Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na
mídia.
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Temperatura se mantém baixa até domingo e ressaca persiste

O final de semana promete ser de muito frio, ainda, e com registro de ressaca no mar
devido à frente fria que passa pela região. Conforme o Centro de Previsão do Tempo de
Estudos Climáticos (CPTEC), a probabilidade de chuva até domingo em Caraguatatuba é de
5%.
A temperatura mínima no sábado (31) deve ficar em torno de 9 graus e a máxima 21. No
domingo, ela esquenta um pouquinho, subindo para 10 e 23, respectivamente.
Já o boletim emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil mantém a previsão de
ressaca com ondas de direção sudoeste a sudeste, com até 4 metros de altura, na faixa
litorânea entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
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.
Na quinta-feira (29), forte ressaca voltou a provocar estragos na Praia da Mococa,
atingindo quiosques e árvores. Hoje, equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca e Defesa Civil estiveram no local para definir as medidas de contenção a serem
tomadas.
Como medidas paliativas para ajudar os quiosqueiros da Mococa, já foi realizada a
demarcação topográfica das novas áreas a serem ocupadas pelos quiosques, conforme
projeto aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com o objetivo de autorizar
a colocação de contêineres em caráter provisório, inicialmente, para as unidades que
foram significativamente afetadas pelas ressacas da última semana e, assim, possam
continuar em funcionamento.
De acordo com diretor de Meio Ambiente, Ronaldo Cheberle, que também é oceanógrafo,
com base em informações técnicas e científicas baseadas em monitoramentos oficiais
realizados por órgãos reconhecidos mundialmente como a Administração Nacional
Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), atualmente, está ocorrendo a transição do
período do fenômeno “La Niña” para o “El Niño”.
Ele disse ainda que essas mudanças, em geral, afetam os padrões climáticos de maneira
significativa, inclusive no hemisfério sul e, por consequência, podem resultar no aumento
da frequência de frentes frias que chegam à costa sul e sudeste do Brasil.
“Importante ressaltar que, durante esses fenômenos cíclicos e naturais que ocorrem
aproximadamente a cada quatro anos, pelo menos em princípio, é esperado que existam
fases em que as ressacas, principais responsáveis pelos processos erosivos em praias

arenosas, sejam mais intensas”.
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Biblioteca de Caraguatatuba recebe doação de 70 novos exemplares
para seu acervo

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

No final da tarde de ontem (30/07), um morador localizou um filhote de Bicho-preguiça na
estrada do Rio Claro, município de Caraguatatuba. O animal estava muito debilitado e não
conseguia sequer apresentar os sinais de defesa típicos da espécie.
O morador realizou a entrega voluntária da preguiça na base da Polícia Militar Ambiental,
onde os militares constataram tratar-se de um filhote e que os sinais vitais estavam baixos.
Devido o horário e o estado critico do animal, os policiais buscaram ajuda imediata de uma
veterinária especializada em manuseio de animais silvestres, onde a Dra. Débora
Cassiano, da clinica BIOVET, ofereceu suporte voluntário para a preguiça.
Após exames, a médica veterinária verificou que a preguiça apresentava estado de
hipotermia, desnutrição e desidratação realizando os procedimentos adequados, que
apresentaram eficácia imediata. O animal permanecerá em observação, para
posteriormente ser destinado pela Polícia Militar Ambiental ao instituto credenciado que
ficará encarregado de promover a reabilitação e soltura no seu habitat natural.
A recomendação em caso de localização de animais silvestres é do acionamento da Polícia
Militar Ambiental, que possui preparo para realizar o manejo e captura do animal, evitando
acidentes e possíveis contágios de doenças e parasitas.
Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Militar
Ambiental de Caraguatatuba.
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Polícia Ambiental realiza resgate de um gambá e prende homem por
maus tratos

Ontem (31/07), uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Caraguatatuba, recebeu uma
solicitação de resgate de um gambá que estava preso entre dois telhados, no bairro
Martim de Sá. No local os policiais constataram tratar de um animal adulto e sem
ferimentos, que estava muito assustado e encurralado.
Utilizando técnicas de captura e manejo de animais silvestres, os militares realizaram a
contenção do animal, verificando que estava bem de saúde e com estado bravio.
Considerando ser um exemplar selvagem, o animal silvestre foi devolvido ao seu habitat
natural.
Enquanto isso, no outro lado da cidade, no bairro Porto Novo, outra equipe da Polícia
Ambiental deu cumprimento a uma denúncia de maus tratos, confirmado a ação criminosa
com a localização de dois cachorros em situação delicada. O local onde o responsável
mantinha os animais estava repleto de fezes, sem cobertura contra intempéries (chuva,
vento, frio, sol, etc.), cheio de entulhos e sujeiras. Os bebedouros e comedouro dos
cachorros estavam com muita sujeira e não dispunham de comida, não oferecendo
condições mínimas de salubridade aos animais. O policial ambiental que atendeu a
ocorrência questionou o morador se os animais dormiam no interior da casa durante o
período de frio, sendo informada de que os cachorros permanecem no quintal em tempo
integral. Os animais apresentavam magreza e parasitas pelo corpo.
Diante a situação de maus tratos, os policiais conduziram o responsável pelos animais, um
homem de 49 anos, ao Distrito Policial onde o delegado elaborou boletim de ocorrência de
maus tratos, permanecendo o infrator ambiental preso, à disposição da Justiça.
Na esfera administrativa, a Polícia Ambiental elaborou o Auto de Infração Ambiental no
valor de R$6.000,00 reais em conformidade ao artigo 32 da Lei de Federal 9605/98 e
artigo 29 da Resolução SIMA 005/21.
Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Militar
Ambiental de Caraguatatuba.
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Policiais da DIG de São Sebastião fecham bingo clandestino em
Caraguá e apreendem 13 máquinas caça-níqueis

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião fecharam, na
madrugada de quinta-feira (29/7), bingo clandestino localizado no bairro Benfica, em
Caraguatatuba. Foram apreendidos 13 máquinas caça-níqueis.
No momento da abordagem estavam no local cinco jogadoras idosas. Foram conduzidos ao
plantão policial três responsáveis pela casa.
Segundo a polícia, uma das detidas já era conhecida nos meios policiais por essa prática,
tendo mais de cinco boletins de ocorrências nos últimos anos, sendo responsável (gerente)
da casa de jogos de azar.
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Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Caraguatatuba
começa na segunda

O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta segundafeira (2/8), das 9h às 14h, no Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no
Centro. Os contribuintes poderão quitar seus débitos tributários e não tributários com a
Prefeitura de Caraguatatuba anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em
parcelas de três a 24 vezes mensais, com desconto de 40% a 100% no valor de juros e
multas. O benefício da anistia termina no dia 31 de agosto.
A Prefeitura preparou uma estrutura com interdição de rua, quatro tendas, gradis,
demarcação de lugar na fila (inclusive no atendimento preferencial), em frente ao Paço,
para receber os interessados em aderir ao REFIS. Somente a entrada do responsável por
requerer a anistia será permitida, observando os protocolos sanitários para evitar a
proliferação da Covid-19. Acompanhantes terão o ingresso autorizado nos casos especiais,
em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ (disponível na loja do celular) ou pela Central 156 (somente telefones
com DDD 12 do município), a partir de segunda-feira. Contribuintes de outras cidades
devem ligar no número (12) 3897-8800. O atendimento da Central 156 é de segunda a
sexta, das 8h às 18h. Já o aplicativo Caraguatatuba 156 pode ser acessado 24 horas por
dia, via “smartphone”.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a legislação oferece à população a oportunidade
de regularização com a Secretaria da Fazenda. “Além disso, o REFIS será uma forma de
incremento da arrecadação, como meio de dinamizar os programas e serviços públicos de
Caraguatatuba e combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre as
finanças municipais”, explica.
“A iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo isenção do
pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de receita. O
programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, vencidos até 31
de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de mora”, conclui.
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do

valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou doze vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo.
As despesas deverão ser pagas no prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das
referidas guias, sob pena do cancelamento da anistia de juros e multas.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações
pelos telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração estarão disponíveis no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/, a partir do dia 2 de
agosto.

Clipping de Notícias: 30/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Nova Imprensa

Comércios expandem horário de funcionamento e taxa de ocupação a
partir de hoje
Em Caraguatatuba, a ocupação dos leitos de UTI reduziu para 30%

A partir desta sexta-feira (30), os comércios de Caraguatatuba passam a funcionar com
novo horário para fechamento e taxa de ocupação. Conforme diretrizes do Plano SP, do
Estado, contra a Covid-19, os estabelecimentos ficam liberados até meia noite, uma hora a
mais do que o previsto na fase anterior.
Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de público
dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade, respeitando
todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, uso de álcool e sem
aglomeração.

Redução do vírus
O prefeito Aguilar Junior entende que município tem seguido todos os protocolos e com a
redução dos casos de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e aumento do
público vacinado, cada vez mais é possível a cidade avançar, “mas sempre dentro das
orientações das nossas equipes que acompanham a evolução e controle dos casos de
Covid-19”.
Caraguá está com 30% dos 80 leitos de UTI com pacientes e 22% dos 153 leitos da
enfermaria Covid-19 com internações.

Multa aos comércios
O descumprimento das regras pode gerar multas no valor de R$ 3.740,00, podendo dobrar
em caso de reincidência e até cassação do alvará de funcionamento, licença de
funcionamento sanitário e demais sanções cabíveis.
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Polícia Civil investiga morte de bebê de quatro meses engasgado com
leite em Caraguatatuba
Caso ocorreu na sexta-feira (30) no bairro Olaria.
A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de quatro meses engasgado com leite materno
em Caraguatatuba. O caso ocorreu na sexta-feira (30) no bairro Olaria.
A mãe, uma adolescente de 15 anos, disse à polícia que estava em casa sozinha durante a
madrugada e que dormiu enquanto amamentava o bebê.
O Samu chegou a ser acionado, mas quando chegou no local, o bebê já estava sem os
sinais vitais. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado. O pai do bebê
também prestou depoimento.
O caso foi registrado na delegacia como morte suspeita. A Polícia Civil também solicitou o
exame necroscópico ao IML.
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Bicho-preguiça é resgatado com hipotermia e desnutrição em estrada
de Caraguatatuba
Animal permanecerá em observação durante o período de reabilitação.

Um filhote de bicho-preguiça foi resgatado com sinais vitais comprometidos na estrada do
Rio Claro em Caraguatatuba, no fim da tarde de sexta-feira (30).
O animal foi encontrado por um morador, que acionou a Polícia Ambiental. Segundo a
polícia, a preguiça estava muito debilitada e não apresentava sinais de defesa típicos da
espécie.
Ela foi levada para uma veterinária especializada em animais silvestres, que realizou
diversos exames e verificou que o animal apresentava estado de hipotermia, desnutrição e
desidratação.
A preguiça permanecerá em observação durante o período de reabilitação até que a polícia
faça a soltura no seu habitat natural.
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Jovem de 21 anos é morto a tiros em Caraguatatuba

Mais uma morte violenta foi registrada em Caraguatatuba. Na noite desta quinta-feira(29),
um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro do Massaguaçu, região norte do
município.
O crime teria ocorrido por volta das 19 horas, no Sertão dos Tourinhos. O jovem teria
levado quatro tiros e acabou morrendo no local. Há suspeitas de que o crime estaria ligado
ao tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso.
Balanço
Ao longo de todo o ano passado, Caraguatatuba registrou 25 mortes violentas. Entre
janeiro e junho deste ano, foram 14 homicídios. Os números devem continuar
aumentando, já que em julho, foram registradas sete mortes violentas na cidade, ainda
não inseridas nas estatísticas da Secretaria Estadual de Segurança Pública do estado de
São Paulo.
Nos demais municípios do Litoral Norte a situação é a seguinte: Ubatuba registrou 15
mortes em 2020 e oito entre janeiro e junho deste ano; em São Sebastião, foram seis
mortes em 2020 e outras seis entre janeiro e junho deste ano; e, em Ilhabela, três
homicídios em 2020 e outros três entre janeiro e junho deste ano.
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Ressacas causam estragos na Praia da Mococa

O mar agitado continua causando danos na praia da Mococa, em Caraguatatuba, onde
vários quiosques foram danificados pelas ressacas que tem atingido a praia nos últimos
meses. Segundo a Marinha do Brasil, existe previsão de novas ressacas no Litoral Norte,
com ondas de até 4 metros de altura.
Na quinta-feira (29), uma forte ressaca voltou a provocar estragos na Praia da Mococa,
atingindo quiosques e árvores. Ontem, equipes da Secretaria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca e Defesa Civil estiveram no local para definir as medidas de contenção
a serem tomadas.
A Prefeitura deve agilizar o “recuo” dos quiosques para impedir que o avanço do mar atinja
os estabelecimentos. A informação é de que já foi realizada a demarcação topográfica das
novas áreas a serem ocupadas pelos nove quiosques autorizados na orla da Mococa,
conforme projeto aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU).
A prefeitura pretende autorizar a colocação de contêineres em caráter provisório,
inicialmente, para as unidades que foram significativamente afetadas pelas ressacas das
últimas semanas, enquanto não é finalizado o projeto autorizado pelo SPU.
Projeto
O Projeto de Intervenção Urbana (PIU) está atrasado. Segundo a prefeitura, as obras
deveriam ter início em maio, mas isso não ocorreu. A previsão é que até junho de 2022 o
projeto esteja concluído.
A prefeitura fará 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.
Os permissionários devem fazer a estrutura de alvenaria dos quiosques, com espaço para
banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. Cada unidade poderá ocupar uma área de
216 metros quadrados, inclusive com o espaço para que o banhista possa ficar debaixo de
uma cobertura.
Segundo a prefeitura, os quiosques serão recuados em torno de quatro a cinco metros da
faixa da areia e ficarão rentes ao acesso. Neste projeto, eles devem ser construídos em
forma de retângulo paralelo ao mar para evitar os efeitos das ressacas, inclusive, com a
colocação de gabiões que vão conter mais a força de água.

Nos últimos anos, o avanço do mar fez a praia perder cerca de 50 metros da faixa de areia
e provocou danos em vários quiosques. A praia da Mococa é uma das mais procuradas da
região norte de Caraguatatuba.
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Atleta nascida em Caraguatatuba não consegue chegar às semifinais
em Tóquio

Nascida em Caraguatatuba, a atleta Ketiley Batista, de 22 anos, disputou na noite de
ontem (sexta), a quarta bateria dos 110 metros com barreiras, nas olímpiadas de Tóquio.
Ela obteve o tempo de 13.40, terminando em sétimo lugar, mas não conseguiu passar
para semifinal.
Logo após a bateria, Ketiley em entrevista à TV Globo disse que: “O objetivo aqui era fazer
o melhor resultado, abaixo de 13 cravados, infelizmente não saiu, mas isso é só um motivo
para continuar trabalhando. Estar participando já é uma grande oportunidade”.
Superação
Órfã de pais, Ketiley morou em Caraguatatuba até os 10 anos, quando mudou-se para
Pindamonhangaba. Lá, aos 14 anos, estimulada pelo professor de Educação Física, Luiz
Gustavo, começou a treinar atletismo nas escolinhas da Secretaria de Esportes de
Pindamonhangaba. Tornou-se uma vencedora.
Ela conquistou a vaga após se tornar tricampeã brasileira e campeã sul-americana de
Atletismo durante o período de classificação determinado pela World Athletics (Federação
Internacional de Atletismo).
Ketiley competiu em provas na Europa, conquistando o primeiro lugar no Meeting de
Maia/Portugal e o segundo lugar no Meeting de Leverkusen/Alemanha, além do quinto
lugar no Meeting de Lucern/Suíça.
Em maio desde ano, a atleta consagrou-se campeã nos 100 metros com barreiras de
atletismo adulto no Estádio Modelo Alberto Spencer, na cidade de Guayaquil, no Equador.
Com o tempo de 12”96, a atleta conquistou a medalha de ouro no Campeonato SulAmericano, e garantiu índice para o Mundial de Atletismo de Eugene/EUA em 2022.
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Vídeo: Mulher é flagrada nua na praia do Massaguaçu

Uma mulher totalmente nua surpreendeu, ontem, sexta, dezenas de pessoas que
caminhavam pela orla da praia do Massaguaçu, região norte de Caraguatatuba.
O flagrante ocorreu por volta das 17h30 de ontem. A praia estava deserta devido ao frio e
vento. Apesar do frio intenso, a mulher que estava de roupão, retirou o agasalho e nua fez
algo parecido com uma “ginástica” a beira mar.
Alguns minutos depois, a mulher retornou a cadeira de praia e recolou o "roupão".
Algumas pessoas que caminhavam pelo calçadão da praia aproveitaram para fazer
imagens da mulher pelada.
“É brincadeira, né...!”, comentou um dos internautas que postaram a imagem da nudez da
mulher a beira mar. O vídeo "bombou" nas redes sociais.
A mulher, que não foi identificada, cometeu um crime e poderia ser punida. O artigo 233
do Código Penal diz que o crime de ato obsceno consiste em “praticar ato obsceno em
lugar público, ou aberto ou exposto ao público”.
O Litoral Norte não possui nenhuma praia liberada para a prática do nudismo. Uma das
praias mais procuradas tem sido as da Figueira, na divisa com Ubatuba, mesmo assim, os
caiçaras da região tem colocado para "correr" os nudistas que aparecem por lá.
Várias entidade naturalistas tentam há alguns anos a liberação de uma praia na região
para a prática do naturalismo, mas até agora, nenhuma prefeitura aceitou a proposta.
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Polícia Civil investiga morte de bebê em Caraguatatuba

A Polícia Civil abriu investigações para apurar a morte de um bebê de quatro meses em
Caraguatatuba.
A informação é do site G1 da Vanguarda. O bebê teria morrido engasgado com leite
materno.
A morte teria ocorrido na sexta-feira (30) no bairro do Olaria. A mãe do bebê, uma
adolescente de 15 anos, contou à polícia que dormiu enquanto amamentava o bebê.
Segundo o site, o Samu chegou a ser acionado, mas o bebê já estava sem vida quando
chegou ao local.
A polícia civil registrou o caso como morte suspeita e solicitou exame necroscópico ao IML
(Instituto Médico Legal).
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Com maior onda de frio do ano, RMVale amplia abrigos emergenciais
para população de rua
Público mais vulnerável às baixas temperaturas são foco de atividades e estruturas
com alimentos, agasalhos e acolhimentos em entidades

Com as mais baixas temperaturas do ano, cidades da RMVale (Região Metropolitana do
Vale do Paraíba) articulou-se para montar abrigos emergenciais para pessoas em situação
de rua e protege-las do frio. Neste fim de semana, as mínimas podem chegar a 2°C.
Em Pindamonhangaba, além do atendimento Centro de Acolhimento a Moradores de Rua
no ginásio Quadra Coberto, a secretaria de Assistência Social também implantou um abrigo
de emergência com 25 vagas, no Centro Comunitário do Alto Cardoso que deve ficar em
funcionamento até o próximo domingo (1). “Estamos ampliando com o número de 25 a 30
pousos, oferecendo as refeições diariamente para essas pessoas, agora contando com
apoio de entidades que estão colaborando com o fornecimento dos alimentos”, comentou
a responsável pela pasta, Ana Paula Miranda.
Em Roseira, os moradores são acolhidos no Centro de Esportes do município.
Devido à queda de temperatura. o trabalho também foi ampliado em Guaratinguetá, onde
a secretaria de Assistência Social, com apoio de voluntários da Paróquia São Pedro,
oferece suporte para a população em situação de rua, com abordagens e uma base de
acolhimento emergencial, implantada na rua Feijó, no Centro.
Os atendidos recebem agasalhos, cobertores, marmitas e são oferecidos o acolhimento em
entidades parceiras da Prefeitura. Somente na última quarta-feira (28) cinco pessoas
foram encaminhadas a estes pontos.
A Prefeitura mantém contatos para atendimento no Creas (31324919 ou 31336493) e
Defesa Civil (199).
No Litoral Norte, São Sebastião tem um espaço emergencial montado no salão da Igreja
Matriz, no Centro Histórico. Na primeira noite de atendimento, mais de vinte pessoas foram
atendidas. O serviço acolhe também os animais da população de rua.
De acordo com a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, a abordagem ocorreu
nas vias da Costa Sul e uma van os transportou até o abrigo. Aqueles que recusaram a
idade para o abrigo receberam cobertores. Em Ubatuba, a prefeita Flávia Pascoal (PL),
convidou, por meio de uma rede social, os moradores a ajudarem com doações de
cobertores e agasalhos para a pessoas mais vulneráveis.

Já em Caraguatatuba, de 39 pessoas abordadas, somente 21 aceitaram ir para o abrigo.
No acolhimento, todas foram testadas para Covid-19 e apresentara resultado negativo. A
expectativa é que eles fiquem cerca de 10 dias no local, até que a onda de frio intenso
termine. Ao longo deste período, eles receberão alimentação, higiene pessoal, atendimento
médico, vestuário, atividades esportivas e culturais.
Baixas temperaturas – De acordo com o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos), de sexta-feira até domingo, as temperaturas devem oscilar entre 17 e 21ºC.
Mas, o que preocupa são as mínimas que possuem previsão de 2 a 8ºC.
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Termômetros marcam 8ºC e Caraguatatuba (SP) tem recorde de frio
Há anos a cidade não tinha temperaturas tão baixas. Frio deve continuar, com um
pouco menos de intensidade, até domingo (1º)

A madrugada desta sexta-feira (30) em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, teve
recorde de temperatura mínima com os termômetros registrando média de 8°C. O frio foi
intenso também em São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Em alguns bairros de Caraguá, há registros de 6ºC, como na região do Rio do Ouro, perto
da serra da rodovia dos Tamoios.
Segundo os meteorologistas, nesta sexta-feira (30) haverá predomínio de sol entre poucas
nuvens e céu claro, com as temperaturas variando entre 11°C e 16°C, números que não
devem ser superados por causa da atuação da forte massa de ar frio polar, considerada a
mais intensa em 2021. Os menores índices de umidade do ar se mantêm acima dos 40% e
não há previsão de chuva.
As próximas madrugadas ainda serão geladas. A noite de sábado (31) deve registar 12°C.
O dia terá céu claro e poucas nuvens, com temperatura máxima em torno dos 17°C com
percentuais de umidade do ar entre 45% e 95%. A sensação será de frio no decorrer do
dia, que terá valores mínimos de umidade do ar acima dos 45%.
O frio diminui um pouco no domingo com termômetros em torno de 17°C, e predomínio de
sol, céu com poucas nuvens e temperatura máxima de 19°C durante o dia.
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Frio na praia? Que tal um city tour e muita gastronomia em
Caraguatatuba (SP)
Cidade conta com algumas atrações neste tempo gelado. No domingo, começa o
Caraguá A Gosto, um dos principais eventos gastronômicos do município

Esfriou bastante, não é? Com o Litoral Norte batendo recordes de temperaturas baixas, é
difícil pensar em praia no momento.
Há quem associe a região apenas ao verão, porém, engana-se quem pensa que o Litoral
Norte vive só de sol e praia e não são atrativas no inverno.
Com a chegada da estação, que também coincide com a temporada de férias, e as cidades
da região apostam em atrativos culturais para atender aos turistas que buscam lazer,
diversão e contato com a natureza na medida certa.
Em Caraguatatuba, uma boa opção é fazer um roteiro pelos principais atrativos históricoculturais.
O passeio, feito à pé pelo centro da cidade, visita lugares como o museu e o Santuário de
Santo Antônio. E, além disso, percorre os principais mirantes locais como o Morro Santo
Antônio, com seus 325 metros de altitude (a subida pode ser feita a pé ou de carro
dependendo das normas e decretos atuais), Mirantes da Orla, onde também está a Pedra
da Freira e o Mirante do Anfiteatro, com vista privilegiada de toda a baía de Caraguatatuba,
Ilhabela e outras ilhas da região.
Há algumas agências de turismo que oferecem o serviço.
E que tal comer muito bem na praia? Neste domingo (1º) começa o Caraguá A Gosto, um
dos principais eventos gastronômicos do município.
São 69 estabelecimentos participantes oferecendo 115 pratos, nas 10 categorias
existentes. O maior evento gastronômico do Litoral Norte será realizado ocorre até 12 de
setembro.
Este ano, a prefeitura de Caraguatatuba optou em autorizar a participação de todos que se
inscreveram como forma de aquecer ainda mais este segmento, tão afetado pela
pandemia da covid-19. Lembrando que esta edição pode ser presencial, delivery ou drive
thru, de acordo com os protocolos sanitários aplicáveis ao momento.

Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
Confira as categorias participantes
Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;
Comida de Boteco: petiscos e porções;
Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;
Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;
Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;
Pizzas: pizzas;
Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;
Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos doces
como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal ingrediente.
Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional

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

Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Filhote de bicho-preguiça é encontrado à beira da morte e salvo em
Caraguatatuba (SP)
Animal foi encontrado desnutrido, desidratado e com quadro de hipotermia

Um filhote de bicho-preguiça debilitado foi resgatado nesta sexta-feira (30) em
Caraguatatuba, no litoral Norte de SP, após ser encontrado por um morador na estrada do
Rio Claro.
O morador acionou a Polícia Ambiental que salvou o animal. Segundo o órgão, o filhote não
apresentava reflexos de defesa naturais na espécie.
O pequeno bicho preguiça foi examinado por uma veterinária especialista em espécies
silvestres que constatou que o filhote estava desidratado, desnutrido e com quadro de
hipotermia.
Agora, resgatado, o bicho preguiça permanecerá em observação até ser reabilitado,
quando deverá ser reintegrado ao seu habitat.
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REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com desconto de juros e multas
começa nesta segunda-feira

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021) inicia na próxima segunda-feira
(2/8), das 9h às 14h, no Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no Centro. Os
contribuintes poderão quitar seus débitos tributários e não tributários com a Prefeitura de
Caraguatatuba anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com desconto de 40% a 100% no valor de juros e multas. O
benefício da anistia termina no dia 31 de agosto.
A Prefeitura preparou uma estrutura com interdição de rua, quatro tendas, gradis,
demarcação de lugar na fila (inclusive no atendimento preferencial), em frente ao Paço,
para receber os interessados em aderir ao REFIS. Somente a entrada do responsável por
requerer a anistia será permitida, observando os protocolos sanitários para evitar a
proliferação da Covid-19. Acompanhantes terão o ingresso autorizado nos casos especiais,
em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ (disponível na loja do celular) ou pela Central 156 (somente telefones
com DDD 12 do município), a partir de segunda-feira. Contribuintes de outras cidades
devem ligar no número (12) 3897-8800. O atendimento da Central 156 é de segunda a
sexta, das 8h às 18h. Já o aplicativo Caraguatatuba 156 pode ser acessado 24 horas por
dia, via “smartphone”.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a legislação oferece à população a oportunidade
de regularização com a Secretaria da Fazenda. “Além disso, o REFIS será uma forma de
incremento da arrecadação, como meio de dinamizar os programas e serviços públicos de
Caraguatatuba e combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre as
finanças municipais”, explica.
“A iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo isenção do
pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de receita. O
programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, vencidos até 31
de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de mora”, conclui.
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do

valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou doze vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo.
As despesas deverão ser pagas no prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das
referidas guias, sob pena do cancelamento da anistia de juros e multas.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações
pelos telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração estarão disponíveis no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/, a partir do dia 2 de
agosto.
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Prefeitura de Caraguatatuba avança nas instalações das aduelas do
Canal Extravasor do Pontal Santamarina

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras, continua com as obras do
Canal Extravasor do bairro Pontal Santamarina, região sul do município.
Desde o inicio desta semana, a pasta responsável pelo serviço vem instalando aduelas
subterrâneas no local, que tem como objetivo auxiliar na passagem das águas entre as
vias. Atualmente, a obra está interditando a Rua Doze, do bairro Pontal Santamarina, para
a colocação das estruturas.
Segundo a Secretaria de Obras, com o serviço completo, mais de 500 aduelas serão
instaladas pelo Canal Extravasor. Cerca de 70% do trecho que fica na parte de baixo da SP55, sentido mar, está concluído, faltando cerca de 400 metros. A previsão de entrega é até
o fim de 2021.
Ainda nas próximas semanas, a Prefeitura realizará ainda uma intervenção na SP-55,
próximo ao Shopping Serramar, para a instalação de mais aduelas. A ação tem objetivo de
interligar o canal extravasor ao bairro Jardim Britânia e Golfinhos. Com isso, será
necessário interromper temporariamente o trânsito da avenida.
A administração municipal, para realizar a interdição do trecho, conta com autorização e
orientação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).
Todo o empreendimento tem como objetivo dar maior vazão às águas que desembocam no
Rio Lagoa, oriundas dos bairros Pontal Santamarina, Balneário dos Golfinhos, Jardim
Britânia e parte da Praia das Palmeiras. Além de contribuir para a diminuição de enchentes
na região.
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Sebrae promove palestra virtual sobre Equilíbrio Emocional, gratuita,
nessa segunda-feira

Manter o equilíbrio emocional em situações adversas, não é fácil. Mas é fundamental para
superar as situações adversas, no decorrer da vida pessoal e profissional.
Ficou interessado (a) no tema? Inscreva-se para a palestra online, ao vivo, promovida pelo
Sebrae com o psicólogo clínico, Rossandro Klinjey, segunda-feira, 2 de agosto, às 19h.
Klinjey é um fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já alcançaram a marca de mais de
cem milhões de visualizações. Autor de vários livros, sendo os mais recentes “As cinco
faces do Perdão”; “Help: me eduque!”; e “Eu escolho ser feliz”.
Inscrições pelo link https://bit.ly/inteligencia0208
Garanta sua vaga!
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Aulas práticas desenvolvem habilidades em cursos ofertados pelo
Fundo Social de Caraguatatuba

Nesta sexta-feira (30), cerca de 30 alunos participaram das aulas práticas dos cursos de
NR11 Operação de Empilhadeira e de Pequenos Reparos em Edificações – elétrica, todos
ministrados pelo Senai e ofertados pelo Fundo Social de Caraguatatuba.
O curso de Pequenos Reparos em Edificações – parte elétrica começou no início do mês de
julho na Regional Sul, do bairro Porto Novo. Segundo o professor Domingos Sávio Faria, o
aluno sairá capacitado em realizar toda instalação elétrica de residências. “Na aula de hoje
estamos desenvolvendo a instalação de circuitos alternados e o acionamento de lâmpadas
fluorescentes”, explicou.
Para o aluno Wesley Santana é uma boa oportunidade para adquirir experiências e
futuramente fazer o curso técnico de elétrica e disputar o mercado de trabalho mais
capacitado.
Já a qualificação de Empilhadeira é a segunda vez que ocorre neste ano. Devido ao alto
número de inscritos na primeira vez, foi aberta uma nova oportunidade para atender mais
pessoas. A escolha dos candidatos foi feita por sorteio.
O professor Robson Rosado, há 12 anos ministra essas aulas. Segundo ele, para ser um
bom condutor de empilhadeira é necessário atenção com as normas de segurança da
empresa, cuidado com o meio ambiente e ser organizado. “Esse é o perfil mínimo exigido
pelos empregadores”, destacou.
Para Cristiano Vicente de Araújo, que está desempregado e vive de bicos para sustentar a
família, o curso é uma esperança de recolocação no mercado de trabalho e um
crescimento profissional. “Obrigado a todos os envolvidos pela oportunidade, que é uma
novidade na região”, disse.
As aulas práticas estão sendo realizadas na empresa Litoral Pisos, no bairro Jardim
Britânia, que cedeu os equipamentos e espaço para as atividades.
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Professores de Caraguatatuba participam de formação sobre
Geoconservação promovida pela USP

Professores da rede municipal de Caraguatatuba participaram do Curso “Práticas
Socioeducativas para Geoconservação”, do programa de formação continuada na
modalidade à distância, realizado pela Universidade São Paulo (USP) por meio do Instituto
de Geociências.
O curso tem por objetivo promover a formação de professores para o estudo do ambiente,
da realidade socioambiental, da conservação, da geodiversidade e do patrimônio natural,
por meio de diferentes atividades didático-pedagógicas que possibilitam compreender e
refletir sobre os aspectos socioambientais locais.
A Geoconservação é um conceito recente e envolve todas as ações empreendidas no
sentido de preservar a geodiversidade, com o objetivo da conservação e gestão do
patrimônio geológico e dos processos naturais a ele associados.
No conteúdo do curso foram abordados pontos sobre Geoturismo – para identificação de
patrimônios geológicos. Sobre a região de Caraguatatuba foi apresentado um projeto de
pesquisa da autoria de Eliana Mazzucato, sobre “O patrimônio geológico em unidades de
conservação: estratégias para geoconservação nos núcleos Picinguaba e Caraguatatuba –
Litoral Norte de São Paulo”.
O mapa geoturístico que abrange os municípios do Litoral Norte também foi apresentado e
pode ser acessado de forma interativa, sendo possível acessar pontos carregados de
informações e curiosidades. Além dos atrativos geológicos, é possível ver os mirantes
disponíveis, painéis interpretativos, patrimônios construídos e culturais e as principais
rotas turísticas e infraestrutura local, todos distribuídos nos municípios abordados.
O conteúdo e a metodologia do curso contemplam a elaboração de um plano de aula ou
uma sequência didática considerando os temas abordados, com a possibilidade de registro
fotográfico, produção de materiais, vídeos ou similares.
A atividade de encerramento será um passeio geológico virtual no Pico do Jaraguá (SP),
programado para o dia 03 de agosto.
Serviço:
Interessados no tema da Geoconservação podem acessar o conteúdo das visitas virtuais
nos endereços:

Mapa
Geoturístico
do
Litoral
Norte
do
Paulo: https://geohereditas.igc.usp.br/mapas-e-roteiros-mistos/

Estado

de

São

Geotour
no
Parque
Estadual
do
Jaraguá: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8346197266e34c
e2bf93639de3de4407
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Acione a Prefeitura para ajudar pessoas em situação de rua em
Caraguatatuba

Caraguatatuba tem registrado temperaturas muito baixas desde a noite da última quartafeira (28), com termômetros que chegaram a 6º. A previsão é que continue assim nos
próximos dias e para acolher as pessoas em situação de rua neste período, a Prefeitura
está com um abrigo provisório e intensificou o serviço de abordagem.
Contando com o apoio da população, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
(SEDESC) criou um canal para que os munícipes avisem quando se depararem com as
pessoas em situação de rua, expostas ao frio intenso, principalmente nas madrugadas.
No telefone ou via whatsapp (12) 99653-9109, a solicitação deve conter o endereço em
que a pessoa em situação de rua está e um ponto de referência e possíveis detalhes da
pessoa, como roupas e outras características. Não é necessário aguardar a chegada da
equipe de abordagem.
Desde o início desta abordagem de acolhimento, 32 pessoas aceitaram ir para o abrigo;
outros três preferiram o retorno à cidade de origem. O trabalho segue nos próximos dias,
durante todo o dia e no final de semana.
O objetivo é que eles fiquem no local, até que a frente fria termine. Neste período, terão
alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades esportivas,
culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realiza busca ativa para um possível retorno familiar ou à cidade
de origem, além de confecção de documentos, encaminhamento para vagas de emprego e
tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos também estão
sendo abrigados e alimentados.
Solidariedade
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas.
“Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com
muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio
intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.

Clipping de Notícias: 30/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

Mais de 5 mil jovens e adultos com mais de 25 anos serão vacinados
contra Covid-19 na próxima semana em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba irá vacinar na próxima semana todos os jovens e adultos
com mais de 25 anos que solicitaram a vacina contra a Covid-19 no ‘Vacina Caraguá’ do
aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ até o dia 25 de julho. A expectativa é vacinar 5.383
pessoas.
A vacinação segue por meio do agendamento via aplicativo. Para ser vacinado é
fundamental que a pessoa confirme o agendamento no ‘156’, assim que receber a
notificação, que acontece pelo próprio aplicativo e também por e-mail.
Caso não confirme o agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação,
ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu
cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo
automaticamente para o fim da fila.
Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve
aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado.
Doses de vacina contra a Covid
Até esta sexta-feira (30), Caraguatatuba recebeu 106.110 doses de vacina. Desse total já
foram aplicadas 69.117 de primeira dose e 30.635 de segunda ou dose única. No geral, a
cidade aplicou 99.752 doses.
Hoje, 56% da população já recebeu a primeira dose e 24% está com a imunização
completa.
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Comércio de Caraguatatuba tem novo horário de funcionamento e
taxa de ocupação

Desde a última sexta-feira (30/07), o comércio de Caraguatatuba passa a funcionar com
novo horário para fechamento e taxa de ocupação dos estabelecimentos. As alterações
completas podem ser acessadas no Decreto 1.491, por meio do Diário Oficial do Município
(DOM), edição número 594.
O decreto estabelece os critérios e procedimentos para a retomada segura, gradativa e
consciente das atividades econômicas no município, em consonância com o Plano São
Paulo do Governo Estadual que adotou as novas regras para a Fase de Transição de 1º a
16 de agosto.
Com isso, os comércios podem funcionar até meia-noite. Antes, deveriam fechar as portas
até às 23h. Para evitar fiscalização, a orientação é que recebam os clientes até às 23h e
fecham à meia-noite.
Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de público
dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade, respeitando
todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, álcool gel e sem
aglomeração.
O prefeito Aguilar Junior entende que município tem seguido todos os protocolos e com a
redução dos casos de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e aumento do
público vacinado, cada vez mais é possível a cidade avançar, “mas sempre dentro das
orientações das nossas equipes que acompanham a evolução e controle dos casos de
Covid-19”.
Caraguá está com 30% dos 80 leitos de UTI Covid-19 com pacientes e 22% dos 153 leitos
da Enfermaria Covid-19 com internações.
O descumprimento das regras pode gerar multas no valor de 1.000 VRMs (Valor de
Referência do Município) que equivale a R$ 3.740,00, podendo dobrar em caso de
reincidência e até cassação do Alvará de Funcionamento, Licença de Funcionamento
Sanitário e as sanções cabíveis.
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16º Caraguá a Gosto começa no domingo (1º/8) com 69
estabelecimentos participantes

A 16ª edição do Caraguá a Gosto inicia neste domingo (1º/8) e segue até o dia 12 de
setembro, em 69 estabelecimentos do município. Os clientes têm a oportunidade de provar
e avaliar 115 pratos, distribuídos nas categorias Carnes e Aves, Comida de Boteco,
Culinária Internacional, Frutos do Mar, Lanches Artesanais, Pizzas, Sabor de Praia,
Sobremesas Frias, Confeitaria e Café, presencialmente, delivery ou drive thru, de acordo
com os protocolos sanitários do momento.
Comparado com a edição de 2020, são 19 estabelecimentos a mais e mais 36 pratos que
poderão ser saboreados pelos clientes. Os números mostram o crescimento do maior
evento gastronômico do Litoral Norte.
Os consumidores elegem os melhores estabelecimentos em criatividade, apresentação,
sabor do prato, serviço da casa e atendimento do garçom. Há cédulas de votação para os
clientes, que atribuem notas de 5 a 10 para cada quesito avaliado.
A versão digital do livreto da 16ª Edição do Caraguá a Gosto pode ser conferida no
link https://issuu.com/prefeituradecaraguatatuba/docs/card_pio_issuu. Os pratos e os
estabelecimentos participantes também estão disponíveis no site da Secretaria de
Turismo, no link https://www.caragua.tur.br/gastronomia/.
O comerciante Marcos Fernandes Alves, proprietário do Kintal do Marquinhos e do
Quiosque do Marquinhos 47, participa do festival desde 2014. “Vamos para nosso oitavo
ano e a expectativa para essa edição é a melhor de todas, por fazer parte da retomada da
economia do município. Caraguatatuba sofreu demais com fechamento do comércio em
razão da Covid-19. Isso gerou muitas demissões, mas graças a Deus, readmitimos a
grande maioria do quadro de funcionários. O Caraguá a Gosto é um evento que todo
mundo espera. Muitos clientes entram em contato com a gente perguntando dos pratos,
quando começa e se já tem o livreto disponível”, destaca.
Premiação
Foram definidas as premiações para os consumidores, garçons e casas participantes. Os
clientes concorrem a 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 Hortensias, em Campos do Jordão (período de baixa temporada), e
um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação dos pratos vencedores em cada

categoria do evento (voucher válido apenas para consumo dos pratos vencedores –
serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Os estabelecimentos participantes terão premiação para os três primeiros colocados em
cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A novidade desta
edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
São patrocinadores nesta edição: Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora
Tabaporã, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping.
Como apoiadores participam a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba
(ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), Pousada das Hortênsias,
Ecotur Turismo Receptivo, Caraguatatur Ecoturismo e Associação de Pescadores e
Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec).
Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco

Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas

Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Temperatura se mantém abaixo de 10 graus até domingo e ressaca
persiste

O final de semana promete ser de muito frio, ainda, e com registro de ressaca no mar
devido à frente fria que passa pela região. Conforme o Centro de Previsão do Tempo de
Estudos Climáticos (CPTEC), a probabilidade de chuva até domingo em Caraguatatuba é de
5%.
A temperatura mínima no sábado (31) deve ficar em torno de 9 graus e a máxima 21. No
domingo, ela esquenta um pouquinho, subindo para 10 e 23, respectivamente.
Já o boletim emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil mantém a previsão de
ressaca com ondas de direção sudoeste a sudeste, com até 4 metros de altura, na faixa
litorânea entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
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.
Na quinta-feira (29), forte ressaca voltou a provocar estragos na Praia da Mococa,
atingindo quiosques e árvores. Hoje, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura
e Pesca esteve no local para definir as medidas de contenção a serem tomadas.
Como medidas paliativas para ajudar os quiosqueiros da Mococa, já foi realizada a
demarcação topográfica das novas áreas a serem ocupadas pelos quiosques, conforme
projeto aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com o objetivo de autorizar
a colocação de contêineres em caráter provisório, inicialmente, para as unidades que
foram significativamente afetadas pelas ressacas da última semana e, assim, possam
continuar em funcionamento.
De acordo com diretor de Meio Ambiente, Ronaldo Cheberle, que também é oceanógrafo,
com base em informações técnicas e científicas baseadas em monitoramentos oficiais
realizados por órgãos reconhecidos mundialmente como a Administração Nacional
Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), atualmente, está ocorrendo a transição do
período do fenômeno “La Niña” para o “El Niño”.
Ele disse ainda que essas mudanças, em geral, afetam os padrões climáticos de maneira
significativa, inclusive no hemisfério sul e, por consequência, podem resultar no aumento
da frequência de frentes frias que chegam à costa sul e sudeste do Brasil.
“Importante ressaltar que, durante esses fenômenos cíclicos e naturais que ocorrem
aproximadamente a cada quatro anos, pelo menos em princípio, é esperado que existam

fases em que as ressacas, principais responsáveis pelos processos erosivos em praias
arenosas, sejam mais intensas”.
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Comércio de Caraguatatuba tem novo horário de funcionamento e
taxa de ocupação a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (30/07), o comércio de Caraguatatuba passa a funcionar com
novo horário para fechamento e taxa de ocupação dos estabelecimentos. As alterações
completas podem ser acessadas no Decreto 1.491, por meio do Diário Oficial do Município
(DOM), edição número 594.
O decreto estabelece os critérios e procedimentos para a retomada segura, gradativa e
consciente das atividades econômicas no município, em consonância com o Plano São
Paulo do Governo Estadual que adotou as novas regras para a Fase de Transição de 1º a
16 de agosto.
Com isso, os comércios podem funcionar, a partir desta sexta-feira, até meia-noite. Antes,
deveriam fechar as portas até às 23h. Para evitar fiscalização, a orientação é que recebam
os clientes até às 23h e fecham à meia-noite.
Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de público
dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade, respeitando
todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, álcool gel e sem
aglomeração.
O prefeito Aguilar Junior entende que município tem seguido todos os protocolos e com a
redução dos casos de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e aumento do
público vacinado, cada vez mais é possível a cidade avançar, “mas sempre dentro das
orientações das nossas equipes que acompanham a evolução e controle dos casos de
Covid-19”.
Caraguá está com 30% dos 80 leitos de UTI Covid-19 com pacientes e 22% dos 153 leitos
da Enfermaria Covid-19 com internações.
O descumprimento das regras pode gerar multas no valor de 1.000 VRMs (Valor de
Referência do Município) que equivale a R$ 3.740,00, podendo dobrar em caso de
reincidência e até cassação do Alvará de Funcionamento, Licença de Funcionamento
Sanitário e as sanções cabíveis.

Clipping de Notícias: 30/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Ilhabela Web

Prefeitura de Caraguatatuba avança nas instalações das aduelas do
Canal Extravasor do Pontal Santamarina

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras, continua com as obras do
Canal Extravasor do bairro Pontal Santamarina, região sul do município.
Desde o inicio desta semana, a pasta responsável pelo serviço vem instalando aduelas
subterrâneas no local, que tem como objetivo auxiliar na passagem das águas entre as
vias. Atualmente, a obra está interditando a Rua Doze, do bairro Pontal Santamarina, para
a colocação das estruturas.
Segundo a Secretaria de Obras, com o serviço completo, mais de 500 aduelas serão
instaladas pelo Canal Extravasor. Cerca de 70% do trecho que fica na parte de baixo da SP55, sentido mar, está concluído, faltando cerca de 400 metros. A previsão de entrega é até
o fim de 2021.
Ainda nas próximas semanas, a Prefeitura realizará ainda uma intervenção na SP-55,
próximo ao Shopping Serramar, para a instalação de mais aduelas. A ação tem objetivo de
interligar o canal extravasor ao bairro Jardim Britânia e Golfinhos. Com isso, será
necessário interromper temporariamente o trânsito da avenida.
A administração municipal, para realizar a interdição do trecho, conta com autorização e
orientação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).
Todo o empreendimento tem como objetivo dar maior vazão às águas que desembocam no
Rio Lagoa, oriundas dos bairros Pontal Santamarina, Balneário dos Golfinhos, Jardim
Britânia e parte da Praia das Palmeiras. Além de contribuir para a diminuição de enchentes
na região.
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16º Caraguá a Gosto começa no domingo (1º/8) com 69
estabelecimentos participantes

A 16ª edição do Caraguá a Gosto inicia neste domingo (1º/8) e segue até o dia 12 de
setembro, em 69 estabelecimentos do município. Os clientes têm a oportunidade de provar
e avaliar 115 pratos, distribuídos nas categorias Carnes e Aves, Comida de Boteco,
Culinária Internacional, Frutos do Mar, Lanches Artesanais, Pizzas, Sabor de Praia,
Sobremesas Frias, Confeitaria e Café, presencialmente, delivery ou drive thru, de acordo
com os protocolos sanitários do momento.
Comparado com a edição de 2020, são 19 estabelecimentos a mais e mais 36 pratos que
poderão ser saboreados pelos clientes. Os números mostram o crescimento do maior
evento gastronômico do Litoral Norte.
Os consumidores elegem os melhores estabelecimentos em criatividade, apresentação,
sabor do prato, serviço da casa e atendimento do garçom. Há cédulas de votação para os
clientes, que atribuem notas de 5 a 10 para cada quesito avaliado.
A versão digital do livreto da 16ª Edição do Caraguá a Gosto pode ser conferida no
link https://issuu.com/prefeituradecaraguatatuba/docs/card_pio_issuu. Os pratos e os
estabelecimentos participantes também estão disponíveis no site da Secretaria de
Turismo, no link https://www.caragua.tur.br/gastronomia/.
O comerciante Marcos Fernandes Alves, proprietário do Kintal do Marquinhos e do
Quiosque do Marquinhos 47, participa do festival desde 2014. “Vamos para nosso oitavo
ano e a expectativa para essa edição é a melhor de todas, por fazer parte da retomada da
economia do município. Caraguatatuba sofreu demais com fechamento do comércio em
razão da Covid-19. Isso gerou muitas demissões, mas graças a Deus, readmitimos a
grande maioria do quadro de funcionários. O Caraguá a Gosto é um evento que todo
mundo espera. Muitos clientes entram em contato com a gente perguntando dos pratos,
quando começa e se já tem o livreto disponível”, destaca.
Premiação
Foram definidas as premiações para os consumidores, garçons e casas participantes. Os
clientes concorrem a 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 Hortensias, em Campos do Jordão (período de baixa temporada), e

um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação dos pratos vencedores em cada
categoria do evento (voucher válido apenas para consumo dos pratos vencedores –
serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Os estabelecimentos participantes terão premiação para os três primeiros colocados em
cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A novidade desta
edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
São patrocinadores nesta edição: Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora
Tabaporã, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping.
Como apoiadores participam a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba
(ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), Pousada das Hortênsias,
Ecotur Turismo Receptivo, Caraguatatur Ecoturismo e Associação de Pescadores e
Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec).
Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais

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

Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Homem, de 21 anos, morre baleado em Caraguatatuba
Homem, de 21 anos, morre baleado em Caraguatatuba. De acordo com informações da
Polícia Militar, havia denúncias de envolvimento do homem com o tráfico de drogas no
local. O crime aconteceu por volta das 19h, desta quinta-feira (29/07), na rua Estrada
Sertão dos Tourinhos, bairro Sertão dos Torinhos.
O homem havia saído da casa onde estava morando com a testemunha do crime e os dois
seguiram por uma viela. A testemunha relatou aos policiais que neste caminho, um outro
homem saiu de uma casa de veraneio e atirou quatro vezes contra a vítima, que morreu no
local.
Os familiares relataram aos policiais que o homem, de 21 anos, estava morando havia oito
dias no bairro, novamente, com o pai. O genitor relatou aos policiais que filho não mexia
mais com drogas.
A polícia investiga o caso.
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Biblioteca de Caraguatatuba recebe mostra com instrumentos de
1920 a 1980

O saguão da Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, em Caraguatatuba, recebe a mostra
"Exposição Musical", um passeio pelas décadas de 1920 a 1980. A visitação pode ser feita
de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, até o dia 8 de setembro. A Biblioteca Municipal
fica localizada na Rua Santa Cruz, nº 396, bairro Centro.
Cedido pelo colecionador Valdemir Garcia, o Val da Banda, o acervo conta com discos de
vinis, alumínio e papelão, cartões postais musicais, disco de trilha sonora de filme mudo,
de meados de 1935, gramofones, de 1925 a 1940, rádio toca fitas cassete, de 1980,
rádio com campona, de 1920, órgão hindu, de 1940, erhu (instrumento japonês), de 1950,
e muito mais.
Músico baterista e percussionista desde 1969 e membro da Banda Municipal Carlos
Gomes desde 1983, Val da Banda conta que possui outras coleções, de brinquedos,
câmeras fotográficas, relógios, bonecas, jogos, dedais, miniaturas, tudo adquirido através
de leilões, bazares e feiras de barganha. “A história por trás dos objetos foi o que sempre
me fascinou”, disse.
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Caraguatatuba abre inscrições para cursos aos moradores do Nova
Caraguá II

Na próxima segunda-feira (2), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de
Habitação, abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados aos
moradores do residencial Nova Caraguá II, no bairro Travessão.
As vagas são para Servente de Pedreiro (16 vagas), Manicure (15 vagas), Design de
Sobrancelha (15 vagas), Barbeiro (15 vagas) e Instalação de Painéis para Captação de
Energia Solar (16 vagas). Os interessados devem comparecer ao Ciase do Travessão e
apresentar o RG, CPF e comprovante de residência, no período de 11h às 13h, onde os
cursos serão ministrados.
O Projeto de Desenvolvimento Socioterritoral do Empreendimento Habitacional Nova
Caragua II é uma parceria da Prefeitura de Caraguatatuba, Caixa Econômica Federal (CEF)
e o SESI, que oferece, além das capacitações para geração de emprego e renda,
acompanhamento das famílias por uma assistente social e palestras sobre planejamento
financeiro e familiar, comunicação interpessoal, postura profissional, atendimento ao
cliente, entre outras questões.
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Comércio de Caraguatatuba tem novo horário de funcionamento e
taxa de ocupação a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (30/07), o comércio de Caraguatatuba passa a funcionar com
novo horário para fechamento e taxa de ocupação dos estabelecimentos. As alterações
completas podem ser acessadas no Decreto 1.491, por meio do Diário Oficial do Município
(DOM), edição número 594.
O decreto estabelece os critérios e procedimentos para a retomada segura, gradativa e
consciente das atividades econômicas no município, em consonância com o Plano São
Paulo do Governo Estadual que adotou as novas regras para a Fase de Transição de 1º a
16 de agosto.
Com isso, os comércios podem funcionar, a partir desta sexta-feira, até meia-noite. Antes,
deveriam fechar as portas até às 23h. Para evitar fiscalização, a orientação é que recebam
os clientes até às 23h e fecham à meia-noite.
Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de público
dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade, respeitando
todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, álcool gel e sem
aglomeração.
O prefeito Aguilar Junior entende que município tem seguido todos os protocolos e com a
redução dos casos de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e aumento do
público vacinado, cada vez mais é possível a cidade avançar, “mas sempre dentro das
orientações das nossas equipes que acompanham a evolução e controle dos casos de
Covid-19”.
Caraguá está com 30% dos 80 leitos de UTI Covid-19 com pacientes e 22% dos 153 leitos
da Enfermaria Covid-19 com internações.
O descumprimento das regras pode gerar multas no valor de 1.000 VRMs (Valor de
Referência do Município) que equivale a R$ 3.740,00, podendo dobrar em caso de
reincidência e até cassação do Alvará de Funcionamento, Licença de Funcionamento
Sanitário e as sanções cabíveis.
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REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com desconto de juros e multas
começa nesta segunda-feira

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021) inicia na próxima segunda-feira
(2/8), das 9h às 14h, no Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no Centro. Os
contribuintes poderão quitar seus débitos tributários e não tributários com a Prefeitura de
Caraguatatuba anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com desconto de 40% a 100% no valor de juros e multas. O
benefício da anistia termina no dia 31 de agosto.
A Prefeitura preparou uma estrutura com interdição de rua, quatro tendas, gradis,
demarcação de lugar na fila (inclusive no atendimento preferencial), em frente ao Paço,
para receber os interessados em aderir ao REFIS. Somente a entrada do responsável por
requerer a anistia será permitida, observando os protocolos sanitários para evitar a
proliferação da Covid-19. Acompanhantes terão o ingresso autorizado nos casos especiais,
em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ (disponível na loja do celular) ou pela Central 156 (somente telefones
com DDD 12 do município), a partir de segunda-feira. Contribuintes de outras cidades
devem ligar no número (12) 3897-8800. O atendimento da Central 156 é de segunda a
sexta, das 8h às 18h. Já o aplicativo Caraguatatuba 156 pode ser acessado 24 horas por
dia, via “smartphone”.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a legislação oferece à população a oportunidade
de regularização com a Secretaria da Fazenda. “Além disso, o REFIS será uma forma de
incremento da arrecadação, como meio de dinamizar os programas e serviços públicos de
Caraguatatuba e combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre as
finanças municipais”, explica.
“A iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo isenção do
pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de receita. O
programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, vencidos até 31
de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de mora”, conclui.
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento

do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou doze vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo.
As despesas deverão ser pagas no prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das
referidas guias, sob pena do cancelamento da anistia de juros e multas.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações
pelos telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração estarão disponíveis no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/, a partir do dia 2 de
agosto.
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Jovem de 20 anos é morto após ser baleado em Caraguá
Até o momento não foram informadas as causas do crime

Na noite desta quinta-feira (29), um jovem, de 20 anos, morreu após ser baleado na
Avenida Sertão dos Tourinhos, no bairro Massaguaçu em Caraguatatuba.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes encontraram a vítima caída na rua, em frente à
sua casa. O SAMU constatou o óbito do rapaz no local.
Uma testemunha, amiga da vítima, contou que estavam saindo de casa quando um
homem desconhecido saiu de um terreno baldio e teria atirado contra o ajudante, fugindo
logo em seguida.
O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Caraguatatuba. Ainda não se sabe a
motivação por trás do crime.
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DIG de São Sebastião fecha bingo clandestino em Caraguá
Os policiais apreenderam mais de 10 máquinas caça-níqueis

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião, no Litoral Norte,
fecharam na quinta-feira (29) de madrugada um bingo clandestino localizado no bairro
Benfica, em Caraguatatuba.
Durante a operação, foram apreendidos 13 máquinas caça-níqueis. A polícia flagrou cinco
jogadoras idosas no local. Uma delas, gerente da casa, já era conhecida entre a polícia por
jogo do bingo ilegal e tem mais de cinco boletins de ocorrência por esse delito.
Outros dois responsáveis foram conduzidos ao plantão policial.
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Morador resgata filhotinho de bicho-preguiça em Caraguá
Após recolhê-lo, o munícipe entregou o animal à Polícia Ambiental

Um morador de Caraguatatuba encontrou um filhote de bicho-preguiça nesta sexta-feira à
tarde, na estrada do Rio Claro, no bairro Barranco Alto. O animal estava muito debilitado e
não conseguia sequer apresentar os sinais de defesa típicos da espécie.
O munícipe entregou o mamífero voluntariamente à base da Polícia Militar Ambiental, onde
os militares confirmaram que era um filhotinho com sinais vitais baixos.
Por causa do estado crítico do animal, os policiais buscaram ajuda de uma especialista em
manuseio de animais silvestres, a veterinária Débora Cassiano, que ofereceu suporte sem
cobrar.
Os exames identificaram que a preguiça estava em estado de hipotermia, desnutrição e
desidratação. O bichinho recebeu tratamento e permanece em observação. Quando estiver
restabelecida, a preguiça retornará à Polícia Ambiental, animal permanecerá em
observação, para posteriormente ser solto ao seu habitat natural pela instituição
encarregada das espécies silvestres.
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Acione a Prefeitura para ajudar pessoas em situação de rua em
Caraguatatuba

Caraguatatuba tem registrado temperaturas muito baixas desde a noite da última quartafeira (28), com termômetros que chegaram a 6º. A previsão é que continue assim nos
próximos dias e para acolher as pessoas em situação de rua neste período, a Prefeitura
está com um abrigo provisório e intensificou o serviço de abordagem.
Contando com o apoio da população, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
(SEDESC) criou um canal para que os munícipes avisem quando se depararem com as
pessoas em situação de rua, expostas ao frio intenso, principalmente nas madrugadas.
No telefone ou via whatsapp (12) 99653-9109, a solicitação deve conter o endereço em
que a pessoa em situação de rua está e um ponto de referência e possíveis detalhes da
pessoa, como roupas e outras características. Não é necessário aguardar a chegada da
equipe de abordagem.
Desde o início desta abordagem de acolhimento, 32 pessoas aceitaram ir para o abrigo;
outros três preferiram o retorno à cidade de origem. O trabalho segue nos próximos dias,
durante todo o dia e no final de semana.
O objetivo é que eles fiquem no local, até que a frente fria termine. Neste período, terão
alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades esportivas,
culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realiza busca ativa para um possível retorno familiar ou à cidade
de origem, além de confecção de documentos, encaminhamento para vagas de emprego e
tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos também estão
sendo abrigados e alimentados.
Solidariedade
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas.
“Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com
muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio
intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
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Prefeitura de Caraguatatuba avança nas instalações das aduelas do
Canal Extravasor do Pontal Santamarina

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras, continua com as obras do
Canal Extravasor do bairro Pontal Santamarina, região sul do município.
Desde o inicio desta semana, a pasta responsável pelo serviço vem instalando aduelas
subterrâneas no local, que tem como objetivo auxiliar na passagem das águas entre as
vias. Atualmente, a obra está interditando a Rua Doze, do bairro Pontal Santamarina, para
a colocação das estruturas.
Segundo a Secretaria de Obras, com o serviço completo, mais de 500 aduelas serão
instaladas pelo Canal Extravasor. Cerca de 70% do trecho que fica na parte de baixo da SP55, sentido mar, está concluído, faltando cerca de 400 metros. A previsão de entrega é até
o fim de 2021.
Ainda nas próximas semanas, a Prefeitura realizará ainda uma intervenção na SP-55,
próximo ao Shopping Serramar, para a instalação de mais aduelas. A ação tem objetivo de
interligar o canal extravasor ao bairro Jardim Britânia e Goldinhos. Com isso, será
necessário interromper temporariamente o trânsito da avenida.
A administração municipal, para realizar a interdição do trecho, conta com autorização e
orientação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).
Todo o empreendimento tem como objetivo dar maior vazão às águas que desembocam no
Rio Lagoa, oriundas dos bairros Pontal Santamarina, Balneário dos Golfinhos, Jardim
Britânia e parte da Praia das Palmeiras. Além de contribuir para a diminuição de enchentes
na região.
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Comércio de Caraguatatuba tem novo horário de funcionamento e
taxa de ocupação a partir de domingo

A partir deste domingo (1º/08), o comércio de Caraguatatuba passa a funcionar com novo
horário para fechamento e taxa de ocupação dos estabelecimentos. As alterações
completas podem ser acessadas no Decreto 1.491, por meio do Diário Oficial do Município
(DOM), edição número 594.
O decreto estabelece os critérios e procedimentos para a retomada segura, gradativa e
consciente das atividades econômicas no município, em consonância com o Plano São
Paulo do Governo Estadual que adotou as novas regras para a Fase de Transição de 1º a
16 de agosto.
Com isso, os comércios podem funcionar, a partir deste domingo, até meia-noite. Antes,
deveriam fechar as portas até às 23h. Para evitar fiscalização, a orientação é que recebam
os clientes até às 23h e fecham à meia-noite.
Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de público
dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade, respeitando
todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, álcool gel e sem
aglomeração.
O prefeito Aguilar Junior entende que município tem seguido todos os protocolos e com a
redução dos casos de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e aumento do
público vacinado, cada vez mais é possível a cidade avançar, “mas sempre dentro das
orientações das nossas equipes que acompanham a evolução e controle dos casos de
Covid-19”.
Caraguá está com 30% dos 80 leitos de UTI Covid-19 com pacientes e 22% dos 153 leitos
da Enfermaria Covid-19 com internações.
O descumprimento das regras pode gerar multas no valor de 1.000 VRMs (Valor de
Referência do Município) que equivale a R$ 3.740,00, podendo dobrar em caso de
reincidência e até cassação do Alvará de Funcionamento, Licença de Funcionamento
Sanitário e as sanções cabíveis.
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Mais de 5 mil jovens e adultos com mais de 25 anos serão vacinados
contra Covid-19 na próxima semana em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba irá vacinar na próxima semana todos os jovens e adultos
com mais de 25 anos que solicitaram a vacina contra a Covid-19 no ‘Vacina Caraguá’ do
aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ até o dia 25 de julho. A expectativa é vacinar 5.383
pessoas.
A vacinação segue por meio do agendamento via aplicativo. Para ser vacinado é
fundamental que a pessoa confirme o agendamento no ‘156’, assim que receber a
notificação, que acontece pelo próprio aplicativo e também por e-mail.
Caso não confirme o agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação,
ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu
cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo
automaticamente para o fim da fila.
Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve
aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado.
Doses de vacina contra a Covid
Até esta sexta-feira (30), Caraguatatuba recebeu 106.110 doses de vacina. Desse total já
foram aplicadas 69.117 de primeira dose e 30.635 de segunda ou dose única. No geral, a
cidade aplicou 99.752 doses.
Hoje, 56% da população já recebeu a primeira dose e 24% está com a imunização
completa.
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Sebrae promove palestra virtual sobre Equilíbrio Emocional, gratuita,
nessa segunda-feira

Manter o equilíbrio emocional em situações adversas, não é fácil. Mas é fundamental para
superar as situações adversas, no decorrer da vida pessoal e profissional.
Ficou interessado (a) no tema? Inscreva-se para a palestra online, ao vivo, promovida pelo
Sebrae com o psicólogo clínico, Rossandro Klinjey, segunda-feira, 2 de agosto, às 19h.
Klinjey é um fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já alcançaram a marca de mais de
cem milhões de visualizações. Autor de vários livros, sendo os mais recentes “As cinco
faces do Perdão”; “Help: me eduque!”; e “Eu escolho ser feliz”.
Inscrições pelo link https://bit.ly/inteligencia0208
Garanta sua vaga!
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REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com desconto de juros e multas
começa nesta segunda-feira

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021) inicia na próxima segunda-feira
(2/8), das 9h às 14h, no Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no Centro. Os
contribuintes poderão quitar seus débitos tributários e não tributários com a Prefeitura de
Caraguatatuba anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com desconto de 40% a 100% no valor de juros e multas. O
benefício da anistia termina no dia 31 de agosto.
A Prefeitura preparou uma estrutura com interdição de rua, quatro tendas, gradis,
demarcação de lugar na fila (inclusive no atendimento preferencial), em frente ao Paço,
para receber os interessados em aderir ao REFIS. Somente a entrada do responsável por
requerer a anistia será permitida, observando os protocolos sanitários para evitar a
proliferação da Covid-19. Acompanhantes terão o ingresso autorizado nos casos especiais,
em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ (disponível na loja do celular) ou pela Central 156 (somente telefones
com DDD 12 do município), a partir de segunda-feira. Contribuintes de outras cidades
devem ligar no número (12) 3897-8800. O atendimento da Central 156 é de segunda a
sexta, das 8h às 18h. Já o aplicativo Caraguatatuba 156 pode ser acessado 24 horas por
dia, via “smartphone”.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a legislação oferece à população a oportunidade
de regularização com a Secretaria da Fazenda. “Além disso, o REFIS será uma forma de
incremento da arrecadação, como meio de dinamizar os programas e serviços públicos de
Caraguatatuba e combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre as
finanças municipais”, explica.
“A iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo isenção do
pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de receita. O
programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, vencidos até 31
de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de mora”, conclui.
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;

desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou doze vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo.
As despesas deverão ser pagas no prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das
referidas guias, sob pena do cancelamento da anistia de juros e multas.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações
pelos telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração estarão disponíveis no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/, a partir do dia 2 de
agosto.
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Aulas práticas desenvolvem habilidades em cursos ofertados pelo
Fundo Social de Caraguatatuba

Nesta sexta-feira (30), cerca de 30 alunos participaram das aulas práticas dos cursos de
NR11 Operação de Empilhadeira e de Pequenos Reparos em Edificações – elétrica, todos
ministrados pelo Senai e ofertados pelo Fundo Social de Caraguatatuba.
O curso de Pequenos Reparos em Edificações – parte elétrica começou no início do mês de
julho na Regional Sul, do bairro Porto Novo. Segundo o professor Domingos Sávio Faria, o
aluno sairá capacitado em realizar toda instalação elétrica de residências. “Na aula de hoje
estamos desenvolvendo a instalação de circuitos alternados e o acionamento de lâmpadas
fluorescentes”, explicou.
Para o aluno Wesley Santana é uma boa oportunidade para adquirir experiências e
futuramente fazer o curso técnico de elétrica e disputar o mercado de trabalho mais
capacitado.
Já a qualificação de Empilhadeira é a segunda vez que ocorre neste ano. Devido ao alto
número de inscritos na primeira vez, foi aberta uma nova oportunidade para atender mais
pessoas. A escolha dos candidatos foi feita por sorteio.
O professor Robson Rosado, há 12 anos ministra essas aulas. Segundo ele, para ser um
bom condutor de empilhadeira é necessário atenção com as normas de segurança da
empresa, cuidado com o meio ambiente e ser organizado. “Esse é o perfil mínimo exigido
pelos empregadores”, destacou.
Para Cristiano Vicente de Araújo, que está desempregado e vive de bicos para sustentar a
família, o curso é uma esperança de recolocação no mercado de trabalho e um
crescimento profissional. “Obrigado a todos os envolvidos pela oportunidade, que é uma
novidade na região”, disse.
As aulas práticas estão sendo realizadas na empresa Litoral Pisos, no bairro Jardim
Britânia, que cedeu os equipamentos e espaço para as atividades.
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16º ‘Caraguá A Gosto’: o sabor da retomada econômica

A abertura da 16ª edição do Caraguá A Gosto, realizada nesta quinta-feira (29), não é
apenas mais um evento produzido na cidade, mas um que marca a retomada econômica
com força total, nesta fase em que os efeitos contra a pandemia da Covid-19 demonstram
resultado.
Foi neste tom de esperança que o prefeito Aguilar Junior falou para cerca de 200 pessoas
– o espaço comporta mais de 640 – sobre a possibilidade de novos eventos, pelo menos
até o final do ano, que é a retomada do calendário turístico a partir de 2022.
“Não foram fáceis os dias, por diversas vezes eu sofri calado, chorei sozinho. É uma
doença que ninguém esperava. Vários de vocês tiveram de demitir, ficaram apertados,
todas as ações que nós tomamos, nenhuma foi populista, foi baseada em dados e hoje
tenho o prazer de anunciar a nossa retomada econômica com força total, mas com todos
os protocolos de segurança”, disse aos comerciantes e autoridades presentes.
Ele destacou que o mundo vai ter de se adequar e não será diferente no Brasil e em
Caraguatatuba. “Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês,
para a cidade, para a geração de emprego”.
Ele ainda destacou um evento que participou na semana passada em Santos, a Expo
Retomada. “Participei, recentemente, do primeiro evento chancelado pelo Estado de São
Paulo, com todos os protocolos. Confesso que fiquei chocado, porque é difícil saber que
tem de se adaptar para um novo modelo com todos os protocolos sanitários, tudo diferente
do que conheci”.
Agora, com o anúncio dos eventos programados, Aguilar Junior falou que é o momento de
coroação a tudo que foi feito desde 14 de março de 2020. Agora estamos vacinando
pessoas com mais de 25 de anos.
Entre as atrações já definidas estão o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá,
Revéillon, Shows de Verão, Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena
Cross, Arena Freestyle, Aviva Caraguá, Mutirão do Emprego. “Queremos pelo menos três
eventos culturais e esportivos ainda este ano, junto com a participação dos idosos que
atraem pessoas para a nossa cidade”, anunciou.
Caraguá a Gosto

Há 16 anos no ar, essa edição do Caraguá A Gosto, maior evento gastronômico da região,
se mostra grandioso, com número recorde de participantes (69) e de pratos (115). Até
quem já esteve do outro lado como consumidor, este ano sente o gostinho de participar
efetivamente do evento.
É o caso do empresário William Almeida, da Chocolateria Brasileira, que estreia já com dois
pratos, nas categorias Café e Sobremesa. “Estamos confiante em uma retomada
econômica agressiva, com sucesso, com as pessoas querendo sair e conhecer novos
lugares. E o Caraguá A Gosto é também uma forma de divulgação do nosso
estabelecimento que completou um ano, melhorar o faturamento e fazer network”.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, comemora a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores que demonstra a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Nesta edição, o evento pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
As categorias participantes são:


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



Comida de Boteco: petiscos e porções;



Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;



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



Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;



Pizzas: pizzas;



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



Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;



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



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

Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho – Comida de Boteco

O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais

Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Comércio de Caraguatatuba tem novo horário de funcionamento e
taxa de ocupação a partir desta sexta-feira

A partir hoje (30/07), o comércio de Caraguatatuba passa a funcionar com novo horário
para fechamento e taxa de ocupação dos estabelecimentos. As alterações completas
podem ser acessadas no Decreto 1.491, por meio do Diário Oficial do Município (DOM),
edição número 594.
O decreto estabelece os critérios e procedimentos para a retomada segura, gradativa e
consciente das atividades econômicas no município, em consonância com o Plano São
Paulo do Governo Estadual que adotou as novas regras para a Fase de Transição de 1º a
16 de agosto.
Com isso, os comércios podem funcionar, a partir desta sexta-feira, até meia-noite. Antes,
deveriam fechar as portas até às 23h. Para evitar fiscalização, a orientação é que recebam
os clientes até às 23h e fecham à meia-noite.
Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de público
dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade, respeitando
todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, álcool gel e sem
aglomeração.
O prefeito Aguilar Junior entende que município tem seguido todos os protocolos e com a
redução dos casos de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e aumento do
público vacinado, cada vez mais é possível a cidade avançar, “mas sempre dentro das
orientações das nossas equipes que acompanham a evolução e controle dos casos de
Covid-19”.
Caraguá está com 30% dos 80 leitos de UTI Covid-19 com pacientes e 22% dos 153 leitos
da Enfermaria Covid-19 com internações.
O descumprimento das regras pode gerar multas no valor de 1.000 VRMs (Valor de
Referência do Município) que equivale a R$ 3.740,00, podendo dobrar em caso de
reincidência e até cassação do Alvará de Funcionamento, Licença de Funcionamento
Sanitário e as sanções cabíveis.
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Acione por telefone ou WhatsApp a Prefeitura para ajudar pessoas em
situação de rua em Caraguatatuba

Caraguatatuba tem registrado temperaturas muito baixas desde a noite da última quartafeira (28), com termômetros que chegaram a 6º. A previsão é que continue assim nos
próximos dias e para acolher as pessoas em situação de rua neste período, a Prefeitura
está com um abrigo provisório e intensificou o serviço de abordagem.
Contando com o apoio da população, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
(SEDESC) criou um canal para que os munícipes avisem quando se depararem com as
pessoas em situação de rua, expostas ao frio intenso, principalmente nas madrugadas.
No telefone ou via whatsapp (12) 99653-9109, a solicitação deve conter o endereço em
que a pessoa em situação de rua está e um ponto de referência e possíveis detalhes da
pessoa, como roupas e outras características. Não é necessário aguardar a chegada da
equipe de abordagem.
Desde o início desta abordagem de acolhimento, 32 pessoas aceitaram ir para o abrigo;
outros três preferiram o retorno à cidade de origem. O trabalho segue nos próximos dias,
durante todo o dia e no final de semana.
O objetivo é que eles fiquem no local, até que a frente fria termine. Neste período, terão
alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades esportivas,
culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realiza busca ativa para um possível retorno familiar ou à cidade
de origem, além de confecção de documentos, encaminhamento para vagas de emprego e
tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos também estão
sendo abrigados e alimentados.
Solidariedade
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas.
“Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com
muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio
intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
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“Em cada 10 aves retiradas da natureza, somente 1 sobrevive,” diz
membro do CEEPAM de Caraguatatuba

Nesta semana, aproximadamente 100 aves resgatadas e reabilitadas no Cetas (Centro de
Triagem de Animais Silvestres) de Barueri/SP, foram libertadas para a natureza na área de
soltura e monitoramento do CEEPAM (Centro Educacional e Ecológico de Proteção
Ambiental) – Sítio do Jacu no município de Caraguatatuba/SP.
“Em cada 10 aves retiradas da natureza, somente 1 sobrevive aos maus tratos do tráfico
ilegal. Libertar os pássaros neste momento tão difícil que estamos vivendo, nos dá
esperança de um futuro com maior liberdade”, diz Nathaly Leduc, membro do CEEPAM”.
“Caçar, aprisionar e comercializar animais silvestres é crime ambiental. Nosso trabalho
visa despertar o interesse pela preservação e incentivar a soltura de aves. Além disso, as
aves dessa região atraem turistas do mundo inteiro, tornando sua preservação
fundamental para o desenvolvimento do ecoturismo da região”, diz Jean Roberto Leduc,
membro do CEEPAM (Centro Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental)
O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilícita do mundo e só o Brasil
movimenta mais de um bilhão de reais, todos os anos. As aves são o principal alvo. Toda
espécie tem um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas e devido ao tráfico e a
destruição de seu habitat através do desmatamento, muitas espécies correm risco de
extinção.
A boa notícia é que a cada dia, mais pessoas voluntariamente entregam pássaros à polícia
ambiental ou centro de reabilitação de sua região, para que eles possam ser reabilitados e
posteriormente soltos.
Nesta área preparada e habilitada para a realização da soltura, a mata nativa é protegida
há mais de 30 anos. Além dos comedouros, diversas árvores frutíferas, foram plantadas
para garantir a alimentação e readaptação das aves.
Sítio do Jacu – CEEPAM
O Sítio do Jacu foi estabelecido por Bernard e Conceição Leduc em 1990, em meio a Mata
Atlântica na praia Tabatinga, município de Caraguatatuba no litoral norte do estado de São
Paulo.

Dedicados à preservação ambiental, o casal estabeleceu uma RPPN (reserva particular do
patrimônio natural) e um Centro Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental (CEEPAM)
para preservar a biodiversidade, evitar o desmatamento e a caça, além de realizar
atividades educacionais junto à comunidade. Atualmente, os filhos e netos do casal dão
continuidade ao legado criado por Bernard e Conceição Leduc.
O Sítio do Jacu foi cadastrado para soltura de aves junto a Secretaria de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, pelo projeto plano de voo, da Save Brasil e está em parceria com a
entidade Ilá, sendo a primeira e única área de Caraguatatuba habilitada para esta
finalidade.
Atualmente, milhares de animais chegam aos centros de triagem e reabilitação todos os
meses e precisam de destinação, para serem reintegrados à natureza.
Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS Barueri
O CETAS Barueri é responsável por receber, avaliar, recuperar e destinar animais silvestres
vindos de apreensão, entregas voluntárias e resgates. São 9 anos de trabalho, com mais
de 11 mil animais recebidos. Mesmo sendo um órgão com administração municipal, o
CETAS Barueri atende a cerca de 80 cidades dentro do Estado de São Paulo, além de
recepcionar com menor frequência alguns animais de Estados vizinhos.
Solturas como esta são realizadas de duas a quatro vezes por mês, e refletem o esforço da
equipe na luta em prol da conservação da fauna.

Clipping de Notícias: 30/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: SP Rio+

Caraguatatuba flexibiliza horário e ocupação de estabelecimentos a
partir desta sexta-feira
A media vem junto com o Plano São Paulo de flexibilização da quarentena que
adotou novas regras para a Fase de Transição

A partir desta sexta-feira (30), o comércio de Caraguatatuba passa a funcionar com novo
horário para fechamento e taxa de ocupação dos estabelecimentos. A media vem junto
com o Plano São Paulo de flexibilização da quarentena que adotou novas regras para a
Fase de Transição, que vale do dia 1º a 16 de agosto.
De acordo com o decreto publicado pela prefeitura, os comércios podem funcionar até
meia-noite. Antes, deveriam fechar as portas até às 23h. Para evitar fiscalização, a
orientação é que recebam os clientes até às 23h e fecham à meia-noite.
Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de público
dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade, respeitando
todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, álcool gel e sem
aglomeração.
No momento, o município de Caraguatatuba está com 30% dos leitos de UTI e 22% dos
leitos da Enfermaria ocupados.
A prefeitura ressalta, que o descumprimento das regras pode gerar multas no valor de
1.000 VRMs (Valor de Referência do Município), que equivale a R$ 3.740,00, podendo
dobrar em caso de reincidência e até cassação do Alvará de Funcionamento, Licença de
Funcionamento Sanitário e as sanções cabíveis.
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Bicho-preguiça é resgatado com hipotermia e desnutrição em
Caraguatatuba
A preguiça irá ficar em observação durante todo o seu período de reabilitação

Um filho de bicho-preguiça foi resgatado nesta sexta-feira (30), com sinais de desnutrição e
hipotermia na estrada do Rio-Claro, em Caraguatatuba.
Segundo a Polícia Ambiental, um morador encontrou o animal e acionou a equipe. A
preguiça estava muito debilitada e não apresentava os sinais de defesa típicos da espécie.
O animal foi levado para uma veterinária especializada em animais silvestres e, após a
realização de exames, foi verificado que o animal apresentava hipotermia, desidratação e
desnutrição.
A preguiça irá ficar em observação durante todo o seu período de reabilitação. Após o
período, a Polícia Ambiental realizará a sultura do animal e seu habitat natural.
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Jovem de 20 anos é morto a tiros no bairro Massaguaçu em
Caraguatatuba

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (29), no bairro da
Massaguaçu, em Caraguatatuba.
De acordo com a Polícia Civil o crime aconteceu por volta das 19h30, na Avenida dos
Tourinhos, quando, segundo testemunhas, a vítima e um amigo andavam pelo bairro
quando um homem encapuzado saiu de um terreno baldio e atirou no jovem de 20 anos.
O resgate foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo
foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por perícia.
O homem fugiu após cometer o crime, e por isso, a polícia já deu início as investigações,
mas até o momento ninguém foi preso.
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ÁREA DE RISCO NO JARDIM CALIFÓRNIA TEM CONSTRUÇÃO
IRREGULAR MONITORADA PELA PREFEITURA E PELA POLÍCIA
AMBIENTAL.

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e policiais ambientais foram averiguar na manhã de
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. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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COMÉRCIO DE CARAGUÁ TEM NOVO HORÁRIO E NOVA TAXA DE
OCUPAÇÃO.

A partir desta sexta-feira (30), o comércio de Caraguatatuba passa a funcionar com novo
horário para fechamento e taxa de ocupação dos estabelecimentos. As alterações
completas podem ser acessadas no Decreto 1.491, por meio do Diário Oficial do Município
(DOM), edição número 594. O decreto estabelece os critérios e procedimentos para a
retomada segura, gradativa e consciente das atividades econômicas no município, em
consonância com o Plano São Paulo do Governo Estadual que adotou as novas regras para
a Fase de Transição de 1º a 16 de agosto. Com isso, os comércios podem funcionar, a
partir desta sexta-feira, até meia-noite. Antes, deveriam fechar as portas até às 23h. Para
evitar fiscalização, a orientação é que recebam os clientes até às 23h e fechem à meianoite. Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de
público dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade,
respeitando todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, álcool gel e
sem aglomeração. O prefeito Aguilar Junior entende que município tem seguido todos os
protocolos e com a redução dos casos de internações nas Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) e aumento do público vacinado, cada vez mais é possível a cidade avançar, “mas
sempre dentro das orientações das nossas equipes que acompanham a evolução e
controle dos casos de Covid-19”. Caraguá está com 30% dos 80 leitos de UTI Covid-19 com
pacientes e 22% dos 153 leitos da Enfermaria Covid-19 com internações.
@caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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CARAGUATATUBA ESPERA VACINAÇÃO DE MAIS DE 5 MIL JOVENS
NESTA SEMANA.

A Prefeitura de Caraguatatuba irá vacinar nesta semana todos os jovens e adultos com
mais de 25 anos que solicitaram a vacina contra a Covid-19 no ‘Vacina Caraguá’ do
aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ até o dia 25 de julho. A expectativa é vacinar 5.383
pessoas. A vacinação segue por meio do agendamento via aplicativo. Para ser vacinado é
fundamental que a pessoa confirme o agendamento no ‘156’, assim que receber a
notificação, que acontece pelo próprio aplicativo e também por e-mail. Caso não confirme o
agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação, ou ainda, se negue a
tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu cadastro cancelado e
deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo automaticamente para o
fim da fila. Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data
deve aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado. Até esta
sexta-feira (30), Caraguatatuba recebeu 106.110 doses de vacina. Desse total já foram
aplicadas 69.117 de primeira dose e 30.635 de segunda ou dose única. No geral, a cidade
aplicou 99.752 doses. Hoje, 56% da população já recebeu a primeira dose e 24% está com
a imunização completa. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto
@vertatoaguilar
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MORTE DE BEBÊ DE QUATRO MESES SERÁ INVESTIGADA PELA
POLÍCIA CIVIL.

A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de quatro meses engasgado com leite
materno, na manhã de sexta-feira (30), no bairro Olaria, em Caraguatatuba. De acordo com
o depoimento da mãe, uma adolescente de 15 anos, ela disse à polícia que dormiu quando
amamentava o bebê na madrugada. O Samu chegou a ser acionado, mais quando chegou
o bebê já estava em óbito na cama. Uma equipe da Polícia Militar ficou no local até a
chegada da Polícia Civil e o Perito da Polícia Científica. O caso foi registrado como sendo
morte suspeita.
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16º ‘Caraguá A Gosto’: evento dá início à retomada econômica no
município

A abertura da 16ª edição do Caraguá A Gosto, realizada nesta quinta-feira (29), não é
apenas mais um evento produzido na cidade, mas um que marca a retomada econômica
com força total, nesta fase em que os efeitos contra a pandemia da Covid-19 demonstram
resultado.
Foi neste tom de esperança que o prefeito Aguilar Junior falou para cerca de 200 pessoas
– o espaço comporta mais de 640 – sobre a possibilidade de novos eventos, pelo menos
até o final do ano, que é a retomada do calendário turístico a partir de 2022.
“Não foram fáceis os dias, por diversas vezes eu sofri calado, chorei sozinho. É uma
doença que ninguém esperava. Vários de vocês tiveram de demitir, ficaram apertados,
todas as ações que nós tomamos, nenhuma foi populista, foi baseada em dados e hoje
tenho o prazer de anunciar a nossa retomada econômica com força total, mas com todos
os protocolos de segurança”, disse aos comerciantes e autoridades presentes.
Ele destacou que o mundo vai ter de se adequar e não será diferente no Brasil e em
Caraguatatuba. “Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês,
para a cidade, para a geração de emprego”.
Ele ainda destacou um evento que participou na semana passada em Santos, a Expo
Retomada. “Participei, recentemente, do primeiro evento chancelado pelo Estado de São
Paulo, com todos os protocolos. Confesso que fiquei chocado, porque é difícil saber que
tem de se adaptar para um novo modelo com todos os protocolos sanitários, tudo diferente
do que conheci”.
Agora, com o anúncio dos eventos programados, Aguilar Junior falou que é o momento de
coroação a tudo que foi feito desde 14 de março de 2020. Agora estamos vacinando
pessoas com mais de 25 de anos.
Entre as atrações já definidas estão o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá,
Revéillon, Shows de Verão, Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena
Cross, Arena Freestyle, Aviva Caraguá, Mutirão do Emprego. “Queremos pelo menos três
eventos culturais e esportivos ainda este ano, junto com a participação dos idosos que
atraem pessoas para a nossa cidade”, anunciou.

Caraguá a Gosto
Há 16 anos no ar, essa edição do Caraguá A Gosto, maior evento gastronômico da região,
se mostra grandioso, com número recorde de participantes (69) e de pratos (115). Até
quem já esteve do outro lado como consumidor, este ano sente o gostinho de participar
efetivamente do evento.
É o caso do empresário William Almeida, da Chocolateria Brasileira, que estreia já com dois
pratos, nas categorias Café e Sobremesa. “Estamos confiante em uma retomada
econômica agressiva, com sucesso, com as pessoas querendo sair e conhecer novos
lugares. E o Caraguá A Gosto é também uma forma de divulgação do nosso
estabelecimento que completou um ano, melhorar o faturamento e fazer network”.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, comemora a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores que demonstra a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Nesta edição, o evento pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.

As categorias participantes são:
•

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

•

Comida de Boteco: petiscos e porções;

•

Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;

•

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

•

Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

•

Pizzas: pizzas;

•

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

•

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

•
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
•
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.

Confira abaixo
participantes:

os

estabelecimentos

e

as

respectivas

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

categorias

BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas

Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Novo site do turismo de Caraguatatuba está no ar

A partir de agora, quem quiser mais informações sobre o turismo e suas opções em
Caraguatatuba, pode entrar diretamente no site www.caragua.tur.br. Essa nova plataforma
agrega as informações sobre opções de passeio, hospedagem, gastronomia, atrativos,
calendário de eventos. Tudo reunido em um único espaço.
De acordo com secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também será possível
o turista acessar o site, que vai funcionar como uma espécie de receptivo, para escolher o
local onde quer se hospedar de acordo com os filtros oferecidos, por exemplo.
“Nós não faremos a reserva, mas o internauta vai usando os filtros até chegar no que ele
quer e fazer o contato direto com o estabelecimento”.
Por isso, o empresário que quiser se cadastrar, basta ligar no (12) 3897-7910, sede da
Secretaria de Turismo. Importante destacar que o espaço é liberado apenas aos
empresários que também já possuem o Cadastur (Cadastro de Prestador de Serviços
Turísticos), como hotéis, pousadas, restaurantes e agências de receptivos turísticos.
Todo o site foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação, com
apoio da Secretaria de Turismo, visando torná-lo mais acessível, responsivo e atualizado.
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Comércio de Caraguatatuba tem novo horário de funcionamento e
taxa de ocupação

A partir desta sexta-feira (30/07), o comércio de Caraguatatuba passa a funcionar com
novo horário para fechamento e taxa de ocupação dos estabelecimentos. As alterações
completas podem ser acessadas no Decreto 1.491, por meio do Diário Oficial do Município
(DOM), edição número 594.
O decreto estabelece os critérios e procedimentos para a retomada segura, gradativa e
consciente das atividades econômicas no município, em consonância com o Plano São
Paulo do Governo Estadual que adotou as novas regras para a Fase de Transição de 1º a
16 de agosto.
Com isso, os comércios podem funcionar, a partir desta sexta-feira, até meia-noite. Antes,
deveriam fechar as portas até às 23h. Para evitar fiscalização, a orientação é que recebam
os clientes até às 23h e fecham à meia-noite.
Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de público
dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade, respeitando
todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, álcool gel e sem
aglomeração.
O prefeito Aguilar Junior entende que município tem seguido todos os protocolos e com a
redução dos casos de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e aumento do
público vacinado, cada vez mais é possível a cidade avançar, “mas sempre dentro das
orientações das nossas equipes que acompanham a evolução e controle dos casos de
Covid-19”.
Caraguá está com 30% dos 80 leitos de UTI Covid-19 com pacientes e 22% dos 153 leitos
da Enfermaria Covid-19 com internações.
O descumprimento das regras pode gerar multas no valor de 1.000 VRMs (Valor de
Referência do Município) que equivale a R$ 3.740,00, podendo dobrar em caso de
reincidência e até cassação do Alvará de Funcionamento, Licença de Funcionamento
Sanitário e as sanções cabíveis.
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Acione a Prefeitura para ajudar pessoas em situação de rua em
Caraguatatuba

A cidade de Caraguatatuba tem registrado temperaturas muito baixas desde a noite da
última quarta-feira (28), com termômetros que chegaram a 6º. A previsão é que continue
assim nos próximos dias e para acolher as pessoas em situação de rua neste período, a
Prefeitura está com um abrigo provisório e intensificou o serviço de abordagem.
Contando com o apoio da população, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
(SEDESC) criou um canal para que os munícipes avisem quando se depararem com as
pessoas em situação de rua, expostas ao frio intenso, principalmente nas madrugadas.
No telefone ou via whatsapp (12) 99653-9109, a solicitação deve conter o endereço em
que a pessoa em situação de rua está e um ponto de referência e possíveis detalhes da
pessoa, como roupas e outras características. Não é necessário aguardar a chegada da
equipe de abordagem.
Desde o início desta abordagem de acolhimento, 32 pessoas aceitaram ir para o abrigo;
outros três preferiram o retorno à cidade de origem. O trabalho segue nos próximos dias,
durante todo o dia e no final de semana.
O objetivo é que eles fiquem no local, até que a frente fria termine. Neste período, terão
alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades esportivas,
culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realiza busca ativa para um possível retorno familiar ou à cidade
de origem, além de confecção de documentos, encaminhamento para vagas de emprego e
tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos também estão
sendo abrigados e alimentados.

Solidariedade
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas.
“Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com
muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio
intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
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REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com desconto de juros e multas
começa nesta segunda-feira

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021) inicia na próxima segunda-feira
(2/8), das 9h às 14h, no Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no Centro. Os
contribuintes poderão quitar seus débitos tributários e não tributários com a Prefeitura de
Caraguatatuba anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com desconto de 40% a 100% no valor de juros e multas. O
benefício da anistia termina no dia 31 de agosto.
A Prefeitura preparou uma estrutura com interdição de rua, quatro tendas, gradis,
demarcação de lugar na fila (inclusive no atendimento preferencial), em frente ao Paço,
para receber os interessados em aderir ao REFIS. Somente a entrada do responsável por
requerer a anistia será permitida, observando os protocolos sanitários para evitar a
proliferação da Covid-19. Acompanhantes terão o ingresso autorizado nos casos especiais,
em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ (disponível na loja do celular) ou pela Central 156 (somente telefones
com DDD 12 do município), a partir de segunda-feira. Contribuintes de outras cidades
devem ligar no número (12) 3897-8800. O atendimento da Central 156 é de segunda a
sexta, das 8h às 18h. Já o aplicativo Caraguatatuba 156 pode ser acessado 24 horas por
dia, via “smartphone”.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a legislação oferece à população a oportunidade
de regularização com a Secretaria da Fazenda. “Além disso, o REFIS será uma forma de
incremento da arrecadação, como meio de dinamizar os programas e serviços públicos de
Caraguatatuba e combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre as
finanças municipais”, explica.
“A iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo isenção do
pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de receita. O
programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, vencidos até 31
de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de mora”, conclui.
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento

do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou doze vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo.
As despesas deverão ser pagas no prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das
referidas guias, sob pena do cancelamento da anistia de juros e multas.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações
pelos telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo e-mail
dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de segunda a
sexta-feira, das 9h às 14h.

Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração estarão disponíveis no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/, a partir do dia 2 de
agosto.
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Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Caraguatatuba
começa na segunda
O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta segundafeira (2/8), das 9h às 14h, no Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no
Centro. Os contribuintes poderão quitar seus débitos tributários e não tributários com a
Prefeitura de Caraguatatuba anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em
parcelas de três a 24 vezes mensais, com desconto de 40% a 100% no valor de juros e
multas. O benefício da anistia termina no dia 31 de agosto.
A Prefeitura preparou uma estrutura com interdição de rua, quatro tendas, gradis,
demarcação de lugar na fila (inclusive no atendimento preferencial), em frente ao Paço,
para receber os interessados em aderir ao REFIS. Somente a entrada do responsável por
requerer a anistia será permitida, observando os protocolos sanitários para evitar a
proliferação da Covid-19. Acompanhantes terão o ingresso autorizado nos casos especiais,
em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ (disponível na loja do celular) ou pela Central 156 (somente telefones
com DDD 12 do município), a partir de segunda-feira. Contribuintes de outras cidades
devem ligar no número (12) 3897-8800. O atendimento da Central 156 é de segunda a
sexta, das 8h às 18h. Já o aplicativo Caraguatatuba 156 pode ser acessado 24 horas por
dia, via “smartphone”.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a legislação oferece à população a oportunidade
de regularização com a Secretaria da Fazenda. “Além disso, o REFIS será uma forma de
incremento da arrecadação, como meio de dinamizar os programas e serviços públicos de
Caraguatatuba e combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre as
finanças municipais”, explica.
“A iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo isenção do
pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de receita. O
programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, vencidos até 31
de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de mora”, conclui.
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.

A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou doze vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo.
As despesas deverão ser pagas no prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das
referidas guias, sob pena do cancelamento da anistia de juros e multas.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações
pelos telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração estarão disponíveis no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/, a partir do dia 2 de
agosto.

Clipping de Notícias: 30/07/2021
Editoria: Notícias
Veículo: Web Rádio Studio

Policiais da DIG de São Sebastião fecham bingo clandestino em
Caraguá e apreendem 13 máquinas caça-níqueis

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião fecharam, na
madrugada de quinta-feira (29/7), bingo clandestino localizado no bairro Benfica, em
Caraguatatuba. Foram apreendidos 13 máquinas caça-níqueis.
No momento da abordagem estavam no local cinco jogadoras idosas. Foram conduzidos ao
plantão policial três responsáveis pela casa.
Segundo a polícia, uma das detidas já era conhecida nos meios policiais por essa prática,
tendo mais de cinco boletins de ocorrências nos últimos anos, sendo responsável (gerente)
da casa de jogos de azar.
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Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Caraguatatuba
começa na segunda

O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta segundafeira (2/8), das 9h às 14h, no Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no
Centro. Os contribuintes poderão quitar seus débitos tributários e não tributários com a
Prefeitura de Caraguatatuba anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em
parcelas de três a 24 vezes mensais, com desconto de 40% a 100% no valor de juros e
multas. O benefício da anistia termina no dia 31 de agosto.
A Prefeitura preparou uma estrutura com interdição de rua, quatro tendas, gradis,
demarcação de lugar na fila (inclusive no atendimento preferencial), em frente ao Paço,
para receber os interessados em aderir ao REFIS. Somente a entrada do responsável por
requerer a anistia será permitida, observando os protocolos sanitários para evitar a
proliferação da Covid-19. Acompanhantes terão o ingresso autorizado nos casos especiais,
em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ (disponível na loja do celular) ou pela Central 156 (somente telefones
com DDD 12 do município), a partir de segunda-feira. Contribuintes de outras cidades
devem ligar no número (12) 3897-8800. O atendimento da Central 156 é de segunda a
sexta, das 8h às 18h. Já o aplicativo Caraguatatuba 156 pode ser acessado 24 horas por
dia, via “smartphone”.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a legislação oferece à população a oportunidade
de regularização com a Secretaria da Fazenda. “Além disso, o REFIS será uma forma de
incremento da arrecadação, como meio de dinamizar os programas e serviços públicos de
Caraguatatuba e combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre as
finanças municipais”, explica.
“A iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo isenção do
pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de receita. O
programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, vencidos até 31
de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de mora”, conclui.
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para

quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou doze vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo.
As despesas deverão ser pagas no prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das
referidas guias, sob pena do cancelamento da anistia de juros e multas.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações
pelos telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de
segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração estarão disponíveis no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/, a partir do dia 2 de
agosto.
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16º ‘Caraguá A Gosto’: evento dá início à retomada econômica no
município

A abertura da 16ª edição do Caraguá A Gosto, realizada nesta quinta-feira (29), não é
apenas mais um evento produzido na cidade, mas um que marca a retomada econômica
com força total, nesta fase em que os efeitos contra a pandemia da Covid-19 demonstram
resultado.
Foi neste tom de esperança que o prefeito Aguilar Junior falou para cerca de 200 pessoas
– o espaço comporta mais de 640 – sobre a possibilidade de novos eventos, pelo menos
até o final do ano, que é a retomada do calendário turístico a partir de 2022.
“Não foram fáceis os dias, por diversas vezes eu sofri calado, chorei sozinho. É uma
doença que ninguém esperava. Vários de vocês tiveram de demitir, ficaram apertados,
todas as ações que nós tomamos, nenhuma foi populista, foi baseada em dados e hoje
tenho o prazer de anunciar a nossa retomada econômica com força total, mas com todos
os protocolos de segurança”, disse aos comerciantes e autoridades presentes.
Ele destacou que o mundo vai ter de se adequar e não será diferente no Brasil e em
Caraguatatuba. “Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês,
para a cidade, para a geração de emprego”.
Ele ainda destacou um evento que participou na semana passada em Santos, a Expo
Retomada. “Participei, recentemente, do primeiro evento chancelado pelo Estado de São
Paulo, com todos os protocolos. Confesso que fiquei chocado, porque é difícil saber que
tem de se adaptar para um novo modelo com todos os protocolos sanitários, tudo diferente
do que conheci”.
Agora, com o anúncio dos eventos programados, Aguilar Junior falou que é o momento de
coroação a tudo que foi feito desde 14 de março de 2020. Agora estamos vacinando
pessoas com mais de 25 de anos.
Entre as atrações já definidas estão o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá,
Revéillon, Shows de Verão, Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena
Cross, Arena Freestyle, Aviva Caraguá, Mutirão do Emprego. “Queremos pelo menos três
eventos culturais e esportivos ainda este ano, junto com a participação dos idosos que
atraem pessoas para a nossa cidade”, anunciou.

Caraguá a Gosto
Há 16 anos no ar, essa edição do Caraguá A Gosto, maior evento gastronômico da região,
se mostra grandioso, com número recorde de participantes (69) e de pratos (115). Até
quem já esteve do outro lado como consumidor, este ano sente o gostinho de participar
efetivamente do evento.
É o caso do empresário William Almeida, da Chocolateria Brasileira, que estreia já com dois
pratos, nas categorias Café e Sobremesa. “Estamos confiante em uma retomada
econômica agressiva, com sucesso, com as pessoas querendo sair e conhecer novos
lugares. E o Caraguá A Gosto é também uma forma de divulgação do nosso
estabelecimento que completou um ano, melhorar o faturamento e fazer network”.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, comemora a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores que demonstra a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Nesta edição, o evento pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.

As categorias participantes são:
•

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

•

Comida de Boteco: petiscos e porções;

•

Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;

•

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

•

Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

•

Pizzas: pizzas;

•

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

•

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

•
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
•
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.

Confira abaixo
participantes:

os

estabelecimentos

e

as

respectivas

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

categorias

BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas

Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Novo site do turismo de Caraguatatuba está no ar

A partir de agora, quem quiser mais informações sobre o turismo e suas opções em
Caraguatatuba, pode entrar diretamente no site www.caragua.tur.br. Essa nova plataforma
agrega as informações sobre opções de passeio, hospedagem, gastronomia, atrativos,
calendário de eventos. Tudo reunido em um único espaço.
De acordo com secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também será possível
o turista acessar o site, que vai funcionar como uma espécie de receptivo, para escolher o
local onde quer se hospedar de acordo com os filtros oferecidos, por exemplo.
“Nós não faremos a reserva, mas o internauta vai usando os filtros até chegar no que ele
quer e fazer o contato direto com o estabelecimento”.
Por isso, o empresário que quiser se cadastrar, basta ligar no (12) 3897-7910, sede da
Secretaria de Turismo. Importante destacar que o espaço é liberado apenas aos
empresários que também já possuem o Cadastur (Cadastro de Prestador de Serviços
Turísticos), como hotéis, pousadas, restaurantes e agências de receptivos turísticos.
Todo o site foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação, com
apoio da Secretaria de Turismo, visando torná-lo mais acessível, responsivo e atualizado.
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Comércio de Caraguatatuba tem novo horário de funcionamento e
taxa de ocupação

A partir desta sexta-feira (30/07), o comércio de Caraguatatuba passa a funcionar com
novo horário para fechamento e taxa de ocupação dos estabelecimentos. As alterações
completas podem ser acessadas no Decreto 1.491, por meio do Diário Oficial do Município
(DOM), edição número 594.
O decreto estabelece os critérios e procedimentos para a retomada segura, gradativa e
consciente das atividades econômicas no município, em consonância com o Plano São
Paulo do Governo Estadual que adotou as novas regras para a Fase de Transição de 1º a
16 de agosto.
Com isso, os comércios podem funcionar, a partir desta sexta-feira, até meia-noite. Antes,
deveriam fechar as portas até às 23h. Para evitar fiscalização, a orientação é que recebam
os clientes até às 23h e fecham à meia-noite.
Outra mudança para a retomada econômica segura é o aumento do percentual de público
dentro de um estabelecimento, passando de 60% para 80% da capacidade, respeitando
todos os protocolos de segurança como medição de temperatura, álcool gel e sem
aglomeração.
O prefeito Aguilar Junior entende que município tem seguido todos os protocolos e com a
redução dos casos de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e aumento do
público vacinado, cada vez mais é possível a cidade avançar, “mas sempre dentro das
orientações das nossas equipes que acompanham a evolução e controle dos casos de
Covid-19”.
Caraguá está com 30% dos 80 leitos de UTI Covid-19 com pacientes e 22% dos 153 leitos
da Enfermaria Covid-19 com internações.
O descumprimento das regras pode gerar multas no valor de 1.000 VRMs (Valor de
Referência do Município) que equivale a R$ 3.740,00, podendo dobrar em caso de
reincidência e até cassação do Alvará de Funcionamento, Licença de Funcionamento
Sanitário e as sanções cabíveis.
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Acione a Prefeitura para ajudar pessoas em situação de rua em
Caraguatatuba

A cidade de Caraguatatuba tem registrado temperaturas muito baixas desde a noite da
última quarta-feira (28), com termômetros que chegaram a 6º. A previsão é que continue
assim nos próximos dias e para acolher as pessoas em situação de rua neste período, a
Prefeitura está com um abrigo provisório e intensificou o serviço de abordagem.
Contando com o apoio da população, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
(SEDESC) criou um canal para que os munícipes avisem quando se depararem com as
pessoas em situação de rua, expostas ao frio intenso, principalmente nas madrugadas.
No telefone ou via whatsapp (12) 99653-9109, a solicitação deve conter o endereço em
que a pessoa em situação de rua está e um ponto de referência e possíveis detalhes da
pessoa, como roupas e outras características. Não é necessário aguardar a chegada da
equipe de abordagem.
Desde o início desta abordagem de acolhimento, 32 pessoas aceitaram ir para o abrigo;
outros três preferiram o retorno à cidade de origem. O trabalho segue nos próximos dias,
durante todo o dia e no final de semana.
O objetivo é que eles fiquem no local, até que a frente fria termine. Neste período, terão
alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades esportivas,
culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realiza busca ativa para um possível retorno familiar ou à cidade
de origem, além de confecção de documentos, encaminhamento para vagas de emprego e
tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos também estão
sendo abrigados e alimentados.

Solidariedade
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas.
“Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com
muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio
intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
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REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com desconto de juros e multas
começa nesta segunda-feira

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021) inicia na próxima segunda-feira
(2/8), das 9h às 14h, no Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no Centro. Os
contribuintes poderão quitar seus débitos tributários e não tributários com a Prefeitura de
Caraguatatuba anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com desconto de 40% a 100% no valor de juros e multas. O
benefício da anistia termina no dia 31 de agosto.
A Prefeitura preparou uma estrutura com interdição de rua, quatro tendas, gradis,
demarcação de lugar na fila (inclusive no atendimento preferencial), em frente ao Paço,
para receber os interessados em aderir ao REFIS. Somente a entrada do responsável por
requerer a anistia será permitida, observando os protocolos sanitários para evitar a
proliferação da Covid-19. Acompanhantes terão o ingresso autorizado nos casos especiais,
em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ (disponível na loja do celular) ou pela Central 156 (somente telefones
com DDD 12 do município), a partir de segunda-feira. Contribuintes de outras cidades
devem ligar no número (12) 3897-8800. O atendimento da Central 156 é de segunda a
sexta, das 8h às 18h. Já o aplicativo Caraguatatuba 156 pode ser acessado 24 horas por
dia, via “smartphone”.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a legislação oferece à população a oportunidade
de regularização com a Secretaria da Fazenda. “Além disso, o REFIS será uma forma de
incremento da arrecadação, como meio de dinamizar os programas e serviços públicos de
Caraguatatuba e combater os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sobre as
finanças municipais”, explica.
“A iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo isenção do
pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de receita. O
programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, vencidos até 31
de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de mora”, conclui.
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento

do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou doze vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo.
As despesas deverão ser pagas no prazo máximo de cinco dias úteis, após emissão das
referidas guias, sob pena do cancelamento da anistia de juros e multas.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações
pelos telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo e-mail
dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br. O atendimento ao público é de segunda a
sexta-feira, das 9h às 14h.

Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração estarão disponíveis no site www.caraguatatuba.sp.gov.br/, a partir do dia 2 de
agosto.
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