Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na
mídia.
NOTÍCIAS DOS DIAS
Quarta-Feira e Quinta-Feira, 28 e 29 de Julho de 2021.
Tamoios News
Caraguatatuba
Especialista em Direito da Família, Maria Cândida Brondani explica como identificar
possível agressor
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba tem 80 vagas de emprego nesta quarta-feira (28)
Radar Litoral
Caraguatatuba
Procurado por roubo é preso durante patrulhamento da PM na zona sul de Caraguá
Portal R3
Caraguatatuba
Procurado pela justiça é localizado em Caraguatatuba
Nova Imprensa
Caraguatatuba
Live marca abertura da 16ª edição do Caraguá a Gosto
Caraguatatuba
Ações emergenciais visam acolher pessoas vulneráveis durante onda de frio
Contra e Verso
Caraguatatuba
Tarcísio Matheus é condenado por Dano Moral
O Vale
Caraguatatuba
Capital da violência, RMVale concentra 4 das 5 cidades com maior taxa de
homicídio em SP
Salim Burihan
Caraguatatuba
Polícia fecha bingo clandestino em Caraguatatuba

Jornal Atos
Caraguatatuba
Caraguatatuba retoma atendimentos médicos em Unidades Básicas de Saúde
Sistema Costa Norte
Caraguatatuba
Caraguatatuba (SP) tem nova flexibilização e abertura total dos comércios pode
ocorrer em 20 dias
Caraguatatuba
Caraguatatuba amplia e disponibiliza 80 vagas de emprego. Confira
Caraguatatuba
Moradora de Caraguatatuba (SP) cai em golpe de venda de carro e perde R$ 6,5
mil
Portal Notícias do Litoral
Caraguatatuba
Eleição do Conselho Tutelar será dia 15 de agosto em três colégios eleitorais
Caraguatatuba
Micros e pequenas empresas podem se inscrever até sexta na Rodada de Negócios
Virtual do Sebrae-SP
Caraguatatuba
Ruas do Jardim do Sol são niveladas pela Prefeitura de Caraguatatuba
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Ambiental monitoram construção irregular
em área de risco no Jardim Califórnia
Caraguatatuba
Escolas de Caraguatatuba recebem novas ferramentas e insumos para cultivo de
hortas educativas
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba inicia desassoreamento de valas nas ruas do bairro
Pegorelli
Caraguatatuba
‘Pés Saudáveis’: Caraguatatuba oferece teste e exame para avaliar sensibilidade
dos pés de pacientes diabéticos

Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba tem 80 vagas de emprego nesta quarta-feira (28)
Caraguá TV
Caraguatatuba
Caraguatatuba oferece teste e exame para avaliar sensibilidade dos pés de
pacientes diabéticos
012 News
Caraguatatuba
Escolas de Caraguatatuba recebem ferramentas e insumos para hortas educativas
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba tem 80 vagas de emprego nesta quarta-feira (28)
Repórter Online Litoral
Caraguatatuba
Caraguá Luz Inicia Instalação De 68 Luminárias LED Na Avenida Brasília
Caraguatatuba
Prefeitura De Caraguatatuba E Polícia Ambiental Monitoram Construção Irregular
Em Área De Risco No Jardim Califórnia
Fala Caraguá
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba tem 80 vagas de emprego nesta quarta-feira (28)
Caraguatatuba
Eleição do Conselho Tutelar será dia 15 de agosto em três colégios eleitorais
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba inicia desassoreamento de valas nas ruas do bairro
Pegorelli
Caraguatatuba
Ruas do Jardim do Sol são niveladas pela Prefeitura de Caraguatatuba
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Ambiental monitoram construção irregular
em área de risco no Jardim Califórnia
Caraguatatuba

Escolas de Caraguatatuba recebem novas ferramentas e insumos para cultivo de
hortas educativas
Caraguatatuba
‘Pés Saudáveis’: Caraguatatuba oferece teste e exame para avaliar sensibilidade
dos pés de pacientes diabéticos
Caraguatatuba
Doria anuncia fim de restrição no comércio a partir de 17 de agosto em SP e
antecipa vacina para adolescentes
Caraguatatuba
Circuito Litoral Norte realiza campanha para ampliar adesão de cadastros do trade
regional na retomada da promoção
Massagua News
Caraguatatuba
Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Ambiental monitoram construção irregular
em área de risco no Jardim Califórnia
Caraguatatuba
Caraguatatuba oferece teste e exame para avaliar sensibilidade dos pés de
pacientes diabéticos
Caraguatatuba
Eleição do Conselho Tutelar de Caraguá será dia 15 de agosto em três colégios
eleitorais
SP Rio+
Caraguatatuba
PAT de Caraguatatuba oferece 80 vagas de emprego nesta quarta-feira
Diário do Caiçara
Caraguatatuba
LIVE ABRE FESTIVAL CARAGUÁ A GOSTO.
Caraguatatuba
CARAGUÁ JÁ TEM SEGUNDO SEMESTRE LETIVO.
Caraguatatuba
CARAGUÁ LUZ COMEÇA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS LED NA AVENIDA BRASÍLIA.

Caraguatatuba
FORAGIDO DA JUSTIÇA PRESO EM CARAGUATATUBA.
TV Vanguarda
Link Vanguarda
Defensoria pública ajuda mulheres vítimas de violência em Caraguatatuba

Clipping de Notícias: 28/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Tamoios News

Especialista em Direito da Família, Maria Cândida Brondani explica
como identificar possível agressor

Na última entrevista de uma série sobre violência doméstica com profissionais que atuam
com o tema aqui no Litoral Norte (a primeira foi com a Delegada de Caraguatatuba Patrícia
Casanova Crivochein e a segunda foi com a Defensora Pública Maria Camila Azevedo
Barros), vamos falar com a advogada e Representante da OAB no Conselho Municipal da
Condição Feminina de Caraguatatuba, Maria Cândida Silva Cezar Brondani e chamar
atenção para o que é importante notar em características do parceiro ou no
relacionamento que sugerem um possível agressor.
Diante dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que mostram que a cada dois
minutos uma mulher é agredida fisicamente no Brasil a advogada aconselha que “ao
iniciar um relacionamento, sempre aconselho mulheres a pesquisarem a vida pregressa
dos(as) pretendentes. Analisar se são bons filho(a)s, irmãos e amigo(a)s, motivos do
término nos relacionamentos anteriores, antecedentes criminais, cíveis e trabalhistas,
posturas éticas pessoais e profissionais, são algumas características que dão uma
segurança mínima, sobre a personalidade do pretendente. Muito embora, não exista uma
maneira 100% segura de que essa mulher não sofrerá uma violência, essas dicas alertarão
sobre possíveis riscos”.
A especialista pontua ainda que parceiros com características como “a intolerância,
agressividade, ciúme excessivo, desrespeito à individualidade, ameaças, domínio pessoal e
material, descontrole emocional” são outras características muito comuns em perfis de
homens agressivos. Portanto, “atenção aos primeiros sinais”.
É importante notar que avanços – tímidos – aconteceram e a sociedade já não aceita
calada uma cultura em que as mulheres sejam tratadas como seres inferiores e
submissos, sobre isso a advogada argumenta que “é chegado o momento de não mais
tolerarmos essas reproduções, nem tampouco perpetuá-las em nossa sociedade. É
chegada a hora de ressignificarmos essas posturas machistas, seja nos homens, sejam
nas próprias mulheres e respeitarmos a existência de cada indivíduo como seres, dignos
de direitos, liberdades e oportunidades, de maneira equânime e definitiva”.

A profissional explica que normalmente a vítima de violência doméstica tem medo de
denunciar e “esse medo muitas vezes ocorre quando é longo o período de convivência com
um agressor. Há estudos que descrevem esse medo, ou essa inercia, de Síndrome do
Desamparo Aprendido, mas isso não significa que essa mulher não terá condições de
realizar tal feito, sendo de extrema importância a comunicação da situação vivenciada com
pessoas do círculo de confiança dessa mulher, para que essa pessoa possa ajudá-la, seja
fortalecendo, seja “metendo a colher”, tomando a iniciativa de denunciar às autoridades
competentes”.
Maria Cândida aconselha que mulheres que sofrem algum tipo de violência busquem
ajuda, os municípios do litoral norte disponibilizam redes de apoio à vítima e seus filhos:
“em Caraguatatuba, existe a rede municipal, que recentemente criou um fluxo de
atendimento em defesa da mulher, onde assim que procurados, a mulher em situação de
violência doméstica e familiar será, juntamente com seus filhos serão encaminhados aos
serviços disponíveis, que são o CIAM – Centro Integrado de Atendimento à Mulher – local
onde essa mulher precisa ser acolhida e encaminhada aos profissionais técnicos das áreas
da psicologia, assistência social e jurídica, e havendo necessidade, aos demais aparelhos
públicos que sejam necessários para a sua proteção, empoderamento e ressignificação
dessa mulher. Em São Sebastião, existe a Casa Poderosa, que também atende mulheres
em situação de violência e Ubatuba, o serviço público também tem aprimorado referidos
atendimentos”.
Se você, caro leitor, faz parte do poder público, da imprensa e/ou da comunidade saiba
que é possível ajudar. A Doutora explica como isso é possível e pede que todos participem
e lutem pelo fim da violência doméstica, “o poder público necessita de ferramentas
públicas amplas, especializadas, capacitadas, eficientes e prontas para atender essas
vítimas e tratar os agressores, pois sem tratar esses agressores, esse ciclo nunca será
rompido. A imprensa e comunidade precisam participar levando informações de conteúdo,
de como identificar tais violências, serviços de atendimentos disponíveis a receber
denúncias, encorajando pessoas a denunciar, a identificar e ajudar uma vítima, e sim, em
caso de violência, ‘meter a colher’ e buscar ajuda, evitando um trágico desfecho”.
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PAT de Caraguatatuba tem 80 vagas de emprego nesta quarta-feira
(28)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quarta-feira (28) para 80 vagas. Dentre elas, 30 vagas
são para Operador de Loja, com atuação em uma nova loja de departamentos que irá se
instalar na cidade e 4 vagas para Técnico de Elétrica em caráter de urgência.
Todas as oportunidades e os requisitos ficam disponíveis no site da Prefeitura e podem ser
consultados no link: https://tinyurl.com/2y9d9asm. O site é atualizado diariamente na
parte da manhã.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará, com envio de currículo para o endereço:
vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o número do
CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas
Técnico de Elétrica, Ajudante de Açougueiro, Auxiliar de Manutenção Predial, Balconista,
Balconista de Padaria, Corretor de Imóveis, Cuidadora de Idosos, 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 Linha Pesada Diesel, Mecânico de Motores, Montador de
Esquadrias, Motorista de Caminhão Munk, Oftalmologista, Operador de Caixa, 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, Vendedora, Vidraceiro.
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Procurado por roubo é preso durante patrulhamento da PM na zona
sul de Caraguá

A Polícia Militar prendeu, na noite de quarta-feira (28/7), no bairro Perequê-Mirim, zona sul
de Caraguatatuba, um procurado por roubo. O crime foi cometido no mês passado e havia
mandado de prisão expedido pela justiça.
O indivíduo foi detido durante o patrulhamento. Ele demonstrou nervosismo e foi abordado
pelos policiais militares. Nada de ilícito foi encontrado, porém, após pesquisa criminal foi
constatado se tratar de procurado da justiça. O homem foi levado para a delegacia e
permaneceu preso.
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Procurado pela justiça é localizado em Caraguatatuba

No início da noite de quarta-feira, dia 28, por volta das 19h05, equipe da Polícia Militar,
durante patrulhamento pelo bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, deparou com um
homem em atitudes suspeitas, sendo abordado.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém ao realizar a pesquisa
criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo expedido no
mês de junho deste ano. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao DP para as demais
providências.
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Live marca abertura da 16ª edição do Caraguá a Gosto
Os 69 estabelecimentos participantes este ano oferecem 115 pratos para os visitantes

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 do Caraguá a Gosto 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.
A secretária Maria Fernanda fala da importância do evento, especialmente em um
momento de retomada econômica. “São números expressivos em um momento que
buscamos a nossa recuperação na era da Covid, com a participação maciça de
comerciantes, patrocinadores e apoiadores no Caraguá a Gosto”.
Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais o segmento gastronômico, que foi afetado
diretamente pela pandemia. Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou
drive thru, de acordo com os protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Sorteio
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios no Caraguá a Gosto. Serão 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’ do Caraguá a Gosto 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 do Caraguá a Gosto, a premiação com troféus
para os três primeiros de cada categoria. A novidade desta edição é o “Troféu Campeão de
Vendas”.
Categorias Caraguá a Gosto
• 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.
Estabelecimentos
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 – Caraguá a Gosto
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 – Caraguá a Gosto
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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Ações emergenciais visam acolher pessoas vulneráveis durante onda
de frio
Temperatura pode ficar abaixo de 7ºC no Litoral Norte nos próximos dias

As prefeituras do Litoral Norte estão preparando ações emergenciais e campanhas de
arrecadação de agasalhos para atender pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade
durante a forte onda de frio, prevista para os próximos dias.
Em Caraguatatuba, esses grupos devem ser acolhidos provisoriamente durante 10 dias,
em um abrigo da cidade. As abordagem começaram nesta quarta-feira (28) e a previsão é
de pelo menos 50 pessoas atendidas.
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.
O Fundo Social doará ainda 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.
Em longo prazo, a ação também busca que a equipe técnica conheça os moradores e dê
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.
Ações em outras cidades
Em São Sebastião, as ações se concentram na Igreja Matriz, no Centro, onde a população
vulnerável pode ser acolhida. A Prefeitura busca doações de cobertores, agasalhos e
colchões. Que quiser contribuir, pode deixar os itens na igreja, postos de saúde ou nas
tendas da Defesa Civil (Avenida Odisseu, Canto do Mar, e na Avenida Walkir Vergani,
próximo do mastro da bandeira).
O Fundo Social de Ilhabela continua com a Campanha do Agasalho que visa arrecadar
roupas, casacos e cobertas para as pessoas necessitadas. As doações podem ser
realizadas na prefeitura, mercado Colina e Colina Sul, mercado Frade e mercado Rosalina.

Mau tempo
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 pode chegar a 1 grau na quinta, com condições de geada. Há ainda aviso de mar
grosso com ondas que podem variar de 3 a 5 metros de altura e ventos de direção Oeste a
Sudeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós).
Esta virada no tempo é apontada pelos pesquisadores como a mais intensa desse ano.
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Tarcísio Matheus é condenado por Dano Moral

O Ativista Cultural Tarcísio Matheus Rodrigues Alencastro tornou-se novamente alvo da
Justiça local, sendo condenado na última Sexta-Feira – 23 de Julho – por Dano Moral pela
Vara Criminal do Fórum local, devido as manifestações difamatórias exibidas por eles
durante suas Lives diárias contra algumas pessoas lotadas na Administração Pública. O
total das condenações chega aos R$ 40 Mil.
Nem bem estava sendo procurado para prestar depoimento num Inquérito sobre Extorsão
contra o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior e o seu Secretário Municipal de
Mobilidade Urbana, Marcel Giorgetti, a Juíza da Vara Criminal Isabela Carolina Miranda
Rodrigues sentenciava o Ativista Cultural ao pagamento de Indenização, Retratação
Pública e Retirada do Material exibido das Redes Sociais, no valor de R$ 10.000,00 para
cada um.
Antes do Inquérito sobre Extorsão Tarcísio Matheus realizava suas Lives – Transmissões ao
Vivo pela Internet – tecendo críticas contra a Administração Municipal, quando interligava
declarações e opiniões ácidas e apimentadas contra alguns membros do Executivo local.
Foram citados o Prefeito Aguilar Júnior, seu irmão e Presidente da Câmara, o Vereador Tato
Aguilar, a ex-Secretária de Comunicação, Maria Luiza Baracat, a Jornalista Mayara Peixoto,
o Vice-Prefeito José Ernesto Servidei, a Advogada Luciana Focesi, o empresário Alex Acosta,
o Segurança do Prefeito, Deusdedite Fidélis da Silva e o dono de Buffet Luiz Henrique de
Abreu.
Sobre cada um dos citados Tarcísio Matheus disparou uma série de críticas e afirmações,
consideradas caluniosas, sem a devida checagem e direito de ouvir a parte citada, de
âmbito pessoal e íntimo.
Contra Mayara Peixoto o Ativista alegou que a mesma era amante do Prefeito. A respeito
do Vice, chamou-o de Pedófilo. Já a Advogada Luciana Focesi, Matheus afirmou que a
mesma recebia salário pelo Bolsa Atleta na modalidade Beach Tênis sem nunca ter
exercido função no esporte. A ex-Secretária de Comunicação, Maria Luiza Baracat foi
mencionada também como amante do Prefeito e que teria mau hálito. Sobre a Bolsa Atleta
houve menção também para o empresário Alex Acosta. A masculinidade de Fidélis da Silva
foi mencionada, juntamente com a acusação de retirada de placas e adesivos eleitorais de
adversários do Prefeito e contra Luiz Henrique de Abreu, a acusação de ter recebido R$
145 mil da Câmara Municipal.

De acordo com a sentença da Juíza as críticas no quesito Político contra o Prefeito, o Vice,
o Presidente da Câmara e o Segurança do Prefeito estão embasadas na Liberdade de
Expressão, inserida na Constituição Federal, pois não continham foro íntimo e pessoal,
aplicando-se o mesmo para Luciana Focesi, Alex Acosta e Luiz Abreu.
Ao mesmo tempo foram julgadas parcialmente procedentes as declarações com cunho
particular, íntimo e pessoal contra o Prefeito Aguilar Júnior, o Vice-Prefeito José Ernesto
Servidei, Maria Luiza Baracat, Mayara Peixoto, os quais receberão R$ 10 Mil como forma
de Indenização, com juros de 1% ao mês em caso de atraso, Retratação Pública e a
retirada do material das Redes Sociais, especificamente o Facebook, que teve o seu
processo extinto por participar de forma passiva do caso.
A Advogada das vítimas, Débora Figueiredo, emitiu nota sobre a sentença a pedido da
Redação do Blog Contra & Verso. “Desde antes da disputa para a campanha eleitoral do
ano de 2020, o Prefeito Aguilar Júnior vem sendo perseguido e coagido por Tarcísio
Matheus (apresentador).
O cerne da questão iniciou no primeiro semestre de 2020, em que o apresentador
procurou alguns servidores da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba exigindo a sua
contratação da sua empresa, via dispensa de licitação, para se posicionar favoravelmente
as ações do prefeito.
No entanto, a exigência do apresentador não foi atendida, originando a prática de falsas
acusações com a intenção de causar danos a honra e imagem do Prefeito e a pessoas a
ele ligadas.
Este fato deixou claro que a intenção deste apresentador era auferir vantagem pecuniária
em troca de prover uma imagem positiva do Prefeito.
Os vídeos produzidos pelo apresentador, Tarcísio Matheus, extrapolam o fim jornalístico,
sendo sempre fatos alegados e inventados por ele sem qualquer comprovação.
Diariamente o apresentador produzia vídeos proliferando discurso de ódio, com conteúdo
de caráter calunioso e difamatório, demonstrando com isso claro intuito vingativo por não
ter conseguido a vantagem pecuniária por ele almejada.
Em razão dos fatos, em meados de novembro de 2020 foi ajuizada Ação de Obrigação de
Fazer (remoção dos vídeos de caráter criminoso) e indenização por Danos Morais, com
pedido de tutela de urgência, em que se pleiteou a responsabilização do apresentador
pelos crimes por ele proferidos diariamente por meio de sua página no Facebook.
Em que pese no curso da ação ser deferida tutela de urgência para que o apresentador se
abastece de proferir publicações ofensivas (caráter criminoso), o apresentador continuou
diariamente a proferir as ofensas direcionadas ao Prefeito e a pessoas e funcionários a ele
ligados.
Em 27/07/2021, a justiça foi feita, foi publicada sentença ratificando a tutela de urgência,
e consequentemente condenando o apresentador a indenização por danos morais, bem
como a publicar RETRATAÇÃO no mesmo veículo utilizado nas postagens ofensivas”.
O Blog Contra & Verso procurou o Advogado de Tarcísio Matheus, de nome Mílton através
de fontes, recebendo como resposta que a família do Ativista não informaria o telefone

celular e ao invés disso, que uma nota seria publicada e distribuída para toda imprensa, o
que não ocorreu até o fechamento deste texto.
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Capital da violência, RMVale concentra 4 das 5 cidades com maior
taxa de homicídio em SP
Guaratinguetá, Caraguatatuba, e Pindamonhangaba lideram o ranking estadual com taxa
de vítimas a cada 100 mil habitantes, de acordo com dados oficiais do governo estadual;
Taubaté completa o top5

Região com maior número de vítimas de homicídio do interior do estado de São Paulo, a
RMVale tem quatro das cinco cidades paulistas com a maior taxa de vítimas de homicídio
por 100 mil habitantes.
A lista conta com 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes e foi feita com
base nos dados oficiais da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública). O indicador
leva em conta o número de pessoas mortas em homicídio doloso entre julho de 2020 e
junho deste ano.
Guaratinguetá, Caraguatatuba, e Pindamonhangaba lideram o ranking estadual com taxa
de 25,6, 22,5 e 17,4 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, respectivamente. Itapevi
é a quarta colocada da lista, com taxa de 16,2, e depois aparece Taubaté (15), fechando o
‘top 5’.
Jacareí está na 7ª posição do ranking, com 13,3 de taxa, fechando o ‘top 10’ estadual com
cinco cidades da região.
São José dos Campos é a sexta cidade do Vale no ranking estadual, aparecendo na 51ª
posição com taxa de 5,18, uma das mais baixas da história.
No caso das cinco cidades do Vale no topo do ranking, a taxa é mais do que o dobro do
índice estadual, de 6,68. A taxa do Vale é de 13,57 e também fica acima da do estado e a
do interior: 7,3.
SUBIDA.
A situação ainda é mais grave, pois cinco cidades do Vale aumentaram a taxa de vítimas
de homicídio na compração com o período anterior, entre agosto de 2019 e julho de 2020.
A taxa de Guaratinguetá subiu 106%, Caraguatatuba teve alta de 28,5%,
Pindamonhangaba cresceu 81%, Taubaté saltou 56,6% e São José aumentou 8,8%. A taxa
de Jacareí caiu 18,4%.

OUTRO LADO.
Em nota, a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) disse que o combate à
criminalidade e a redução dos indicadores criminais são metas da gestão, que tem
“intensificado as ações de policiamento preventivo e ostensivo”.
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Polícia fecha bingo clandestino em Caraguatatuba

Uma equipe da Policia Civil da Delegacia de Investigações Gerais de São Sebastião fechou
nesta madrugada um bingo clandestino no bairro do Benfica, região central de
Caraguatatuba.
Foram apreendidas 13 máquinas caça níqueis. No momento da abordagem haviam 5
jogadoras idosas no local. Foram conduzidos ao plantão policial três responsáveis pelo
bingo clandestino.
Uma delas já é uma "velha" conhecida nos meios policiais por essa prática, tendo mais de
cinco boletins de ocorrências (seis com o elaborado ontem) nos últimos anos como
responsável/gerente de casa de jogos de azar.
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Caraguatatuba retoma atendimentos médicos em Unidades Básicas
de Saúde

Ao menos 12 postos devem retornar ao atendimento normalizado a partir da próxima
semana; ação divide estrutura entre pandemia e ação “cotidiana”
Com queda na incidência dos casos de Covid-19, Caraguatatuba retomará a partir da
próxima segunda-feira (2), os atendimentos médicos com clínico geral em 12 Unidades
Básicas de Saúde. Até então, com redução das agendas, os postos estavam atendendo
somente com 50% da capacidade.
De acordo com o Município, a redução dos agendamentos se deu por conta da 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”, ressaltou. A medida é
tomada também para evitar aglomerações que favorecem o contágio da Covid-19.
O atendimento com clínico geral estará disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h,
para solicitação de exames, encaminhamentos e acompanhamentos para especialistas.
Com foco em retomar o atendimento com 100% da capacidade e outros serviços dos
postos de saúde, Caraguá admitiu mais 25 auxiliares de enfermagem, por meio da OSJM
(Organização Social João Marchesi). Ao menos, 18 já estão trabalhando.
A expectativa é que os novos funcionários atendam exclusivamente na vacinação contra a
Covid-19. Assim, os enfermeiros e auxiliares poderão retornar aos seus postos de trabalho.
Nesta quinta-feira (28), a secretaria de Saúde vacina pessoas acima de 25 anos em
diversos pontos da cidade, os locais podem ser consultados no site oficial do município
(caraguatatuba.sp.gov.br).
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Caraguatatuba (SP) tem nova flexibilização e abertura total dos
comércios pode ocorrer em 20 dias
Limite de capacidade de estabelecimentos do setor de comércio e serviços sobe de 60%
para 80%, com aumento de horário de funcionamento; em 20 dias, governo quer ampliar
capacidade para 100%; festas e eventos com aglomerações seguem proibidos

A cidade de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, vai acatar as novas regras de
flexibilização das restrições de mobilidade do Plano São Paulo.
O governo do estado anunciou as mudança para o próximo domingo (1) e planeja abertura
total dos estabelecimentos a partir de 17 de agosto, daqui 20 dias.
A flexibilização foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB) nesta quarta-feira (28) no
Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. O relaxamento, contudo, é válido para os
setores de comércio e serviços em geral, e não se aplica a festas e outros eventos
aglomerantes - que seguem proibidos.
A ocupação dos estabelecimentos, atualmente limitada em 60%, sobe, no domingo, para
80% e o horário limite sobe em uma hora. Adicionalmente, em 20 dias, o governo planeja
extinguir a restrição de capacidade, mantendo, no entanto, outras exigências como uso de
máscara e distanciamento social.
“Continuamos passo a passo, de forma segura, flexibilizando e voltando ao normal. A vida
está voltando ao normal no estado de São Paulo”, comemorou Doria durante o anúncio da
flexibilização. “São Paulo teve uma queda substancial de casos, internações e, felizmente,
de óbitos, porque aqui seguimos protocolos de saúde e a orientação da medicina”,
completou.
Avanço da vacinação e melhora nos índices
O governo estadual argumenta que o avanço da vacinação, somado a melhoras nos índices
de internação pela covid-19 permitiram a atual flexibilização e promete, nos próximos 20
dias, andar com os indicadores da covid-19 debaixo do braço, com a abertura total do
comércio e serviços no horizonte.
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Caraguatatuba amplia e disponibiliza 80 vagas de emprego. Confira
30 vagas são para operador de loja, com atuação em uma nova loja de departamentos que
irá se instalar na cidade e 4 vagas para técnico de elétrica em caráter de urgência

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quarta-feira (28) para 80 vagas. Dentre elas, 30 vagas
são para operador de loja, com atuação em uma nova loja de departamentos que irá se
instalar na cidade e 4 vagas para técnico de elétrica em caráter de urgência.
Todas as oportunidades e os requisitos ficam disponíveis no site da prefeitura e podem ser
consultados no link: https://tinyurl.com/2y9d9asm. O site é atualizado diariamente na
parte da manhã.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por e-mail 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.
Confira o quadro completo de vagas:&nbsp;
Técnico de elétrica, ajudante de açougueiro, auxiliar de manutenção predial, balconista,
balconista de padaria, corretor de imóveis, cuidadora de idosos, 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 linha pesada diesel, mecânico de motores, montador de
esquadrias, motorista de caminhão munk, oftalmologista, operador de caixa, 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, vendedora e vidraceiro.
O Posto de Atendimento está localizado na rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
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Moradora de Caraguatatuba (SP) cai em golpe de venda de carro e
perde R$ 6,5 mil
Vendedora fake se passa por outra e anuncia carros para vender na internet

Uma moradora da cidade de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, usou as redes
sociais nesta terça-feira (27) para denunciar um golpe de venda de carros pela internet.
Segundo ela, uma pessoa se passa por outra e diz que tem um veículo para vender. Na
postagem fake, a falsa vendedora anunciou um Fiat Palio 2000, cor verde, por R$ 7,5 mil.
Este carro realmente está a venda, mas não pelo perfil fake que anuncia na internet,
conhecido como Maria Silvério.
Em pesquisa nas redes sociais, nossa reportagem não encontrou mais o perfil da golpista.
A moradora explica como caiu no golpe. “Ela [vendedora fake] fala que está pegando o
carro de volta de um tio ou parente e vai colocar à venda, por isso não está no nome dela”,
disse.
O prejuízo foi de R$ 6,5 mil, após a moradora oferecer um valor à vista.
“Estou correndo atrás. Fiz um boletim de ocorrência. Ela vai pagar. Se alguém tiver alguma
notícia dela, por favor, me avise”, afirmou.
O depósito foi feito em nome de Aline Oliveira de Almeida, no banco Next.
“Eu só tinha esse dinheirinho para comprar um carro. Por favor, gente, ajudem”, concluiu.
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Eleição do Conselho Tutelar será dia 15 de agosto em três colégios
eleitorais

No dia 15 de agosto (domingo), das 8h às 17h, será realizada a eleição que escolherá os
novos membros do Conselho Tutelar de Caraguatatuba, gestão 2020-2024, para atuação
nas regiões Centro e Sul.
A eleição é para compor nove vagas, sendo três titulares e seis suplentes, de cargos que
ficaram vagos da última eleição em 2019.
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Assim como na última eleição, a votação será dividida em três colégios eleitorais para que
toda comunidade possa participar deste importante e democrático momento.
Eleitores da região Sul devem votar na escola EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no
Travessão; da região Norte, na EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares, no Massaguaçu; e os
eleitores da região Centro devem se dirigir à EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no
Indaiá.
Poderá participar todo cidadão que tiver seu domicílio eleitoral em Caraguatatuba e com
cadastro biométrico, mediante apresentação do título de eleitor e documento com foto.
Cada cidadão poderá votar em apenas um candidato. O voto é direto, secreto e facultativo.
Veja abaixo a relação de todos os candidatos e seus respectivos números:
Ana Lucia Rocha – 10
Bruno Santos de Oliveira – 5
Diana Pereira Santos – 2
Jamille Botelho do Prado – 3
Juliana Progetti Coelho Barros – 9
Marcelo Stapf Ribeiro – 14
Mayra Garakis Poggi Pollini – 12
Paula Fernandes Pereira – 1

Paula Gloria Almeida Carias Marques – 4
Wander Moreria de Andrade – 16
Serviço – EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos Santos,
381 – Travessão). EMEF Doutor Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida Pernambuco, 1.101
– Indaiá). EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares (Avenida Regina Margarete Passos, 400 –
Massaguaçu).
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Micros e pequenas empresas podem se inscrever até sexta na Rodada
de Negócios Virtual do Sebrae-SP

O Sebrae-SP convida micros e pequenas empresas a participar da Rodada de Negócios
Virtual que será realizada no dia 5 de agosto, das 13h30 às 17h30.
O objetivo desta iniciativa é promover encontros empresariais online que fomentem a
realização de negócios entre empresas compradoras e micro e pequenas empresas
fornecedoras do Estado de São Paulo.
Os benefícios para a empresa são o acesso direto, oportunidades de vendas e networking
qualificado.
Para participar, basta acessar o link https://sebrae.rodadasonline.com.br e verificar as
opções de demanda. As inscrições devem ser feitas até as 9h de sexta-feira (30).
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Ruas do Jardim do Sol são niveladas pela Prefeitura de Caraguatatuba

Na região norte da cidade, no loteamento Jardim do Sol e proximidades do bairro
Massaguaçu, diversas ruas recebem nivelamento mecânico executado pela Secretaria de
Serviços Públicos (Sesep), desde o início da semana.
A equipe da Regional Norte já finalizou o serviço nas ruas Irmã Dulce, Dr. Sidnei de Oliveira
Andrade, Araguaia e Rio Paraná. Cerca de 20 toneladas de bica grossa foram utilizadas
para melhorar o acesso das vias.
Para execução do serviço foi utilizado material de fácil compactação com apoio de uma
motoniveladora, um caminhão trucado e um rolo compactador.
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Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Ambiental monitoram
construção irregular em área de risco no Jardim Califórnia

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e policiais ambientais foram averiguar na manhã desta
quarta-feira (28) a denúncia de construção irregular em uma área de risco e Preservação
Permanente (APP) localizada no bairro Jardim Califórnia, na região central.
No momento da abordagem não havia ninguém no local, mas a equipe encontrou indícios
de desmatamento e material de construção. De acordo com o secretário de Urbanismo, o
monitoramento nessas áreas vai continuar. “Não há autorização para se construir em
áreas de risco e muito menos em APP”.
Ele informou ainda que a principal preocupação é com a vida das pessoas, porque elas
começam a construir já correndo riscos, uma das situações que o desmatamento provoca.
A fiscalização sobre desmatamento é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca.
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Escolas de Caraguatatuba recebem novas ferramentas e insumos
para cultivo de hortas educativas

Com o início do 2º semestre letivo, também foram retomadas as atividades de educação
ambiental nas escolas da rede municipal de Caraguatatuba. Na tarde desta terça-feira
(27), a secretária de Educação, Márcia Paiva, visitou a unidade CEI/EMEI Profª. Thereza
Yanesse Schmidt Cardozo, no bairro Porto Novo, que é integrante do projeto Hortas
Educativas.
A unidade foi a primeira a receber o ‘kit jardinagem’ como um incentivo às escolas que
aderiram ao projeto. O kit é composto por ferramentas para horticultura, para preparo do
solo, além de regadores e insumos como terra e adubo. As demais unidades participantes
também receberão kit a partir desta quarta-feira (28).
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, desenvolve ações de
educação ambiental em todas as etapas de ensino da rede municipal.
Por meio do Setor de Projetos, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca, o Projeto Hortas Educativas tem como objetivo formar ‘agentes cuidadores’ nas
unidades escolares, que são os responsáveis pela implantação e cultivo das hortas.
Do ponto de vista pedagógico, as hortas têm como objetivo promover o contato dos
estudantes com os alimentos e estimular a adoção de hábitos de alimentação mais
saudáveis. Elas são instrumentos para a compreensão da relação entre meio ambiente x
alimentação saudável, cidadania e qualidade de vida.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou que “ao incentivarmos o cultivo das
hortas, transmitimos importantes conceitos para que as crianças valorizem o alimento,
cuidem do solo e preservem os recursos naturais, como a água”, disse.
O desenvolvimento do projeto de Hortas Educativas contribuiu para o Programa Município
VerdeAzul, no qual Caraguatatuba é certificada desde 2018.
Lançado pelo Governo do Estado de São Paulo, o programa tem o propósito de medir e
apoiar a eficiência da gestão ambiental e valorizar a agenda ambiental nos municípios.
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia desassoreamento de valas nas
ruas do bairro Pegorelli

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba intensificou os trabalhos de
desassoreamento de valas no bairro Pegorelli, região sul da cidade. A limpeza das redes de
drenagem é uma prevenção de alagamentos, onde são retirados os resíduos e sedimentos
acumulados no fundo para facilitar o escoamento das águas pluviais.
A equipe da Sesep já finalizou o serviço das valas na Avenida Circular, na Rua Rio
Amazonas e executa os trabalhos desta quarta-feira (28) na Rua Rio Negro. Os serviços
serão finalizados assim que todos os córregos forem limpos e conforme as condições do
tempo sejam normalizadas.
Para o serviço são utilizados uma máquina retroescavadeira, um caminhão trucado para
transportar os resíduos e três funcionários. Até o momento, nove toneladas de resíduos já
foram retiradas pelo serviço de desassoreamento.
Mais ações
Ainda na região Sul, as equipes realizam trabalho de limpeza e roçada nos bairros Pegorelli
e Perequê-Mirim e recolha de resíduos no Barranco Alto. A estrada do Caminho Grande, no
Pegorelli, recebe poda e roçada mecanizada da vegetação que ocupa parte da margem,
dificultando acesso de veículos.
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‘Pés Saudáveis’: Caraguatatuba oferece teste e exame para avaliar
sensibilidade dos pés de pacientes diabéticos

O ambulatório de feridas do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Caraguatatuba
promove uma ação para avaliar a sensibilidade dos pés de pacientes com diabetes.
A ação faz parte do programa ‘Pés Saudáveis’ do ambulatório. O objetivo é sensibilizar as
pessoas e reforçar que elas precisam ter o auto cuidado e fazer uma avaliação dos pés,
além de proporcionar a diminuição do número de amputações por causa da doença.
O ambulatório, que trata de toda e qualquer ferida, recebe pacientes que são diabéticos.
Eles representam cerca de 70% dos atendimentos e muitos pacientes chegam amputados
ou estão prestes a amputar um membro. Na maioria das vezes é o pé.
Para realizar o teste, o paciente precisa ser sabidamente diabético há mais de 10 anos. A
enfermeira e coordenadora do ambulatório, Isa Carla Zanarino, ressalta que o ambulatório
também ira realizar o teste em pessoas que possuem a doença há menos tempo, entre
quatro e cinco anos, por exemplo.
Ela explica que “todas são atendidas, mas quando elas já têm mais de 10 anos com a
doença é muito provável que tenham desenvolvido a neuropatia diabética, uma das
complicações da diabetes e faz com que o pé fique insensível”.
No teste, a pessoa será informada se o pé está insensível ou não. Caso seja constatada a
insensibilidade, o diabético irá iniciar o acompanhamento no ambulatório para que seja
feita a prevenção.
Além do teste de sensibilidade, o ambulatório irá realizar o exame de índice tornozelobraquial (ITB). Ele mostrar se o paciente tem chances de desenvolver alguma ferida que
leve a amputação.
A coordenadora reforça que todo e qualquer paciente diabético há mais de 10 anos, ou
menos, pode fazer os teste e o exame.
Os interessados podem procurar o CEM, de segunda à sexta-feira, das 13h às 16h, para
que seja agendado um horário com a equipe responsável pelo teste. Se preferir, o paciente
poderá procurar a unidade de saúde de referência para que seja feito o agendamento por
meio das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF).

A avaliação é feita em aproximadamente 40 minutos, por isso é necessário o
agendamento. O resultado dos exames sai na hora, e mesmo que a insensibilidade não
seja constatada, o paciente será inserido no programa do pré-diabético para receber o
acompanhamento da equipe do ambulatório de feridas.
Serviço: O Centro de Especialidades Médicas (CEM) está localizado na Avenida Maranhão,
421 – Jardim Primavera. O telefone é o (12) 3886-1200.
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PAT de Caraguatatuba tem 80 vagas de emprego nesta quarta-feira
(28)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quarta-feira (28) para 80 vagas. Dentre elas, 30 vagas
são para Operador de Loja, com atuação em uma nova loja de departamentos que irá se
instalar na cidade e 4 vagas para Técnico de Elétrica em caráter de urgência.
Todas as oportunidades e os requisitos ficam disponíveis no site da Prefeitura e podem ser
consultados no link: https://tinyurl.com/2y9d9asm. O site é atualizado diariamente na
parte da manhã.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará, com envio de currículo para o
endereço: vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Técnico de Elétrica, Ajudante de Açougueiro, Auxiliar
de Manutenção Predial, Balconista, Balconista de Padaria, Corretor de Imóveis, Cuidadora
de Idosos, 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 Linha Pesada Diesel,
Mecânico de Motores, Montador de Esquadrias, Motorista de Caminhão Munk,
Oftalmologista, Operador de Caixa, 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,
Vendedora, Vidraceiro.
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Caraguatatuba oferece teste e exame para avaliar sensibilidade dos
pés de pacientes diabéticos

O ambulatório de feridas do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Caraguatatuba
promove uma ação para avaliar a sensibilidade dos pés de pacientes com diabetes.
A ação faz parte do programa ‘Pés Saudáveis’ do ambulatório. O objetivo é sensibilizar as
pessoas e reforçar que elas precisam ter o auto cuidado e fazer uma avaliação dos pés,
além de proporcionar a diminuição do número de amputações por causa da doença.
O ambulatório, que trata de toda e qualquer ferida, recebe pacientes que são diabéticos.
Eles representam cerca de 70% dos atendimentos e muitos pacientes chegam amputados
ou estão prestes a amputar um membro. Na maioria das vezes é o pé.
Para realizar o teste, o paciente precisa ser sabidamente diabético há mais de 10 anos. A
enfermeira e coordenadora do ambulatório, Isa Carla Zanarino, ressalta que o ambulatório
também ira realizar o teste em pessoas que possuem a doença há menos tempo, entre
quatro e cinco anos, por exemplo.
Ela explica que “todas são atendidas, mas quando elas já têm mais de 10 anos com a
doença é muito provável que tenham desenvolvido a neuropatia diabética, uma das
complicações da diabetes e faz com que o pé fique insensível”.
No teste, a pessoa será informada se o pé está insensível ou não. Caso seja constatada a
insensibilidade, o diabético irá iniciar o acompanhamento no ambulatório para que seja
feita a prevenção.
Além do teste de sensibilidade, o ambulatório irá realizar o exame de índice tornozelobraquial (ITB). Ele mostrar se o paciente tem chances de desenvolver alguma ferida que
leve a amputação.
A coordenadora reforça que todo e qualquer paciente diabético há mais de 10 anos, ou
menos, pode fazer os teste e o exame.
Os interessados podem procurar o CEM, de segunda à sexta-feira, das 13h às 16h, para
que seja agendado um horário com a equipe responsável pelo teste. Se preferir, o paciente
poderá procurar a unidade de saúde de referência para que seja feito o agendamento por
meio das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF).

A avaliação é feita em aproximadamente 40 minutos, por isso é necessário o
agendamento. O resultado dos exames sai na hora, e mesmo que a insensibilidade não
seja constatada, o paciente será inserido no programa do pré-diabético para receber o
acompanhamento da equipe do ambulatório de feridas.
Serviço: O Centro de Especialidades Médicas (CEM) está localizado na Avenida Maranhão,
421 – Jardim Primavera. O telefone é o (12) 3886-1200.
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Escolas de Caraguatatuba recebem ferramentas e insumos para
hortas educativas

Com o início do 2º semestre letivo, também foram retomadas as atividades de educação
ambiental nas escolas da rede municipal de Caraguatatuba. A unidade CEI/EMEI Profª.
Thereza Yanesse Schmidt Cardozo, no bairro Porto Novo, foi a primeira a receber o "kit
jardinagem", como um incentivo às escolas que aderiram ao projeto Hortas Educativas.
O kit é composto por ferramentas para horticultura, para preparo do solo, além de
regadores e insumos como terra e adubo. As demais unidades participantes também
receberão kit a partir desta quarta-feira (28). A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Educação, desenvolve ações de educação ambiental em todas as etapas de
ensino da rede municipal.
Por meio do Setor de Projetos, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca, o Projeto Hortas Educativas tem como objetivo formar ‘agentes cuidadores’ nas
unidades escolares, que são os responsáveis pela implantação e cultivo das hortas.
Do ponto de vista pedagógico, as hortas têm como objetivo promover o contato dos
estudantes com os alimentos e estimular a adoção de hábitos de alimentação mais
saudáveis. Elas são instrumentos para a compreensão da relação entre meio ambiente x
alimentação saudável, cidadania e qualidade de vida.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou que “ao incentivarmos o cultivo das
hortas, transmitimos importantes conceitos para que as crianças valorizem o alimento,
cuidem do solo e preservem os recursos naturais, como a água”, disse.
O desenvolvimento do projeto de Hortas Educativas contribuiu para o Programa Município
VerdeAzul, no qual Caraguatatuba é certificada desde 2018. Lançado pelo Governo do
Estado de São Paulo, o programa tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão
ambiental e valorizar a agenda ambiental nos municípios.
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PAT de Caraguatatuba tem 80 vagas de emprego nesta quarta-feira
(28)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quarta-feira (28) para 80 vagas. Dentre elas, 30 vagas
são para Operador de Loja, com atuação em uma nova loja de departamentos que irá se
instalar na cidade e quatro vagas para Técnico de Elétrica em caráter de urgência.
Todas as oportunidades e os requisitos ficam disponíveis no site da Prefeitura e podem
ser consultados neste link. O site é atualizado diariamente na parte da manhã. Os
interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo.
O atendimento por email continuará, com envio de currículo para o
endereço: vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar. O Posto de
Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no
telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Técnico de Elétrica, Ajudante de Açougueiro, Auxiliar
de Manutenção Predial, Balconista, Balconista de Padaria, Corretor de Imóveis, Cuidadora
de Idosos, 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 Linha Pesada Diesel,
Mecânico de Motores, Montador de Esquadrias, Motorista de Caminhão Munk,
Oftalmologista, Operador de Caixa, 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,
Vendedora, Vidraceiro.

Clipping de Notícias: 28/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Repórter Online Litoral

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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Prefeitura De Caraguatatuba E Polícia Ambiental Monitoram
Construção Irregular Em Área De Risco No Jardim Califórnia

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e policiais ambientais foram averiguar na manhã desta
quarta-feira (28) a denúncia de construção irregular em uma área de risco e Preservação
Permanente (APP) localizada no bairro Jardim Califórnia, na região central.
No momento da abordagem não havia ninguém no local, mas a equipe encontrou indícios
de desmatamento e material de construção. De acordo com o secretário de Urbanismo, o
monitoramento nessas áreas vai continuar. “Não há autorização para se construir em
áreas de risco e muito menos em APP”.
Ele informou ainda que a principal preocupação é com a vida das pessoas, porque elas
começam a construir já correndo riscos, uma das situações que o desmatamento provoca.
A fiscalização sobre desmatamento é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca.
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PAT de Caraguatatuba tem 80 vagas de emprego nesta quarta-feira
(28)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quarta-feira (28) para 80 vagas. Dentre elas, 30 vagas
são para Operador de Loja, com atuação em uma nova loja de departamentos que irá se
instalar na cidade e 4 vagas para Técnico de Elétrica em caráter de urgência.
Todas as oportunidades e os requisitos ficam disponíveis no site da Prefeitura e podem ser
consultados no link: https://tinyurl.com/2y9d9asm. O site é atualizado diariamente na
parte da manhã.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará, com envio de currículo para o
endereço: vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Técnico de Elétrica, Ajudante de Açougueiro, Auxiliar
de Manutenção Predial, Balconista, Balconista de Padaria, Corretor de Imóveis, Cuidadora
de Idosos, 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 Linha Pesada Diesel,
Mecânico de Motores, Montador de Esquadrias, Motorista de Caminhão Munk,
Oftalmologista, Operador de Caixa, 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,
Vendedora, Vidraceiro.
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Eleição do Conselho Tutelar será dia 15 de agosto em três colégios
eleitorais

No dia 15 de agosto (domingo), das 8h às 17h, será realizada a eleição que escolherá os
novos membros do Conselho Tutelar de Caraguatatuba, gestão 2020-2024, para atuação
nas regiões Centro e Sul.
A eleição é para compor nove vagas, sendo três titulares e seis suplentes, de cargos que
ficaram vagos da última eleição em 2019.
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Assim como na última eleição, a votação será dividida em três colégios eleitorais para que
toda comunidade possa participar deste importante e democrático momento.
Eleitores da região Sul devem votar na escola EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no
Travessão; da região Norte, na EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares, no Massaguaçu; e os
eleitores da região Centro devem se dirigir à EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no
Indaiá.
Poderá participar todo cidadão que tiver seu domicílio eleitoral em Caraguatatuba e com
cadastro biométrico, mediante apresentação do título de eleitor e documento com foto.
Cada cidadão poderá votar em apenas um candidato. O voto é direto, secreto e facultativo.
Veja abaixo a relação de todos os candidatos e seus respectivos números:
Ana Lucia Rocha – 10
Bruno Santos de Oliveira – 5
Diana Pereira Santos – 2
Jamille Botelho do Prado – 3
Juliana Progetti Coelho Barros – 9
Marcelo Stapf Ribeiro – 14
Mayra Garakis Poggi Pollini – 12
Paula Fernandes Pereira – 1
Paula Gloria Almeida Carias Marques – 4

Wander Moreria de Andrade – 16
Serviço – EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos Santos,
381 – Travessão). EMEF Doutor Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida Pernambuco, 1.101
– Indaiá). EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares (Avenida Regina Margarete Passos, 400 –
Massaguaçu).
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia desassoreamento de valas nas
ruas do bairro Pegorelli

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba intensificou os trabalhos de
desassoreamento de valas no bairro Pegorelli, região sul da cidade. A limpeza das redes de
drenagem é uma prevenção de alagamentos, onde são retirados os resíduos e sedimentos
acumulados no fundo para facilitar o escoamento das águas pluviais.
A equipe da Sesep já finalizou o serviço das valas na Avenida Circular, na Rua Rio
Amazonas e executa os trabalhos desta quarta-feira (28) na Rua Rio Negro. Os serviços
serão finalizados assim que todos os córregos forem limpos e conforme as condições do
tempo sejam normalizadas.
Para o serviço são utilizados uma máquina retroescavadeira, um caminhão trucado para
transportar os resíduos e três funcionários. Até o momento, nove toneladas de resíduos já
foram retiradas pelo serviço de desassoreamento.
Mais ações
Ainda na região Sul, as equipes realizam trabalho de limpeza e roçada nos bairros Pegorelli
e Perequê-Mirim e recolha de resíduos no Barranco Alto. A estrada do Caminho Grande, no
Pegorelli, recebe poda e roçada mecanizada da vegetação que ocupa parte da margem,
dificultando acesso de veículos.
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Ruas do Jardim do Sol são niveladas pela Prefeitura de Caraguatatuba

Na região norte da cidade, no loteamento Jardim do Sol e proximidades do bairro
Massaguaçu, diversas ruas recebem nivelamento mecânico executado pela Secretaria de
Serviços Públicos (Sesep), desde o início da semana.
A equipe da Regional Norte já finalizou o serviço nas ruas Irmã Dulce, Dr. Sidnei de Oliveira
Andrade, Araguaia e Rio Paraná. Cerca de 20 toneladas de bica grossa foram utilizadas
para melhorar o acesso das vias.
Para execução do serviço foi utilizado material de fácil compactação com apoio de uma
motoniveladora, um caminhão trucado e um rolo compactador.
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Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Ambiental monitoram
construção irregular em área de risco no Jardim Califórnia

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e policiais ambientais foram averiguar na manhã desta
quarta-feira (28) a denúncia de construção irregular em uma área de risco e Preservação
Permanente (APP) localizada no bairro Jardim Califórnia, na região central.
No momento da abordagem não havia ninguém no local, mas a equipe encontrou indícios
de desmatamento e material de construção. De acordo com o secretário de Urbanismo, o
monitoramento nessas áreas vai continuar. “Não há autorização para se construir em
áreas de risco e muito menos em APP”.
Ele informou ainda que a principal preocupação é com a vida das pessoas, porque elas
começam a construir já correndo riscos, uma das situações que o desmatamento provoca.
A fiscalização sobre desmatamento é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca.
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Escolas de Caraguatatuba recebem novas ferramentas e insumos
para cultivo de hortas educativas

Com o início do 2º semestre letivo, também foram retomadas as atividades de educação
ambiental nas escolas da rede municipal de Caraguatatuba. Na tarde desta terça-feira
(27), a secretária de Educação, Márcia Paiva, visitou a unidade CEI/EMEI Profª. Thereza
Yanesse Schmidt Cardozo, no bairro Porto Novo, que é integrante do projeto Hortas
Educativas.
A unidade foi a primeira a receber o ‘kit jardinagem’ como um incentivo às escolas que
aderiram ao projeto. O kit é composto por ferramentas para horticultura, para preparo do
solo, além de regadores e insumos como terra e adubo. As demais unidades participantes
também receberão kit a partir desta quarta-feira (28).
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, desenvolve ações de
educação ambiental em todas as etapas de ensino da rede municipal.
Por meio do Setor de Projetos, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca, o Projeto Hortas Educativas tem como objetivo formar ‘agentes cuidadores’ nas
unidades escolares, que são os responsáveis pela implantação e cultivo das hortas.
Do ponto de vista pedagógico, as hortas têm como objetivo promover o contato dos
estudantes com os alimentos e estimular a adoção de hábitos de alimentação mais
saudáveis. Elas são instrumentos para a compreensão da relação entre meio ambiente x
alimentação saudável, cidadania e qualidade de vida.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou que “ao incentivarmos o cultivo das
hortas, transmitimos importantes conceitos para que as crianças valorizem o alimento,
cuidem do solo e preservem os recursos naturais, como a água”, disse.
O desenvolvimento do projeto de Hortas Educativas contribuiu para o Programa Município
VerdeAzul, no qual Caraguatatuba é certificada desde 2018.
Lançado pelo Governo do Estado de São Paulo, o programa tem o propósito de medir e
apoiar a eficiência da gestão ambiental e valorizar a agenda ambiental nos municípios.
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‘Pés Saudáveis’: Caraguatatuba oferece teste e exame para avaliar
sensibilidade dos pés de pacientes diabéticos

O ambulatório de feridas do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Caraguatatuba
promove uma ação para avaliar a sensibilidade dos pés de pacientes com diabetes.
A ação faz parte do programa ‘Pés Saudáveis’ do ambulatório. O objetivo é sensibilizar as
pessoas e reforçar que elas precisam ter o auto cuidado e fazer uma avaliação dos pés,
além de proporcionar a diminuição do número de amputações por causa da doença.
O ambulatório, que trata de toda e qualquer ferida, recebe pacientes que são diabéticos.
Eles representam cerca de 70% dos atendimentos e muitos pacientes chegam amputados
ou estão prestes a amputar um membro. Na maioria das vezes é o pé.
Para realizar o teste, o paciente precisa ser sabidamente diabético há mais de 10 anos. A
enfermeira e coordenadora do ambulatório, Isa Carla Zanarino, ressalta que o ambulatório
também ira realizar o teste em pessoas que possuem a doença há menos tempo, entre
quatro e cinco anos, por exemplo.
Ela explica que “todas são atendidas, mas quando elas já têm mais de 10 anos com a
doença é muito provável que tenham desenvolvido a neuropatia diabética, uma das
complicações da diabetes e faz com que o pé fique insensível”.
No teste, a pessoa será informada se o pé está insensível ou não. Caso seja constatada a
insensibilidade, o diabético irá iniciar o acompanhamento no ambulatório para que seja
feita a prevenção.
Além do teste de sensibilidade, o ambulatório irá realizar o exame de índice tornozelobraquial (ITB). Ele mostrar se o paciente tem chances de desenvolver alguma ferida que
leve a amputação.
A coordenadora reforça que todo e qualquer paciente diabético há mais de 10 anos, ou
menos, pode fazer os teste e o exame.
Os interessados podem procurar o CEM, de segunda à sexta-feira, das 13h às 16h, para
que seja agendado um horário com a equipe responsável pelo teste. Se preferir, o paciente
poderá procurar a unidade de saúde de referência para que seja feito o agendamento por
meio das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF).
A avaliação é feita em aproximadamente 40 minutos, por isso é necessário o
agendamento. O resultado dos exames sai na hora, e mesmo que a insensibilidade não

seja constatada, o paciente será inserido no programa do pré-diabético para receber o
acompanhamento da equipe do ambulatório de feridas.
Serviço: O Centro de Especialidades Médicas (CEM) está localizado na Avenida Maranhão,
421 – Jardim Primavera. O telefone é o (12) 3886-1200.
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Doria anuncia fim de restrição no comércio a partir de 17 de agosto
em SP e antecipa vacina para adolescentes

Pessoas de 12 a 17 anos tomarão vacina a partir do dia 18
Frascos com a vacina CoronaVac durante a produção no Instituto Butantan, em São Paulo,
em foto de abril de 2021 Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo
SÃO PAULO – A partir de 17 de agosto, São Paulo não terá mais restrições ao
funcionamento do comércio. Na data, cairão totalmente as restrições em relação à
ocupação dos estabelecimentos comerciais e públicos no estado, abertos e fechados.
Também encerram-se as limitações de horários.
Estudo:Segunda dose de vacina da AstraZeneca não aumenta risco de trombose
Antes disso, porém, em 1º de agosto, já haverá uma progressão importante na quarentena.
A ocupação dos estabelecimentos será de 80%, com possibilidade de funcionamento até a
meia-noite. Atualmente é possível operar até 23h, com 60% da capacidade.
Thank you for watching
— Ainda mantendo o uso de máscaras, recomendando o uso de álcool em gel, seguindo os
protocolos de distanciamento e de cuidados pessoais e coletivos, já estaremos com novas
regras em funcionamento a partir de 17 de agosto — afirmou o governador do estado de
São Paulo João Doria (PSDB) nesta quarta-feira.
Na véspera, dia 16 de agosto, o estado deve ter completado a aplicação da primeira dose
de vacina contra Covid em toda a população paulista acima de 18 anos. A antecipação
dessa marca também foi anunciada pelo governo nesta quarta. Antes a meta estava
prevista para 20 de agosto.
Adolescentes
Os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos serão vacinados a partir do dia 18 de
agosto. O começo do calendário será pelos jovens com comorbidades, deficiências,
gestantes e puérperas nessa faixa etária. Esse grupo será convocado de 18 a 29 de
agosto. Em seguida, de 30 de agosto a 5 de setembro, poderão se vacinar os jovens de 15
a 17 anos em geral. De 6 a 12 de setembro, vêm os 12 a 14 anos.

Para os adultos, a vacinação nos próximos dias está organizada da seguinte maneira: de
19 a 29 de julho, para os da faixa entre 30 e 34 anos; de 30 de julho a 4 de agosto, 28 e
29 anos; de 5 a 9 de agosto, 25 a 27 anos; e de 10 de agosto a 16 de agosto, 18 a 24
anos.
— É o censo de urgência, de emergência, de respeito pela vida dos brasileiros que vivem no
estado de São Paulo — disse Doria.
O governador afirmou que a antecipação só foi possível diante da compra de 4 milhões de
doses excedentes da vacina CoronaVac para uso exclusivo no estado.
Indicadores
Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs está em 53% em todo o estado de São Paulo. Na
Grande São Paulo, esse número é de 49%.
O secretário de Saúde do estado, Jean Gorinchteyn, classificou o cenário como de
“melhora expressiva”, conquistada diante do avanço da vacinação. Até aqui, segundo o
governo do estado, 76,1% dos adultos paulistas receberam ao menos uma dose de vacina
e 27,5% completaram o esquema de imunização.
Houve uma redução combinada dos três indicadores epidemiológicos da pandemia em
uma semana. A queda de casos foi de 20,6% no período. As internações baixaram 18,3%,
e as mortes caíram 9,6%.
Volta
Após testar positivo para Covid-19 pela segunda vez, no dia 15 de julho, Doria retomou
nesta quarta a agenda de coletivas de imprensa. Ele abriu a agenda, no Palácio dos
Bandeirantes, falando sobre seu estado de saúde.
— Estive completamente assintomático e protegido. Porque tomei a vacina, tomei duas
doses da vacina do Butantan, a CoronaVac. Mas poderia ter tomado também AstraZeneca,
Pfizer e Janssen, as quatro vacinas aprovadas. Sou um exemplo vivo que a vacina salva —
disse o governador.
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Circuito Litoral Norte realiza campanha para ampliar adesão de
cadastros do trade regional na retomada da promoção

Circuito Litoral Norte realiza campanha para ampliar adesão de cadastros do trade regional
na retomada da promoção
A ação visa reforçar o guia de fornecedores do Turismo e apoiar as empresas da região na
geração de negócios nessa retomada.
O Consórcio Intermunicipal do Circuito Litoral Norte está realizando uma intensa campanha
de adesão e atualização de cadastros de fornecedores turísticos das cidades de Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Focada em ampliar a rede de contatos
de hospedagens, bares, restaurantes, agências receptivas, transportes turísticos e serviços
especiais no Guia Geral disponível no site do consórcio, a iniciativa pretende estruturar a
oferta das empresas regionais neste momento de retomada.
Isso porque, além de linkar esses fornecedores em suas divulgações de marketing digital e
comunicação, com ações nas redes sociais e imprensa, o consórcio turístico apresenta em
seu portal as principais atrações do destino Litoral Norte e quais fornecedores podem
receber e levar o turista para experiências inesquecíveis e seguras. Essa base de
fornecedores é ofertada aos operadores, agências e turistas em novos polos emissores
através de feiras, eventos, capacitações, treinamentos, famtours e ativações com
operadores e agentes. Essas ações regionais são estruturadas pelo Ministério do Turismo,
Secretaria de Turismo do Estado e ainda envolvem parceiros fortes como Aprecesp e
Sebrae.
A primeira feira presencial ocorre ainda nesta semana e conta com um stand do Estado de
São Paulo e suas principais Regiões Turísticas, incluindo uma capacitação sobre o Litoral
Norte. O Circuito Litoral Norte vai representar a região turística e seus empresários na 35ª
Feira de Negócios Turísticos UGART, que ocorre em Porto Alegre entre 30 e 31 de julho.
Também já estão confirmadas a participação em eventos como WTM Latin America
(online), AVIRRP – RP, ABAV EXPO – FOR, Salão São Paulo – SP, FIT – BUENOS AIRES,
FESTURIS GRAMADO, AVISTAR, ABETA SUMMIT-SC, SP BOAT SHOW, entre outras a
confirmar de acordo com o cenário.

Para o presidente Interino do consórcio turístico, Gustavo Monteiro, é fundamental a
participação do trade nessa retomada da promoção do destino.
“Os empresários se dedicaram, se estruturaram e se capacitaram no período de pandemia
e agora, com a evolução da vacinação e protocolos, os turistas estão querendo viajar e
buscando novos destinos dentro do país. Com a oferta estruturada, vamos promover
gradualmente dentro do público correto, com informação técnica, focando o turista
sustentável e qualificado”, afirma.
As ações de promoção iniciam gradualmente no momento em que as ações estruturais –
Observatório de Turismo, Guia Virtual de Roteiros Turísticos, Rotas Cênicas e Capacitações
– coordenadas pelo consórcio, junto com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado,
seguem para fases finais.
Importante ferramenta para reforçar a divulgação das empresas da região, o Guia Geral
conecta profissionais qualificados e empreendimentos reconhecidos com turistas e
operadores. São hotéis, pousadas, locadoras de veículos, receptivos, restaurantes, bares e
marinas e serviços especializados em turismo que serão conectados com quem monta
produtos e põe na prateleira, com quem vende ou direto com quem quer viajar para as
melhores opções e roteiros do Litoral Norte de São Paulo com segurança.
Atualmente, a seção do site já conta com 390 cadastros – que são atualizados
semanalmente – e já recebeu, em 2020, mais de 5 mil acessos. Garantindo a qualificação
e profissionalização do turismo regional, o Guia Geral conta apenas com empresas e
prestadores de serviços certificados pelo Cadastur do Ministério do Turismo.
O cadastro é gratuito e pode ser feito pelo site: https://circuitolitoralnorte.tur.br/cadastroguia
Sobre o Circuito Litoral Norte
O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se
consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão
integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba).
O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades
integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a
satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes
na região do Litoral Norte paulista, assim como a geração de trabalho, renda e qualidade
de vida.
Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de
Turismo do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir o retorno
das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se restabelecer da
melhor forma.
Mais informações: www.circuitolitoralnorte.tur.br
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Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Ambiental monitoram
construção irregular em área de risco no Jardim Califórnia

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e policiais ambientais foram averiguar na manhã desta
quarta-feira (28) a denúncia de construção irregular em uma área de risco e Preservação
Permanente (APP) localizada no bairro Jardim Califórnia, na região central.
No momento da abordagem não havia ninguém no local, mas a equipe encontrou indícios
de desmatamento e material de construção. De acordo com o secretário de Urbanismo, o
monitoramento nessas áreas vai continuar. “Não há autorização para se construir em
áreas de risco e muito menos em APP”.
Ele informou ainda que a principal preocupação é com a vida das pessoas, porque elas
começam a construir já correndo riscos, uma das situações que o desmatamento provoca.
A fiscalização sobre desmatamento é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca.
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Caraguatatuba oferece teste e exame para avaliar sensibilidade dos
pés de pacientes diabéticos

O ambulatório de feridas do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Caraguatatuba
promove uma ação para avaliar a sensibilidade dos pés de pacientes com diabetes.
A ação faz parte do programa ‘Pés Saudáveis’ do ambulatório. O objetivo é sensibilizar as
pessoas e reforçar que elas precisam ter o auto cuidado e fazer uma avaliação dos pés,
além de proporcionar a diminuição do número de amputações por causa da doença.
O ambulatório, que trata de toda e qualquer ferida, recebe pacientes que são diabéticos.
Eles representam cerca de 70% dos atendimentos e muitos pacientes chegam amputados
ou estão prestes a amputar um membro. Na maioria das vezes é o pé.
Para realizar o teste, o paciente precisa ser sabidamente diabético há mais de 10 anos. A
enfermeira e coordenadora do ambulatório, Isa Carla Zanarino, ressalta que o ambulatório
também ira realizar o teste em pessoas que possuem a doença há menos tempo, entre
quatro e cinco anos, por exemplo.
Ela explica que “todas são atendidas, mas quando elas já têm mais de 10 anos com a
doença é muito provável que tenham desenvolvido a neuropatia diabética, uma das
complicações da diabetes e faz com que o pé fique insensível”.
No teste, a pessoa será informada se o pé está insensível ou não. Caso seja constatada a
insensibilidade, o diabético irá iniciar o acompanhamento no ambulatório para que seja
feita a prevenção.
Além do teste de sensibilidade, o ambulatório irá realizar o exame de índice tornozelobraquial (ITB). Ele mostrar se o paciente tem chances de desenvolver alguma ferida que
leve a amputação.
A coordenadora reforça que todo e qualquer paciente diabético há mais de 10 anos, ou
menos, pode fazer os teste e o exame.
Os interessados podem procurar o CEM, de segunda à sexta-feira, das 13h às 16h, para
que seja agendado um horário com a equipe responsável pelo teste. Se preferir, o paciente

poderá procurar a unidade de saúde de referência para que seja feito o agendamento por
meio das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF).
A avaliação é feita em aproximadamente 40 minutos, por isso é necessário o
agendamento. O resultado dos exames sai na hora, e mesmo que a insensibilidade não
seja constatada, o paciente será inserido no programa do pré-diabético para receber o
acompanhamento da equipe do ambulatório de feridas.
Serviço: O Centro de Especialidades Médicas (CEM) está localizado na Avenida Maranhão,
421 – Jardim Primavera. O telefone é o (12) 3886-1200.
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Eleição do Conselho Tutelar de Caraguá será dia 15 de agosto em três
colégios eleitorais

No dia 15 de agosto (domingo), das 8h às 17h, será realizada a eleição que escolherá os
novos membros do Conselho Tutelar de Caraguatatuba, gestão 2020-2024, para atuação
nas regiões Centro e Sul.
A eleição é para compor nove vagas, sendo três titulares e seis suplentes, de cargos que
ficaram vagos da última eleição em 2019.
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Assim como na última eleição, a votação será dividida em três colégios eleitorais para que
toda comunidade possa participar deste importante e democrático momento.
Eleitores da região Sul devem votar na escola EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira, no
Travessão; da região Norte, na EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares, no Massaguaçu; e os
eleitores da região Centro devem se dirigir à EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no
Indaiá.
Poderá participar todo cidadão que tiver seu domicílio eleitoral em Caraguatatuba e com
cadastro biométrico, mediante apresentação do título de eleitor e documento com foto.
Cada cidadão poderá votar em apenas um candidato. O voto é direto, secreto e facultativo.
Veja abaixo a relação de todos os candidatos e seus respectivos números:
Paula Fernandes Pereira – 1
Ana Lucia Rocha – 10
Bruno Santos de Oliveira – 5
Diana Pereira Santos – 2
Jamille Botelho do Prado – 3

Juliana Progetti Coelho Barros – 9
Marcelo Stapf Ribeiro – 14
Mayra Garakis Poggi Pollini – 12
Paula Gloria Almeida Carias Marques – 4
Wander Moreria de Andrade – 16
Serviço – EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos Santos,
381 – Travessão). EMEF Doutor Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida Pernambuco, 1.101
– Indaiá). EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares (Avenida Regina Margarete Passos, 400 –
Massaguaçu).
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PAT de Caraguatatuba oferece 80 vagas de emprego nesta quartafeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba divulgou nesta sexta-feira (23),
mais de 80 vagas de emprego na cidade.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, munidos de RG, CPF, CTPS, PIS
e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré.
Quem optar pelo envio digital, o PAT continua recebendo currículos no email: vagaspatcaragua@gmail.com
Os candidatos devem encaminhar o currículo, juntamente com o número do CPF, nome e
código da vaga, para qual deseja se candidatar, facilitando a triagem e o encaminhamento
do currículo ao empregador.
Confira as vagas:
– Ajudante de açougueiro (2)
– Auxiliar de Serviços Gerais
– Auxiliar de Manutenção Predial
– Balconista *CNH A/B*
– Balconista de Padaria (2)
– Caldeireiro Industrial
– Corretor de Imóveis (2)
– Cuidador de Idoso (2)
– Eletricista de Autos
– Encarregado de Obras
– Enfermeiro do Trabalho
– Funileiro *CNH B*
– Funileiro

– Gerente
– Gerente de Quiosque com experiência na CTPS
– Instrutor de Aulas de Edição de Vídeo
– Marceneiro com disponibilidade para trabalhar de sábado
– Mecânico de Automóvel *CNH B* (2)
– Mecânico de Automóvel *CNH A/B*
– Mecânico de Caminhão
– Mecânico de Linha Pesada Diesel – Possuir CNH em dia
– Montador de Andaimes (Industrial)
– Montador de Esquadrias
– Motorista de Caminhão Munk *CNH D/E*
– Oftalmologista
– Operador de Caixa (5)
– Operador de Loja (30)
– Padeiro
– Pintor de Automóveis *CNH B*
– Projetista de Móveis *Possuir conhecimento na ferramenta PROMOB*
– Serigrafista com experiência na CTPS *CNH A/B*
– Técnico de Elétrica (4)
– Vendedor de Materiais de Construção (3)
– Vendedor Projetista de Móveis Planejados
– Vendedora
– Vidraceiro *CNH A/B*
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LIVE ABRE FESTIVAL CARAGUÁ A GOSTO.

(Da Redação) 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 do Caraguá a Gosto 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. A secretária Maria Fernanda
fala da importância do evento, especialmente em um momento de retomada econômica.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores no
Caraguá a Gosto”. Este ano, a Prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a
participação de todos que se inscreveram como forma de aquecer ainda mais o segmento
gastronômico, que foi afetado diretamente pela pandemia. 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 no Caraguá
a Gosto. Serão 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). @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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CARAGUÁ JÁ TEM SEGUNDO SEMESTRE LETIVO.

(Da Redação) 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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CARAGUÁ LUZ COMEÇA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS LED NA AVENIDA
BRASÍLIA.

(Da Redação) 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 6 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.
@caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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FORAGIDO DA JUSTIÇA PRESO EM CARAGUATATUBA.

(Da Redação) Um homem procurado pela justiça foi capturado por uma equipe da Polícia
Militar, por volta 19h05, de quarta-feira (28), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba.
Segundo informou a polícia, o indivíduo estava caminhando quando levantou suspeita pelo
seu nervosismo ao avistar os policiais. Durante abordagem nada ilícito foi localizado,
porém, ao realizar a pesquisa criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto
pelo crime de roubo expedido no mês de junho deste ano. O homem foi preso e levado
para a delegacia onde ficou à disposição da justiça.

Clipping de Notícias: 28/07/2021
Editoria: Link Vanguarda
Veículo: TV Vanguarda
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Após prisão, Tarcisio Matheus é liberado em Caraguatatuba
Tarcisio Matheus, apresentador do
programa Costa Vip Brasil, foi liberado na quarta-feira (28), no período da
manhã, da Delegacia da Polícia Civil
de Caraguatatuba, após ser preso no
último sábado (24), na cidade de São
Vicente, na Baixada Santista.
De acordo com a Polícia Civil,
Tarcisio está sendo intimado a prestar
depoimentos desde o mês de junho,
mas a polícia não conseguia intimá-lo,
porque ele não teria um endereço fixo.
Após ser transferido para Caraguatatuba, o juiz Gilberto Alaby Soubihe
Filho determinou a prisão preventiva
do apresentador, sendo levado até o
CDP (Centro de Detenção Provisória)
do município.
Em sua decisão, o juiz entendeu
que o “desencarceramento demonstra
risco maior ao interesse coletivo”. O
documento apresenta também que
“o acusado está sendo investigado
pelo cometimento, em tese, do delito
de extorsão, e pelo que se extrai dos
documentos juntados, encontram-se
presentes fortes indícios de seu envolvimento com os delitos noticiados nos
autos de origem”.
Acusações sem provas eram recorrentes nas redes sociais do Programa
Costa Vip. Vereadores, autoridades e o
prefeito Aguilar Junior eram citados,
em situações, aparentemente, inventadas pelo apresentador.
No dia 20 de abril, Matheus realizou uma live no perfil de seu programa, com supostas informações
sobre o assassinato de Josias Peron,
comerciante de Caraguatatuba, executado em abril de 2019, com tiros
na cabeça. Na postagem, Tarcísio
Matheus veicula um áudio de um
suposto denunciante que não se
identificou, acusando, sem apresentar provas, autoridades do município

como mandantes do crime. Tarcisio
terá que esclarecer dados apresentados
na reportagem e identificar o autor do
áudio com as supostas denúncias feitas.
Após diversos boletins de ocorrências e representações, o apresentador
não vinha sendo localizado pela polícia
civil para ser intimado e esclarecer os
fatos. De acordo com as investigações,
Matheus mudava constantemente de
endereço. A prisão do apresentador
foi decretada no dia 8 deste mês, sen-

do acatada pelo Ministério Público
Estadual e determinada pela justiça
no dia 12.
O Ministério Público entendeu que
“diante da gravidade concreta dos fatos
apurados e para garantir a eficiência
da investigação criminal, o pedido de
prisão temporária deveria  ser deferido, considerando que o averiguado
não possui residência fixa, estando
atualmente em local certo e sabido,
razão pela qual a sua prisão garantirá

a colheita de seu depoimento sobre
as denúncias apresentadas contra ele,
mesmo com as investigações estando
em sua fase inicial.”
Segundo divulgado em vídeos nas
redes sociais após sua prisão, o advogado Dr. Milton Totoli Junior, cita que
Tarcísio volta à vida normal respondendo o processo em liberdade, e que
seu cliente não tinha saído (da prisão)
antes, pois havia trâmites administrativos que precisariam ser realizado.
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Rede municipal de ensino de Caraguatatuba
e revezamento semanal entre eles.
inicia 2º semestre letivo emAgrupos
secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou

A rede municipal de ensino de Caraguatatuba
iniciou na segunda-feira (26), o 2º semestre letivo de
2021. Após duas semanas de recesso escolar, as atividades foram retomadas nas 54 unidades escolares
com alunos de todas as etapas: Educação Infantil e
Ensinos Fundamental I e II.
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

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.

Na última semana aconteceu a Expo Retomada, na cidade de Santos. O evento contou com a
presença do prefeito municipal de Caraguatatuba,
Aguilar Junior e de Rodrigo Tavano, representando
a ABIH-SP (Associação Brasileira Indústria Hotéis).
O evento modelo é chancelado pelo Governo
do Estado de SP e teve como um dos objetivos
contribuir para a recuperação da confiança sobre a
retomada segura do setor de eventos.
Rodrigo Tavano disse que A Expo Retomada
contou com rígidos protocolos de segurança e mui-

to otimismo do setor de eventos. “Alegria em rever
alguns amigos do Turismo do Estado e da minha
terra Santos”, comentou.
Aguilar Junior aproveitou a experiência para conhecer novos protocolos e poder aplicar as medidas
nos próximos eventos e feiras na cidade. Um grande
exemplo é o Empreenda Caraguatatuba, que a administração municipal tem a expectativa de realizar
mais uma edição ainda em 2021.
“Este evento é uma grande aprendizagem. Com
ele, podemos traçar metas e objetivos para aplicar nos
novos protocolos de seguranças nas feiras, eventos
e exposições em Caraguatatuba”, explica Aguilar
Junior.
“Temos a expectativa de realizar ainda neste ano
mais uma edição do Empreenda Caraguatatuba e
com a Expo Retomada, conseguimos diversas ideias
e novas medidas para aplicarmos em nossa feira, de
forma a fazermos um evento seguro para os participantes e expositores”, complementa.

Prefeito Aguilar Junior e Rodrigo Tavano
visitam evento de turismo

Oportunidade para jovens e adultos que
querem retomar estudos em Caraguá
Em Caraguatatuba, jovens e adultos que não tiveram
a oportunidade de iniciar ou concluir o Ensino Fundamental, podem ter acesso a essa etapa da escolaridade
através de cursos e avaliações voltadas à modalidade
de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA).
A Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba informa que a modalidade é direcionada
para qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade que
tenha interrompido os estudos ou para quem não teve
a oportunidade de se alfabetizar. As inscrições ficam
abertas o ano todo.
Neste segundo semestre, as aulas iniciaram nesta
segunda-feira (26) e serão realizadas nas unidades
escolares EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar, no
bairro Estrela D’Alva e na EMEF Prof. Alaor Xavier
Junqueira, no bairro Travessão.
Na unidade Avelar são oferecidas vagas para Ensino
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Fundamental I (de 1º a 4º ano) e Fundamental II (de
5º a 9º ano), no período noturno, das 19h às 22h20. Na
unidade Alaor serão oferecidas vagas somente para o
Fundamental I.
Os interessados podem obter mais informações diretamente na secretaria das escolas. O atendimento é
de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a
matrícula, os interessados deverão apresentar documento de identificação (RG, CNH), CPF e comprovante de
residência atualizado.
Serviço:
EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira
Endereço: Rua José Maria Ferreira dos Santos,
381 - Travessão | Telefone: (12) 3887-2612
EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar
Endereço: Rua João Marcelo, 302 - Estrela D’Alva
| Telefone: (12) 3882-6284

Estrutura de quiosques danificados pelas
ressacas na Praia da Mococa são removidos

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou na
quarta-feira (21), na Praia da Mococa, região norte
da cidade, a remoção dos materiais dos quiosques,
com perigo de queda da estrutura, por conta das
fortes ressacas ocorridas no início do mês.
Foi emitida autorização emergencial provisoriamente, nas áreas que foram aprovadas no Projeto
de Intervenção Urbanística (PIU) aprovado pela
SPU, para que consigam continuar trabalhando, sem
gerar prejuízo para os trabalhadores e os próprios
quiosques.
A Praia da Mococa é a primeira praia do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da orla
aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União
(SPU). Todos os quiosques serão reconstruídos e
a infraestrutura de água e esgoto será implantada.
A gestão é feita pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP).

O primeiro projeto foi elaborado para a praia da
Mococa, pois o local tem sofrido constantemente
com os efeitos das ressacas e erosões. Caberá à
administração pública a parte de infraestrutura de
água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia,
implantação de vagas e bolsões de estacionamentos
e recuperação da vegetação nativa.

Casa Corinthians promove evento solidário
com feijoada e pagode

No último domingo, a Casa Corinthians realizou
a 03ª Feijoada Samba e Pagode para arrecadar itens
para o Asilo Vila Vicentina e doar a feijoada para
moradores de situação de rua.
Foram vendidos mais de 100 ingressos antecipados. Amigos e integrantes da torcida corintiana
Pavilhão 9 também fizeram doações para ajudar no
evento solidário.
Marcaram presença os grupos Cirrose e Simplicidade S/A que animaram o domingo de todos que
participaram, além da feijoada para dar ainda mais
sabor ao evento, que teve como organizador Matheus
Friggi, presidente da Casa Corinthians e Raphael
Mathias, diretor do departamento social.

Estrada do Poço da Anta recebe melhorias
A equipe da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), responsável pela manutenção da região sul da
cidade, esteve durante as últimas semanas na estrada
do Poço da Anta realizando diversas melhorias no
local.
A estrada rural recebeu nivelamento mecânico
com apoio de máquina motoniveladora, desde o
início do Centro de Detenção Provisória (CDP) até
o final da estrada no Centro Comunitário.
Após melhorias no trânsito, a Sesep iniciou os
trabalhos de limpeza nas valas de drenagem, visando
melhorar o escoamento das águas, principalmente
das nascentes que descem pelo acostamento.
Ainda na região Sul, as ruas dos bairros Perequê-Mirim e Pegorelli recebem limpeza, roçada e recolha dos resíduos descartados em vias públicas pela
população, nos chamados ‘pontos viciados’.

Na área de desassoreamento, o córrego que corta
a região do Rio Claro recebe a limpeza em caráter
preventivo, evitando enchentes e alagamentos.
As equipes da Sesep também percorrem com limpeza e roçada os bairros Jardim Primavera, Morro
do Algodão e Golfinhos.
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Homem se suicida após
matar companheira em
Caraguatatuba

Um homem de 50 anos matou a mulher de 33 anos,
e depois se matou, na última semana. O crime, que
ocorreu no bairro Olaria, em Caraguatatuba, aconteceu na frente dos filhos do casal, de 13 e 9 anos.
De acordo com as primeiras informações, vizinhos
acionaram a Polícia Militar, após ouvirem gritos e
disparos de arma de fogo na residência onde o casal
morava, na Rua Sebastião Carneiro.
Ao chegarem ao local, os policias encontraram
a porta aberta e os filhos próximos aos corpos. A
mulher estava na cozinha com ferimento de tiro na
cabeça e o homem foi localizado já sem vida no
quintal da casa.
As crianças não tiveram ferimentos e correram
para a casa da avó para pedir ajuda. O casal estava
em processo de separação, mas ainda moravam na
mesma casa. Segundo pessoas próximas, o homem
não aceitava o divórcio.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como sendo
violência doméstica, feminicídio seguido de suicídio.
No dia 15 de julho, no bairro Martim de Sá, um homem havia matado sua companheira e duas filhas a
facada. Ele morreu em confronto com a polícia, na
região norte da cidade.

Com apoio das polícias
Civil e Militar, prefeitura
interdita três ferros-velhos
e autua outros dois em
Caraguá

As ações de fiscalização em ferros-velhos, desencadeada pela Prefeitura de Caraguatatuba, por
meio das Secretarias de Urbanismo (Fiscalização de
Posturas) e Saúde (Vigilância Sanitária) e apoio das
polícias Civil e Militar, resultaram na interdição de
três estabelecimentos, na última quarta-feira (21/7),
e na autuação de outros dois. Todos eles estão localizados na região sul da cidade.
As interdições foram em ferros-velhos nos bairros
Pegorelli, Perequê-Mirim e Golfinhos, enquanto as
autuações ocorreram no Pegorelli e Jardim Tarumãs.
A fiscalização teve início no final de junho e os estabelecimentos foram, inicialmente, autuados por falta

de alvará de funcionamento. Foi dado prazo para que
legalizassem a situação, o que não ocorreu, por isso
a interdição e multa de R$ 2.685,32 para cada um.
Segundo a prefeitura, esta ação faz parte da força-tarefa criada para coibir o furto de materiais nobres,
como fios de cobre, cabos de energia, tampas de
bueiros, hidrômetros, gradis de ferro, que possuem
alto valor agregado, além de identificar possíveis receptadores. A fiscalização também apura a origem de
outros materiais, encontrados nas ações integradas,
com procedência suspeita.
Já são 23 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e Vigilância Sanitária
para apresentação do alvará de funcionamento e Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Após
o prazo, se não apresentarem a documentação eles
serão fechados.

Novo golpe no whatsapp;
golpistas se passam por
funcionários da prefeitura

Em novo golpe no whatsapp, criminosos ligam
para comerciantes e enviam mensagens se passando por funcionários da Secretária de Urbanismo e
fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba. Um
comerciante caiu no golpe e perdeu R$ 10 mil reais
depois que seu celular foi clonado após receber uma
mensagem no aplicativo e ele abriu.
O objetivo do golpe é passar pela dupla autenticação do whatsapp, recurso de segurança que tem
a função de impedir que o usuário tenha sua conta
roubada. Depois de falar com as vítimas, os criminosos tentam convencer o usuário a fornecer o código
de seis dígitos enviado por SMS para “confirmar a
realização da pesquisa”.

Após cair de elevador,
aposentada morre em
Ubatuba

Homem é preso em
Caraguá com diversas
passagens por furto

Um homem com várias passagens pelo crime de
furto foi preso na manhã desta quarta-feira (21/07),
após ele furtar uma bicicleta no bairro do Travessão,
em Caraguatatuba.
A vítima tinha deixado à bicicleta trancada e após
retornar não mais encontrou. O homem foi preso por
uma equipe da Polícia Militar próximo do local do furto.
A vítima reconheceu a bicicleta e o homem foi preso e
levado para delegacia onde ficou à disposição da justiça.
Ele já tinha outras passagens pelo mesmo crime.

Rocam prende
foragido da justiça
Um foragido da justiça foi capturado na última
semana no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensivas com
Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar localizou
o acusado caminhando na rua, quando os policiais
suspeitaram do acusado que ao avistar a polícia
apresentou um comportamento suspeito. Durante
abordagem o acusado ainda apresentou um RG
do seu irmão para tentar sair do flagrante, mas foi
descoberto.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu uma
ocorrência na última quarta-feira (21/07), no bairro
Prumirim, em Ubatuba, A vítima, uma aposentada
de 74 anos, caiu de elevador num prédio do bairro,
usado para pessoas com mobilidade reduzida para
subir escadas e estava em manutenção.

Três pessoas são presas
e 4kg de maconha são
apreendidos após polícia
estourar ponto de venda
de drogas

A Polícia Militar estourou um ponto de venda de
drogas, na noite de sexta-feira (23/7), na Barra da
Lagoa, em Ubatuba. Três pessoas foram presas e
mais de 4kg de maconha apreendidos
Os policiais militares atenderam denúncia e ficaram no local observando a movimentação. Um dos
indivíduos recebia o dinheiro no portão e buscava a
droga no interior da residência. Ele mesmo falava
para os comparsas “corta e embala rápido”.
Neste momento, os policiais efetuaram a prisão
em flagrante. Além de 4,4kg de maconha, os policiais
apreenderam ainda balança de precisão e apetrechos
para embalar entorpecentes. O trio foi levado para
a delegacia e permaneceu à disposição da justiça.
O Jornal do Litoral Norte
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Ilhabela conquista medalhas
em campeonatos no
Rio de Janeiro

Escolas e creches municipais
de São Sebastião recebem
melhorias antes da volta às
aulas presenciais

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

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

Caraguatatuba prepara ação
emergencial para atender
pessoas em situação de rua

Setor de Documentos de
Ubatuba supera índice de
atendimento em 20%

caraguá-sãopaulo-brasil

A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Delivery

ANO XXIV Nº 1.208

Noroeste News

Eleição do Conselho Tutelar será dia
15 de agosto em três colégios eleitorais

No dia 15 de agosto
(domingo), das 8h às 17h,
será realizada a eleição
que escolherá os novos
membros do Conselho
Tutelar de Caraguatatuba,
gestão 2020-2024, para
atuação nas regiões Centro e Sul.

A eleição é para
compor nove vagas, sendo
três titulares e seis suplentes, de cargos que ficaram
vagos da última eleição
em 2019.
O Conselho Tutelar
é um órgão permanente
e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente.
Assim como na última eleição, a votação será
dividida em três colégios
eleitorais para que toda
comunidade possa participar deste importante e
democrático momento.
Eleitores da região
Sul devem votar na escola
EMEI/EMEF Prof. Alaor
Xavier Junqueira, no Travessão; da região Norte,
na EMEI/EMEF Benedito
Inácio Soares, no Massaguaçu; e os eleitores da
região Centro devem se
dirigir à EMEF Dr. Carlos
de Almeida Rodrigues, no
Indaiá.
Poderá

participar
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Caraguatatuba prepara ação emergencial
para atender pessoas em situação de rua

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
todo cidadão que tiver Marcelo Stapf Ribeiro – temperatura.
seu domicílio eleitoral 14
em Caraguatatuba e com
Segundo a Secretaria
cadastro biométrico, me- Mayra Garakis Poggi de Desenvolvimento Social
diante apresentação do Pollini – 12
e Cidadania, responsável
título de eleitor e docupela articulação da forçamento com foto. Cada Paula Fernandes Pereira -tarefa, é previsto o atencidadão poderá votar em – 1
dimento de pelo menos 50
apenas um candidato. O
pessoas. A abordagem sevoto é direto, secreto e Paula Gloria Almeida Ca- guirá para os principais lorias Marques – 4
cais em que esta população
facultativo.
é encontrada.
Wander Moreria de AnVeja abaixo a redrade – 16
O principal ponto da
lação de todos os candiação
é
o convencimento das
datos e seus respectivos
Serviço
pessoas
que na maioria das
números:
EMEI/EMEF Prof. Ala- vezes se nega a ir para qualor Xavier Junqueira (Rua quer tipo de abrigo. “Temos
Ana Lucia Rocha – 10
José Maria Ferreira dos os assistentes sociais, espeSantos, 381 – Travessão). cializados nesta abordagem
Bruno Santos de Oliveique vão ter que convencer
ra – 5
EMEF Doutor Carlos de estas pessoas em situação
Almeida Rodrigues (Ave- de rua que neste momento é
Diana Pereira Santos – 2 nida Pernambuco, 1.101
muito importante que acei– Indaiá).
tem essa acolhida e possam
Jamille Botelho do Prado
se proteger do frio, que será
–3
EMEI/EMEF
Benedito muito severo”, explicou
Inácio Soares (Avenida Ângela Sbruzzi, secretária
Regina Margarete Passos, da SEDESC.
Juliana Progetti Coelho
400 – Massaguaçu).
Barros – 9
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.

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 alto-mar, 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.maHá aviso de mar rinha.mil.br/chm/dados-dogrosso com ondas que po- -smm-avisos-de-mau-temdem variar de 3 a 5 metros po/avisos-de-mau-tempo.

Noroeste News

Setor de Documentos de Ubatuba
supera índice de atendimento em 20%

O setor de documentos da secretaria de
Assistência Social de
Ubatuba auxiliou na regularização de 900 usuários nos primeiros seis
meses de 2021. O índice
representa um aumento
de 20% ao número registrado no mesmo período
de 2020.
Apesar de todas as
dificuldades em decorrência da pandemia e de
muitos órgãos estarem
trabalhando em sistema
home office ou, até mesmo, fechados, 85% dos
atendimentos obtiveram
êxito.
O diretor de Programas Sociais da secretaria de Assistência
Social, Alex Vieira, o
número de atendimentos
superou as expectativas.
“Estamos muito felizes
pelo setor de Documentos da Prefeitura ter se
tornado uma referência
aos munícipes que precisam de orientação ou
atualização dos documentos”, comemorou.
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com as chuvas do início
do ano, muitas pessoas
perderam os documentos
na enchente e o nosso trabalho tem sido incansável
para a regularização dos
documentos
pessoais,
além da recolocação no
mercado de trabalho”,
garantiu Priscilla.
Sobre o equipamento
É importante lembrar que o atendimento
presencial acontece obedecendo todas as exigências sanitárias. Além disso, o setor recomenda aos
usuários a fazer o agendamento pelo telefone para
evitar aglomerações.
É possível realizar
o agendamento e obter
mais informações sobre
o serviço e funcionamento do setor pelos telefones 3834-3516 ou 38343508.

A chefe de Seção
de Trabalho e Renda,
Priscilla Patrício, destacou o empenho do setor em oferecer um bom
O equipamento retrabalho. “Sabemos que
muitos sofreram e ain- aliza atendimento ao púda sofrem o impacto da blico de segunda a sextapandemia. Além disso, -feira, das 13h às 16h, e

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

fica na rua Paraná, 375, PM prende traficantes em sua abordagem.
que havia sido furtada, bem
Durante entrevista como as características do
em São Sebastião
Centro.
Confira os números:
Solicitação de atestado
de antecedentes criminais
80
Boletim de ocorrência
on-line 22
Impressão e regularização de CPF 61
Emissão de carteiras de
trabalho digital 142
CDHU – Renegociação
82
Beneficio Inss 115
Solicitação de certidões
(casamento, nascimento
ou óbito) 205
Isenção de taxa de emissão de 2ª via de RG 141
Seguro/Desemprego 78
Isenção de taxa de reservista 24

Na tarde de segunda-feira (26/07), policiais da Polícia Militar,
avistaram um indivíduo
entregando algo para uma
pessoa por entre as grandes
de uma oficina, motivando
a abordagem.
O indivíduo alegou ser funcionário no
local, onde os policiais
encontraram uma mochila com drogas e munição.
Além de abordarem o
proprietário da mochila,
constataram ainda que um
dos veículos que estava no
local, era produto de furto
ocorrido na cidade de Ubatuba.
O proprietário do
estabelecimento
alegou
desconhecer que o local estaria sendo utilizado como
ponto de drogas, como
também a existência de veículo furtado, alegando haver pegado o carro em um
negócio realizado com outro veículo. Os dois indivíduos permaneceram presos
por tráfico e o proprietário
da empresa indiciado por
receptação e liberado.
Foragido da Justiça
é capturado em
Caraguatatuba
No início da tarde de quinta-feira (23/07),
uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento
pelo bairro Perequê-Mirim
avistou um indivíduo que
se comportou de maneira
suspeita ao perceber a presença policial, culminando

o indivíduo tentou apresentar um RG falsificado, mas
ao ser descoberto, apresentou o documento verdadeiro com o qual foi possível
verificar que havia um
mandado de prisão em seu
nome por um crime cometido no ano de 2006. Dada
voz de prisão ao criminoso,
o mesmo foi recolhido à
cadeia pública.

autor do crime.
Em patrulhamento
pela área, a equipe abordou
o criminoso que confessou
a autoria do crime e ao consultar seus documentos, os
policiais constataram que o
mesmo possuía várias passagens pelo mesmo crime.
Dada voz de prisão ao criminoso o mesmo foi recolhido à cadeia pública.

PM prende homem por
tráfico de drogas em
São Sebastião
No início da tarde de quinta-feira (22/07),
uma equipe da Polícia
Militar em patrulhamento
pelo bairro Canto do Mar,
avistou um indivíduo que
tentou empreender fuga
ao perceber a presença policial, mas acabou sendo
abordado.
Durante
busca
pessoal, foi encontrado em
seu poder: 57 pedras de
crack; 12 papelotes de cocaína, além de R$ 50,00 em
dinheiro. Dada voz de prisão ao criminoso, o mesmo
foi recolhido à cadeia pública.

Mais um procurado
pela Justiça é
capturado em S.S.
Na
quarta-feira
(21/07), a Guarda Civil
Municipal (GCM) e o Centro de Operações Integradas (COI) de São Sebastião
identificaram e capturaram
um homem de 47 anos,
procurado pela Justiça por
homicídio e tentativa de
homicídio em Tabuleiro do
Norte (CE).
Por meio das câmeras de vigilância, o COI
conseguiu identificar a placa do veículo do indivíduo,
que foi identificado como
pertencente a um homem
que possuía um mandado
de prisão em aberto, expedido em 16/07/2021.
Os agentes da
força de segurança foram
acionados e localizaram
o indivíduo e o carro estacionado na Rua Martins
do Val, no bairro São Francisco. A GCM conduziu o
procurado ao 1º Distrito
Policial de São Sebastião,
onde permaneceu à disposição da Justiça.

PM prende homem por
furto em Caraguá
Na manhã de
quarta-feira (21/07), a Polícia Militar foi acionada
via COPOM para atender
uma ocorrência de furto no
bairro Travessão. Os policiais fizeram contato com
a vítima que informou os
detalhes de sua bicicleta

