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Casa de Saúde Stella Maris celebra o “Agosto Dourado”, mês de
incentivo ao aleitamento materno

O leite materno é o alimento mais completo e equilibrado, pois atende a todas as
necessidades de nutrientes e sais minerais da criança até os 6 meses de idade. Para
incentivar a prática, a Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba, responsável pela
principal Maternidade do Litoral Norte, promoverá entre os dias 2 e 6/8 atividades que vão
reforçar o incentivo à prática da amamentação entre as pacientes da instituição, bem
como a doação de leite materno para o banco de leite humano do município.
A iniciativa faz parte da campanha “Agosto Dourado”, criada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para viabilizar ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno,
considerado o “alimento de ouro” para a saúde dos bebês.
Entre as atividades programadas pelo Stella Maris estão a decoração especial no setor
com laços dourados, a criação de um cantinho da amamentação, o reforço nas incentivo à
doação de leite materno para o banco de leite do município e o sorteio de brindes para as
mamães.
Segundo o gerente assistencial da Casa de Saúde Stella Maris, Silvio Rabelo, o incentivo
ao aleitamento materno faz parte da rotina da instituição. “Do momento do nascimento até
a alta, todas as condutas adotadas pela nossa equipe têm por objetivo promover, proteger
e apoiar o aleitamento materno. O resultado são bebês mais saudáveis.”, explica. 95% dos
bebês nascidos na maternidade recebem aleitamento materno exclusivo.
Doação de leite humano – Os recém-nascidos internados na UTI neonatal da Casa de
Saúde Stella Maris alimentam-se exclusivamente de leite humano, o que favorece na
recuperação e diminui o tempo de internação.
Segundo a supervisora de Enfermagem da UTI Neonatal e Pediatria do Stella Maris,
Janaína Gomes de Moraes, toda lactante é uma doadora potencial e pode se cadastrar no
Banco de Leite de Caraguatatuba onde serão feitos alguns exames. “Além de ajudar a mãe
a produzir mais leite para seu bebê, a doação salvará outros bebês”, explica.
Banco de leite de Caraguatatuba: 12 38970-3510

Casa de Saúde Stella Maris adota práticas humanizadas e ensina a amamentar
Estudos comprovam que o contato com o seio e o estímulo para mamar na primeira hora
após o parto favorecem o êxito da amamentação. Na Casa de Saúde Stella Maris, ainda no
Centro de Parto Normal, após os primeiros cuidados do pediatra, o bebê é colocado no seio
da mãe para mamar.
Durante o período de internação, a equipe de enfermagem dá todas as orientações
necessárias sobre os cuidados com a mama, as posições adequadas para a amamentação
e o tempo de mamada. Uma fonoaudióloga auxilia a mamãe caso haja dificuldades no
processo.
A instituição não possui berçário. Os bebês ficam no mesmo quarto da mãe, em
alojamento conjunto, uma prática que favorece a amamentação e o vínculo familiar.
Benefícios da amamentação
Para o bebê:
• Maior contato com a mãe
• Melhora a digestão e minimiza as cólicas
• Desenvolve a inteligência quanto maior o tempo de amamentação
• Reduz o risco de doenças alérgicas
• Estimula e fortalece a arcada dentária
• Previne contra doenças contagiosas, como a diarreia
Para a mãe:
• Diminui o sangramento no pós-parto
• Acelera a perda de peso
• Reduz a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio
• Evita a osteoporose
• Protege contra doenças cardiovasculares, como o infarto
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Após bater o veículo, criminoso é preso por tráfico de drogas pela PM
em Caraguatatuba

Por volta das 21h40 do último sábado (31/07), uma equipe de ROCAM do 20º Batalhão de
Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento pela área sul de Caraguatatuba, se
deparou com um veículo, estando seus ocupantes em atitudes suspeitas. Ao tentar a
abordagem, o veículo empreendeu fuga dando início a um breve acompanhamento.
Durante a fuga o veículo chocou-se em um portão, momento que um dos indivíduos fugiu a
pé, já o outro foi abordado e identificado como o maior de idade W.C.M.S. Ao realizar a
busca veicular, foi localizada uma sacola com 57 porções de maconha (0,087g) e 834
porções de cocaína (0,782g). Em consequência foi dada voz de prisão ao criminoso e
recolhido à cadeia pública.
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Pousada no Pegorelli é interditada e festa na Martim de Sá é
interrompida no fim de semana

Uma pousada localizada no bairro Pegorelli, na região sul de Caraguatatuba, foi autuada e
interditada durante o fim de semana por promover evento sem autorização. Já um
estabelecimento na Martim de Sá teve festa interrompida e foi autuado.
As ações contaram com participação das equipes de fiscalização das Secretarias de
Urbanismo (Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância Sanitária Município e
Estado) e apoio da Polícia Militar.
De acordo com a fiscalização, a pousada realizava um evento sem a devida autorização,
estava lotada e, por isso, foi autuada em R$ 3.740 e teve as portas fechadas, o que gerou
nova multa no mesmo valor.
Ainda no Pegorelli, as equipes identificaram outro estabelecimento que promovia
aglomeração e recebeu multa de R$ 3.740. Ele tem 15 dias para se defender e caso não
seja aceita a defesa, a multa é concretizada.
No domingo, os fiscais fecharam uma festa que era realizada em um estabelecimento
localizado na praia Martim de Sá, na região central. O local também foi autuado em R$
3.740.
Ainda durante o fim de semana, a fiscalização da Prefeitura esteve em cerca de 100
comércios nas três regiões e notificou nove para regularização de alvará, além de abordar
49 pessoas sem máscaras de proteção facial na Feira do Rolo.
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Após tentar fugir e bater carro em muro, homem é preso com quase
mil porções de drogas em Caraguatatuba

Após tentar fugir e bater o carro em muro, um homem foi preso pela Polícia Militar, na noite
de sábado (31/7), com quase mil porções de drogas, na zona sul de Caraguatatuba. O
veículo Uno com placas de Cosmópolis (SP) tambpem foi apreendido.
Os policiais realizavam o patrulhamento na zona sul quando depararam com dois
indivíduos em atitude suspeita dentro de um veículo Uno. Ao perceber a viatura, eles
iniciaram a fuga até baterem o carro. Um deles conseguiu fugir, enquanto o outro foi
levado para a delegacia.
Ao todo foram apreendidos 834 papelotes de cocaína e 57 porções de maconha, além de
um aparelho celular.
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Polícia Ambiental resgata filhote de bicho-preguiça em Caraguatatuba
Após serem acionados por morador que encontrou o animal, os militares buscaram
o filhote e pediram ajuda de uma médica veterinária especializada

Graças à agilidade da Polícia Militar Ambiental, um filhote de bicho-preguiça foi resgatado
na última sexta-feira (30/7), em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.
O animal, que estava muito debilitado, foi encontrado na estrada do Rio Claro por um
morador, que acionou os militares. Uma equipe policial foi até o local e constatou que os
sinais vitais do filhote estavam baixos, o levando rapidamente para uma médica veterinária
especializada em busca de ajuda, especialmente devido ao horário e seu estado crítico.
A profissional ofereceu suporte voluntário e, após exames, verificou que a preguiça
apresentava estado de hipotermia, desnutrição e desidratação, realizando os
procedimentos adequados, que apresentaram eficácia imediata.
O animal permaneceu em observação para posteriormente ser destinado pela PM
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 imediato
da PM Ambiental, que possui preparo para realizar o manejo e captura do animal, evitando
acidentes e possíveis contágios de doenças e parasitas.
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Oposição mostra sinais de cansaço

A Oposição mostra cansaço político em Caraguatatuba. Esta informação veio através de
fontes ligadas ao grupo contrário aos atuais gestores. O principal foco do cansaço está na
Câmara, onde Celso Pereira mostra que não será mais o Cavaleiro Solitário de Armadura
Branca a combater o Prefeito Aguilar Júnior e seus asseclas. Oposição que não tem plano
de ação e não dá suporte aos seus soldados tende a perecer antes da batalha começar.
A velha máxima sobre a conquista do voto na Política diz que é necessário muito suor,
fôlego, paciência e sola de sapato, itens que não se vê no trabalho dos oposicionistas
locais. Ao mesmo tempo a Política é o jogo de ideias e grupos, onde o dominador reinante
utiliza de seus membros e suas ideias para ditar o rumo do progresso e desenvolvimento
do perímetro que governa, seja ele uma cidade, um estado ou o país na sua totalidade.
Pessoas próximas ao Vereador Celso Pereira, que tem suas bases eleitorais na zona norte
da cidade, mais especificamente o bairro do Massaguaçu, relatam que o Parlamentar está
cansado, tanto pela idade, pela saúde, bem como pelas críticas que vem proferindo a cada
Sessão Ordinária. A maior reclamação de Celsinho, segundo seus interlocutores é que lutar
e bater sem apoio ou suporte é como soltar palavras ao vento, que não ecoam ou
retornam.
Antes de continuar a falar sobre Oposição cansada é bom explicar quem é Oposição na
Política em Caraguatatuba. Dominado pelo MDB e PSD, respectivamente na Prefeitura e na
Câmara, restou aos partidos derrotados nas Eleições Municipais de 2020 o papel de
opositores. Destes apenas os Tucanos do PSDB é que restaram, como eleitos, a obrigação
de assumir o papel de combatentes do atual jeito de governar na cidade. Refiro-me apenas
aos Tucanos, pois Stanellis pelo PRTB vem fazendo um trabalho primário, porém de bom
nível, ao mostrar alguns erros da Administração Municipal.
Voltando ao Legislativo, teríamos a princípio quatro Vereadores intitulados como Oposição;
Fernando Cuiú, Antonio Carlos Júnior, Celso Pereira e Aurimar Mansano, sendo três do
PSDB e um pelo PTB. Este número se reduz e enfraquece quando analisamos o quadro de
forma mais profunda. Fernando Cuiú se apresenta como um Vereador voltado para o
desenvolvimento da cidade, observando que a atual gestão vem fazendo um bom trabalho
neste sentido. Aurimar Mansano tem se mostrado um pouco mais crítico do que em
gestões anteriores mais devido ao número de componentes da Oposição, suas críticas não
influenciam em nada a aprovação de Projetos ou Requerimentos.

O Vereador Antonio Carlos Júnior caminha ao inverso de um autêntico opositor, esperando
que cheguem a ele os problemas e pesquisando diuturnamente o Portal da Transparência
da Prefeitura. Infelizmente escolheu o caminho de brigar já sabendo que será derrotado,
trazendo para o eleitorado a imagem de Mártir, cativando o eleitorado contrário como
aquele que luta sozinho contra os Vereadores restantes.
elso Pereira se apresenta como um opositor feroz, nervoso, incansável, usando a Tribuna
da Câmara, mesmo numa Sessão Ordinária On Line, para apontar erros, falhas e
procedimentos que ele entende serem errados, arriscando sua saúde e saindo da sua zona
de conforto para evidenciar suas ideias e propostas. Mas ao que parece todo este fôlego
está chegando ao fim. Seus interlocutores confidenciam que de nada adianta bater,
criticar, mostrar erros e pedir melhorias se não tem uma base de apoio do próprio partido,
que com certeza tentará vencer as Eleições Municipais de 2024.
Esta base de apoio significa que a legenda vinculada ao Vereador dê o suporte necessário
para combater a situação, mostrando que mesmo fora do governo, pode influenciar e
trazer as melhorias necessárias para o desenvolvimento do município. O Blog Contra &
Verso falou com o Coordenador Regional do PSDB, comandado pelo candidato derrotado
nas Eleições de 2020, Mateus Veneziani sobre a falta de suporte reclamado, através de
terceiros, por Celsinho Pereira. O suporte no caso seriam verbas ou convênios direcionados
a cidade, como forma de mostrar a hegemonia política mesmo estando fora do governo.
Mateus conta, de uma maneira toda formal e na base da Cartilha Política, que o PSDB tem
projetos e programas voltados para o desenvolvimento e que o momento é de
estruturação, para depois retornar aos ataques. Sobre verbas e convênios o PSDB alega
ser desnecessário, pois na opinião dos Tucanos o atual Orçamento Municipal é de grande
monta e a atual gestão não corresponde benfeitorias a realizações.
Um grande amigo diz que não devemos contar tudo que sabemos, pois se não pode faltar o
leite das crianças, mas resumindo enquanto você não mostrar que pode fazer mais, não irá
muito longe. A partir de Agosto, quando do retorno do Legislativo, não espere um Celso
combativo, brigador e crítico. Ao que parece vem aí a versão “Celsinho Paz e Amor”, o que
certamente irá tranquilizar o trabalho do atual Governo Municipal.
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Preço do pescado assusta consumidores no LN

A alta nos preços do pescado vem assustando os consumidores em Caraguatatuba. Com o
crescente aumento nos preços da carne, o peixe tornou-se uma das opções mais em conta
para os consumidores da região, mas hoje, comprar peixe está ficando cada vez mais
difícil.
No entreposto de pesca do Camaroeiro, em Caraguatatuba, os preços realmente
impressionam. O quilo da pescada custa R$ 30,00; do cação, R$ 35,00; do linguado, R$
50,00; e, do badejo, na faixa dos R$ 60 a R$ 80,00, lembrando que trata-se do preço do
peixe inteiro, ou seja, com cabeça e tudo.
Uma bandeja de pescada limpa, de meio quilo, custa entre R$ 20,00 e R$ 25,00, ou seja,
se o consumidor for levar 1 quilo limpo, pagará de R$ 40,00 a R$ 50,00.
Os peixes de época estão mais em conta: O quilo da Tainha e da Sororoca, inteiros, sem
limpar, custa R$ 25,00. O polvo também considerado pescado de época custa R$ 45,00 o
quilo.
bO preço do camarão sempre foi mais caro. No entreposto do Camaroeiro, o camarão sete
barbas, limpo, custa R$ 35,00; sem cabeça, R$ 25,00; e, com cabeça, R$ 15,00. O
camarão branco médio, de R$ 45 a R$ 60; o grande, sem cabeça, R$ 80; e o camarão
rosa, R$ 85,00.
Os permissionários dos boxes do entreposto municipal argumentam, que tudo subiu, o
diesel, o custo com a alimentação dos tripulantes, aliada a escassez do pescado no
mar. Garantem que os peixes e camarões comercializados no entreposto são capturados
na região.
A dona de casa Rosangela Mariano percorreu os boxes, comparou os preços, olhou, olhou
e decidiu levar uma bandejinha de meio quilo de pescadinha branca(R$ 20,00). “Não está
fácil, carne cara, peixe caro, não sei até quando vamos aguentar essa situação”,
comentou.
O aumento o preço do pescado provocou o aumento nos preços do cardápio dos
restaurantes especializados em frutos do mar. Alguns deles, decidiram incluir os peixes de
época, como por exemplo, a Sororoca, no cardápio para tornar o preço mais em conta e
com isso, não perder a freguesia.
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Top Spin: a mais antiga e tradicional academia de tênis do LN
encerrou suas atividades

Uma das mais antigas e tradicionais academia de tênis do Litoral Norte, a Top Spin, em
Caraguatatuba, encerrou as suas atividades.
O local onde funcionava a escola de tênis, há mais de 30 anos, na avenida Geraldo
Nogueira, no Indaiá, foi vendido para a construtora LCP, que já iniciou a construção do
Residêncial Acrópole no terreno onde ficava a academia, que foi desativada e a escola de
inglês CCBEU, que mudou-se para o Jardim Primavera.
Na área será construído um prédio com apartamentos de 189 a 205 metros quadrados
com 4 dormitórios, dois deles suítes.
A Top Spin, que tinha uma quadra de saibro e outra, de piso rápido, formou centenas de
tenistas e foi palco dos principais torneios na região. O administrador e professor Juscelino
Marcondes era o responsável pela academia.
Juscelino que defendeu Caraguatatuba em jogos abertos e regionais iniciou sua carreira
como técnico na Top Spin em abril de 1990, ou seja, atuou na formação de tenistas
durante 31 anos.
“Foram 31 anos de muito ensinamentos e muitos amigos que lá passaram! Nesses 31
anos, consegui medalha de prata nos regionais feminino, com as tenistas Rose e Silvana
Bacci, empresarias e jogadoras de tênis”, comentou Juscelino.
Segundo ele, a Top Spin não era apenas uma academia. “ Era o ponto de encontro, de
reuniões e muitas festas. Foram 31 anos ensinando a pratica do esporte. A Top Spin,
também, ajudou na educação de alguns garotos que hoje são pais de família”, explicou.
“Fui duas vezes medalha de bronze no masculino. Eu disputei 20 anos os jogos regionais,
ao lado do meu irmão, Marcelo Lourenço que já foi um dos principais jogadores da
federação paulista de tênis”, comentou.
Juscelino cita um exemplo bacana da academia. “Um exemplo. Marcos Borelli, um garoto
sem pai sem mãe, criado pelos avos, que aos 8 anos começou a pegar bolinha nas aula de
tênis, que com a ajuda dos amigos, alunos e locadores das quadras, ganhou ajuda
financeira para pagar a faculdade, se tornou um professor de educação física e e hoje dá
aulas de tênis na rede municipal.
Devanil Charleau, administrador e professor da academia Tênis Point, no bairro do Sumaré,
há 19 anos, lembra que começou na Top Spin como apanhador de bolas. “Foi sem dúvida
uma das mais importantes escolas de tênis do Litoral Norte”, comentou.
Profissional

Entre as centenas de tenistas formados no local, um deles, Igor Marcondes, nascido e
criado na academia (filho de Juscelino), tornou-se um dos poucos atletas profissionais do
Litoral Norte.
Igor Marcondes, de 24 anos, melhorou 69 posições no ranking da ATP(Associação de
Tenistas Profissionais) e agora é o 626 do mundo. O tenista alcança assim a melhor marca
da carreira. Nas duplas, Igor ocupa atualmente 390ª posição do ranking da ATP.
Opções
Com o fechamento da Top Spin, a cidade de Caraguatatuba passa a contar com apenas
uma escola particular, a Tênis Point, cuja mensalidade custa R$ 250,00 e a hora de
locação, cerca de R$ 60,00. A prefeitura também oferece aulas de tênis em sua quadra no
Centro Esportivo Municipal.
Segundo informações, uma nova academia está sendo construída na cidade, no bairro da
Martim de Sá. A nova academia, que deverá ser inaugurada no ano que vem, terá quadras
para tênis e beach tênis. Consta que Juscelino Marcondes estará na equipe de instrutores
de tênis.
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Laudo confirma que bebê morreu engasgado com leite materno

O laudo do IML(Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba comprovou que a morte do
menino J.G, de quatro meses, ocorreu por "asfixia mecânica bronco aspiração", ou seja, o
bebê teria morrido engasgado com o leite materno.
O laudo apurou ainda que não havia sinais de violências no bebê. A Polícia Civil instaurou
inquérito para apurar a morte e encaminhará o caso ao Ministério Público. O caso
permanece como morte suspeita.
A morte do bebê ocorreu na sexta-feira, dia 30, no bairro do Olaria, região norte de
Caraguatatuba. A mãe do bebê, uma adolescente de 15 anos, alegou à polícia que J.G.
teria morrido engasgado com o leite materno.
Ela teria adormecido enquanto amamentava o bebê. O Samu chegou a ser acionado, mas
quando chegou ao local, o menino já estava morto.
O bebê foi sepultado no sábado no cemitério municipal, antes porém, foi feito o exame
necroscópico pelos legistas, que confirmou a morte por asfixia mecânica com o leite
materno.
O inquérito policial vai apurar o que teria ocorrido e se houve ou não negligência por parte
dos pais do bebê. Os pais já foram ouvidos pela polícia civil.
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REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com desconto de juros e multas
vai até dia 31 de agosto

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021) da Prefeitura de Caraguatatuba
começou nesta segunda-feira (2/8) e segue até o dia 31 de agosto, das 9h às 14h, no
Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no Centro. Os contribuintes têm a chance
de quitar seus débitos tributários e não tributários com a Prefeitura adquiridos até 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.
Ao chegar, os interessados em aderir à anistia aguardam a senha em uma estrutura
preparada pela Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de
lugar na fila, atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço. Somente a entrada do
responsável por requerer o REFIS é permitida, observando os protocolos sanitários para
evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o ingresso autorizado nos casos
especiais em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
A Rua Luiz Passos Júnior foi interditada parcialmente pela Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via.
Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 fornecem orientações
ao público.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
Caraguatatuba 156 (disponível na “play store” do celular) ou pela Central 156 (somente
telefones com DDD 12 do município). 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.
O marinheiro de convés Benedito Luís da Silva aprovou a iniciativa do REFIS nesse
momento de recuperação econômica do país. “A pandemia da Covid-19 quebrou todo
mundo e a Prefeitura de Caraguatatuba teve uma boa atitude ao chamar os contribuintes
para negociar suas dívidas com desconto”, destaca.
A assistente administrativa Maria Lúcia Rodrigues dos Santos também concorda que a
anistia de juros e multas da Prefeitura de Caraguatatuba veio em boa hora. “A economia
está dando sinais de melhora nesse novo normal”, avalia.
REFIS
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 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.
O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30
dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja
parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no
Protocolo Geral.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50, no 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
podem
ser
solicitados
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601.
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PAT de Caraguatatuba tem 62 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 62
oportunidades de emprego. Dentre elas, 18 são para Eletricista Montador.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Ajudante de Açougueiro, Atendente Balconista,
Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de
Marceneiro, Auxiliar de Mecânico, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista C.A, Eletricista
de Manutenção Predial, Eletricista Montador, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro
Habilitado para ministrar cursos técnicos de Enfermagem e Radiologia, Estoquista,
Instalador Técnico de Máquinas de Cartão, Funileiro, Gerente de Quiosque, Marceneiro,
Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha Pesada Diesel,
Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Motorista de Caminhão Munk (Entrega de
Materiais de Construção), Motorista Entregador, Oftalmologista, Operador de Serra, Padeiro
Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Pintor e Preparador Automotivo, Projetista de Móveis,
Recepcionista, Serigrafista, Soldador, Supervisor de Loja, Vendedor Externo.
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Acolhimento às pessoas em situação de rua vai além e garante
reinserção no mercado de trabalho

Caraguatatuba continua com o serviço de acolhimento à população adulta em situação de
rua. Até o momento, o abrigo provisório conta com 50 pessoas. Na manhã desta segundafeira (02), um grupo voluntário de cabeleireiras fez ação de corte de cabelo no local.
Outro atendimento que está sendo realizado com os acolhidos é a reinserção no mercado
de trabalho. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba tem feito
ação de orientação e encaminhamento para entrevistas de emprego.
Rafael, de 32 anos, mostrou interesse, fez a entrevista de emprego, passou no teste e já
iniciou as atividades no final de semana como pizzaiolo no estabelecimento Kintal do
Marquinhos. Para o mais novo contratado é uma oportunidade única que não podia ser
dispensada.
Rafael conta que foi abandonado desde bebê e com 10 anos de idade foi morar na rua.
“Desde criança todas as minhas chances de ter uma vida melhor foram rompidas. Com 18
anos, ingressei na área como cozinheiro e achei que finalmente iria me estruturar, mas
mais uma vez não deu certo. Estou em Caraguá há quatro meses e quando recebi o convite
para vir ao abrigo não pensei duas vezes. Tenho certeza que esta é minha chance de
finalmente ter meu lar”, conta.
A conquista do Rafael serviu de exemplo para maioria dos abrigados e uma força-tarefa do
PAT foi montada para elaboração de currículos e confecção da Carteira de Trabalho
daqueles que mostraram interesse.
O prefeito Aguilar Junior, percebendo a vontade dos comerciantes em dar uma nova
chance a este público, agradece. “Quero aqui parabenizar todos aqueles que hoje estão
dando uma oportunidade para essas pessoas. Uma porta aberta pode mudar a vida de
uma pessoa por completo”, disse.
A equipe de Serviço Social também realiza o trabalho de busca ativa para um possível
retorno aos familiares ou à cidade de origem, confecção de documentos, encaminhamento
para 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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UAMI de Caraguatatuba realiza mais de 900 testes rápidos durante
campanha ‘Julho Amarelo’

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) de Caraguatatuba
encerrou na última sexta-feira (30) as atividades da campanha ‘Julho Amarelo’. O mês é
importante para a promoção da prevenção e controle das hepatites.
Nesta segunda-feira (2), a UAMI apresentou um balanço das atividades realizadas, dentro e
fora da unidade, durante todo o mês como, por exemplo, testagem da população,
capacitação para alunos do curso de técnico em enfermagem e palestras.
Nos residenciais Nova Caraguá 1, 2 e Getuba, a UAMI ofertou testes rápidos e gratuitos
para hepatites B/C e sífilis. No total, foram realizados 537 testes. Outros 393 testes foram
aplicados na própria unidade.
De acordo com o balanço, 88 alunos dos cursos de técnico de enfermagem de duas
escolas técnicas de Caraguatatuba participaram das palestras e capacitações promovidas
pela UAMI.
Mesmo com o fim das ações do ‘Julho Amarelo’, a unidade permanece de portas abertas
para receber qualquer pessoa, a partir de 12 anos, que deseja realizar os testes rápidos de
forma segura e sigilosa que dão o diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite B\C. Os testes
podem ser realizados de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h.
Serviço – A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré.
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Pousada no Pegorelli é interditada e festa na Martim de Sá é
interrompida no fim de semana

Uma pousada localizada no bairro Pegorelli, na região sul de Caraguatatuba, foi autuada e
interditada durante o fim de semana por promover evento sem autorização. Já um
estabelecimento na Martim de Sá teve festa interrompida e foi autuado.
As ações contaram com participação das equipes de fiscalização das Secretarias de
Urbanismo (Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância Sanitária Município e
Estado) e apoio da Polícia Militar.
De acordo com a fiscalização, a pousada realizava um evento sem a devida autorização,
estava lotada e, por isso, foi autuada em R$ 3.740 e teve as portas fechadas, o que gerou
nova multa no mesmo valor.
Ainda no Pegorelli, as equipes identificaram outro estabelecimento que promovia
aglomeração e recebeu multa de R$ 3.740. Ele tem 15 dias para se defender e caso não
seja aceita a defesa, a multa é concretizada.
No domingo, os fiscais fecharam uma festa que era realizada em um estabelecimento
localizado na praia Martim de Sá, na região central. O local também foi autuado em R$
3.740.
Ainda durante o fim de semana, a fiscalização da Prefeitura esteve em cerca de 100
comércios nas três regiões e notificou nove para regularização de alvará, além de abordar
49 pessoas sem máscaras de proteção facial na Feira do Rolo.
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Prefeitura faz desassoreamento dos canais de drenagem das praias
do Centro e limpeza dos abrigos de ônibus

Os serviços de manutenção preventiva realizados pela Prefeitura de Caraguatatuba, por
meio da Secretaria de Serviços Públicos, continuam também aos finais de semana. As
equipes seguem a todo vapor com principal objetivo de manter a cidade limpa e preparada.
Neste final de semana, a equipe da Sesep realizou desassoreamento de várias galerias de
drenagem instaladas nas praias do Centro e do Camaroeiro. O serviço tem como principal
objetivo evitar alagamentos, já que o canal recebe todas as águas pluviais dos bairros
adjacentes.
Outra ação importante foi a higienização dos abrigos de ônibus instalados pela cidade. O
serviço é feito rotineiramente com uso de sabão, água e cloro, com suporte de hidrojatos
para reforçar a lavagem. Desta vez, a limpeza foi feita do bairro Travessão até o final da
avenida, sentido São Sebastião.
A Prefeitura de Caraguatatuba pede a colaboração da população para conservação dos
equipamentos que é de uso comum de todos.
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Atividades do programa Professor Alfabetizador de Caraguatatuba são
retomadas para 2º semestre letivo

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, desenvolve
continuamente o Programa Professor Alfabetizador com educadores da rede municipal.
Atualmente, o programa é realizado com 75 professores do 1º ano do Ensino Fundamental
e tem como objetivo promover a formação continuada dos profissionais e assegurar que
todas as crianças estejam alfabetizadas até os sete anos de idade.
Com o início do 2º semestre letivo, a equipe de Apoio Pedagógico da Secretaria de
Educação realizou uma atividade diferenciada para marcar a retomada dos encontros de
formação. Em esquema de drive-thru e divididos em grupos os alfabetizadores foram
recebidos pelos professores formadores, Lindalva e Tiago, que ofertaram um kit de boasvindas.
Semanalmente, todos os professores alfabetizadores participam de um encontro com
carga horária de 3h20, onde são apresentadas novas estratégias e abordagens, além de
um espaço para compartilhamento de experiências e boas práticas entre os educadores.
Devido à pandemia, os encontros estão acontecendo de forma virtual.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, acompanhou a recepção dos educadores e
ressaltou a importância deste trabalho. Ela explicou que o Programa Professor
Alfabetizador é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e estabelecida em
legislação própria, que entende a importância do processo de alfabetização para a
formação do cidadão.
“O trabalho desenvolvido com os professores alfabetizadores busca ampliar os
conhecimentos linguísticos para que esses profissionais tenham melhores condições e
ferramentas pedagógicas para detectar as dificuldades de seus alunos e realizar um
trabalho reflexivo e crítico, com o intuito de que a língua seja vista como um instrumento
de inclusão e valorização”, disse.
Outra atividade desenvolvida por esses profissionais da rede municipal de ensino de
Caraguatatuba é a recuperação paralela, um projeto de apoio pedagógico
complementar voltado a estudantes com baixo rendimento escolar, tendo como objetivo a
superação de dificuldades de aprendizagem.
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Prefeitura, Sebrae e Associação Comercial abrem inscrições para
curso ‘Organize seu Negócio para Pessoa Jurídica’

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae São José dos Campos e
Associação Comercial de Caraguatatuba, abrem inscrições, gratuitas, para o curso
‘Organize seu Negócio para Pessoa Jurídica’.
O curso tem como objetivo demonstrar a importância do planejamento para o crescimento
estruturado do negócio, permitindo elevar o patamar da empresa.
O programa será ministrado, presencialmente, entre os dias 23 e 26 de agosto, das 13h às
17h, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba.
Dia 23/8 – Empreendedor de sucesso: Para obter o sucesso empresarial, é imprescindível
refletir sobre a atividade empreendedora e elaborar metas focadas no alcance do
resultado.
Dia 24/8 – Formação de preço: Conheça os diferentes elementos que formam o preço de
venda do seu negócio e precifique de maneira correta.
Dia 25/8 – Fluxo de Caixa: Conheça a ferramenta fluxo de caixa e tome o controle das
finanças do seu negócio.
Dia 26/8 – Marketing Digital: Conheça as possibilidades de venda pela internet e
identifique qual a melhor para o seu tipo de negócio.
As inscrições estão abertas e devem ser efetuadas pelo link
https://empreendarapidosjc9.wixsite.com/agendaersjc
Informações pelo WhatsApp (12) 3882-3854.
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Com mais de 100 mil vacinas aplicadas, Caraguatatuba tem 56% da
população com primeira dose e 25% com imunização completa contra
Covid-19

Caraguatatuba ultrapassou a incrível marca de 100 mil vacinas contra a Covid-19
aplicadas. No geral, segundo a Secretaria de Saúde, a cidade já utilizou 100.927 das
106.110 doses distribuídas pelo Governo Estadual.
O total de doses utilizadas é o resultado da soma do número de aplicações da primeira e
segunda dose, além da dose única. Das 100.927 doses, 69.551 são de primeira e 31.376
de segunda ou dose única.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Caraguatatuba tem
123.389 habitantes. Isso significa que 56% da população recebeu a primeira dose da
vacina e 25% está com a imunização completa.
O prefeito Aguilar Junior foi até à Unidade Básica de Saúde (UBS) Rio do Ouro na manhã
desta segunda-feira (2) para acompanhar a vacinação contra a Covid-19. No local, ele falou
do marco alcançado e do ritmo da vacinação do município.
Aguilar Junior reforçou que, somente nesta primeira semana do mês de agosto, a
expectativa da cidade é aplicar nove mil doses de vacina, tanto de primeira quanto de
segunda dose ou única.
Ao lado do secretário de Saúde, Gustavo Boher, o prefeito parabenizou o trabalho das
equipes das unidades de saúde. “Quero agradecer o time da Saúde que tem se
empenhado e se dedicado à vacinação”, acrescentou.
Na unidade, Aguilar Junior conheceu a Adriana Maria Marrocos Silve, de 47 anos. Ela foi
até o local para completar o seu esquema vacinal com a segunda dose da vacina.
A moradora contou que estava bem satisfeita com a eficiência da equipe e com o ‘Vacina
Caraguá’ do aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. É importante ressaltar que só é vacinado
quem solicitou a vacina no aplicativo. “No início, eu tive dificuldades e foi aí que resolvi
tentar contato pelo telefone. Eles me explicaram tudo e me ajudaram a fazer o cadastro”,
ressaltou.
A vacinação em Caraguatatuba está para quem tem mais de 25 anos, mas isso não
significa que pessoas de outras idades não possam receber o imunizante. Umas demoram

mais tempo para solicitar a vacina.
Esse também é o caso de Adriana. Ela precisou vencer o medo para se vacinar contra a
doença. “A gente ouve muita coisa e acaba ficando com medo. São tantas informações e
notícias falsas que fazem você não querer tomar a vacina”. “Agora estou mais tranquila
com a minha segunda dose”, disse ela.
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REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com desconto de juros e multas
vai até dia 31 de agosto

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021) da Prefeitura de Caraguatatuba
começou nesta segunda-feira (2/8) e segue até o dia 31 de agosto, das 9h às 14h, no
Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no Centro. Os contribuintes têm a chance
de quitar seus débitos tributários e não tributários com a Prefeitura adquiridos até 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.
Ao chegar, os interessados em aderir à anistia aguardam a senha em uma estrutura
preparada pela Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de
lugar na fila, atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço. Somente a entrada do
responsável por requerer o REFIS é permitida, observando os protocolos sanitários para
evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o ingresso autorizado nos casos
especiais em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
A Rua Luiz Passos Júnior foi interditada parcialmente pela Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via.
Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 fornecem orientações
ao público.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
Caraguatatuba 156 (disponível na “play store” do celular) ou pela Central 156 (somente
telefones com DDD 12 do município). 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.

O marinheiro de convés Benedito Luís da Silva aprovou a iniciativa do REFIS nesse
momento de recuperação econômica do país. “A pandemia da Covid-19 quebrou todo
mundo e a Prefeitura de Caraguatatuba teve uma boa atitude ao chamar os contribuintes
para negociar suas dívidas com desconto”, destaca.
A assistente administrativa Maria Lúcia Rodrigues dos Santos também concorda que a
anistia de juros e multas da Prefeitura de Caraguatatuba veio em boa hora. “A economia
está dando sinais de melhora nesse novo normal”, avalia.
REFIS
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 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.
O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30
dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja
parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no
Protocolo Geral.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50, no 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
podem
ser
solicitados
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601.
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Caraguatatuba faz desassoreamento dos canais de drenagem das
praias do Centro e limpeza dos abrigos de ônibus

Os serviços de manutenção preventiva realizados pela Prefeitura de Caraguatatuba, por
meio da Secretaria de Serviços Públicos, continuam também aos finais de semana. As
equipes seguem a todo vapor com principal objetivo de manter a cidade limpa e preparada.
Neste final de semana, a equipe da Sesep realizou desassoreamento de várias galerias de
drenagem instaladas nas praias do Centro e do Camaroeiro. O serviço tem como principal
objetivo evitar alagamentos, já que o canal recebe todas as águas pluviais dos bairros
adjacentes.
Outra ação importante foi a higienização dos abrigos de ônibus instalados pela cidade. O
serviço é feito rotineiramente com uso de sabão, água e cloro, com suporte de hidrojatos
para reforçar a lavagem. Desta vez, a limpeza foi feita do bairro Travessão até o final da
avenida, sentido São Sebastião.
A Prefeitura de Caraguatatuba pede a colaboração da população para conservação dos
equipamentos que é de uso comum de todos.
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Pousada no Pegorelli é interditada e festa na Martim de Sá é
interrompida no fim de semana

Uma pousada localizada no bairro Pegorelli, na região sul de Caraguatatuba, foi autuada e
interditada durante o fim de semana por promover evento sem autorização. Já um
estabelecimento na Martim de Sá teve festa interrompida e foi autuado.
As ações contaram com participação das equipes de fiscalização das Secretarias de
Urbanismo (Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância Sanitária Município e
Estado) e apoio da Polícia Militar.
De acordo com a fiscalização, a pousada realizava um evento sem a devida autorização,
estava lotada e, por isso, foi autuada em R$ 3.740 e teve as portas fechadas, o que gerou
nova multa no mesmo valor.
Ainda no Pegorelli, as equipes identificaram outro estabelecimento que promovia
aglomeração e recebeu multa de R$ 3.740. Ele tem 15 dias para se defender e caso não
seja aceita a defesa, a multa é concretizada.
No domingo, os fiscais fecharam uma festa que era realizada em um estabelecimento
localizado na praia Martim de Sá, na região central. O local também foi autuado em R$
3.740.
Ainda durante o fim de semana, a fiscalização da Prefeitura esteve em cerca de 100
comércios nas três regiões e notificou nove para regularização de alvará, além de abordar
49 pessoas sem máscaras de proteção facial na Feira do Rolo.
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Acolhimento às pessoas em situação de rua vai além e garante
reinserção no mercado de trabalho

Caraguatatuba continua com o serviço de acolhimento à população adulta em situação de
rua. Até o momento, o abrigo provisório conta com 50 pessoas. Na manhã desta segundafeira (02), um grupo voluntário de cabeleireiras fez ação de corte de cabelo no local.
Outro atendimento que está sendo realizado com os acolhidos é a reinserção no mercado
de trabalho. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba tem feito
ação de orientação e encaminhamento para entrevistas de emprego.
Rafael, de 32 anos, mostrou interesse, fez a entrevista de emprego, passou no teste e já
iniciou as atividades no final de semana como pizzaiolo no estabelecimento Kintal do
Marquinhos. Para o mais novo contratado é uma oportunidade única que não podia ser
dispensada.
Rafael conta que foi abandonado desde bebê e com 10 anos de idade foi morar na rua.
“Desde criança todas as minhas chances de ter uma vida melhor foram rompidas. Com 18
anos, ingressei na área como cozinheiro e achei que finalmente iria me estruturar, mas
mais uma vez não deu certo. Estou em Caraguá há quatro meses e quando recebi o convite
para vir ao abrigo não pensei duas vezes. Tenho certeza que esta é minha chance de
finalmente ter meu lar”, conta.
A conquista do Rafael serviu de exemplo para maioria dos abrigados e uma força-tarefa do
PAT foi montada para elaboração de currículos e confecção da Carteira de Trabalho
daqueles que mostraram interesse.
O prefeito Aguilar Junior, percebendo a vontade dos comerciantes em dar uma nova
chance a este público, agradece. “Quero aqui parabenizar todos aqueles que hoje estão
dando uma oportunidade para essas pessoas. Uma porta aberta pode mudar a vida de
uma pessoa por completo”, disse.
A equipe de Serviço Social também realiza o trabalho de busca ativa para um possível
retorno aos familiares ou à cidade de origem, confecção de documentos, encaminhamento
para 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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Caraguatatuba tem 56% da população com primeira dose e 25% com
imunização completa contra Covid-19

Caraguatatuba ultrapassou a incrível marca de 100 mil vacinas contra a Covid-19
aplicadas. No geral, segundo a Secretaria de Saúde, a cidade já utilizou 100.927 das
106.110 doses distribuídas pelo Governo Estadual.
O total de doses utilizadas é o resultado da soma do número de aplicações da primeira e
segunda dose, além da dose única. Das 100.927 doses, 69.551 são de primeira e 31.376
de segunda ou dose única.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Caraguatatuba tem
123.389 habitantes. Isso significa que 56% da população recebeu a primeira dose da
vacina e 25% está com a imunização completa.
O prefeito Aguilar Junior foi até à Unidade Básica de Saúde (UBS) Rio do Ouro na manhã
desta segunda-feira (2) para acompanhar a vacinação contra a Covid-19. No local, ele falou
do marco alcançado e do ritmo da vacinação do município.
Aguilar Junior reforçou que, somente nesta primeira semana do mês de agosto, a
expectativa da cidade é aplicar nove mil doses de vacina, tanto de primeira quanto de
segunda dose ou única.
Ao lado do secretário de Saúde, Gustavo Boher, o prefeito parabenizou o trabalho das
equipes das unidades de saúde. “Quero agradecer o time da Saúde que tem se
empenhado e se dedicado à vacinação”, acrescentou.
Na unidade, Aguilar Junior conheceu a Adriana Maria Marrocos Silve, de 47 anos. Ela foi
até o local para completar o seu esquema vacinal com a segunda dose da vacina.
A moradora contou que estava bem satisfeita com a eficiência da equipe e com o ‘Vacina
Caraguá’ do aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. É importante ressaltar que só é vacinado
quem solicitou a vacina no aplicativo. “No início, eu tive dificuldades e foi aí que resolvi
tentar contato pelo telefone. Eles me explicaram tudo e me ajudaram a fazer o cadastro”,
ressaltou.
A vacinação em Caraguatatuba está para quem tem mais de 25 anos, mas isso não
significa que pessoas de outras idades não possam receber o imunizante. Umas demoram
mais tempo para solicitar a vacina.
Esse também é o caso de Adriana. Ela precisou vencer o medo para se vacinar contra a

doença. “A gente ouve muita coisa e acaba ficando com medo. São tantas informações e
notícias falsas que fazem você não querer tomar a vacina”. “Agora estou mais tranquila
com a minha segunda dose”, disse ela.
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Comércio de Caraguatatuba tem novo horário de funcionamento e
taxa de ocupação a partir desta sexta-feira

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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Caraguatatuba realiza mais de 900 testes rápidos durante 'Julho
Amarelo'

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) de Caraguatatuba
encerrou as atividades da campanha “Julho Amarelo”. A campanha tem objetivo de
promover a prevenção e controle, além de conscientizar sobre as hepatites virais.
Nesta segunda-feira (2), a UAMI apresentou um balanço das atividades realizadas, dentro e
fora da unidade, durante todo o mês como, por exemplo, testagem da população,
capacitação para alunos do curso de técnico em enfermagem e palestras.
Nos residenciais Nova Caraguá 1, 2 e Getuba, a UAMI ofertou testes rápidos e gratuitos
para hepatites B/C e sífilis. No total, foram realizados 537 testes. Outros 393 testes foram
aplicados na própria unidade. De acordo com o balanço, 88 alunos dos cursos de técnico
de enfermagem de duas escolas técnicas de Caraguatatuba participaram das palestras e
capacitações promovidas pela UAMI.
Mesmo com o fim das ações do “Julho Amarelo”, a unidade permanece de portas abertas
para receber qualquer pessoa, a partir de 12 anos, que deseja realizar os testes rápidos de
forma segura e sigilosa que dão o diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite B\C. Os testes
podem ser realizados de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h.

Clipping de Notícias: 02/08/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Agora Litoral Norte

REFIS da Prefeitura de Caraguatatuba com desconto de juros e multas
vai até dia 31 de agosto

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021) da Prefeitura de Caraguatatuba
começou nesta segunda-feira (2/8) e segue até o dia 31 de agosto, das 9h às 14h, no
Paço Municipal (Área de Dívida Ativa – Guichê 2), no Centro. Os contribuintes têm a chance
de quitar seus débitos tributários e não tributários com a Prefeitura adquiridos até 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.
Ao chegar, os interessados em aderir à anistia aguardam a senha em uma estrutura
preparada pela Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de
lugar na fila, atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço. Somente a entrada do
responsável por requerer o REFIS é permitida, observando os protocolos sanitários para
evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o ingresso autorizado nos casos
especiais em que o seu auxílio seja comprovadamente indispensável.
A Rua Luiz Passos Júnior foi interditada parcialmente pela Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via.
Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 fornecem orientações
ao público.
Há também a opção de agendar o atendimento na Área de Dívida Ativa pelo aplicativo
Caraguatatuba 156 (disponível na “play store” do celular) ou pela Central 156 (somente
telefones com DDD 12 do município). 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.
O marinheiro de convés Benedito Luís da Silva aprovou a iniciativa do REFIS nesse
momento de recuperação econômica do país. “A pandemia da Covid-19 quebrou todo
mundo e a Prefeitura de Caraguatatuba teve uma boa atitude ao chamar os contribuintes
para negociar suas dívidas com desconto”, destaca.
A assistente administrativa Maria Lúcia Rodrigues dos Santos também concorda que a
anistia de juros e multas da Prefeitura de Caraguatatuba veio em boa hora. “A economia
está dando sinais de melhora nesse novo normal”, avalia.
REFIS
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 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.
O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30
dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja
parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no
Protocolo Geral.
O Paço Municipal fica localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50, no 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
podem
ser
solicitados
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601.

Clipping de Notícias: 03/08/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Repórter Online Litoral

PAT de Caraguatatuba tem 62 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 62
oportunidades de emprego. Dentre elas, 18 são para Eletricista Montador.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Ajudante de Açougueiro, Atendente Balconista,
Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de
Marceneiro, Auxiliar de Mecânico, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista C.A, Eletricista
de Manutenção Predial, Eletricista Montador, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro
Habilitado para ministrar cursos técnicos de Enfermagem e Radiologia, Estoquista,
Instalador Técnico de Máquinas de Cartão, Funileiro, Gerente de Quiosque, Marceneiro,
Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha Pesada Diesel,
Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Motorista de Caminhão Munk (Entrega de
Materiais de Construção), Motorista Entregador, Oftalmologista, Operador de Serra, Padeiro
Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Pintor e Preparador Automotivo, Projetista de Móveis,
Recepcionista, Serigrafista, Soldador, Supervisor de Loja, Vendedor Externo.
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PAT de Caraguatatuba tem 62 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 62
oportunidades de emprego. Dentre elas, 18 são para Eletricista Montador.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Ajudante de Açougueiro, Atendente Balconista,
Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de
Marceneiro, Auxiliar de Mecânico, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista C.A, Eletricista
de Manutenção Predial, Eletricista Montador, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro
Habilitado para ministrar cursos técnicos de Enfermagem e Radiologia, Estoquista,
Instalador Técnico de Máquinas de Cartão, Funileiro, Gerente de Quiosque, Marceneiro,
Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha Pesada Diesel,
Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Motorista de Caminhão Munk (Entrega de
Materiais de Construção), Motorista Entregador, Oftalmologista, Operador de Serra, Padeiro
Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Pintor e Preparador Automotivo, Projetista de Móveis,
Recepcionista, Serigrafista, Soldador, Supervisor de Loja, Vendedor Externo.
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Acolhimento às pessoas em situação de rua vai além e garante
reinserção no mercado de trabalho

Caraguatatuba continua com o serviço de acolhimento à população adulta em situação de
rua. Até o momento, o abrigo provisório conta com 50 pessoas. Na manhã desta segundafeira (02), um grupo voluntário de cabeleireiras fez ação de corte de cabelo no local.
Outro atendimento que está sendo realizado com os acolhidos é a reinserção no mercado
de trabalho. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba tem feito
ação de orientação e encaminhamento para entrevistas de emprego.
Rafael, de 32 anos, mostrou interesse, fez a entrevista de emprego, passou no teste e já
iniciou as atividades no final de semana como pizzaiolo no estabelecimento Kintal do
Marquinhos. Para o mais novo contratado é uma oportunidade única que não podia ser
dispensada.
Rafael conta que foi abandonado desde bebê e com 10 anos de idade foi morar na rua.
“Desde criança todas as minhas chances de ter uma vida melhor foram rompidas. Com 18
anos, ingressei na área como cozinheiro e achei que finalmente iria me estruturar, mas
mais uma vez não deu certo. Estou em Caraguá há quatro meses e quando recebi o convite
para vir ao abrigo não pensei duas vezes. Tenho certeza que esta é minha chance de
finalmente ter meu lar”, conta.
A conquista do Rafael serviu de exemplo para maioria dos abrigados e uma força-tarefa do
PAT foi montada para elaboração de currículos e confecção da Carteira de Trabalho
daqueles que mostraram interesse.
O prefeito Aguilar Junior, percebendo a vontade dos comerciantes em dar uma nova
chance a este público, agradece. “Quero aqui parabenizar todos aqueles que hoje estão
dando uma oportunidade para essas pessoas. Uma porta aberta pode mudar a vida de
uma pessoa por completo”, disse.
A equipe de Serviço Social também realiza o trabalho de busca ativa para um possível
retorno aos familiares ou à cidade de origem, confecção de documentos, encaminhamento
para 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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Com mais de 100 mil vacinas aplicadas, Caraguatatuba tem 56% da
população com primeira dose e 25% com imunização completa contra
Covid-19

Caraguatatuba ultrapassou a incrível marca de 100 mil vacinas contra a Covid-19
aplicadas. No geral, segundo a Secretaria de Saúde, a cidade já utilizou 100.927 das
106.110 doses distribuídas pelo Governo Estadual.
O total de doses utilizadas é o resultado da soma do número de aplicações da primeira e
segunda dose, além da dose única. Das 100.927 doses, 69.551 são de primeira e 31.376
de segunda ou dose única.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Caraguatatuba tem
123.389 habitantes. Isso significa que 56% da população recebeu a primeira dose da
vacina e 25% está com a imunização completa.
O prefeito Aguilar Junior foi até à Unidade Básica de Saúde (UBS) Rio do Ouro na manhã
desta segunda-feira (2) para acompanhar a vacinação contra a Covid-19. No local, ele falou
do marco alcançado e do ritmo da vacinação do município.
Aguilar Junior reforçou que, somente nesta primeira semana do mês de agosto, a
expectativa da cidade é aplicar nove mil doses de vacina, tanto de primeira quanto de
segunda dose ou única.
Ao lado do secretário de Saúde, Gustavo Boher, o prefeito parabenizou o trabalho das
equipes das unidades de saúde. “Quero agradecer o time da Saúde que tem se
empenhado e se dedicado à vacinação”, acrescentou.
Na unidade, Aguilar Junior conheceu a Adriana Maria Marrocos Silve, de 47 anos. Ela foi
até o local para completar o seu esquema vacinal com a segunda dose da vacina.
A moradora contou que estava bem satisfeita com a eficiência da equipe e com o ‘Vacina
Caraguá’ do aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. É importante ressaltar que só é vacinado
quem solicitou a vacina no aplicativo. “No início, eu tive dificuldades e foi aí que resolvi
tentar contato pelo telefone. Eles me explicaram tudo e me ajudaram a fazer o cadastro”,
ressaltou.
A vacinação em Caraguatatuba está para quem tem mais de 25 anos, mas isso não
significa que pessoas de outras idades não possam receber o imunizante. Umas demoram
mais tempo para solicitar a vacina.

Esse também é o caso de Adriana. Ela precisou vencer o medo para se vacinar contra a
doença. “A gente ouve muita coisa e acaba ficando com medo. São tantas informações e
notícias falsas que fazem você não querer tomar a vacina”. “Agora estou mais tranquila
com a minha segunda dose”, disse ela.
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UAMI de Caraguatatuba realiza mais de 900 testes rápidos durante
campanha “Julho Amarelo”

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) de Caraguatatuba
encerrou na última sexta-feira (30) as atividades da campanha “Julho Amarelo”. O mês é
importante para a promoção da prevenção e controle das hepatites.
Nesta segunda-feira (2), a UAMI apresentou um balanço das atividades realizadas, dentro e
fora da unidade, durante todo o mês como, por exemplo, testagem da população,
capacitação para alunos do curso de técnico em enfermagem e palestras.
Nos residenciais Nova Caraguá 1, 2 e Getuba, a UAMI ofertou testes rápidos e gratuitos
para hepatites B/C e sífilis. No total, foram realizados 537 testes. Outros 393 testes foram
aplicados na própria unidade.
De acordo com o balanço, 88 alunos dos cursos de técnico de enfermagem de duas
escolas técnicas de Caraguatatuba participaram das palestras e capacitações promovidas
pela UAMI.
Mesmo com o fim das ações do “Julho Amarelo”, a unidade permanece de portas abertas
para receber qualquer pessoa, a partir de 12 anos, que deseja realizar os testes rápidos de
forma segura e sigilosa que dão o diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite B\C. Os testes
podem ser realizados de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h.
Serviço – A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré.
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Pousada no Pegorelli é interditada e festa na Martim de Sá é
interrompida no fim de semana

Uma pousada localizada no bairro Pegorelli, na região sul de Caraguatatuba, foi autuada e
interditada durante o fim de semana por promover evento sem autorização. Já um
estabelecimento na Martim de Sá teve festa interrompida e foi autuado.
As ações contaram com participação das equipes de fiscalização das Secretarias de
Urbanismo (Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância Sanitária Município e
Estado) e apoio da Polícia Militar.
De acordo com a fiscalização, a pousada realizava um evento sem a devida autorização,
estava lotada e, por isso, foi autuada em R$ 3.740 e teve as portas fechadas, o que gerou
nova multa no mesmo valor.
Ainda no Pegorelli, as equipes identificaram outro estabelecimento que promovia
aglomeração e recebeu multa de R$ 3.740. Ele tem 15 dias para se defender e caso não
seja aceita a defesa, a multa é concretizada.
No domingo, os fiscais fecharam uma festa que era realizada em um estabelecimento
localizado na praia Martim de Sá, na região central. O local também foi autuado em R$
3.740.
Ainda durante o fim de semana, a fiscalização da Prefeitura esteve em cerca de 100
comércios nas três regiões e notificou nove para regularização de alvará, além de abordar
49 pessoas sem máscaras de proteção facial na Feira do Rolo.
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Prefeitura faz desassoreamento dos canais de drenagem das praias
do Centro e limpeza dos abrigos de ônibus

Os serviços de manutenção preventiva realizados pela Prefeitura de Caraguatatuba, por
meio da Secretaria de Serviços Públicos, continuam também aos finais de semana. As
equipes seguem a todo vapor com principal objetivo de manter a cidade limpa e preparada.
Neste final de semana, a equipe da Sesep realizou desassoreamento de várias galerias de
drenagem instaladas nas praias do Centro e do Camaroeiro. O serviço tem como principal
objetivo evitar alagamentos, já que o canal recebe todas as águas pluviais dos bairros
adjacentes.
Outra ação importante foi a higienização dos abrigos de ônibus instalados pela cidade. O
serviço é feito rotineiramente com uso de sabão, água e cloro, com suporte de hidrojatos
para reforçar a lavagem. Desta vez, a limpeza foi feita do bairro Travessão até o final da
avenida, sentido São Sebastião.
A Prefeitura de Caraguatatuba pede a colaboração da população para conservação dos
equipamentos que é de uso comum de todos.
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Prefeitura, Sebrae e Associação Comercial abrem inscrições para
curso ‘Organize seu Negócio para Pessoa Jurídica’

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae São José dos Campos e
Associação Comercial de Caraguatatuba, abrem inscrições, gratuitas, para o curso
‘Organize seu Negócio para Pessoa Jurídica’.
O curso tem como objetivo demonstrar a importância do planejamento para o crescimento
estruturado do negócio, permitindo elevar o patamar da empresa.
O programa será ministrado, presencialmente, entre os dias 23 e 26 de agosto, das 13h às
17h, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba.
Dia 23/8 – Empreendedor de sucesso: Para obter o sucesso empresarial, é imprescindível
refletir sobre a atividade empreendedora e elaborar metas focadas no alcance do
resultado.
Dia 24/8 – Formação de preço: Conheça os diferentes elementos que formam o preço de
venda do seu negócio e precifique de maneira correta.
Dia 25/8 – Fluxo de Caixa: Conheça a ferramenta fluxo de caixa e tome o controle das
finanças do seu negócio.
Dia 26/8 – Marketing Digital: Conheça as possibilidades de venda pela internet e
identifique qual a melhor para o seu tipo de negócio.
As inscrições estão abertas e devem ser efetuadas pelo link
https://empreendarapidosjc9.wixsite.com/agendaersjc
Informações pelo WhatsApp (12) 3882-3854.
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Atividades do programa Professor Alfabetizador de Caraguatatuba são
retomadas para 2º semestre letivo

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, desenvolve
continuamente o Programa Professor Alfabetizador com educadores da rede municipal.
Atualmente, o programa é realizado com 75 professores do 1º ano do Ensino Fundamental
e tem como objetivo promover a formação continuada dos profissionais e assegurar que
todas as crianças estejam alfabetizadas até os sete anos de idade.
Com o início do 2º semestre letivo, a equipe de Apoio Pedagógico da Secretaria de
Educação realizou uma atividade diferenciada para marcar a retomada dos encontros de
formação. Em esquema de drive-thru e divididos em grupos os alfabetizadores foram
recebidos pelos professores formadores, Lindalva e Tiago, que ofertaram um kit de boasvindas.
Semanalmente, todos os professores alfabetizadores participam de um encontro com
carga horária de 3h20, onde são apresentadas novas estratégias e abordagens, além de
um espaço para compartilhamento de experiências e boas práticas entre os educadores.
Devido à pandemia, os encontros estão acontecendo de forma virtual.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, acompanhou a recepção dos educadores e
ressaltou a importância deste trabalho. Ela explicou que o Programa Professor
Alfabetizador é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e estabelecida em
legislação própria, que entende a importância do processo de alfabetização para a
formação do cidadão.
“O trabalho desenvolvido com os professores alfabetizadores busca ampliar os
conhecimentos linguísticos para que esses profissionais tenham melhores condições e
ferramentas pedagógicas para detectar as dificuldades de seus alunos e realizar um
trabalho reflexivo e crítico, com o intuito de que a língua seja vista como um instrumento
de inclusão e valorização”, disse.
Outra atividade desenvolvida por esses profissionais da rede municipal de ensino de
Caraguatatuba é a recuperação paralela, um projeto de apoio pedagógico
complementar voltado a estudantes com baixo rendimento escolar, tendo como objetivo a
superação de dificuldades de aprendizagem.
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PAT de Caraguatatuba tem 62 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 62
oportunidades de emprego. Dentre elas, 18 são para Eletricista Montador.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continuará com envio de currículo para o endereço
vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o número do
CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Ajudante de Açougueiro, Atendente Balconista,
Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de
Marceneiro, Auxiliar de Mecânico, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista C.A, Eletricista
de Manutenção Predial, Eletricista Montador, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro
Habilitado para ministrar cursos técnicos de Enfermagem e Radiologia, Estoquista,
Instalador Técnico de Máquinas de Cartão, Funileiro, Gerente de Quiosque, Marceneiro,
Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha Pesada Diesel,
Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Motorista de Caminhão Munk (Entrega de
Materiais de Construção), Motorista Entregador, Oftalmologista, Operador de Serra, Padeiro
Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Pintor e Preparador Automotivo, Projetista de Móveis,
Recepcionista, Serigrafista, Soldador, Supervisor de Loja, Vendedor Externo.
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Atividades do programa Professor Alfabetizador de Caraguatatuba são
retomadas para 2º semestre letivo

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, desenvolve
continuamente o Programa Professor Alfabetizador com educadores da rede municipal.
Atualmente, o programa é realizado com 75 professores do 1º ano do Ensino Fundamental
e tem como objetivo promover a formação continuada dos profissionais e assegurar que
todas as crianças estejam alfabetizadas até os sete anos de idade.
Com o início do 2º semestre letivo, a equipe de Apoio Pedagógico da Secretaria de
Educação realizou uma atividade diferenciada para marcar a retomada dos encontros de
formação. Em esquema de drive-thru e divididos em grupos os alfabetizadores foram
recebidos pelos professores formadores, Lindalva e Tiago, que ofertaram um kit de boasvindas.
Semanalmente, todos os professores alfabetizadores participam de um encontro com
carga horária de 3h20, onde são apresentadas novas estratégias e abordagens, além de
um espaço para compartilhamento de experiências e boas práticas entre os educadores.
Devido à pandemia, os encontros estão acontecendo de forma virtual.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, acompanhou a recepção dos educadores e
ressaltou a importância deste trabalho. Ela explicou que o Programa Professor
Alfabetizador é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e estabelecida em
legislação própria, que entende a importância do processo de alfabetização para a
formação do cidadão.
“O trabalho desenvolvido com os professores alfabetizadores busca ampliar os
conhecimentos linguísticos para que esses profissionais tenham melhores condições e
ferramentas pedagógicas para detectar as dificuldades de seus alunos e realizar um
trabalho reflexivo e crítico, com o intuito de que a língua seja vista como um instrumento
de inclusão e valorização”, disse.
Outra atividade desenvolvida por esses profissionais da rede municipal de ensino de
Caraguatatuba é a recuperação paralela, um projeto de apoio pedagógico complementar
voltado a estudantes com baixo rendimento escolar, tendo como objetivo a superação de
dificuldades de aprendizagem.
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Prefeitura de Caraguatatuba, Sebrae e Associação Comercial abrem
inscrições para curso ‘Organize seu Negócio para Pessoa Jurídica’

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae São José dos Campos e
Associação Comercial de Caraguatatuba, abrem inscrições, gratuitas, para o curso
‘Organize seu Negócio para Pessoa Jurídica’.
O curso tem como objetivo demonstrar a importância do planejamento para o crescimento
estruturado do negócio, permitindo elevar o patamar da empresa.
O programa será ministrado, presencialmente, entre os dias 23 e 26 de agosto, das 13h às
17h, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba.
Dia 23/8 – Empreendedor de sucesso: Para obter o sucesso empresarial, é imprescindível
refletir sobre a atividade empreendedora e elaborar metas focadas no alcance do
resultado.
Dia 24/8 – Formação de preço: Conheça os diferentes elementos que formam o preço de
venda do seu negócio e precifique de maneira correta.
Dia 25/8 – Fluxo de Caixa: Conheça a ferramenta fluxo de caixa e tome o controle das
finanças do seu negócio.
Dia 26/8 – Marketing Digital: Conheça as possibilidades de venda pela internet e
identifique qual a melhor para o seu tipo de negócio.
As inscrições estão abertas e devem ser efetuadas pelo link
https://empreendarapidosjc9.wixsite.com/agendaersjc
Informações pelo WhatsApp (12) 3882-3854.
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Casa de Saúde Stella Maris de Caraguatatuba celebra o “Agosto
Dourado” mês de incentivo ao aleitamento materno
Atividade também quer incentivar as doações ao Banco de Leite Humano de
Caraguatatuba

O leite materno é o alimento mais completo e equilibrado, pois atende a todas as
necessidades de nutrientes e sais minerais da criança até os 6 meses de idade. Para
incentivar a prática, a Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba, responsável pela
principal Maternidade do Litoral Norte, promoverá entre os dias 2 e 6/8 atividades que vão
reforçar o incentivo à prática da amamentação entre as pacientes da instituição, bem
como a doação de leite materno para o banco de leite humano do município.
A iniciativa faz parte da campanha “Agosto Dourado”, criada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para viabilizar ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno,
considerado o “alimento de ouro” para a saúde dos bebês.
Entre as atividades programadas pelo Stella Maris estão a decoração especial no setor
com laços dourados, a criação de um cantinho da amamentação, o reforço nas incentivo à
doação de leite materno para o banco de leite do município e o sorteio de brindes para as
mamães.
Segundo o gerente assistencial da Casa de Saúde Stella Maris, Silvio Rabelo, o incentivo
ao aleitamento materno faz parte da rotina da instituição. “Do momento do nascimento
até a alta, todas as condutas adotadas pela nossa equipe têm por objetivo promover,
proteger e apoiar o aleitamento materno. O resultado são bebês mais saudáveis.”, explica.
95% dos bebês nascidos na maternidade recebem aleitamento materno exclusivo.
Doação de leite humano – Os recém-nascidos internados na UTI neonatal da Casa de
Saúde Stella Maris alimentam-se exclusivamente de leite humano, o que favorece na
recuperação e diminui o tempo de internação.
Segundo a supervisora de Enfermagem da UTI Neonatal e Pediatria do Stella Maris,
Janaína Gomes de Moraes, toda lactante é uma doadora potencial e pode se cadastrar no

Banco de Leite de Caraguatatuba onde serão feitos alguns exames. “Além de ajudar a mãe
a produzir mais leite para seu bebê, a doação salvará outros bebês”, explica.
Banco de leite de Caraguatatuba: 12 38970-3510
Casa de Saúde Stella Maris adota práticas humanizadas e ensina a amamentar
Estudos comprovam que o contato com o seio e o estímulo para mamar na primeira hora
após o parto favorecem o êxito da amamentação. Na Casa de Saúde Stella Maris, ainda no
Centro de Parto Normal, após os primeiros cuidados do pediatra, o bebê é colocado no seio
da mãe para mamar.
Durante o período de internação, a equipe de enfermagem dá todas as orientações
necessárias sobre os cuidados com a mama, as posições adequadas para a amamentação
e o tempo de mamada. Uma fonoaudióloga auxilia a mamãe caso haja dificuldades no
processo.
A instituição não possui berçário. Os bebês ficam no mesmo quarto da mãe, em
alojamento conjunto, uma prática que favorece a amamentação e o vínculo familiar.

Benefícios da amamentação
Para o bebê:


Maior contato com a mãe



Melhora a digestão e minimiza as cólicas



Desenvolve a inteligência quanto maior o tempo de amamentação



Reduz o risco de doenças alérgicas



Estimula e fortalece a arcada dentária



Previne contra doenças contagiosas, como a diarreia

Para a mãe:


Diminui o sangramento no pós-parto



Acelera a perda de peso



Reduz a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio



Evita a osteoporose



Protege contra doenças cardiovasculares, como o infarto
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Caraguatatuba interdita uma pousada por descumprimento dos
protocolos de saúde

A fiscalização de Caraguatatuba autuou e interditou uma pousada localizada no bairro
Pegorelli, na região sul, por promover evento sem autorização neste fim de semana.
De acordo com a fiscalização, a pousada realizava um evento sem autorização, estava
lotada e, por isso, foi autuada em R$ 3.740 e teve as portas fechadas, o que gerou nova
multa no mesmo valor.
Ainda no Pegorelli, as equipes identificaram outro estabelecimento que promovia
aglomeração e recebeu multa de R$ 3.740. Ele tem 15 dias para se defender e caso não
seja aceita a defesa, a multa é concretizada.
No domingo (1º), os fiscais fecharam uma festa que era realizada em um estabelecimento
localizado na praia Martim de Sá, na região central. O local também foi autuado em R$
3.740.
Segundo o município, ainda durante o fim de semana, a fiscalização esteve em cerca de
100 comércios nas três regiões e notificou nove para regularização de alvará, além de
abordar 49 pessoas sem máscaras de proteção facial na Feira do Rolo.
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HOMEM EM FUGA BATE CARRO E É PRESO COM QUASE MIL PORÇÕES
DE DROGAS.

Após tentar fugir e bater o carro em muro, um homem foi preso pela Polícia Militar, na noite
de sábado (31), com quase mil porções de drogas, na zona sul de Caraguatatuba. O veículo
Uno com placas de Cosmópolis (SP) também foi apreendido. Os policiais realizavam o
patrulhamento na zona sul quando depararam com dois indivíduos em atitude suspeita
dentro de um veículo Uno. Ao perceber a viatura, eles iniciaram a fuga até baterem o carro.
Um deles conseguiu fugir, enquanto o outro foi levado para a delegacia. Ao todo foram
apreendidos 834 papelotes de cocaína e 57 porções de maconha, além de um aparelho
celular.

Clipping de Notícias: 02/08/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Diário do Caiçara

AGOSTO DOURADO NA CASA DE SAÚDE STELLA MARIS.

O leite materno é o alimento mais completo e equilibrado, pois atende a todas as
necessidades de nutrientes e sais minerais da criança até os 6 meses de idade. Para
incentivar a prática, a Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba, responsável pela
principal Maternidade do Litoral Norte, promoverá entre os dias 2 e 6/8 atividades que vão
reforçar o incentivo à prática da amamentação entre as pacientes da instituição, bem
como a doação de leite materno para o banco de leite humano do município. A iniciativa
faz parte da campanha “Agosto Dourado”, criada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) para viabilizar ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno,
considerado o “alimento de ouro” para a saúde dos bebês. Entre as atividades
programadas pelo Stella Maris estão a decoração especial no setor com laços dourados, a
criação de um cantinho da amamentação, o reforço nas incentivo à doação de leite
materno para o banco de leite do município e o sorteio de brindes para as mamães.
Segundo o gerente assistencial da Casa de Saúde Stella Maris, Silvio Rabelo, o incentivo
ao aleitamento materno faz parte da rotina da instituição. Os recém-nascidos internados
na UTI neonatal da Casa de Saúde Stella Maris alimentam-se exclusivamente de leite
humano, o que favorece na recuperação e diminui o tempo de internação. Banco de leite
de Caraguatatuba: 12 38970-3510. Estudos comprovam que o contato com o seio e o
estímulo para mamar na primeira hora após o parto favorecem o êxito da amamentação.
Na Casa de Saúde Stella Maris, ainda no Centro de Parto Normal, após os primeiros
cuidados do pediatra, o bebê é colocado no seio da mãe para mamar. A instituição não
possui berçário. Os bebês ficam no mesmo quarto da mãe, em alojamento conjunto, uma
prática que favorece a amamentação e o vínculo familiar.
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PREFEITURA DE CARAGUÁ COMBATE FESTAS SEM AUTORIZAÇÃO E
COM AGLOMERAÇÃO.

Uma pousada localizada no bairro Pegorelli, na região sul de Caraguatatuba, foi autuada e
interditada durante o fim de semana por promover evento sem autorização. Já um
estabelecimento na Martim de Sá teve festa interrompida e foi autuado. As ações
contaram com participação das equipes de fiscalização das Secretarias de Urbanismo
(Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância Sanitária Município e Estado) e apoio
da Polícia Militar. De acordo com a fiscalização, a pousada realizava um evento sem a
devida autorização, estava lotada e, por isso, foi autuada em R$ 3.740 e teve as portas
fechadas, o que gerou nova multa no mesmo valor. Ainda no Pegorelli, as equipes
identificaram outro estabelecimento que promovia aglomeração e recebeu multa de R$
3.740. Ele tem 15 dias para se defender e caso não seja aceita a defesa, a multa é
concretizada. No domingo, os fiscais fecharam uma festa que era realizada em um
estabelecimento localizado na praia Martim de Sá, na região central. O local também foi
autuado em R$ 3.740. Ainda durante o fim de semana, a fiscalização da Prefeitura esteve
em cerca de 100 comércios nas três regiões e notificou nove para regularização de alvará,
além de abordar 49 pessoas sem máscaras de proteção facial na Feira do Rolo.
@caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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Covid-19: Confira os locais e horários de vacinação no Litoral Norte
nesta terça (3)
Ilhabela lançou um site apenas com informações sobre a vacinação contra a Covid19 na cidade

CARAGUATATUBA
A cidade vacina esta semana todos os jovens e adultos com mais de 25 anos, que
solicitaram a vacina contra a Covid-19 no ‘Vacina Caraguá’, até o dia 25 de julho. De
acordo com a Prefeitura, a expectativa é vacinar mais de 5 mil e 300 pessoas.
SÃO SEBASTIÃO
Nesta terça-feira (3), o município vacina as pessoas com 24 anos ou mais, contra a Covid19, entre 8h30 e 11h.
Além disso, a Prefeitura também pretende vacinar, em breve, as pessoas com mais de 18
anos. Isso deve acontecer já na próxima semana, com a chegada de novas doses do
imunizante.
A cidade já vacinou, até o momento, 59% da população geral.
ILHABELA
O arquipélago lançou um site apenas com informações sobre a vacinação contra a Covid19 no município.
No portal, as pessoas podem acompanhar, em tempo real, a quantidade de vacinas
recebidas pelo governo estadual, a faixa etária dos vacinados, a vacina utilizada na
imunização e entre outras informações relacionadas ao cronograma vacinal. A página pode
ser acessada por esse site.
Desde a última sexta-feira (30) Ilhabela começou a vacinar as pessoas com idade igual ou
superior a 33 anos que já recebem o contato da UBS agendando a vacinação contra à
Covid-19.
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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.
Interessados no tema da Geoconservação podem acessar o conteúdo das visitas virtuais
nos endereços:
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Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebe doação de cerca de 70
novos exemplares para seu acervo

A Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebeu a doação de cerca de 70 novas obras para
seu acervo. Dentre os livros doados contém exemplares novos e em ótimo estado de ficção
científica, romance, aventura, biografia e muito mais.
Os livros doados serão colocados em quarentena e higienizados, para depois serem
tombados – prática que consiste em dar um número a cada obra por ordem de chegada à
biblioteca -, e a partir daí disponibilizados ao público.
Vale ressaltar que a biblioteca está aberta a receber doações para o seu acervo. Para
realizar a doação, entre em contato com o coordenador de literatura da Fundação
Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC), Felipe Leite, pelo número (12) 38975660, para receber orientação dos materiais que podem ser recebidos, assim como para
combinar a entrega dos mesmos.
Para a presidente da FUNDACC, Silmara Mattiazzo, “é com muita alegria que recebemos
essa e tantas outras doações que têm chegado à biblioteca. Doações de extrema
importância para o enriquecimento e atualização dos nossos acervos, assim como para o
fomento de projetos de incentivo à leitura, como o ‘Escambo Literário’, que estamos
realizando junto com a Editora Fonte de Ideias, com apoio da Comissão Municipal Setorial
de Livro, Leitura e Literatura. Gratidão a todos!”, disse.
Já o coordenador Felipe Leite aproveitou para convidar o público para visitar as bibliotecas,
que recentemente foram reorganizadas e contam com novas obras disponíveis. “Venham
nos fazer uma visita e conheçam nossos projetos. Estão todos convidados!”, propôs.
A Biblioteca Municipal Afonso Schmidt e a Biblioteca de Artes Leopoldo Ferreira Louzada
estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, para empréstimo e devolução,
novos cadastros e também para o uso de computadores com acesso à rede de internet,
disponíveis para pesquisa e estudo.
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Caraguatatuba: Pousada no Pegorelli é interditada e festa na Martim
de Sá é interrompida no fim de semana

Uma pousada localizada no bairro Pegorelli, na região sul de Caraguatatuba, foi autuada e
interditada durante o fim de semana por promover evento sem autorização. Já um
estabelecimento na Martim de Sá teve festa interrompida e foi autuado.
As ações contaram com participação das equipes de fiscalização das Secretarias de
Urbanismo (Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância Sanitária Município e
Estado) e apoio da Polícia Militar.
De acordo com a fiscalização, a pousada realizava um evento sem a devida autorização,
estava lotada e, por isso, foi autuada em R$ 3.740 e teve as portas fechadas, o que gerou
nova multa no mesmo valor.
Ainda no Pegorelli, as equipes identificaram outro estabelecimento que promovia
aglomeração e recebeu multa de R$ 3.740. Ele tem 15 dias para se defender e caso não
seja aceita a defesa, a multa é concretizada.
No domingo, os fiscais fecharam uma festa que era realizada em um estabelecimento
localizado na praia Martim de Sá, na região central. O local também foi autuado em R$
3.740.
Ainda durante o fim de semana, a fiscalização da Prefeitura esteve em cerca de 100
comércios nas três regiões e notificou nove para regularização de alvará, além de abordar
49 pessoas sem máscaras de proteção facial na Feira do Rolo.
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Após tentar fugir e bater carro em muro, homem é preso com quase
mil porções de drogas em Caraguatatuba

pós tentar fugir e bater o carro em muro, um homem foi preso pela Polícia Militar, na noite
de sábado (31/7), com quase mil porções de drogas, na zona sul de Caraguatatuba. O
veículo Uno com placas de Cosmópolis (SP) tambpem foi apreendido.
Os policiais realizavam o patrulhamento na zona sul quando depararam com dois
indivíduos em atitude suspeita dentro de um veículo Uno. Ao perceber a viatura, eles
iniciaram a fuga até baterem o carro. Um deles conseguiu fugir, enquanto o outro foi
levado para a delegacia.
Ao todo foram apreendidos 834 papelotes de cocaína e 57 porções de maconha, além de
um aparelho celular.
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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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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.
Interessados no tema da Geoconservação podem acessar o conteúdo das visitas virtuais
nos endereços:

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

de

São

Paulo:

Geotour
no
Parque
Estadual
do
Jaraguá:
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8346197266e34ce2bf9363
9de3de4407

Clipping de Notícias: 02/08/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Imprensa Livre

Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebe doação de cerca de 70
novos exemplares para seu acervo

A Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebeu a doação de cerca de 70 novas obras para
seu acervo. Dentre os livros doados contém exemplares novos e em ótimo estado de ficção
científica, romance, aventura, biografia e muito mais.
Os livros doados serão colocados em quarentena e higienizados, para depois serem
tombados – prática que consiste em dar um número a cada obra por ordem de chegada à
biblioteca -, e a partir daí disponibilizados ao público.
Vale ressaltar que a biblioteca está aberta a receber doações para o seu acervo. Para
realizar a doação, entre em contato com o coordenador de literatura da Fundação
Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC), Felipe Leite, pelo número (12) 38975660, para receber orientação dos materiais que podem ser recebidos, assim como para
combinar a entrega dos mesmos.
Para a presidente da FUNDACC, Silmara Mattiazzo, “é com muita alegria que recebemos
essa e tantas outras doações que têm chegado à biblioteca. Doações de extrema
importância para o enriquecimento e atualização dos nossos acervos, assim como para o
fomento de projetos de incentivo à leitura, como o ‘Escambo Literário’, que estamos
realizando junto com a Editora Fonte de Ideias, com apoio da Comissão Municipal Setorial
de Livro, Leitura e Literatura. Gratidão a todos!”, disse.
Já o coordenador Felipe Leite aproveitou para convidar o público para visitar as bibliotecas,
que recentemente foram reorganizadas e contam com novas obras disponíveis. “Venham
nos fazer uma visita e conheçam nossos projetos. Estão todos convidados!”, propôs.
A Biblioteca Municipal Afonso Schmidt e a Biblioteca de Artes Leopoldo Ferreira Louzada
estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, para empréstimo e devolução,
novos cadastros e também para o uso de computadores com acesso à rede de internet,
disponíveis para pesquisa e estudo.
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Caraguatatuba: Pousada no Pegorelli é interditada e festa na Martim
de Sá é interrompida no fim de semana

Uma pousada localizada no bairro Pegorelli, na região sul de Caraguatatuba, foi autuada e
interditada durante o fim de semana por promover evento sem autorização. Já um
estabelecimento na Martim de Sá teve festa interrompida e foi autuado.
As ações contaram com participação das equipes de fiscalização das Secretarias de
Urbanismo (Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância Sanitária Município e
Estado) e apoio da Polícia Militar.
De acordo com a fiscalização, a pousada realizava um evento sem a devida autorização,
estava lotada e, por isso, foi autuada em R$ 3.740 e teve as portas fechadas, o que gerou
nova multa no mesmo valor.
Ainda no Pegorelli, as equipes identificaram outro estabelecimento que promovia
aglomeração e recebeu multa de R$ 3.740. Ele tem 15 dias para se defender e caso não
seja aceita a defesa, a multa é concretizada.
No domingo, os fiscais fecharam uma festa que era realizada em um estabelecimento
localizado na praia Martim de Sá, na região central. O local também foi autuado em R$
3.740.
Ainda durante o fim de semana, a fiscalização da Prefeitura esteve em cerca de 100
comércios nas três regiões e notificou nove para regularização de alvará, além de abordar
49 pessoas sem máscaras de proteção facial na Feira do Rolo.
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Inverno na praia: 10 atrações para curtir o Litoral Norte de São Paulo
A região atende a todos os gostos e idades, além de oferecer uma gama de opções
de contato com natureza, história e cultura; veja qual chama mais a sua atenção

Há quem associe o Litoral Norte de São Paulo apenas ao verão, afinal o que não faltam são
opções de praias e cenários paradisíacos para aproveitar a estação mais quente do ano.
Com a chegada do inverno, que coincide com a temporada de férias, as cidades da região
apostam no ecoturismo e cultura para atrair turistas que buscam por diversão em contato
com a natureza.
O presidente interino do Circuito Litoral Norte de São Paulo, Gustavo Monteiro, afirma que
o inverno é a estação perfeita para curtir o Litoral Norte. “São atrações diferenciadas, que
conectam o entretenimento à natureza de uma forma segura e sem multidões”, explica.
Por isso, o iG Turismo indica 10 atrações para curtir o inverno no Litoral Norte de São
Paulo, sempre seguindo as tendências de turismo sustentável.
Bertioga
Rica em diversidade, Bertioga tem rios e cachoeiras que encantam os amantes da
natureza e é o destino ideal para trilhas ecológicas. Destacam-se principalmente as trilhas
do Parque Estadual da Restinga de Bertioga (PERB), uma unidade de conservação do
Estado de São Paulo criada em 2010.
A Trilha d’Água, localizada no bairro Mangue Seco, permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encostas e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Já a Trilha do Vale Verde, de fácil acesso, é perfeita para crianças e pessoas idosas,
atravessando áreas de restinga e de proteção ambiental do rio Itapanhaú, até chegar a um
grande poço com uma pequena praia. A trilha do Guaratuba, por sua vez, é a mais visitada
do parque e é cercada por riachos, poços, cachoeiras e pequenas praias naturais.
Nesse roteiro, é possível encontrar grande diversidade de vegetação, como florestas
paludosa, de restinga e submontana, além de animais nativos, cores e formas. É ótima
também para estudos do meio, atividades de educação ambiental, passeio, ciclismo,
corridas e muito mais.

Caraguatatuba
Nessa temporada de inverno, vale a pena fazer um roteiro pelos principais atrativos
histórico-culturais de Caraguatatuba. 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 à pé ou de carro dependendo das normas e decretos atuais).
Mirantes da Orla, onde também está a Pedra da Freira. Os moradores contam que, de
acordo com a lenda, a tal freira era apaixonada por um pescador e todos os dias esperava
ele voltar do mar com seus peixes. Um dia, ele não retornou da pescaria e ela teria virado
pedra de tanto esperar pelo seu amado. Pela manhã, com maré baixa, é possível acessar
pedras que formam pequenas piscinas naturais.
Ilhabela
Em geral, o inverno é o período de montanhismo pela menor incidência de chuvas. Dessa
forma, a Trilha do Pico do Baepi é um atrativo bastante recomendado nessa época do ano.
Com nível de dificuldade difícil e percurso de 7,4 km (contando ida e volta), a trilha está no
interior do Parque Estadual de Ilhabela, sendo uma das mais procuradas pelos ecoturistas
que apreciam caminhadas mais desafiadoras.
Antes do primeiro quilômetro, há um belo mirante com vista panorâmica do Canal de São
Sebastião, de onde se avista o Parque Estadual da Serra do Mar, os municípios de Ilhabela,
São Sebastião e Caraguatatuba, além de ilhas como as do Arquipélago dos Alcatrazes,
protegidas pela Estação Ecológica de Tupinambás.
A caminhada se inicia em área aberta e logo adentra a Mata Atlântica. A flora e a fauna vão
mudando conforme a altitude e o clima do ambiente, até chegar ao pico, com 1048 metros
de altitude e uma vista 360° da ilha. A trilha atravessa uma área de grande importância
para a conservação, pois ali vivem espécies raras e frágeis. É necessário o
acompanhamento de monitor ambiental credenciado e não é possível realizar a visita em
dias de chuva ou chuva de véspera.
Outra opção é a observação de baleias e golfinhos. Com um litoral formado por ilhas,
ilhotes e parcéis, o Arquipélago de Ilhabela abriga 11 espécies de cetáceos que
frequentam a região ao longo do ano. A espécie que mais se destaca é a baleia-jubarte,
famosa por seus saltos e cantos. Na cidade, elas estão de passagem e costumam ser mais
vistas entre os meses de maio e agosto. Historicamente, Ilhabela tem grande ligação com
as jubartes, uma vez que entre os séculos 18 e 19, a caça das baleias foi muito praticada
localmente, sendo a Praia da Armação um lugar de referência desta atividade.
Outros locais como o bairro do Borrifos (referência aos borrifos das jubartes) e o Saco do
Gibalte (como antigos caiçaras se referiam a estas baleias), próximo ao Bonete,
evidenciam a frequente presença desta espécie ao longo de centenas de anos na região.
Outra que marca presença em Ilhabela é a baleia-tropical (Byde), podendo ser considerada
uma residente. Além das baleias, os golfinhos dão um show no mar. O arquipélago é
privilegiado pela presença de sete espécies diferentes. Os que mais encantam com suas
acrobacias e simpatia são o golfinho-pintado-do-atlântico e o golfinho-nariz-de-garrafa.

São Sebastião
Em São Sebastião, graças à rica biodiversidade, também é possível desfrutar de
cachoeiras, trilhas e atividades de aventura. Bairros como Maresias e Boiçucanga
oferecem roteiros que interagem e conectam à natureza.
Exemplos disso são as trilhas dos Mirantes e de Calhetas. A primeira, ligando as praias de
Maresias e Paúba, é curta, tem fácil acesso e leva até o Costão da Paúba, local ideal para
a prática de rapel com dez metros de altura. Enquanto a segunda percorre um trajeto de
cerca de 25 minutos até a deserta praia de Calhetas, que conta com um visual de areias
brancas e águas cristalinas, além de mirantes e uma cachoeira (onde também é possível
fazer rapel).
Outro destaque do local é o Circuito de cachoeiras Ribeirão de Itu. Formado por três
cachoeiras, o completo situa-se em Boiçucanga, no Núcleo de São Sebastião do Parque
Estadual da Serra do Mar. Com nível moderado de dificuldade, o percurso segue entre rio e
mata, levando até as quedas: da Hidromassagem (900 metros), da Pedra Lisa (1 km) e
Samambaiaçu (1,2 km).
Ubatuba
O Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleo Picinguaba) é responsável pela conservação
de 80% da área territorial do município e é composto por aproximadamente 47 mil km² de
fascinante beleza. O trecho de Ubatuba abriga e protege o mais completo ecossistema e
um dos únicos Núcleos que preserva desde o topo da serra até a orla marítima. Com o
grande objetivo de conservação, o Núcleo Picinguaba desenvolve inúmeras pesquisas e
principalmente programas de conscientização.
Assim, dentro do parque, é possível encontrar vasto roteiro ecológico monitorado por
profissionais formados pelo próprio programa. Existem passeios para todos os gostos,
idades e objetivos, podendo ser cultural, ecológico ou turístico, com a opção de praias,
serra, cachoeiras, mangue e mar. Existem também comunidades tradicionais, gastronomia
e artesanato dentro do atrativo.
Já na Ilha Anchieta se encontra um ambiente insular, o famoso e reconhecido
internacionalmente PEIA (Parque Estadual da Ilha Anchieta). Segunda maior ilha do Litoral
Norte de São Paulo, com 828 hectares, ela traz em seu passado marcas da história que
contribuiu para a formação do país. Além disso, a bela paisagem não só conta com uma
porção da Mata Atlântica, mas também com sete praias e grande extensão de costões
rochosos em meio às águas cristalinas, muito utilizadas para mergulho.
Além das belezas naturais, o visitante também encontra trilhas interpretativas guiadas e
autoguiadas, as ruínas do antigo presídio e sua história. É possível visitar essa riqueza por
meio de um passeio de lancha ou escuna.
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