza e
manutenção dos logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, observando
as datas específicas para evitar aglomerações, nesta quarta, quinta e sexta-feira (28, 29 e
30/7), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no Centro.
A convocação está publicada na edição do Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital
591) desta terça-feira (27).
Os beneficiários oficiais de serviços pesados, classificados entre 1.017º e 1.019º,
precisam se dirigir ao Departamento de RH até sexta-feira (utilizando máscara conforme o
Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020) para receber senhas com horários de
atendimentos específicos para evitar aglomerações de pessoas e conter o avanço da
Covid-19. A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.301 bolsistas do PEAD desde março
de 2020, dos quais 282 eram beneficiários de serviços leves e 1.019 de pesados.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante
de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia);
título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia);
documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho –
CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com
os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão
de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento
dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As
divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em
fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato.
Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade
de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet,
a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura
dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e
limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição
de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos

(Sesep).
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida
Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações
pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é
das 9h às 14h.
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Caraguatatuba prepara ação emergencial para atender pessoas em
situação de rua durante forte frente fria

Devido à previsão de queda brusca de temperatura para os próximos dias, a Prefeitura de
Caraguatatuba preparou uma ação emergencial de 10 dias para acolher provisoriamente a
população adulta em situação de rua em um abrigo da cidade.
A ação conjunta com diversas secretarias, Fundo Social e a Polícia Militar inicia nesta
quarta-feira (28), com abordagem social e oferta de abrigo provisório a fim de garantir a
segurança da saúde deste público neste momento de baixa temperatura.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, responsável pela articulação
da força-tarefa, é previsto o atendimento de pelo menos 50 pessoas. A abordagem seguirá
para os principais locais em que esta população é encontrada.
O principal ponto da ação é o convencimento das pessoas que na maioria das vezes se
nega a ir para qualquer tipo de abrigo. “Temos os assistentes sociais, especializados nesta
abordagem que vão ter que convencer estas pessoas em situação de rua que neste
momento é muito importante que aceitem essa acolhida e possam se proteger do frio, que
será muito severo”, explicou Ângela Sbruzzi, secretária da SEDESC.
O abrigo contará com equipe médica, realização de teste rápido e vacinação da Covid-19,
aferição de pressão e temperatura, encaminhamentos para rede pública, se necessário, e
acolhimento dos animais dos usuários pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses.
O Fundo Social doará vestuário, roupas de cama e banho e higiene pessoal. Os abrigados
terão atividades esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas. O objetivo é que
eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria acabe.
Ângela destaca também que com esta ação, a equipe técnica poderá conhecer os
moradores e dar andamento a diversos serviços, como retorno à cidade de origem,
confecção de documentos, contato com os familiares para fortalecimento dos vínculos
afetivos, entre outros serviços que forem necessários.
Massa de ar polar derruba temperaturas
Institutos de meteorologia, Marinha do Brasil e Defesa Civil do Estado alertam para
chegada de uma massa de ar polar, entre quinta-feira (29) e domingo (1º) que vai derrubar
as temperaturas na região, com a mínima ficando abaixo de 7 graus. No Vale do Paraíba, a
mínima deve ser de 1 grau na quinta-feira, com condições de geada. Esta virada no tempo

é apontada como a mais intensa desse ano e pode ser prejudicial para a população mais
vulnerável e para a agricultura.
Há aviso de mar grosso com ondas que podem variar de 3 a 5 metros de altura. De acordo
com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de um sistema frontal poderá
provocar ventos de direção Oeste a Sudeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na
faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São
Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a tarde desta terça-feira (27) e a
noite de quinta-feira (29).
Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão, ainda, provocar agitação
marítima com ondas de direção Sudoeste a Sudoeste, com até 5 metros de altura, em altomar, entre Santa Catarina e Rio de Janeiro, de hoje à tarde à noite do dia 30 de julho.
Há previsão de condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5
metros de altura nessa faixa entre a madrugada do dia 28 e a manhã do dia 30 de julho.
Este alerta é muito importante aos navegantes das comunidades de pesca e esporte e
recreio, que devem consultar essas informações antes de saírem ao mar. Esses avisos
podem ser consultados no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dadosdo-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.
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População pode participar das pré-conferências de Assistência Social
de forma online

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibilizou, de forma online, o conteúdo para população
poder participar das pré-conferências de Assistência Social que antecedem a 9ª
Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 25 de agosto.
As pré-conferências são encontros para debater cinco eixos, elaborar propostas ao
município e escolher os delegados que participarão e discutirão os temas na 9ª
Conferência Municipal de Assistência Social. Também serão escolhidos os delegados
representantes que participarão da Conferência em agosto.
Os interessados em participar das pré-conferências deverão assistir o vídeo explicativo,
disponibilizado no site, conforme o eixo escolhido; preencher o formulário no
link: https://tinyurl.com/5693t7nt e formular no mínimo uma proposta para o eixo
escolhido; caso haja interesse em ser delegado (a) no dia da 9ª Conferência Municipal de
Assistência Social de forma presencial, deve preencher o campo especifico para inscrição
de delegados.
Foram disponibilizadas seis vagas para delegados titulares e seis vagas para suplentes,
sendo escolhidos os seis primeiros inscritos pelo site em cada categoria.
A 9ª Conferência Municipal tem como tema este ano “Assistência Social: Direito do Povo e
Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir
proteção social”. O tema principal foi distribuído nos seguintes eixos temáticos, seguido do
link com vídeo para discussão:
I – Eixo 1 – Proteção Social: “A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade
como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das
desigualdades”: https://youtu.be/vboqF-uaxpk.
II – Eixo 2 – Financiamento e Orçamento: “Financiamento e orçamento como instrumento
para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a
garantia dos direitos socioassistenciais”: https://youtu.be/882bZuD0ZsE.
III – Eixo 3 – Controle Social: “Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a
importância da participação dos usuários”: https://youtu.be/kz2TVrMZKlw.
IV – Eixo 4 – Gestão e acesso as seguranças: “Gestão e acesso as seguranças
socioassistenciais e a articulação entre os serviços, benefícios e transferência de renda

como
garantias
de
direitos
social”: https://youtu.be/jx1_KTpgueM.

socioassistenciais

e

proteção

V – Eixo 5 – Atuação do SUAS em Emergências: “Atuação do SUAS em Situações de
Calamidade Pública e Emergências”: https://youtu.be/nvBO6bd_5_Q.
Pré-conferência presencial
Com início nesta terça-feira (27), as pré-conferências foram iniciadas com os usuários dos
serviços da Assistência Social. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do
bairro Massaguaçu realizou o primeiro encontro.
Segundo a diretora da proteção básica, Giselle de Jesus Silva, mesmo com número
reduzido devido à pandemia, a participação dos usuários foi bem ativa. O encontro iniciou
com uma palestra sobre o eixo 1 e foram divididos dois grupos de trabalho. Também foram
elaboradas oito propostas e a escolha dos delegados.
As pré-conferências presenciais aos usuários dos serviços seguirão conforme a
programação abaixo:
Dia 29/7 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Sul (Avenida José Herculano, 6.900 – Porto Novo) –
3885-2350
Dia 3/8 – terça-feira, 9h30 – CRAS Norte (Avenida Marginal Ipiranga, 17 – Olaria) – 38836305
Dia 5/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Jetuba (Avenida Gabriel F. da Rosa, 315) – 38893565
Dia 6/8 – sexta-feira, 10h – CIAM (Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá) – 3883-9908
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CREAS (Avenida Senador Feijó, 380 – Jardim Aruan) – 38862030
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CRAS Centro (Rua Antônio Valente, 80 – Jardim Jaqueira) –
3886-2000
Dia 12/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Barranco Alto (Rua Sebastião P. Ferreira, 81) –
3887-1316
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Jornalista Liv Soban, autora do lançamento ‘O Encantador de
Pessoas’, participa do Bate-Papo Cultural da FUNDACC em agosto

A jornalista e escritora Liv Soban é a convidada do mês de agosto para o Bate-Papo
Cultural da FUNDACC (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba), na sexta-feira
(6/8), às 20h. O tema do encontro é o lançamento do seu livro O Encantador de Pessoas,
autobiografia que narra sua emocionante história ao lado do pai, Eduardo Heitor Soban.
A exibição da live será realizada pelo Facebook da FUNDACC (facebook.com/Fundacc) e do
Arquivo
Municipal
Arino
Sant’Ana
de
Barros
(facebook.com/arquivopublicodecaraguatatuba), com a participação da historiadora e
técnica em arquivos municipais, Denise Lemes; do jornalista e representante da Rádio
Cancioneiro Caiçara, Pitágoras Bom Pastor de Medeiros; dos amigos da família, Sinato
Faria e Zinho Poloni, com a mediação do coordenador de Literatura e Cursos livres da
Fundação, Felipe Leite.
O Encantador de Pessoas é uma das maneiras possíveis de descrever Eduardo Heitor
Soban, um arquiteto de Caraguatatuba, que, dono de uma risada vibrante e com uma
maneira original e generosa de enxergar o mundo, conduzia todos a seu redor à ciranda da
vida, com entusiasmo. Para nos contar da partida de Eduardo é que a filha escreve esse
livro, que, apesar de conter os dilacerantes dias finais dele, trata-se de uma ode à vida, ao
amor profundo, às relações honestas e a um modo intenso e singular de encarar a
existência – com muito vinho, boa comida e a presença constante do mar –, mostrando,
por isso mesmo, como alegria e tristeza caminham lado a lado no exercício de viver.
Emocionante, o livro é atravessado por relatos dolorosos, vividos pela família na luta contra
o câncer de Eduardo; mas é também com vivacidade que Liv nos conduz pelos dias de
convivência com ele, revisitando dias ensolarados de alegrias, comicidade e algum drama
– um traço, revela ela, bastante familiar.
Aos nove anos de idade, a pequena Liv decidiu que ficaria com seu Babbo após o divórcio
dos pais, e, desse ponto em diante, vemos os dois construírem uma relação cada dia mais
próxima e particular, que Soban delineia com maestria no decorrer da obra, tornando-nos

testemunhos de um encontro fulcral entre pai e filha. É com ele que Soban divide seus
momentos cruciais: do primeiro beijo à perda da virgindade, sendo os dois cúmplices em
tudo – e é também a ele que Soban endereça o livro, dirigindo-se sempre ao Babbo,
mantendo vivo o diálogo entre os dois.
Com ele, aprendeu a dirigir, a velejar, a festejar; com ele, dividiu o amor pelos animais, a
alegria de reunir amigos e familiares, a celebração da natureza, o amor à vida – elementos
revelados quando perpassamos as histórias narradas pela filha.
Soban também descreve em profundidade a relação com as tias, os primos e primas da
família paterna, e retrata com profusa admiração a irmã mais velha, Eva. A autora reserva
poucas palavras à mãe, que conhecemos de maneira discreta. Por meio de uma escrita
coesa, levando-nos às risadas e às lágrimas com a mesma facilidade, Soban nos convida a
um banquete (literário), mostrando que mantém viva a tradição do pai de receber bem
quem chega à sua casa, sendo narradora e ao mesmo tempo anfitriã.
Nesta obra inaugural, a escritora insere-nos em sua vida de maneira translúcida, trazendo
generosidade e afago ao leitor, compartilhando com ele tanto alguns momentos dos quais
se arrepende quanto passagens que parecem saídos de um filme de ação – tudo para
desenhar de forma fiel a história e trajetória do pai, e, assim, nos ajudar a compor novos
afetos, rever a vida e reabitar o espanto desse mistério cotidiano. E se estamos, sobretudo,
habituados a histórias familiares obtusas na literatura, Soban vem aportar um clima
vibrante e comemorativo (de praia, apoio mútuo e festividade) a esta seara, mostrando que
é também com vivacidade que podemos recordar aqueles que se foram, abrindo-nos para
outra miríade de possibilidades.
Em meio a um relato autêntico sobre a morte e a vida, conectando os dois de maneira
majestosa e potente, O Encantador de Pessoas é um presente ao leitor, que consegue
viver, por meio das páginas, a experiência de sentar-se à mesa com os Soban, transcender
e lembrar: a vida é para ser experimentada.
Sobre a autora
Liv Soban é jornalista, mestre em Comunicação e Marketing pela UCA (University for
Creative Arts). Há 15 anos, constrói estratégia de marcas, planos de marketing,
comunicação e comercial em diversos segmentos. Atua também como relacionamento e
porta-voz de empresas.
É apaixonada por pessoas, pets e vinho. Sua religião é a empatia. Acredita no amor e tem
como foco colocar este sentimento em tudo que faz. Proprietária da Agência Liv 360º, se
formou na Cásper Líbero e fez cursos na área de comunicação na FGV, IBMEC, USP,
Copenhagen Business School e LondonSchool Of Design and Marketing.
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População pode participar das pré-conferências de Assistência Social
de forma online

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibilizou, de forma online, o conteúdo para população
poder participar das pré-conferências de Assistência Social que antecedem a 9ª
Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 25 de agosto.
As pré-conferências são encontros para debater cinco eixos, elaborar propostas ao
município e escolher os delegados que participarão e discutirão os temas na 9ª
Conferência Municipal de Assistência Social. Também serão escolhidos os delegados
representantes que participarão da Conferência em agosto.
Os interessados em participar das pré-conferências deverão assistir o vídeo explicativo,
disponibilizado no site, conforme o eixo escolhido; preencher o formulário no
link: https://tinyurl.com/5693t7nt e formular no mínimo uma proposta para o eixo
escolhido; caso haja interesse em ser delegado (a) no dia da 9ª Conferência Municipal de
Assistência Social de forma presencial, deve preencher o campo especifico para inscrição
de delegados.
Foram disponibilizadas seis vagas para delegados titulares e seis vagas para suplentes,
sendo escolhidos os seis primeiros inscritos pelo site em cada categoria.
A 9ª Conferência Municipal tem como tema este ano “Assistência Social: Direito do Povo e
Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir
proteção social”. O tema principal foi distribuído nos seguintes eixos temáticos, seguido do
link com vídeo para discussão:
I – Eixo 1 – Proteção Social: “A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade
como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das
desigualdades”: https://youtu.be/vboqF-uaxpk.
II – Eixo 2 – Financiamento e Orçamento: “Financiamento e orçamento como instrumento
para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a
garantia dos direitos socioassistenciais”: https://youtu.be/882bZuD0ZsE.
III – Eixo 3 – Controle Social: “Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a
importância da participação dos usuários”: https://youtu.be/kz2TVrMZKlw.

IV – Eixo 4 – Gestão e acesso as seguranças: “Gestão e acesso as seguranças
socioassistenciais e a articulação entre os serviços, benefícios e transferência de renda
como
garantias
de
direitos
socioassistenciais
e
proteção
social”: https://youtu.be/jx1_KTpgueM.
V – Eixo 5 – Atuação do SUAS em Emergências: “Atuação do SUAS em Situações de
Calamidade Pública e Emergências”: https://youtu.be/nvBO6bd_5_Q.
Pré-conferência presencial
Com início nesta terça-feira (27), as pré-conferências foram iniciadas com os usuários dos
serviços da Assistência Social. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do
bairro Massaguaçu realizou o primeiro encontro.
Segundo a coordenadora da proteção básica, Giselle de Jesus Silva, mesmo com número
reduzido devido à pandemia, a participação dos usuários foi bem ativa. O encontro iniciou
com uma palestra sobre o eixo 1 e foram divididos dois grupos de trabalho. Também foram
elaboradas oito propostas e a escolha dos delegados.
As pré-conferências presenciais aos usuários dos serviços seguirão conforme a
programação abaixo:
Dia 29/7 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Sul (Avenida José Herculano, 6.900 – Porto Novo) –
3885-2350
Dia 3/8 – terça-feira, 9h30 – CRAS Norte (Avenida Marginal Ipiranga, 17 – Olaria) – 38836305
Dia 5/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Jetuba (Avenida Gabriel F. da Rosa, 315) – 38893565
Dia 6/8 – sexta-feira, 10h – CIAM (Avenida Cuiabá, 400 – Indaiá) – 3883-9908
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CREAS (Avenida Senador Feijó, 380 – Jardim Aruan) – 38862030
Dia 10/8 – terça-feira, 10h – CRAS Centro (Rua Antônio Valente, 80 – Jardim Jaqueira) –
3886-2000
Dia 12/8 – quinta-feira, 9h30 – CRAS Barranco Alto (Rua Sebastião P. Ferreira, 81) –
3887-1316
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Caraguatatuba prepara ação emergencial para atender pessoas em
situação de rua durante forte frente fria

Devido à previsão de queda brusca de temperatura para os próximos dias, a Prefeitura de
Caraguatatuba preparou uma ação emergencial de 10 dias para acolher provisoriamente a
população adulta em situação de rua em um abrigo da cidade.
A ação conjunta com diversas secretarias, Fundo Social e a Polícia Militar inicia nesta
quarta-feira (28), com abordagem social e oferta de abrigo provisório a fim de garantir a
segurança da saúde deste público neste momento de baixa temperatura.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, responsável pela articulação
da força-tarefa, é previsto o atendimento de pelo menos 50 pessoas. A abordagem seguirá
para os principais locais em que esta população é encontrada.
O principal ponto da ação é o convencimento das pessoas que na maioria das vezes se
nega a ir para qualquer tipo de abrigo. “Temos os assistentes sociais, especializados nesta
abordagem que vão ter que convencer estas pessoas em situação de rua que neste
momento é muito importante que aceitem essa acolhida e possam se proteger do frio, que
será muito severo”, explicou Ângela Sbruzzi, secretária da SEDESC.
O abrigo contará com equipe médica, realização de teste rápido e vacinação da Covid-19,
aferição de pressão e temperatura, encaminhamentos para rede pública, se necessário, e
acolhimento dos animais dos usuários pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses.
O Fundo Social doará vestuário, roupas de cama e banho e higiene pessoal. Os abrigados
terão atividades esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas. O objetivo é que
eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria acabe.
Ângela destaca também que com esta ação, a equipe técnica poderá conhecer os
moradores e dar andamento a diversos serviços, como retorno à cidade de origem,
confecção de documentos, contato com os familiares para fortalecimento dos vínculos
afetivos, entre outros serviços que forem necessários.
Massa de ar polar derruba temperaturas
Institutos de meteorologia, Marinha do Brasil e Defesa Civil do Estado alertam para
chegada de uma massa de ar polar, entre quinta-feira (29) e domingo (1º) que vai derrubar
as temperaturas na região, com a mínima ficando abaixo de 7 graus. No Vale do Paraíba, a
mínima deve ser de 1 grau na quinta-feira, com condições de geada. Esta virada no tempo

é apontada como a mais intensa desse ano e pode ser prejudicial para a população mais
vulnerável e para a agricultura.
Há aviso de mar grosso com ondas que podem variar de 3 a 5 metros de altura. De acordo
com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a passagem de um sistema frontal poderá
provocar ventos de direção Oeste a Sudeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na
faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São
Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a tarde desta terça-feira (27) e a
noite de quinta-feira (29).
Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão, ainda, provocar agitação
marítima com ondas de direção Sudoeste a Sudoeste, com até 5 metros de altura, em altomar, entre Santa Catarina e Rio de Janeiro, de hoje à tarde à noite do dia 30 de julho.
Há previsão de condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 3,5
metros de altura nessa faixa entre a madrugada do dia 28 e a manhã do dia 30 de julho.
Este alerta é muito importante aos navegantes das comunidades de pesca e esporte e
recreio, que devem consultar essas informações antes de saírem ao mar. Esses avisos
podem ser consultados no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dadosdo-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.
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VACINAÇÃO SEGUE PARA MAIORES DE 25 ANOS EM
CARAGUATATUBA.

A vacinação contra a Covid-19 segue nesta terça-feira (27) em Caraguatatuba para as
pessoas com mais de 25 anos. De hoje até sexta-feira (30) serão imunizadas as pessoas
que fizeram a solicitação da vacina no ‘Vacina Caraguá’ entre os dias 15 e 16 de julho. A
população está sendo vacinada, por meio do agendamento do ‘Vacina Caraguá’, nas 11
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h. Os agendados devem
comparecer ao local no horário informado pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. É
fundamental ter em mãos um documento com foto e o CPF. Dessa maneira, as unidades
poderão confirmar o agendamento da vacinação. Até esta terça-feira (27), 67.724 pessoas
receberam a primeira dose da vacina e 28.097 estão com a imunização completa, sendo
25.288 de segunda dose e 2.809 de dose única. No geral, foram aplicadas 95.821 doses
de vacina. Mulheres em qualquer período gestacional e púerperas com até 45 dias pósparto, acima de 18 anos, podem procurar as unidades de saúde, das 8h às 17h, para
agendarem a vacinação contra a Covid-19. É importante comprovar o período gestacional
com a apresentação de algum documento, como a carteira de acompanhamento/pré-natal
ou laudo médico. No caso da puérpera, ela precisa apresentar a certidão de nascimento da
criança.
@caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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CARAGUÁ PREPARA AÇÃO EMERGENCIAL PARA MORADORES EM
SITUAÇÃO DE RUA COM A CHEGADA DO FRIO INTENSO.

Devido à previsão de queda brusca de temperatura para os próximos dias, a Prefeitura de
Caraguatatuba preparou uma ação emergencial de 10 dias para acolher provisoriamente a
população adulta em situação de rua em um abrigo da cidade. A ação conjunta com
diversas secretarias, Fundo Social e a Polícia Militar inicia nesta quarta-feira (28), com
abordagem social e oferta de abrigo provisório a fim de garantir a segurança da saúde
deste público neste momento de baixa temperatura. Segundo a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, responsável pela articulação da força-tarefa, é
previsto o atendimento de pelo menos 50 pessoas. A abordagem seguirá para os principais
locais em que esta população é encontrada. O principal ponto da ação é o convencimento
das pessoas que na maioria das vezes se nega a ir para qualquer tipo de abrigo. “Temos os
assistentes sociais, especializados nesta abordagem que vão ter que convencer estas
pessoas em situação de rua que neste momento é muito importante que aceitem essa
acolhida e possam se proteger do frio, que será muito severo”, explicou Ângela Sbruzzi,
secretária da SEDESC. O abrigo contará com equipe médica, realização de teste rápido e
vacinação da Covid-19, aferição de pressão e temperatura, encaminhamentos para rede
pública, se necessário, e acolhimento dos animais dos usuários pela equipe do Centro de
Controle de Zoonoses. O Fundo Social doará vestuário, roupas de cama e banho e higiene
pessoal. Os abrigados terão atividades esportivas, culturais e palestras sobre diversos
temas. O objetivo é que eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria acabe.
Ângela destaca também que com esta ação, a equipe técnica poderá conhecer os
moradores e dar andamento a diversos serviços, como retorno à cidade de origem,
confecção de documentos, contato com os familiares para fortalecimento dos vínculos
afetivos, entre outros serviços que forem necessários. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar

Clipping de Notícias: 28/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Diário do Caiçara

CARAGUÁ JÁ TEM SEGUNDO SEMESTRE LETIVO.

A rede municipal de ensino de Caraguatatuba iniciou na 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. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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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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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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