Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na
mídia.
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Caraguatatuba inaugura Centro de Reabilitação Psiquiátrico da Casa
de Saúde Stella Maris neste domingo

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, inaugura neste domingo
(3) o Centro de Reabilitação Psiquiátrico da Casa de Saúde Stella Maris (CSSM). O local
funcionará 24 horas por dia e irá receber os pacientes em casos de urgência e
emergência.
A Secretaria de Saúde explica que o espaço possui 10 leitos para internação e conta com
uma equipe multiprofissional que inclui, por exemplo, médico psiquiatra, enfermeiros e
técnicos de enfermagem, além de psicólogo.
O total investido na estrutura do centro psiquiátrico, recurso do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), através da Secretaria de Estado da Saúde, gira em torno de R$ 2
milhões.
Serviço de apoio psiquiátrico
Caraguatatuba conta com diversos dispositivos para atender os pacientes que precisam de
apoio psicológico e psiquiátrico. A porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), por meio das Equipes de Saúde da Família (ESF).
Os pacientes são encaminhados aos equipamentos psiquiátricos: Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS II), Centro de Atenção Psicossocial Álcool – Drogas (CAPS AD),
Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil (ASMIJ) e Centro de Reabilitação (CER).
As urgências e emergências são atendidas pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e
encaminhadas, via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), para
hospitais com atendimento psiquiátrico, seja na cidade ou em outros municípios,
referenciados pela Departamento Regional de Saúde (DRS) – Taubaté.
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Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de doces finos para
casamentos

O Fundo Social de Caraguatatuba abriu inscrições para curso gratuito em parceria com o
Senai de Doces Finos para Festas e Casamentos. Os interessados têm até segunda-feira
(4/10) para se inscrever. Foram abertas 36 vagas.
As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua José
Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às 16h30.
Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e
comprovante de residência.
O curso será dividido em três turmas de 12 alunos, nos dias 6 a 14/10, manhã e tarde, e
de 15 a 21/10 no período da manhã, ministrados na Unidade Móvel do Senai, no Centro
da cidade.
No ato da inscrição, os candidatos devem assinar um termo de responsabilidade
declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será
realizado sorteio. No termo também consta que os selecionados serão contatados por
telefone com até cinco dias de antecedência e se o Fundo Social não conseguir contato, o
candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista.
O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir
durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas
oferecidas dentro do ano vigente.
Fundo Social inicia nova turma
Nesta semana, 24 alunos iniciaram o curso de Doces Finos para Festas e Casamentos,
com inscrições abertas no mês de agosto. A capacitação prepara o profissional com foco
na retomada de eventos, que promete aquecer o setor e a procura por mão de obra deve
ser constante.
Durante o curso serão produzidos diferentes doces finos, com normas técnicas de
qualidade e higiene na manipulação de alimentos, como palha italiana, docinhos de
cenoura, capim limão, queijo com goiabada, de leite em pó, olho de sogra, camafeu,
brigadeiro, beijinho gourmet e creme de avelã.
Os alunos também aprenderão conceito de ‘mise en place’, que significa colocar em
ordem, ou seja, organizar os produtos antes de iniciar a preparação, calcular insumos,

finalizar e decorar doces com banho de fondant e de chocolate, além de técnicas de
embalar, armazenar e transportar para eventos.
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Carro com câmera fiscaliza Zona Azul em Caraguatatuba

O carro guia equipado com câmera OCR que vai ajudar na fiscalização da Zona Azul entrou
em operação nesta sexta-feira (1/10) em Caraguatatuba. Ele faz parte do pacote da
Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop),
para melhorias no sistema de estacionamento rotativo no município.
Esse veículo passa pelas ruas onde existem a Zona Azul e as seis câmeras que estão
instaladas sobre o teto verificam as placas. No caso de o motorista ter o aplicativo, ele
envia mensagem sobre a falta do tíquete pago; caso não tenha, o sistema do carro avisa
para o veículo retornar ao ponto em 15 minutos e depois disso o agente de trânsito é
avisado.
O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, explica que
esse veículo também é importante porque tem condições de analisar se um carro é
roubado/furtado ou mesmo procurado pela polícia.
Entre outras melhorias apontadas por Giorgeti é que foi feito o fracionamento de 30
minutos logo na primeira hora da compra do tíquete, houve aumento no número de pontos
de vendas, indicação do aplicativo dos locais com mais vagas de estacionamento e opção
de pagamento por crédito e débito após modernização do aplicativo.
“Essas melhorias foram definidas para a renovação do contrato com a empresa, pois
notamos que alguns serviços estavam defasados e orientamos a empresa para que fizesse
as adequações necessárias para facilitar a vida do usuário”, explica o secretário.
Em Caraguatatuba a taxa da Zona Azul por 2 horas custa R$ 4,80, por uma hora sai R$
2,40 e 30 minutos custa R$ 1,20.
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‘Esquenta Caraguá’ terá competições de futevôlei, skate e basquete
3x3

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, realizará
nos dias 9 e 10 de outubro, na Praça Ton Ferreira, no Centro, o evento esportivo ‘Esquenta
Caraguá’. Os dois dias de competição prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das
modalidades de Futevôlei, Basquete 3×3 e Skate.
O evento ainda vai trazer atletas de várias regiões do Estado de São Paulo e Brasil,
contribuindo na retomada econômica do município. “É uma grande emoção retornar com
os eventos na nossa cidade, seguindo todos os protocolos de segurança e sanitários.
Caraguatatuba se preparou para este momento e tenho grandes convicções que teremos
uma grande retomada na economia e eventos organizados pelo município”, disse o
Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior.
Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’,
ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do
esporte e defesa pessoal para mulheres.
“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades
olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e
seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo
Ormindo.
Futevôlei
Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem
ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração
do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro.
De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para
disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. “Futevôlei é um dos esportes que
mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e vejo com esse evento a oportunidade
de estar movimentando o turismo local, pois muitos atletas de fora do município vem
participar estimulando a retomada esportiva de uma forma geral”, explica Thiago Camilo.

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte
e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos
participantes sejam de fora da cidade. “Muito importante uma pessoa como o Thiago
Camilo interessado em colaborar em nossa retomada esportiva e esse evento tem tudo
para ser um sucesso”, comenta o secretário de Esporte.
O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro
(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no
dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser
realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo
(12) 99705-0895.
Basquete 3×3
Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na
cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário
nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três
categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino.
As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada
atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o
Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100
inscritos.
Skate
O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em
Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de
outubro. Apenas crianças de até 15 anos poderão participar das categorias feminina e
masculina.
Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura
da autorização de participação
Serviço
Esquenta Caraguá
Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba
Data: 9 e 10 de outubro
Horário: A partir das 8h
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Capital da violência, Vale tem mais de 4.000 assassinatos em uma
década
Desde 2010, quando assumiu o topo da violência em São Paulo, Vale do Paraíba acumula
mais de 4,5 mil homicídios e latrocínios

Rua Alta Tensão. É madrugada, o relógio marca 2h no bairro Jaraguá. Tic-tac... Na alça de
mira, ele nem imagina que sua vida está em contagem regressiva. Dez, nove, oito, sete,
seis... seis tiros, estampidos secos quebrando o silêncio da noite em Caraguatatuba. E o
homem de 28 anos, atingido ao sair de casa, vê a vida se esvaindo no asfalto. No dia 23
de agosto, ele deixou a vida, ingressou em uma triste estatística: o número de vítimas da
violência na RMVale, que é a região com o maior índice de assassinatos em todo o
território paulista.
De acordo com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, desde 2010 -o ano em que a RMVale assumiu a ponta do ranking de homicídios -- a região registrou um
total de 4.523 pessoas vítimas de homicídio ou latrocínio (roubo seguido de morte). Nos
últimos 10 anos, foram 4.165 baixas.
A região é a única do estado a ultrapassar a média de 10 vítimas de homicídio por cada
100 mil habitantes -- quando acima
deste índice, existe uma situação de violência ‘endêmica’.
RANKING.
De acordo com dados atuais, a RMVale possui cinco das sete cidades com a maior taxa de
vítimas de homicídio por 100 mil habitantes no estado. Nada menos do que 71%. A lista
total conta com 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes e foi feita por OVALE
com base nos dados oficiais da Secretaria.
O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídio doloso entre
setembro de 2020 e agosto deste ano.
Caraguatatuba (como taxa de 26,75), Guaratinguetá (23,13) e Pindamonhangaba (21,62)
lideram o ranking estadual de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. Itapevi é a
quarta colocada da lista, com taxa de 17,92, e depois aparece Rio Claro (16,11). A sexta é
Taubaté (16.03) e A sétima, Jacareí (15,10).

São José dos Campos é a sexta cidade do Vale no ranking estadual, aparecendo na 46ª
posição com taxa de 5,60, entre as mais baixas da história.
Fechando o top 10 estadual estão mais as cidades de Araçatuba (14,29), Itanhaém
(13,93) e Birigui (13,08).
HOMICÍDIOS.
No caso das cinco cidades do Vale no topo do ranking, a taxa é mais do que o dobro do
índice estadual, de 6,69. A taxa do Vale é de 14,56 e também fica acima da do estado e a
do interior (7,39). No Vale, ela é 155% superior à registrada na capital, São Paulo (5,46).
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Caraguá inaugura Centro de Reabilitação Psiquiátrica na Casa de
Saúde Stella Maris
Confira os outros métodos de atendimento disponíveis no município

A Prefeitura de Caraguatatuba inaugurou, por meio de sua Sesau (Secretaria de Saúde), no
último domingo (3), o Centro de Reabilitação Psiquiátrica da CSSM (Casa de Saúde Stella
Maris). Atendendo casos de urgência e emergência durante 24 horas por dia, o Centro terá,
segundo a Sesau, 10 leitos de internação e uma equipe multiprofissional que inclui
médicos psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicólogos.Entre no nosso
grupo do WhatsApp e fique sempre ligado nas notícias mais importantes da RMVale, do
Brasil e do mundo - Clique aqui e esteja sempre bem informado! O investimento destinado
pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo foi de aproximandemente R$ 2 milhões.
O órgão estatal se utilizou do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para realizar
a distribuição dos recursos. Mais atendimentos. Em nota, a Sesau do município do Litoral
Norte afirma que Caraguatatuba possui diversos recursos para atender pacientes que
precisem de apoio psicológico e/ou psiquiátrico. A princípio, o point de referência são as
UBS's (Unidades Básicas de Saúde) e as ESF's (Equipes de Saúde da Família). Após isso, os
pacientes são encaminhados aos equipamentos psiquiátricos: CAPS 2 (Centro de Atenção
Psicossocial), CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), ASMIJ
(Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil) e CER (Centro de Reabilitação). As urgências
e emergências são atendidas pelas UPA's (Unidades de Pronto Atendimento) e
encaminhadas, via Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), para
hospitais com atendimento psiquiátrico, seja na cidade ou em outros municípios,
referenciados pela Departamento Regional de Saúde (DRS), localizado na cidade de
Taubaté.
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Mar continua "implacável" na orla do Massaguaçu

O mar continua implacável na orla do Massaguaçu, região sul de Caraguatatuba. Os
caiçaras sempre alertaram: "o mar está ocupando o espaço que lhe pertencia".
Recentemente, o avanço da maré já destruiu parte de uma obra concluída pelo estado em
fevereiro deste ano, orçada em R$ 7,4 milhões. Atualmente, o estado investe R$ 9 milhões
para conter outra erosão na orla do Massaguaçu.
A obra realizada e concluída em fevereiro deste ano: reconformação e aumento da
extensão do enroncamento não aderente – pedras de grandes dimensões (matacões)
formando uma espécie de ‘paredes de pedra’ que tem como objetivo dissipar a energia das
ondas que chegam até a praia.
“As paredes de pedra” parece que não estão conseguindo suportar o avanço do mar no
local. Esta semana, no trecho recuperado, abriu-se uma cratera, que destruiu parte do que
foi construído e entregue no início do ano. Tudo indica que a erosão teria sido provocada
pelas ressacas que atingem a praia de Massaguaçu. O trecho erudido foi sinalizado, mas
ainda não se sabe o que será feito no local.
Não é a primeira vez, que uma obra feita pelo estado no Massaguaçu terá que ser refeita.
Em 2006, uma obra com o mesmo objetivo construída na divisa com a praia do Capricórnio
precisou ser refeita. O muro de contenção, avaliado em R$ 1,3 milhões, foi destruído pela
força da maré. O estado refez a obra.
Em 2011, o estado investiu R$ 3 milhões, para construir uma proteção de talude para
impedir que o mar continuasse atingindo a orla e ameaçando o acostamento e a Rodovia
Rio-Santos.
No ano passado, 2020, o estado investiu R$ 7,4 milhões, a obra foi entregue no início
deste ano e já apresenta novas erosões, como relatamos. Atualmente, o Estado investe
cerca de R$ 9 milhões para recuperar os estragos feitos pela maré num outro trecho da
praia. A obra deve ser entregue até o final do ano. O trecho foi afetado por uma forte
ressaca ocorrida em abril deste ano que destruiu o calçadão, ciclovia, o acostamento e
ameaçava a rodovia.

Há mais de 15 anos, o avanço do mar na praia de Massaguaçu já destruiu dois quiosques,
o trevo de acesso a bairro dos Tourinhos, parte do calçadão, parte da ciclovia, um deck
feito pela prefeitura ao longo da orla e até de trechos de acostamento da rodovia RioSantos.
Alternativas
Para moradores e, até especialistas, o estado estaria “jogando dinheiro fora” ao insistir em
obras rígidas ao longo da orla do Massaguaçu. Existiriam alternativas mais eficazes e de
menor custo para conter a erosão provocada pelo mar ao longo da orla do Massaguaçu.
A doutora Célia Regina Gouveia de Souza, do Instituto Geológico, e uma das maiores
especialistas em erosão praial- estudo e avalia as erosões ocorridas nas praias paulistas
desde 1962, garante que obras rígidas, de concreto, jamais foram soluções corretas para
resolver o problema causado pelo avanço do mar no Massaguaçu.
“O mar procura espaços livres para avançar sobre o continente. A solução no Massaguaçu,
seria recuar a rodovia para dentro do continente. Existe espaço para isso ser feito”,
destacou. A medida, também, já foi defendida por técnicos da prefeitura da cidade.
O secretário de Obras, Leandro Borella, chegou a sugerir ao estado o recuo da rodovia, mas
não foi atendido. Outro secretário municipal, Marcel Georgeti, quando ocupava a secretaria
de Meio Ambiente, havia sugerido o recuo da estrada e a implantação de um enrocamento
e arrecifes naturais, que reduziriam a força das ondas em direção ao continente,
minimizando o impacto sobre a orla e a rodovia Rio Santos. O estado descartou as
sugestões.
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Vídeo/Fotos: Quiosques improvisam para funcionar e conter o avanço
do mar

Os proprietários de quiosques da praia da Mococa, na região sul de Caraguatatuba,
continuam improvisando para poderem trabalhar e conter o avanço da maré.
Nos últimos anos, o mar avançou cerca de 50 metros na praia, causando erosão praial e
destruindo quatro quiosques: O Cigano, o Tropicaliente, o do Djalma e o da Meire.
Alguns quiosques, continuam buscando alternativas para conter o avanço do mar e manter
o estabelecimento funcionando. Usam proteção de sacos de areia e fincam madeira para
minimizar os efeitos da erosão provocada pelo mar.
Edson Costa, dono do O Cigano, que há seis anos trabalha na Mococa, buscou outra
alternativa, bastante interessante. Após ter um prejuízo de mais de R$ 100 mil com a
destruição do quiosque pelo mar, optou em investir R$ 62 mil e comprar um quiosque feito
de container.
O novo quiosque foi instalado a 100 metros de onde estava o antigo e com um maior recuo
do mar. A estrutura é bem bacana, possui 12 metros de cumprimento por 4 de largura,
com espaço para o bar, cozinha e dois banheiros, inclusive, com acessibilidade. Segundo
Costa, o novo quiosque permite que em caso de novo avanço da maré ele possa ser
recuado. Um biodigestor trata todo o esgoto produzido no quiosque.
Reurbanização
A prefeitura ainda não deu início a obra de reurbanização na praia, que permitirá o recuo
dos quiosques. A obra deveria ser iniciada em maio, mas parece que a pandemia e a
burocracia atrasaram os serviços. Os quiosqueiros alegam que a prefeitura tem colaborado
muito, mas que o atraso deve-se as exigências feitas pela União.
No Projeto de Intervenção Urbana (PIU) na praia da Mococa, caberá à administração
pública a parte de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia,
implantação de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa.
Os nove permissionários devem fazer a estrutura de alvenaria dos quiosques, com espaço
para banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. Cada unidade foi concebida para

ocupar uma área de 216 metros quadrados, inclusive com o espaço para que o banhista
possa ficar debaixo de uma cobertura.
Os quiosques a serem reconstruídos receberão o Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) da
União que acompanha todo o processo, não havendo a possibilidade de implantação de
nenhuma outra estrutura. O prazo inicial da prefeitura era concluir a reurbanização até
junho de 2022.

Clipping de Notícias: 01/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

Aguilar Junior participa de homenagem a Guarda-Vidas em
Caraguatatuba

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta quinta-feira (30/9) de uma
homenagem realizada pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) a Guarda-Vidas
que atuam no Litoral Norte.
A solenidade contou, ainda, com a participação do Tenente-Coronel PM Maurício Biloti
Machado Cunha, comandante do GBMar no Estado; Major PM Valdizar Nascimento de
Souza, subcomandante do GBMar; Capitão PM João Batista de Castro Rapaci, Comandante
do 3° Subgrupamento de Bombeiros Marítimo no Litoral Norte; Tenente PM Danilo
Pisaneschi, Comandante do Posto de Bombeiros Guarda- Vidas de Ubatuba; e do vereador
Christian Bota, representando o presidente da Câmara, Tato Aguilar.
A homenagem se deu em função dos atendimentos realizados pelos bombeiros de várias
patentes entre 2020 e 2021 como socorro a vítimas em situação de afogamento,
tentativas de suicídio, escorregamento em costeiras. Foram 35 homenageados com as
láureas.
O capitão Rapaci fez questão de agradecer o prefeito pelo apoio dado desde o início de sua
gestão. “Caraguatatuba é diferente. O senhor sempre faz um pouco a mais para o Corpo de
Bombeiros e GBMar e isso reflete em uma cidade mais segura”.
Ele ainda lembrou que esse período apurado foi bem difícil para os guarda-vidas quando
tudo estava fechado devido à pandemia da Covid e as pessoas resolveram procurar as
praias. “2020 foi o ano mais difícil nesta década para nós, movimento que teríamos em
novembro foi registrado já em agosto, o mesmo ocorrendo em setembro em relação a
dezembro e vocês se empenharam muito, seguraram a onda, com trabalho extra e apoio
de todos, principalmente de familiares”.
Esse também foi o agradecimento do Tenente-Coronel PM Maurício. “O Corpo de
Bombeiros não é o comandante, mas sim os senhores que atendem a população e estão
no caminho do bem. Aos familiares, meus agradecimentos porque essa turma sai sem
saber se vai voltar e vocês estão sempre no apoio”.

O prefeito Aguilar Junior destacou a noite como sendo especial para o reconhecimento do
trabalho realizado não só em Caraguatatuba, mas em todo o Litoral Norte. “Já destacaram
aqui a importância do apoio dentro de casa, mas saibam que aqui vocês tem um prefeito
parceiro. Sofro junto com vocês a cada ocorrência com vítima e falo com o Rapaci para
buscarmos o óbito zero. Também e comemoro a cada salvamento feito por vocês porque
esse trabalho não pode ser mais do que essencial, especialmente na temporada quando
temos nossas praias lotadas”.

Clipping de Notícias: 01/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

Prefeitura de Caraguatatuba segue com revitalização de monumentos
históricos do município

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração, continua com a
revitalização dos monumentos históricos da cidade, que são considerados pontos turísticos
por atrair um grande número de visitantes.
Na última quinta-feira (30/9), o chafariz, localizado na Rua Thomaz Totti, no Massaguaçu,
recebeu visita da equipe do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística Operacional
da Secretaria de Administração. O monumento construído na década de 60 é um dos
marcos da história do bairro e o chafariz foi construído para fornecer água potável aos
moradores, que anteriormente buscavam água em um rio. O local se tornou ponto de
encontro da comunidade. A ponte próxima ao chafariz também contou com serviços de
limpeza e pintura.
Desde a 2ª quinzena de setembro, servidores do Departamento de Serviços Auxiliares e
Logística Operacional já revitalizaram a Torneira Central, o marco inicial da distribuição de
água encanada no município inaugurada em 1.919 (mas entrou em operação em 1.958),
Coreto da Praça Cândido Motta, Obelisco, e o monumento em forma de vela de barco na
Martim de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma
chance a Paz” (“Give Peace a Chance”).
A revitalização ainda passará pelas Praças do Caiçara, Bíblia e do Rádio Amador, além dos
prédios públicos municipais, entre outros marcos de Caraguatatuba.
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Sebrae abre inscrições para Feira do Empreendedor 2021 em
Caraguatatuba

Micro, pequenos e grandes empresários de Caraguatatuba têm a oportunidade de
participar do maior evento de empreendedorismo do Brasil. Entre os dias 23 a 27 de
outubro, das 10h às 20h, o Sebrae realiza a Feira do Empreendedor 2021.
Serão cinco dias de programação diversificada e totalmente on-line com muita informação
e oportunidades de negócio.
O evento virtual será realizado em uma plataforma exclusiva, a Sebrae Experience, de fácil
navegação. Esse espaço continuará disponível até o dia 12 de novembro, para quem
quiser entrar em contato com expositores, realizar consultorias com o Sebrae, além de
fazer novos negócios e rever palestras e atrações.
O Sebrae promove ainda um pré-lançamento da Feira, na próxima terça-feira (5), com o
artista Fábio Porchat,, que entrevistará a CEO do Movimento Black Money, Nina Silva, e
com o fundador e CEO da Cacau Show, Alexandre Costa.
As inscrições já estão abertas pelo link https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/
Para outras informações, entre em contato pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo
site sebrae.com.br.
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Caraguatatuba inicia manutenção na Praça José Marcos de Melo, no
Massaguaçu

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou
nesta semana a manutenção da Praça José Marcos de Melo, no bairro Massaguaçu, região
norte da cidade.
Desde quarta-feira (29/9) a equipe está no local executando serviços de reparos em
rachaduras com cimento e na próxima semana inicia pintura do espaço.
A Praça é bastante frequentada pelos moradores locais, além de comportar uma pista de
skate, atrativa também para população de outros bairros que praticam o esporte.
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Avenida Maria de Lourdes da Silva Kfouri, no Massaguaçu, recebe
recapeamento asfáltico em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nesta sexta-feira (1º/10) recapeamento asfáltico,
através da Operação ‘Tapa Buracos’, na Avenida Maria de Lourdes da Silva Kfouri, no
bairro Massaguaçu, região norte.
A marginal é uma das principais vias de acesso ao bairro e faz ligação com a Rodovia RioSantos (SP 55), tendo bastante movimentação de veículos. Devido à situação crítica das
erosões causadas pelo tempo, foi feito o serviço em uma extensão de 50 metros.
Para a operação foram utilizadas 30 toneladas de material CBUQ (concreto betuminoso
usinado a quente), com apoio de uma retroescavadeira, rolo compressor e três caminhões
trucados para transporte do material. A manutenção foi finalizada no mesmo dia.
Os trabalhos foram executados por uma empresa contratada pela Prefeitura de
Caraguatatuba, com apoio da equipe da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep).
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Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba empossa novos
membros e elege mesa diretora do biênio 2021-2023

O Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba (CME) reuniu-se na última terça-feira
(28/9) na sede da Secretaria Municipal de Educação para a posse dos novos conselheiros
eleitos e indicados para a gestão 2021/2023 e eleição da mesa diretora.
A reunião foi presidida por Sandra Nascimento, Presidente/Conselheira da gestão
2019/2021, que iniciou agradecendo a presença de todos. Em seguida, a secretária
Municipal de Educação, Márcia Paiva, fez uso da palavra, agradecendo a todos e lhes
desejando boas-vindas.
Os membros do CME para a Gestão 2021/2023 tomaram posse conforme as eleições
ocorridas no dia 2 de setembro de 2021, seguindo os atos normativos: Ofício nº 191/2021
– SME de 15 de setembro de 2021; Ofício nº 122/2021- CMDCA; Decreto Municipal nº
1.526, de 17 de setembro de 2021.
Realizada a apresentação dos novos membros, houve uma explanação sobre as
atribuições legais dos ocupantes da mesa diretora e foi iniciada a eleição para composição
da Presidência e Secretaria do CME para o biênio 2021/2023, conforme o Regimento
Interno.
Apresentadas as propostas de cada candidato, ocorreu a votação, ficando eleitos e
empossados Rodolfo Alves de Souza, como Presidente; Paula de Campos Bueno, VicePresidente; Regiane Gomes Souza, 1ª Secretária e Jaqueliny Corina Orteney do
Nascimento, 2ª Secretária.
O CME de Caraguatatuba foi regulamentado pela Lei Municipal 853, de 30 de junho de
2000, alterada pela Lei Municipal 2.354 de 31 de agosto de 2017. Tem por finalidade
assessorar a Prefeitura na formulação da política educacional do município.
Todas as informações sobre o Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba estão
disponíveis no link:
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-aocidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia implantação de redutores
eletrônicos de velocidade

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao
Cidadão (Semop), iniciou a instalação de equipamentos eletrônicos de redução de
velocidade. Serão 20 aparelhos na região central e na região sul.
O serviço é realizado pela empresa DCT, vencedora do processo licitatório e o contrato é
válido por 12 meses, podendo ser renovado. São três tipos de equipamentos a serem
implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, as chamadas lombadas
eletrônicas com marcação de velocidade em visores, Controladores Eletrônicos Misto –
CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores Eletrônicos de Velocidade CEV, os
radares tradicionais.
De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur
Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia.
Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner
com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da
Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão).
Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira
da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof.
Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista.
Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador)
próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam
pelo trecho.
De acordo com o secretário da Semop, Marcel Giorgeti, a contratação visa auxiliar a
situação da fiscalização de trânsito, no que tange a implantação de sensores de detecção
das desobediências às regulamentações e regras de trânsito, visando manter resguardada
a fiscalização nas vias do município.
“Visamos, também, a redução de velocidade e, consequentemente, a diminuição do
número de acidentes em locais previamente identificados pelos setores de engenharia e
estatística”
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Sepedi promove bate-papos virtuais para marcar Dia Internacional do
Idoso em Caraguatatuba

Nesta sexta-feira (1º), no Dia Internacional do Idoso, a Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e do Idoso (Sepedi) realizou dois encontros virtuais.
O primeiro entre o secretário da Sepedi, Amauri Toledo, e a presidente do Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), Adriana Santos.
No bate-papo, a presidente do CMDI disse que as pessoas idosas foram as que mais
sofreram durante a pandemia do novo coronavírus. Seja por serem mais frágeis no que diz
respeito ao sistema imunológico e, principalmente, com o afastamento familiar, privação
do convívio com os amigos e muitos como vítimas de violência.
“Infelizmente, ficamos restritos aos encontros virtuais. Mesmo assim nos deparamos com
a dificuldade dos idosos em lidar com a tecnologia. Mas o Conselho ficou atento aos casos
de violência e todos foram direcionados à equipe técnica da Sepedi que, prontamente,
tomou as devidas providências, inclusive, acionando outras secretarias de apoio”, afirmou.
O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso ressaltou que o corpo técnico
da Sepedi tem realizado mensalmente, em média, 1.100 atendimentos, seja para
acolhimento, realização de cadastro, solicitação de orientações.
“Neste ano, 35 pessoas idosas, após avaliação da situação familiar, foram encaminhadas
às instituições de longa permanência (CLAM, Vila Vicentina e Pró+Vida). Outros 76 casos
foram enviados ao Ministério Público. Também a organização social que cuida do Ciapi
(Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso), o IDGT, tem prestado
atendimento domiciliar a todos os idosos do Centro Dia, com banho, orientações e
fornecimento de alimentação, além de promover várias atividades virtuais nesse período”,
contou.
Toledo, no entanto, destacou que esse momento pelo qual passa a humanidade também
foi de aproximação familiar. “Um novo olhar foi direcionado aos idosos, à sua saúde e bem
estar”, avaliou.
O segundo encontro virtual foi entre os amigos Maria Aparecida Waack, 95 anos, e Marcial
Ribeiro dos Santos Filho, 97 anos, dois idosos ativos e figuras reconhecidas no município.

Além de recordarem fatos da história da cidade e do mundo também deixaram dicas para
ter uma longevidade saudável.
“Mexam com plantas e escutem música. Essas duas tarefas nos ocupam e fazem a mente
trabalhar. Também mantenham contato com os familiares e amigos”, observou Cida
Waack.
O autor de livros, Marcial Ribeiro, concorda com o conselho da amiga. “Aqui, em casa,
tenho uma jabuticabeira que gosto de conversar com ela e fazer minhas orações. Também
devemos cuidar bem da saúde e estarmos sempre com pessoas jovens, ler jornais, ver
noticiários para nos mantermos atualizados e sermos exemplos”, concluiu.
Programação da Semana de Valorização do Idoso
Link de acesso https://www.youtube.com/channel/UC6hSH36ucrwm-Slvc7wb5LQ/videos
Dia 4/10 – 14h – Live: “Pessoa idosa: direito à voz e à escolha”: Yedda Aparecida de
Oliveira Duarte (Graduada em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, mestrado
e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo – área:Gerontologia.)
Dia 5/10 – 9h – Live: Pessoa idosa nos tempos atuais: Gerontóloga Luiza Soeiro; Mestre
em ciências e Especialista em Políticas e Terceiro Setor) e a médica Geriatra, Regina Clara
Gambaro de Abreu.
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Entra em operação carro com câmera que vai fiscalizar a Zona Azul
em Caraguatatuba

O carro guia equipado com câmera OCR que vai ajudar na fiscalização da Zona Azul entrou
em operação nesta sexta-feira (1/10) em Caraguatatuba. Ele faz parte do pacote da
Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop),
para melhorias no sistema de estacionamento rotativo no município.
Esse veículo passa pelas ruas onde existem a Zona Azul e as seis câmeras que estão
instaladas sobre o teto verificam as placas. No caso de o motorista ter o aplicativo, ele
envia mensagem sobre a falta do tíquete pago; caso não tenha, o sistema do carro avisa
para o veículo retornar ao ponto em 15 minutos e depois disso o agente de trânsito é
avisado.
O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, explica que
esse veículo também é importante porque tem condições de analisar se um carro é
roubado/furtado ou mesmo procurado pela polícia.
Entre outras melhorias apontadas por Giorgeti é que foi feito o fracionamento de 30
minutos logo na primeira hora da compra do tíquete, houve aumento no número de pontos
de vendas, indicação do aplicativo dos locais com mais vagas de estacionamento e opção
de pagamento por crédito e débito após modernização do aplicativo.
“Essas melhorias foram definidas para a renovação do contrato com a empresa, pois
notamos que alguns serviços estavam defasados e orientamos a empresa para que fizesse
as adequações necessárias para facilitar a vida do usuário”, explica o secretário.
Em Caraguatatuba a taxa da Zona Azul por 2 horas custa R$ 4,80, por uma hora sai R$
2,40 e 30 minutos custa R$ 1,20.
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Airbnb e Estado reforçam Caraguatatuba como destino turístico

A Plataforma Airbnb, em parceria com a Secretaria de Turismo, por meio do Programa São
Paulo para Todos, criou um programa para melhor divulgação dos destinos paulistas no
Estado, cada um com sua característica. Caraguatatuba aparece como um dos destinos
turísticos de Paisagens Deslumbrantes.
Com isso, o município ganha ainda mais divulgação e as pessoas podem curtir as
paisagens litorâneas de tirar o fôlego, testemunhar um pôr do sol fantástico e criar
memórias para o resto da vida.
A secretária de Turismo Maria Fernanda Galter Reis destaca que essa parceria e a
divulgação são muito importante porque a cidade ganha mais espaço e visibilidade,
principalmente porque são os hotéis cadastrados que aparecem na plataforma. “Com isso
a tendência é vir mais turistas para cidade, que ganha visibilidade sendo divulgada em
todo país e também no exterior, onde a ação da plataforma é muito forte”.
No site da Airbnb é possível encontrar várias acomodações de hotéis parceiros onde há
mais de 300 acomodações cadastradas e, em uma escala de 5, a média de avaliação das
estadias é de 4.8 estrelas.
No site também é possível ver qual o tipo de espaço a acomodação tem, para quantos
hóspedes o espaço está disponível, quantos quartos e quantas camas há e também se
tem se tem banheiro e cozinha.
Para acessar essa ação no site basta clicar aqui e escolher o melhor destino para relaxar e
aproveitar um belo pôr do sol.
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Entra em operação carro com câmera que vai fiscalizar a Zona Azul
em Caraguatatuba

O carro guia equipado com câmera OCR que vai ajudar na fiscalização da Zona Azul entrou
em operação nesta sexta-feira (1/10) em Caraguatatuba. Ele faz parte do pacote da
Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop),
para melhorias no sistema de estacionamento rotativo no município.
Esse veículo passa pelas ruas onde existem a Zona Azul e as seis câmeras que estão
instaladas sobre o teto verificam as placas. No caso de o motorista ter o aplicativo, ele
envia mensagem sobre a falta do tíquete pago; caso não tenha, o sistema do carro avisa
para o veículo retornar ao ponto em 15 minutos e depois disso o agente de trânsito é
avisado.
O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, explica que
esse veículo também é importante porque tem condições de analisar se um carro é
roubado/furtado ou mesmo procurado pela polícia.
Entre outras melhorias apontadas por Giorgeti é que foi feito o fracionamento de 30
minutos logo na primeira hora da compra do tíquete, houve aumento no número de pontos
de vendas, indicação do aplicativo dos locais com mais vagas de estacionamento e opção
de pagamento por crédito e débito após modernização do aplicativo.
“Essas melhorias foram definidas para a renovação do contrato com a empresa, pois
notamos que alguns serviços estavam defasados e orientamos a empresa para que fizesse
as adequações necessárias para facilitar a vida do usuário”, explica o secretário.
Em Caraguatatuba a taxa da Zona Azul por 2 horas custa R$ 4,80, por uma hora sai R$
2,40 e 30 minutos custa R$ 1,20.
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia implantação de redutores
eletrônicos de velocidade

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao
Cidadão (Semop), iniciou a instalação de equipamentos eletrônicos de redução de
velocidade. Serão 20 aparelhos na região central e na região sul.
O serviço é realizado pela empresa DCT, vencedora do processo licitatório e o contrato é
válido por 12 meses, podendo ser renovado. São três tipos de equipamentos a serem
implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, as chamadas lombadas
eletrônicas com marcação de velocidade em visores, Controladores Eletrônicos Misto –
CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores Eletrônicos de Velocidade CEV, os
radares tradicionais.
De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur
Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia.
Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner
com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da
Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão).
Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira
da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof.
Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista.
Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador)
próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam
pelo trecho.
De acordo com o secretário da Semop, Marcel Giorgeti, a contratação visa auxiliar a
situação da fiscalização de trânsito, no que tange a implantação de sensores de detecção
das desobediências às regulamentações e regras de trânsito, visando manter resguardada
a fiscalização nas vias do município.
“Visamos, também, a redução de velocidade e, consequentemente, a diminuição do
número de acidentes em locais previamente identificados pelos setores de engenharia e
estatística”
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Entra em operação carro com câmera que vai fiscalizar a Zona Azul
em Caraguatatuba

O carro guia equipado com câmera OCR que vai ajudar na fiscalização da Zona Azul entrou
em operação nesta sexta-feira (1/10) em Caraguatatuba. Ele faz parte do pacote da
Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop),
para melhorias no sistema de estacionamento rotativo no município.
Esse veículo passa pelas ruas onde existem a Zona Azul e as seis câmeras que estão
instaladas sobre o teto verificam as placas. No caso de o motorista ter o aplicativo, ele
envia mensagem sobre a falta do tíquete pago; caso não tenha, o sistema do carro avisa
para o veículo retornar ao ponto em 15 minutos e depois disso o agente de trânsito é
avisado.
O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, explica que
esse veículo também é importante porque tem condições de analisar se um carro é
roubado/furtado ou mesmo procurado pela polícia.
Entre outras melhorias apontadas por Giorgeti é que foi feito o fracionamento de 30
minutos logo na primeira hora da compra do tíquete, houve aumento no número de pontos
de vendas, indicação do aplicativo dos locais com mais vagas de estacionamento e opção
de pagamento por crédito e débito após modernização do aplicativo.
“Essas melhorias foram definidas para a renovação do contrato com a empresa, pois
notamos que alguns serviços estavam defasados e orientamos a empresa para que fizesse
as adequações necessárias para facilitar a vida do usuário”, explica o secretário.
Em Caraguatatuba a taxa da Zona Azul por 2 horas custa R$ 4,80, por uma hora sai R$
2,40 e 30 minutos custa R$ 1,20.
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Caraguatatuba inicia implantação de redutores eletrônicos de
velocidade

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao
Cidadão (Semop), iniciou a instalação de equipamentos eletrônicos de redução de
velocidade. Serão 20 aparelhos na região central e na região sul.
O serviço é realizado pela empresa DCT, vencedora do processo licitatório e o contrato é
válido por 12 meses, podendo ser renovado. São três tipos de equipamentos a serem
implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, as chamadas lombadas
eletrônicas com marcação de velocidade em visores, Controladores Eletrônicos Misto –
CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores Eletrônicos de Velocidade CEV, os
radares tradicionais.
De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur
Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia.
Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner
com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da
Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão).
Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira
da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof.
Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista.
Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador)
próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam
pelo trecho.
De acordo com o secretário da Semop, Marcel Giorgeti, a contratação visa auxiliar a
situação da fiscalização de trânsito, no que tange a implantação de sensores de detecção
das desobediências às regulamentações e regras de trânsito, visando manter resguardada
a fiscalização nas vias do município.
“Visamos, também, a redução de velocidade e, consequentemente, a diminuição do
número de acidentes em locais previamente identificados pelos setores de engenharia e
estatística”.
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Centro de Reabilitação Psiquiátrico da Casa de Saúde Stella Maris
entra em operação neste domingo em Caraguá

O Centro de Reabilitação Psiquiátrico da Casa de Saúde Stella Maris (CSSM) entra em
operação a partir deste domingo (3), em Caraguatatuba. O local funcionará 24 horas por
dia e irá receber os pacientes em casos de urgência e emergência.
A Secretaria de Saúde explica que o espaço possui 10 leitos para internação e conta com
uma equipe multiprofissional que inclui, por exemplo, médico psiquiatra, enfermeiros e
técnicos de enfermagem, além de psicólogo.
O total investido na estrutura do centro psiquiátrico, recurso do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), através da Secretaria de Estado da Saúde, gira em torno de R$ 2
milhões.
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Prefeitura Inicia Processo De Reintegração De Funcionários
Exonerados De Concurso Público De 2007

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo de reintegração de funcionários
exonerados do concurso público 01/2007. A decisão foi dada pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um recurso de Mandando de
Segurança de nº 39154-SP. Cerca de 140 funcionários foram exonerados.
A decisão diz: nas razões recursais, assevera-se, em síntese que “o Tribunal Estadual
concedeu parcialmente a ordem (fls. 146/154) para anular a r. sentença que homologou o
acordo engendrado pelo Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por
violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal, contudo, incoerentemente, manteve os servidores afastados até o julgamento de
mérito da ação civil pública, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 798)” (fl.
211e).”
De acordo ainda com a decisão, a ministra e relatora do caso deu provimento ao Mandado
de Segurança, para reformar o acórdão recorrido, com o objetivo de determinar a imediata
reintegração dos servidores públicos afastados.
A administração municipal já foi notificada sobre a decisão do Mandado de Segurança e
iniciou os trâmites administrativos para a reintegração dos funcionários.
Para a volta dos exonerados, é necessário realizar o estudo de impacto orçamentário, que
já está sendo realizado pela Secretaria de Administração e que será encaminhado para a
Secretaria de Fazenda. Além disso, o Departamento de Recursos Humanos já prepara a
posse destes funcionários para a reintegração.
A expectativa da Prefeitura de Caraguatatuba é que dentro das próximas semanas os
trâmites já estejam concluídos e com isso, os funcionários sejam realocados em seus
devidos cargos.
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Entra Em Operação Carro Com Câmera Que Vai Fiscalizar A Zona Azul
Em Caraguatatuba

O carro guia equipado com câmera OCR que vai ajudar na fiscalização da Zona Azul entrou
em operação nesta sexta-feira (1/10) em Caraguatatuba. Ele faz parte do pacote da
Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop),
para melhorias no sistema de estacionamento rotativo no município.
Esse veículo passa pelas ruas onde existem a Zona Azul e as seis câmeras que estão
instaladas sobre o teto verificam as placas. No caso de o motorista ter o aplicativo, ele
envia mensagem sobre a falta do tíquete pago; caso não tenha, o sistema do carro avisa
para o veículo retornar ao ponto em 15 minutos e depois disso o agente de trânsito é
avisado.
O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, explica que
esse veículo também é importante porque tem condições de analisar se um carro é
roubado/furtado ou mesmo procurado pela polícia.
Entre outras melhorias apontadas por Giorgeti é que foi feito o fracionamento de 30
minutos logo na primeira hora da compra do tíquete, houve aumento no número de pontos
de vendas, indicação do aplicativo dos locais com mais vagas de estacionamento e opção
de pagamento por crédito e débito após modernização do aplicativo.
“Essas melhorias foram definidas para a renovação do contrato com a empresa, pois
notamos que alguns serviços estavam defasados e orientamos a empresa para que fizesse
as adequações necessárias para facilitar a vida do usuário”, explica o secretário.
Em Caraguatatuba a taxa da Zona Azul por 2 horas custa R$ 4,80, por uma hora sai R$
2,40 e 30 minutos custa R$ 1,20.
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Prefeitura De Caraguatatuba Inicia Implantação De Redutores
Eletrônicos De Velocidade

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao
Cidadão (Semop), iniciou a instalação de equipamentos eletrônicos de redução de
velocidade. Serão 20 aparelhos na região central e na região sul.
O serviço é realizado pela empresa DCT, vencedora do processo licitatório e o contrato é
válido por 12 meses, podendo ser renovado. São três tipos de equipamentos a serem
implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, as chamadas lombadas
eletrônicas com marcação de velocidade em visores, Controladores Eletrônicos Misto –
CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores Eletrônicos de Velocidade CEV, os
radares tradicionais.
De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur
Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia.
Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner
com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da
Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão).
Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira
da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof.
Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista.
Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador)
próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam
pelo trecho.
De acordo com o secretário da Semop, Marcel Giorgeti, a contratação visa auxiliar a
situação da fiscalização de trânsito, no que tange a implantação de sensores de detecção
das desobediências às regulamentações e regras de trânsito, visando manter resguardada
a fiscalização nas vias do município.
“Visamos, também, a redução de velocidade e, consequentemente, a diminuição do
número de acidentes em locais previamente identificados pelos setores de engenharia e
estatística”.
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Conselho Municipal De Educação De Caraguatatuba Empossa Novos
Membros E Elege Mesa Diretora Do Biênio 2021-2023

O Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba (CME) reuniu-se na última terça-feira
(28/9) na sede da Secretaria Municipal de Educação para a posse dos novos conselheiros
eleitos e indicados para a gestão 2021/2023 e eleição da mesa diretora.
A reunião foi presidida por Sandra Nascimento, Presidente/Conselheira da gestão
2019/2021, que iniciou agradecendo a presença de todos. Em seguida, a secretária
Municipal de Educação, Márcia Paiva, fez uso da palavra, agradecendo a todos e lhes
desejando boas-vindas.
Os membros do CME para a Gestão 2021/2023 tomaram posse conforme as eleições
ocorridas no dia 2 de setembro de 2021, seguindo os atos normativos: Ofício nº 191/2021
– SME de 15 de setembro de 2021; Ofício nº 122/2021- CMDCA; Decreto Municipal nº
1.526, de 17 de setembro de 2021.
Realizada a apresentação dos novos membros, houve uma explanação sobre as
atribuições legais dos ocupantes da mesa diretora e foi iniciada a eleição para composição
da Presidência e Secretaria do CME para o biênio 2021/2023, conforme o Regimento
Interno.
Apresentadas as propostas de cada candidato, ocorreu a votação, ficando eleitos e
empossados Rodolfo Alves de Souza, como Presidente; Paula de Campos Bueno, VicePresidente; Regiane Gomes Souza, 1ª Secretária e Jaqueliny Corina Orteney do
Nascimento, 2ª Secretária.
O CME de Caraguatatuba foi regulamentado pela Lei Municipal 853, de 30 de junho de
2000, alterada pela Lei Municipal 2.354 de 31 de agosto de 2017. Tem por finalidade
assessorar a Prefeitura na formulação da política educacional do município.
Todas as informações sobre o Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba estão
disponíveis no link:
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-aocidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
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Poupatempo Promove Mutirão Para Emissão De RG Nos Sábados De
Outubro

O Poupatempo fará um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de
identidade durante os sábados do mês de outubro, das 13h às 17h, mediante
agendamento prévio no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo
Digital. Serão ofertadas cerca 55 mil vagas distribuídas entre os 85 postos do Estado de
São Paulo. A ação é exclusiva para quem precisa emitir o RG e o agendamento ocorre
sempre nas quintas-feiras anteriores às datas da ação.
No dia 11 de outubro (segunda-feira), véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida e do
Dia das Crianças, o mutirão será feito no expediente normal de cada unidade. No caso do
Poupatempo de Caraguatatuba, das 9h às 17h.
Para o atendimento, é necessário comparecer em um dos postos
Nascimento ou Casamento original e cópia simples, ou mesmo com
tenha sido emitido no Estado de São Paulo. Menores de 16
acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando
identificação com foto.

com a Certidão de
o RG anterior, caso
anos devem estar
um documento de

Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser
acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento,
junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.
O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à
Escola Estadual Colônia dos Pescadores).
Serviço
Mutirão para emissão de RG do Poupatempo
Dias: 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro (sábados)
Horário: das 13h às 17h
Segunda-feira: 11 de outubro (Véspera de feriado) – Das 9h às 17h
Agendamento prévio obrigatório:www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo
Digital

Poupatempo de Caraguatatuba: Avenida Rio Branco, 955 – Indaiá (Em frente à Escola
Estadual Colônia dos Pescadores)
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Avenida Maria De Lourdes Da Silva Kfouri, No Massaguaçu, Recebe
Recapeamento Asfáltico

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nesta sexta-feira (1º/10) recapeamento asfáltico,
através da Operação ‘Tapa Buracos’, na Avenida Maria de Lourdes da Silva Kfouri, no
bairro Massaguaçu, região norte.
A marginal é uma das principais vias de acesso ao bairro e faz ligação com a Rodovia RioSantos (SP 55), tendo bastante movimentação de veículos. Devido à situação crítica das
erosões causadas pelo tempo, foi feito o serviço em uma extensão de 50 metros.
Para a operação foram utilizadas 30 toneladas de material CBUQ (concreto betuminoso
usinado a quente), com apoio de uma retroescavadeira, rolo compressor e três caminhões
trucados para transporte do material. A manutenção foi finalizada no mesmo dia.
Os trabalhos foram executados por uma empresa contratada pela Prefeitura de
Caraguatatuba, com apoio da equipe da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep).
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Prefeitura Inicia Manutenção Na Praça José Marcos De Melo, No
Massaguaçu

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou
nesta semana a manutenção da Praça José Marcos de Melo, no bairro Massaguaçu, região
norte da cidade.
Desde quarta-feira (29/9) a equipe está no local executando serviços de reparos em
rachaduras com cimento e na próxima semana inicia pintura do espaço.
A Praça é bastante frequentada pelos moradores locais, além de comportar uma pista de
skate, atrativa também para população de outros bairros que praticam o esporte.
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Prefeito De Caraguatatuba Participa De Homenagem A Guarda-Vidas

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta quinta-feira (30/9) de uma
homenagem realizada pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) a Guarda-Vidas
que atuam no Litoral Norte.
A solenidade contou, ainda, com a participação do Tenente-Coronel PM Maurício Biloti
Machado Cunha, comandante do GBMar no Estado; Major PM Valdizar Nascimento de
Souza, subcomandante do GBMar; Capitão PM João Batista de Castro Rapaci, Comandante
do 3° Subgrupamento de Bombeiros Marítimo no Litoral Norte; Tenente PM Danilo
Pisaneschi, Comandante do Posto de Bombeiros Guarda- Vidas de Ubatuba; e do vereador
Christian Bota, representando o presidente da Câmara, Tato Aguilar.
A homenagem se deu em função dos atendimentos realizados pelos bombeiros de várias
patentes entre 2020 e 2021 como socorro a vítimas em situação de afogamento,
tentativas de suicídio, escorregamento em costeiras. Foram 35 homenageados com as
láureas.
O capitão Rapaci fez questão de agradecer o prefeito pelo apoio dado desde o início de sua
gestão. “Caraguatatuba é diferente. O senhor sempre faz um pouco a mais para o Corpo de
Bombeiros e GBMar e isso reflete em uma cidade mais segura”.
Ele ainda lembrou que esse período apurado foi bem difícil para os guarda-vidas quando
tudo estava fechado devido à pandemia da Covid e as pessoas resolveram procurar as
praias. “2020 foi o ano mais difícil nesta década para nós, movimento que teríamos em
novembro foi registrado já em agosto, o mesmo ocorrendo em setembro em relação a
dezembro e vocês se empenharam muito, seguraram a onda, com trabalho extra e apoio
de todos, principalmente de familiares”.
Esse também foi o agradecimento do Tenente-Coronel PM Maurício. “O Corpo de
Bombeiros não é o comandante, mas sim os senhores que atendem a população e estão
no caminho do bem. Aos familiares, meus agradecimentos porque essa turma sai sem
saber se vai voltar e vocês estão sempre no apoio”.
O prefeito Aguilar Junior destacou a noite como sendo especial para o reconhecimento do
trabalho realizado não só em Caraguatatuba, mas em todo o Litoral Norte. “Já destacaram
aqui a importância do apoio dentro de casa, mas saibam que aqui vocês tem um prefeito

parceiro. Sofro junto com vocês a cada ocorrência com vítima e falo com o Rapaci para
buscarmos o óbito zero. Também e comemoro a cada salvamento feito por vocês porque
esse trabalho não pode ser mais do que essencial, especialmente na temporada quando
temos nossas praias lotadas”.

Clipping de Notícias: 01/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Litoral Hoje

Sepedi Promove Bate-Papos Virtuais Para Marcar Dia Internacional Do
Idoso

Nesta sexta-feira (1º), no Dia Internacional do Idoso, a Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e do Idoso (Sepedi) realizou dois encontros virtuais.
O primeiro entre o secretário da Sepedi, Amauri Toledo, e a presidente do Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), Adriana Santos.
No bate-papo, a presidente do CMDI disse que as pessoas idosas foram as que mais
sofreram durante a pandemia do novo coronavírus. Seja por serem mais frágeis no que diz
respeito ao sistema imunológico e, principalmente, com o afastamento familiar, privação
do convívio com os amigos e muitos como vítimas de violência.
“Infelizmente, ficamos restritos aos encontros virtuais. Mesmo assim nos deparamos com
a dificuldade dos idosos em lidar com a tecnologia. Mas o Conselho ficou atento aos casos
de violência e todos foram direcionados à equipe técnica da Sepedi que, prontamente,
tomou as devidas providências, inclusive, acionando outras secretarias de apoio”, afirmou.
O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso ressaltou que o corpo técnico
da Sepedi tem realizado mensalmente, em média, 1.100 atendimentos, seja para
acolhimento, realização de cadastro, solicitação de orientações.
“Neste ano, 35 pessoas idosas, após avaliação da situação familiar, foram encaminhadas
às instituições de longa permanência (CLAM, Vila Vicentina e Pró+Vida). Outros 76 casos
foram enviados ao Ministério Público. Também a organização social que cuida do Ciapi
(Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso), o IDGT, tem prestado
atendimento domiciliar a todos os idosos do Centro Dia, com banho, orientações e
fornecimento de alimentação, além de promover várias atividades virtuais nesse período”,
contou.
Toledo, no entanto, destacou que esse momento pelo qual passa a humanidade também
foi de aproximação familiar. “Um novo olhar foi direcionado aos idosos, à sua saúde e bem
estar”, avaliou.
O segundo encontro virtual foi entre os amigos Maria Aparecida Waack, 95 anos, e Marcial
Ribeiro dos Santos Filho, 97 anos, dois idosos ativos e figuras reconhecidas no município.

Além de recordarem fatos da história da cidade e do mundo também deixaram dicas para
ter uma longevidade saudável.
“Mexam com plantas e escutem música. Essas duas tarefas nos ocupam e fazem a mente
trabalhar. Também mantenham contato com os familiares e amigos”, observou Cida
Waack.
O autor de livros, Marcial Ribeiro, concorda com o conselho da amiga. “Aqui, em casa,
tenho uma jabuticabeira que gosto de conversar com ela e fazer minhas orações. Também
devemos cuidar bem da saúde e estarmos sempre com pessoas jovens, ler jornais, ver
noticiários para nos mantermos atualizados e sermos exemplos”, concluiu.
Programação da Semana de Valorização do Idoso
Link de acesso https://www.youtube.com/channel/UC6hSH36ucrwm-Slvc7wb5LQ/videos
Dia 4/10 – 14h – Live: “Pessoa idosa: direito à voz e à escolha”: Yedda Aparecida de
Oliveira Duarte (Graduada em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, mestrado
e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo – área:Gerontologia.)
Dia 5/10 – 9h – Live: Pessoa idosa nos tempos atuais: Gerontóloga Luiza Soeiro; Mestre
em ciências e Especialista em Políticas e Terceiro Setor) e a médica Geriatra, Regina Clara
Gambaro de Abreu.
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Prefeitura De Caraguatatuba Segue Com Revitalização De
Monumentos Históricos Do Município

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração, continua com a
revitalização dos monumentos históricos da cidade, que são considerados pontos turísticos
por atrair um grande número de visitantes.
Na última quinta-feira (30/9), o chafariz, localizado na Rua Thomaz Totti, no Massaguaçu,
recebeu visita da equipe do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística Operacional
da Secretaria de Administração. O monumento construído na década de 60 é um dos
marcos da história do bairro e o chafariz foi construído para fornecer água potável aos
moradores, que anteriormente buscavam água em um rio. O local se tornou ponto de
encontro da comunidade. A ponte próxima ao chafariz também contou com serviços de
limpeza e pintura.
Desde a 2ª quinzena de setembro, servidores do Departamento de Serviços Auxiliares e
Logística Operacional já revitalizaram a Torneira Central, o marco inicial da distribuição de
água encanada no município inaugurada em 1.919 (mas entrou em operação em 1.958),
Coreto da Praça Cândido Motta, Obelisco, e o monumento em forma de vela de barco na
Martim de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma
chance a Paz” (“Give Peace a Chance”).
A revitalização ainda passará pelas Praças do Caiçara, Bíblia e do Rádio Amador, além dos
prédios públicos municipais, entre outros marcos de Caraguatatuba.
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Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de Doces Finos para
Festas e Casamentos

O Fundo Social de Caraguatatuba abre nesta quinta-feira (30) inscrições para curso
gratuito em parceria com o Senai de Doces Finos para Festas e Casamentos. Os
interessados têm até segunda-feira (4/10) para se inscrever. Foram abertas 36 vagas.
As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua José
Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às
16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e
comprovante de residência.
O curso será dividido em três turmas de 12 alunos nos dias de 6 a 14/10, manhã e tarde,
e de 15 a 21/10 no período da manhã, ministrados na Unidade Móvel do Senai, no Centro
da cidade.
No ato da inscrição, os candidatos devem assinar um termo de responsabilidade
declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será
realizado sorteio. No termo também consta que os selecionados serão contatados por
telefone com até cinco dias de antecedência e se Fundo Social não consiga contato, o
candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista.
O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir
durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas
oferecidas dentro do ano vigente.
Fundo Social inicia nova turma
Nesta semana, 24 alunos iniciaram o curso de Doces Finos para Festas e Casamentos,
com inscrições abertas no mês de agosto. A capacitação prepara o profissional com foco
na retomada de eventos, que promete aquecer o setor e a procura por mão de obra deve
ser constante.
Durante o curso serão produzidos diferentes doces finos, com normas técnicas de
qualidade e higiene na manipulação de alimentos, como palha italiana, docinhos de
cenoura, capim limão, queijo com goiabada, de leite em pó, olho de sogra, camafeu,
brigadeiro, beijinho gourmet e creme de avelã.

Os alunos também aprenderão conceito de ‘mise en place’, que significa colocar em
ordem, ou seja, organizar os produtos antes de iniciar a preparação, calcular insumos,
finalizar e decorar doces com banho de fondant e de chocolate, além de técnicas de
embalar, armazenar e transportar para eventos.
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Entra em operação carro com câmera que vai fiscalizar a Zona Azul
em Caraguatatuba

O carro guia equipado com câmera OCR que vai ajudar na fiscalização da Zona Azul entrou
em operação nesta sexta-feira (1/10) em Caraguatatuba. Ele faz parte do pacote da
Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop),
para melhorias no sistema de estacionamento rotativo no município.
Esse veículo passa pelas ruas onde existem a Zona Azul e as seis câmeras que estão
instaladas sobre o teto verificam as placas. No caso de o motorista ter o aplicativo, ele
envia mensagem sobre a falta do tíquete pago; caso não tenha, o sistema do carro avisa
para o veículo retornar ao ponto em 15 minutos e depois disso o agente de trânsito é
avisado.
O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, explica que
esse veículo também é importante porque tem condições de analisar se um carro é
roubado/furtado ou mesmo procurado pela polícia.
Entre outras melhorias apontadas por Giorgeti é que foi feito o fracionamento de 30
minutos logo na primeira hora da compra do tíquete, houve aumento no número de pontos
de vendas, indicação do aplicativo dos locais com mais vagas de estacionamento e opção
de pagamento por crédito e débito após modernização do aplicativo.
“Essas melhorias foram definidas para a renovação do contrato com a empresa, pois
notamos que alguns serviços estavam defasados e orientamos a empresa para que fizesse
as adequações necessárias para facilitar a vida do usuário”, explica o secretário.
Em Caraguatatuba a taxa da Zona Azul por 2 horas custa R$ 4,80, por uma hora sai R$
2,40 e 30 minutos custa R$ 1,20
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Entra Em Operação Carro Com Câmera Que Vai Fiscalizar A Zona Azul
Em Caraguatatuba

O carro guia equipado com câmera OCR que vai ajudar na fiscalização da Zona Azul entrou
em operação nesta sexta-feira (1/10) em Caraguatatuba. Ele faz parte do pacote da
Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop),
para melhorias no sistema de estacionamento rotativo no município.
Esse veículo passa pelas ruas onde existem a Zona Azul e as seis câmeras que estão
instaladas sobre o teto verificam as placas. No caso de o motorista ter o aplicativo, ele
envia mensagem sobre a falta do tíquete pago; caso não tenha, o sistema do carro avisa
para o veículo retornar ao ponto em 15 minutos e depois disso o agente de trânsito é
avisado.
O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, explica que
esse veículo também é importante porque tem condições de analisar se um carro é
roubado/furtado ou mesmo procurado pela polícia.
Entre outras melhorias apontadas por Giorgeti é que foi feito o fracionamento de 30
minutos logo na primeira hora da compra do tíquete, houve aumento no número de pontos
de vendas, indicação do aplicativo dos locais com mais vagas de estacionamento e opção
de pagamento por crédito e débito após modernização do aplicativo.
“Essas melhorias foram definidas para a renovação do contrato com a empresa, pois
notamos que alguns serviços estavam defasados e orientamos a empresa para que fizesse
as adequações necessárias para facilitar a vida do usuário”, explica o secretário.
Em Caraguatatuba a taxa da Zona Azul por 2 horas custa R$ 4,80, por uma hora sai R$
2,40 e 30 minutos custa R$ 1,20.
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Prefeitura Inicia Processo De Reintegração De Funcionários
Exonerados De Concurso Público De 2007

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo de reintegração de funcionários
exonerados do concurso público 01/2007. A decisão foi dada pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um recurso de Mandando de
Segurança de nº 39154-SP. Cerca de 140 funcionários foram exonerados.
A decisão diz: nas razões recursais, assevera-se, em síntese que “o Tribunal Estadual
concedeu parcialmente a ordem (fls. 146/154) para anular a r. sentença que homologou o
acordo engendrado pelo Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por
violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal, contudo, incoerentemente, manteve os servidores afastados até o julgamento de
mérito da ação civil pública, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 798)” (fl.
211e).”
De acordo ainda com a decisão, a ministra e relatora do caso deu provimento ao Mandado
de Segurança, para reformar o acórdão recorrido, com o objetivo de determinar a imediata
reintegração dos servidores públicos afastados.
A administração municipal já foi notificada sobre a decisão do Mandado de Segurança e
iniciou os trâmites administrativos para a reintegração dos funcionários.
Para a volta dos exonerados, é necessário realizar o estudo de impacto orçamentário, que
já está sendo realizado pela Secretaria de Administração e que será encaminhado para a
Secretaria de Fazenda. Além disso, o Departamento de Recursos Humanos já prepara a
posse destes funcionários para a reintegração.
A expectativa da Prefeitura de Caraguatatuba é que dentro das próximas semanas os
trâmites já estejam concluídos e com isso, os funcionários sejam realocados em seus
devidos cargos.
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Força-Tarefa De Fiscalização Impede Realização De ‘Baile Funk’
Clandestino Numa Chácara Em Caraguatatuba

De acordo com a Prefeitura, o evento estava sendo divulgado em redes sociais, mas os
organizadores só informaram o local uma hora antes do início programado.
A força-tarefa que fiscaliza o cumprimento dos protocolos sanitários de combate à
proliferação da Covid-19 impediu na noite deste sábado (02/10), a realização de um “Baile
Funk” numa chácara no bairro Cantagalo em Caraguatatuba.
De acordo com a Prefeitura, o evento estava sendo divulgado em grupos de Whatsapp,
mais os organizadores só informaram o local aos participantes uma hora antes do início
programado do baile funk, neste sábado à noite. Os ingressos estavam à venda pelo valor
de R$ 20,00 e mulheres eram vip. Ainda seria cobrado taxa de R$ 10,00 para quem estive
com bebida na entrada.
Os fiscais das Secretarias de Urbanismo (Postura), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância
Sanitária) receberam denúncia do ‘evento’ e, acompanhados de policiais militares foram
até a chácara e confirmaram flagrante.

Clipping de Notícias: 04/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Repórter Online Litoral

PAT De Caraguatatuba Tem 161 Vagas De Emprego Nesta SegundaFeira (04)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 161
oportunidades de emprego. Entre elas, 30 vagas de Auxiliar Administrativo, 23 vagas para
Eletricista de Força e Controle, 12 vagas para Corretor de Imóveis e 10 para Motorista de
Ônibus.
O PAT destaca que agora 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 e levar RG, CPF, Carteira de
Trabalho, PIS e o currículo. 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: Acabador de mármore e granito, Ajudante de cozinha,
Ajudante de instalação, Apontador de produção, Auxiliar administrativo, Auxiliar de cozinha
em quiosque, Auxiliar de escrita fiscal, Auxiliar de instação de Toldos e Painéis, Auxiliar de
Limpeza, Auxiliar de Limpeza de Embarcações, Auxiliar de Limpeza Predial, Auxiliar de
Limpeza Temporário, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Barman,
Borracheiro, Camareira, Caseiro, Coordenador de Vendas, Corretor de Imóveis, Cozinheiro,
Cozinheiro de Quiosque, Eletricista de Força e Controle, Empregada Doméstica, Funileiro,
Funileiro/Pintor, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Instalador
Técnico de Máquinas de Cartão, Lavador de Automóveis, Lavador de Autos, Mecânico de
Automóvel, Mecânico de Autos, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de
veículos leves, Mecânico Diesel, Montador de Autos, Montador de Esquadrias, Motorista de
Caminhão Munk, Motorista de Ônibus, Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de
Automóveis, Porteiro, Projetista de Móveis, Protético Dentário, Recepcionista, Serralheiro
de Alumínio, Tosadora de pet shop, Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias,
Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor em Ótica e Vendedor Projetista de Vidros
Temperados.
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Caraguatatuba Inaugura Centro De Reabilitação Psiquiátrico Da Casa
De Saúde Stella Maris Neste Domingo

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou neste domingo
(03/10) o Centro de Reabilitação Psiquiátrico da Casa de Saúde Stella Maris (CSSM). O
local funcionará 24 horas por dia e irá receber os pacientes em casos de urgência e
emergência.
A Secretaria de Saúde explica que o espaço possui 10 leitos para internação e conta com
uma equipe multiprofissional que inclui, por exemplo, médico psiquiatra, enfermeiros e
técnicos de enfermagem, além de psicólogo.
O total investido na estrutura do centro psiquiátrico, recurso do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), através da Secretaria de Estado da Saúde, gira em torno de R$ 2
milhões.
Serviço de apoio psiquiátrico
Caraguatatuba conta com diversos dispositivos para atender os pacientes que precisam de
apoio psicológico e psiquiátrico. A porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), por meio das Equipes de Saúde da Família (ESF).
Os pacientes são encaminhados aos equipamentos psiquiátricos: Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS II), Centro de Atenção Psicossocial Álcool – Drogas (CAPS AD),
Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil (ASMIJ) e Centro de Reabilitação (CER).
As urgências e emergências são atendidas pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e
encaminhadas, via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), para
hospitais com atendimento psiquiátrico, seja na cidade ou em outros municípios,
referenciados pela Departamento Regional de Saúde (DRS) – Taubaté.
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Prefeitura de Caraguatatuba segue com revitalização de monumentos
históricos do município

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração, continua com a
revitalização dos monumentos históricos da cidade, que são considerados pontos turísticos
por atrair um grande número de visitantes.
Na última quinta-feira (30/9), o chafariz, localizado na Rua Thomaz Totti, no Massaguaçu,
recebeu visita da equipe do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística Operacional
da Secretaria de Administração. O monumento construído na década de 60 é um dos
marcos da história do bairro e o chafariz foi construído para fornecer água potável aos
moradores, que anteriormente buscavam água em um rio. O local se tornou ponto de
encontro da comunidade. A ponte próxima ao chafariz também contou com serviços de
limpeza e pintura.
Desde a 2ª quinzena de setembro, servidores do Departamento de Serviços Auxiliares e
Logística Operacional já revitalizaram a Torneira Central, o marco inicial da distribuição de
água encanada no município inaugurada em 1.919 (mas entrou em operação em 1.958),
Coreto da Praça Cândido Motta, Obelisco, e o monumento em forma de vela de barco na
Martim de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma
chance a Paz” (“Give Peace a Chance”).
A revitalização ainda passará pelas Praças do Caiçara, Bíblia e do Rádio Amador, além dos
prédios públicos municipais, entre outros marcos de Caraguatatuba.
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Prefeitura inicia processo de reintegração de funcionários exonerados de
concurso público de 2007

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo de reintegração de funcionários
exonerados do concurso público 01/2007. A decisão foi dada pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um recurso de Mandando de
Segurança de nº 39154-SP. Cerca de 140 funcionários foram exonerados.
A decisão diz: nas razões recursais, assevera-se, em síntese que “o Tribunal Estadual
concedeu parcialmente a ordem (fls. 146/154) para anular a r. sentença que homologou o
acordo engendrado pelo Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por
violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal, contudo, incoerentemente, manteve os servidores afastados até o julgamento de
mérito da ação civil pública, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 798)” (fl.
211e).”
De acordo ainda com a decisão, a ministra e relatora do caso deu provimento ao Mandado
de Segurança, para reformar o acórdão recorrido, com o objetivo de determinar a imediata
reintegração dos servidores públicos afastados.
A administração municipal já foi notificada sobre a decisão do Mandado de Segurança e
iniciou os trâmites administrativos para a reintegração dos funcionários.
Para a volta dos exonerados, é necessário realizar o estudo de impacto orçamentário, que
já está sendo realizado pela Secretaria de Administração e que será encaminhado para a
Secretaria de Fazenda. Além disso, o Departamento de Recursos Humanos já prepara a
posse destes funcionários para a reintegração.
A expectativa da Prefeitura de Caraguatatuba é que dentro das próximas semanas os
trâmites já estejam concluídos e com isso, os funcionários sejam realocados em seus
devidos cargos.
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia implantação de redutores eletrônicos de
velocidade

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao
Cidadão (Semop), iniciou a instalação de equipamentos eletrônicos de redução de
velocidade. Serão 20 aparelhos na região central e na região sul.
O serviço é realizado pela empresa DCT, vencedora do processo licitatório e o contrato é
válido por 12 meses, podendo ser renovado. São três tipos de equipamentos a serem
implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, as chamadas lombadas
eletrônicas com marcação de velocidade em visores, Controladores Eletrônicos Misto –
CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores Eletrônicos de Velocidade CEV, os
radares tradicionais.
De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur
Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia.
Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner
com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da
Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão).
Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira
da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof.
Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista.
Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador)
próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam
pelo trecho.
De acordo com o secretário da Semop, Marcel Giorgeti, a contratação visa auxiliar a
situação da fiscalização de trânsito, no que tange a implantação de sensores de detecção
das desobediências às regulamentações e regras de trânsito, visando manter resguardada
a fiscalização nas vias do município.
“Visamos, também, a redução de velocidade e, consequentemente, a diminuição do
número de acidentes em locais previamente identificados pelos setores de engenharia e
estatística”.
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Entra em operação carro com câmera que vai fiscalizar a Zona Azul em
Caraguatatuba

O carro guia equipado com câmera OCR que vai ajudar na fiscalização da Zona Azul entrou
em operação nesta sexta-feira (1/10) em Caraguatatuba. Ele faz parte do pacote da
Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop),
para melhorias no sistema de estacionamento rotativo no município.
Esse veículo passa pelas ruas onde existem a Zona Azul e as seis câmeras que estão
instaladas sobre o teto verificam as placas. No caso de o motorista ter o aplicativo, ele
envia mensagem sobre a falta do tíquete pago; caso não tenha, o sistema do carro avisa
para o veículo retornar ao ponto em 15 minutos e depois disso o agente de trânsito é
avisado.
O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, explica que
esse veículo também é importante porque tem condições de analisar se um carro é
roubado/furtado ou mesmo procurado pela polícia.
Entre outras melhorias apontadas por Giorgeti é que foi feito o fracionamento de 30
minutos logo na primeira hora da compra do tíquete, houve aumento no número de pontos
de vendas, indicação do aplicativo dos locais com mais vagas de estacionamento e opção
de pagamento por crédito e débito após modernização do aplicativo.
“Essas melhorias foram definidas para a renovação do contrato com a empresa, pois
notamos que alguns serviços estavam defasados e orientamos a empresa para que fizesse
as adequações necessárias para facilitar a vida do usuário”, explica o secretário.
Em Caraguatatuba a taxa da Zona Azul por 2 horas custa R$ 4,80, por uma hora sai R$
2,40 e 30 minutos custa R$ 1,20.
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Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba empossa novos
membros e elege mesa diretora do biênio 2021-2023

O Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba (CME) reuniu-se na última terça-feira
(28/9) na sede da Secretaria Municipal de Educação para a posse dos novos conselheiros
eleitos e indicados para a gestão 2021/2023 e eleição da mesa diretora.
A reunião foi presidida por Sandra Nascimento, Presidente/Conselheira da gestão
2019/2021, que iniciou agradecendo a presença de todos. Em seguida, a secretária
Municipal de Educação, Márcia Paiva, fez uso da palavra, agradecendo a todos e lhes
desejando boas-vindas.
Os membros do CME para a Gestão 2021/2023 tomaram posse conforme as eleições
ocorridas no dia 2 de setembro de 2021, seguindo os atos normativos: Ofício nº 191/2021
– SME de 15 de setembro de 2021; Ofício nº 122/2021- CMDCA; Decreto Municipal nº
1.526, de 17 de setembro de 2021.
Realizada a apresentação dos novos membros, houve uma explanação sobre as
atribuições legais dos ocupantes da mesa diretora e foi iniciada a eleição para composição
da Presidência e Secretaria do CME para o biênio 2021/2023, conforme o Regimento
Interno.
Apresentadas as propostas de cada candidato, ocorreu a votação, ficando eleitos e
empossados Rodolfo Alves de Souza, como Presidente; Paula de Campos Bueno, VicePresidente; Regiane Gomes Souza, 1ª Secretária e Jaqueliny Corina Orteney do
Nascimento, 2ª Secretária.
O CME de Caraguatatuba foi regulamentado pela Lei Municipal 853, de 30 de junho de
2000, alterada pela Lei Municipal 2.354 de 31 de agosto de 2017. Tem por finalidade
assessorar a Prefeitura na formulação da política educacional do município.
Todas as informações sobre o Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba estão
disponíveis no link:
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-aocidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
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Avenida Maria de Lourdes da Silva Kfouri, no Massaguaçu, recebe
recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nesta sexta-feira (1º/10) recapeamento asfáltico,
através da Operação ‘Tapa Buracos’, na Avenida Maria de Lourdes da Silva Kfouri, no
bairro Massaguaçu, região norte.
A marginal é uma das principais vias de acesso ao bairro e faz ligação com a Rodovia RioSantos (SP 55), tendo bastante movimentação de veículos. Devido à situação crítica das
erosões causadas pelo tempo, foi feito o serviço em uma extensão de 50 metros.
Para a operação foram utilizadas 30 toneladas de material CBUQ (concreto betuminoso
usinado a quente), com apoio de uma retroescavadeira, rolo compressor e três caminhões
trucados para transporte do material. A manutenção foi finalizada no mesmo dia.
Os trabalhos foram executados por uma empresa contratada pela Prefeitura de
Caraguatatuba, com apoio da equipe da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep).
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Caraguatatuba inaugura Centro de Reabilitação Psiquiátrico da Casa de
Saúde Stella Maris neste domingo

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, inaugura neste domingo
(3) o Centro de Reabilitação Psiquiátrico da Casa de Saúde Stella Maris (CSSM). O local
funcionará 24 horas por dia e irá receber os pacientes em casos de urgência e
emergência.
A Secretaria de Saúde explica que o espaço possui 10 leitos para internação e conta com
uma equipe multiprofissional que inclui, por exemplo, médico psiquiatra, enfermeiros e
técnicos de enfermagem, além de psicólogo.
O total investido na estrutura do centro psiquiátrico, recurso do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), através da Secretaria de Estado da Saúde, gira em torno de R$ 2
milhões.
Serviço de apoio psiquiátrico
Caraguatatuba conta com diversos dispositivos para atender os pacientes que precisam de
apoio psicológico e psiquiátrico. A porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), por meio das Equipes de Saúde da Família (ESF).
Os pacientes são encaminhados aos equipamentos psiquiátricos: Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS II), Centro de Atenção Psicossocial Álcool – Drogas (CAPS AD),
Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil (ASMIJ) e Centro de Reabilitação (CER).
As urgências e emergências são atendidas pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e
encaminhadas, via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), para
hospitais com atendimento psiquiátrico, seja na cidade ou em outros municípios,
referenciados pela Departamento Regional de Saúde (DRS) – Taubaté.
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Airbnb e Estado reforçam Caraguatatuba como destino turístico

A Plataforma Airbnb, em parceria com a Secretaria de Turismo, por meio do Programa São
Paulo para Todos, criou um programa para melhor divulgação dos destinos paulistas no
Estado, cada um com sua característica. Caraguatatuba aparece como um dos destinos
turísticos de Paisagens Deslumbrantes.
Com isso, o município ganha ainda mais divulgação e as pessoas podem curtir as
paisagens litorâneas de tirar o fôlego, testemunhar um pôr do sol fantástico e criar
memórias para o resto da vida.
A secretária de Turismo Maria Fernanda Galter Reis destaca que essa parceria e a
divulgação são muito importante porque a cidade ganha mais espaço e visibilidade,
principalmente porque são os hotéis cadastrados que aparecem na plataforma. “Com isso
a tendência é vir mais turistas para cidade, que ganha visibilidade sendo divulgada em
todo país e também no exterior, onde a ação da plataforma é muito forte”.
No site da Airbnb é possível encontrar várias acomodações de hotéis parceiros onde há
mais de 300 acomodações cadastradas e, em uma escala de 5, a média de avaliação das
estadias é de 4.8 estrelas.
No site também é possível ver qual o tipo de espaço a acomodação tem, para quantos
hóspedes o espaço está disponível, quantos quartos e quantas camas há e também se
tem se tem banheiro e cozinha.
Para acessar essa ação no site basta clicar aqui e escolher o melhor destino para relaxar e
aproveitar um belo pôr do sol.
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Poupatempo promove mutirão para emissão de RG nos sábados de outubro

O Poupatempo fará um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de
identidade durante os sábados do mês de outubro, das 13h às 17h, mediante
agendamento prévio no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo
Digital. Serão ofertadas cerca 55 mil vagas distribuídas entre os 85 postos do Estado de
São Paulo. A ação é exclusiva para quem precisa emitir o RG e o agendamento ocorre
sempre nas quintas-feiras anteriores às datas da ação.
No dia 11 de outubro (segunda-feira), véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida e do
Dia das Crianças, o mutirão será feito no expediente normal de cada unidade. No caso do
Poupatempo de Caraguatatuba, das 9h às 17h.
Para o atendimento, é necessário comparecer em um dos postos
Nascimento ou Casamento original e cópia simples, ou mesmo com
tenha sido emitido no Estado de São Paulo. Menores de 16
acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando
identificação com foto.

com a Certidão de
o RG anterior, caso
anos devem estar
um documento de

Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser
acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento,
junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.
O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à
Escola Estadual Colônia dos Pescadores).
Serviço
Mutirão para emissão de RG do Poupatempo
Dias: 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro (sábados)
Horário: das 13h às 17h
Segunda-feira: 11 de outubro (Véspera de feriado) – Das 9h às 17h
Agendamento prévio obrigatório: www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo
Digital
Poupatempo de Caraguatatuba: Avenida Rio Branco, 955 – Indaiá (Em frente à Escola
Estadual Colônia dos Pescadores).
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Caraguatatuba inaugura Centro de Reabilitação Psiquiátrico da Casa
de Saúde Stella Maris neste domingo (3)

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, inaugura neste domingo
(3) o Centro de Reabilitação Psiquiátrico da Casa de Saúde Stella Maris (CSSM). O local
funcionará 24 horas por dia e irá receber os pacientes em casos de urgência e
emergência.
A Secretaria de Saúde explica que o espaço possui 10 leitos para internação e conta com
uma equipe multiprofissional que inclui, por exemplo, médico psiquiatra, enfermeiros e
técnicos de enfermagem, além de psicólogo.
O total investido na estrutura do centro psiquiátrico, recurso do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), através da Secretaria de Estado da Saúde, gira em torno de R$ 2
milhões.
Serviço de apoio psiquiátrico
Caraguatatuba conta com diversos dispositivos para atender os pacientes que precisam de
apoio psicológico e psiquiátrico. A porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), por meio das Equipes de Saúde da Família (ESF).
Os pacientes são encaminhados aos equipamentos psiquiátricos: Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS II), Centro de Atenção Psicossocial Álcool – Drogas (CAPS AD),
Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil (ASMIJ) e Centro de Reabilitação (CER).
As urgências e emergências são atendidas pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e
encaminhadas, via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), para
hospitais com atendimento psiquiátrico, seja na cidade ou em outros municípios,
referenciados pela Departamento Regional de Saúde (DRS) – Taubaté.
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Poupatempo de Caraguatatuba promove mutirão para emissão de RG
nos sábados de outubro

O Poupatempo fará um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de
identidade durante os sábados do mês de outubro, das 13h às 17h, mediante
agendamento prévio no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo
Digital. Serão ofertadas cerca 55 mil vagas distribuídas entre os 85 postos do Estado de
São Paulo. A ação é exclusiva para quem precisa emitir o RG e o agendamento ocorre
sempre nas quintas-feiras anteriores às datas da ação.
No dia 11 de outubro (segunda-feira), véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida e do
Dia das Crianças, o mutirão será feito no expediente normal de cada unidade. No caso do
Poupatempo de Caraguatatuba, das 9h às 17h.
Para o atendimento, é necessário comparecer em um dos postos
Nascimento ou Casamento original e cópia simples, ou mesmo com
tenha sido emitido no Estado de São Paulo. Menores de 16
acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando
identificação com foto.

com a Certidão de
o RG anterior, caso
anos devem estar
um documento de

Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser
acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento,
junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.
O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à
Escola Estadual Colônia dos Pescadores).
Serviço
Mutirão para emissão de RG do Poupatempo
Dias: 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro (sábados)
Horário: das 13h às 17h
Segunda-feira: 11 de outubro (Véspera de feriado) – Das 9h às 17h

Agendamento prévio obrigatório: www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo
Digital
Poupatempo de Caraguatatuba: Avenida Rio Branco, 955 – Indaiá (Em frente à Escola
Estadual Colônia dos Pescadores)
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia processo de reintegração de
funcionários exonerados de concurso público de 2007

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo de reintegração de funcionários
exonerados do concurso público 01/2007. A decisão foi dada pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um recurso de Mandando de
Segurança de nº 39154-SP. Cerca de 140 funcionários foram exonerados.
A decisão diz: nas razões recursais, assevera-se, em síntese que “o Tribunal Estadual
concedeu parcialmente a ordem (fls. 146/154) para anular a r. sentença que homologou o
acordo engendrado pelo Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por
violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal, contudo, incoerentemente, manteve os servidores afastados até o julgamento de
mérito da ação civil pública, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 798)” (fl.
211e).”
De acordo ainda com a decisão, a ministra e relatora do caso deu provimento ao Mandado
de Segurança, para reformar o acórdão recorrido, com o objetivo de determinar a imediata
reintegração dos servidores públicos afastados.
A administração municipal já foi notificada sobre a decisão do Mandado de Segurança e
iniciou os trâmites administrativos para a reintegração dos funcionários.
Para a volta dos exonerados, é necessário realizar o estudo de impacto orçamentário, que
já está sendo realizado pela Secretaria de Administração e que será encaminhado para a
Secretaria de Fazenda. Além disso, o Departamento de Recursos Humanos já prepara a
posse destes funcionários para a reintegração.
A expectativa da Prefeitura de Caraguatatuba é que dentro das próximas semanas os
trâmites já estejam concluídos e com isso, os funcionários sejam realocados em seus
devidos cargos.
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Airbnb e Estado reforçam Caraguatatuba como destino turístico

A Plataforma Airbnb, em parceria com a Secretaria de Turismo, por meio do Programa São
Paulo para Todos, criou um programa para melhor divulgação dos destinos paulistas no
Estado, cada um com sua característica. Caraguatatuba aparece como um dos destinos
turísticos de Paisagens Deslumbrantes.
Com isso, o município ganha ainda mais divulgação e as pessoas podem curtir as
paisagens litorâneas de tirar o fôlego, testemunhar um pôr do sol fantástico e criar
memórias para o resto da vida.
A secretária de Turismo Maria Fernanda Galter Reis destaca que essa parceria e a
divulgação são muito importante porque a cidade ganha mais espaço e visibilidade,
principalmente porque são os hotéis cadastrados que aparecem na plataforma. “Com isso
a tendência é vir mais turistas para cidade, que ganha visibilidade sendo divulgada em
todo país e também no exterior, onde a ação da plataforma é muito forte”.
No site da Airbnb é possível encontrar várias acomodações de hotéis parceiros onde há
mais de 300 acomodações cadastradas e, em uma escala de 5, a média de avaliação das
estadias é de 4.8 estrelas.
No site também é possível ver qual o tipo de espaço a acomodação tem, para quantos
hóspedes o espaço está disponível, quantos quartos e quantas camas há e também se
tem se tem banheiro e cozinha.
Para acessar essa ação no site basta clicar aqui e escolher o melhor destino para relaxar e
aproveitar um belo pôr do sol.
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Médica geriatra, Dra. Regina Clara Gambaro participa de Live em
programação virtual que marca a Semana de Valorização do Idoso
O objetivo principal dessa data é o de sensibilizar a sociedade para as questões do
envelhecimento

Nesta sexta-feira (1º), no Dia Internacional do Idoso, a Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e do Idoso (Sepedi) de Caraguatatuba dá início a uma programação virtual
para marcar a importância da data. A iniciativa visa difundir a valorização e a
conscientização da pessoa idosa trazendo diversas temáticas nos dias 1, 4 e 5 de outubro
com diversas personalidades.
A médica geriatra, Dra. Regina Clara Gambaro de Abreu, que atende na Multiclínica
Caraguá, participa da programação no dia 5, terça-feira. A Live que acontece às 9h será um
bate-papo com muita informação relevante entre a geriatra e a Gerontóloga, Luiza Soeiro,
sobre a pessoa idosa nos tempos atuais.
Dra. Regina é formada EM GERIATRIA pela Universidade Federal de São Paulo, realizou sua
graduação na Universidade São Francisco em Bragança Paulista e concluiu a Residência
em Clínica Médica na PUC-SP em 2000. Ela FOI Médica afiliada da Disciplina de Geriatria e
Gerontologia da Universidade Federal de São Paulo. DE 2002 até 2015. Atualmente, ela
presta atendimento em clínica há mais de 15 anos.
Dia Internacional
O Dia Internacional da Terceira Idade foi instituído pela Organização das Nações Unidas
(ONU), em 1991.
O objetivo principal dessa data é o de sensibilizar a sociedade para as questões do
envelhecimento, destacando a necessidade de proteção, cuidados e valorização para com
essa população.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosos as pessoas com mais de 65
anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em
desenvolvimento.
A expectativa de vida média no Brasil é de 72 anos para homens e 79 anos para mulheres,
de acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE. De acordo com o Ministério da
Saúde, em 2030, o número de idosos no Brasil irá ultrapassar pela primeira vez o número

de crianças de 0 a 14 anos. Esses dados apontam que a população irá viver mais e que
pensar na qualidade de vida em longo prazo se torna essencial.
Programação da Semana de Valorização do Idoso
Link de acesso https://www.youtube.com/channel/UC6hSH36ucrwm-Slvc7wb5LQ/videos
Dia 1º/10 – 9h – Live com secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso,
Amauri Toledo, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos do idoso, Adriana Santos
10h – Live “Histórias de reencontros”: Aparecida Waack e Marcial Ribeiro dos Santos Filho
(Autor de livros)
Dia 4/10 – 14h – Live: “Pessoa idosa: direito à voz e à escolha”: Yedda Aparecida de
Oliveira Duarte (Graduada em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, mestrado
e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo – área:Gerontologia.)
Dia 5/10 – 9h – Live: Pessoa idosa nos tempos atuais: Gerontóloga Luiza Soeiro ; Mestre
em ciências e Especialista em Políticas e Terceiro Setor) e a médica Geriatra, Regina Clara
Gambaro de Abreu.
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Caraguatatuba monitora bairros da Costa Sul após denúncias de
desmatamentos e construções irregulares
Foram realizados monitoramentos por drone

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e apoio da Polícia
Militar, realizou operações integradas e conjuntas nesta semana, em bairros da Costa Sul
do município, para averiguar denúncias de desmatamentos e construções irregulares.
Foram realizados monitoramentos por drone e controle de áreas de invasões, sendo
localizada uma nova estrutura de madeira, em meio à mata do bairro Barra do Una,
demolida de imediato, Lei Municipal 2.256/2013. No ato da demolição não havia ninguém
no local.
A região segue monitorada para evitar novas degradações ambientais e novas construções
irregulares.
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Poupatempo de Caraguatatuba realiza mutirão para emissão de RG
em outubro
O mutirão é apenas para carteira de identidade

O Poupatempo de Caraguatatuba está realizando um mutirão de RG para atender às
solicitações de carteiras de identidade durante os sábados do mês de outubro, das 13h às
17h, mediante agendamento prévio no portal ou aplicativo Poupatempo Digital.
No dia 11 de outubro (segunda-feira), véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida e do
Dia das Crianças, o mutirão será feito no expediente normal de cada unidade. No caso do
Poupatempo de Caraguatatuba, das 9h às 17h.
Para o atendimento, é necessário comparecer em um dos postos
Nascimento ou Casamento original e cópia simples, ou mesmo com
tenha sido emitido no Estado de São Paulo. Menores de 16
acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando
identificação com foto.
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um documento de

Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser
acessada pelo link, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento
de identificação do responsável, com a mesma assinatura.
O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à
Escola Estadual Colônia dos Pescadores).
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Centro de Reabilitação Psiquiátrica da Casa de Saúde Stella Maris é
inaugurado em Caraguatatuba
O centro irá atender casos de urgência e emergência durante 24 horas por dia

A Prefeitura de Caraguatatuba inaugurou, neste domingo (3), o Centro de Reabilitação
Psiquiátrica da Casa de Saúde Stella Maris. De acordo com a Secretaria de Saúde, o centro
irá atender casos de urgência e emergência durante 24 horas por dia, com 10 leitos de
internação e com uma equipe que inclui médicos psiquiatras, enfermeiros, técnicos de
enfermagem e psicólogos.
O investimento feito pela Secretaria de Estado da Saúde, através de recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), gira em torno de R$ 2 milhões.
A prefeitura ainda informou, que Caraguatatuba conta com diversos dispositivos para
atender os pacientes que precisam de apoio psicológico e psiquiátrico, como as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) e as Equipes de Saúde da Família (ESF).
Na cidade, os pacientes são encaminhados aos equipamentos psiquiátricos: Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS II), Centro de Atenção Psicossocial Álcool – Drogas (CAPS AD),
Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil (ASMIJ) e Centro de Reabilitação (CER).
As urgências e emergências são atendidas pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e
encaminhadas, via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), para
hospitais com atendimento psiquiátrico, seja na cidade ou para Taubaté, que é um dos
municípios referenciados pela Departamento Regional de Saúde (DRS).
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CARAGUATATUBA RECEBE TORNEIO REGIONAL DE NATAÇÃO NO DIA
16 DE OUTUBRO

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, organiza
em conjunto com a Federação Aquática Paulista, o Torneio Regional de Natação. O
campeonato está marcado para o dia 16 de outubro, na piscina do Centro Esportivo Ubaldo
Gonçalves (CEMUG), a partir das 9h.
“Queremos cada vez mais receber eventos como esse. Além de fomentar o esporte na
nossa cidade, coloca Caraguatatuba no mapa da natação brasileira”, disse o prefeito
Aguilar Junior.
A competição vai inaugurar os novos equipamentos da piscina do CEMUG. Durante os
últimos meses, a Secretaria de Esportes realizou a manutenção de toda casa de máquinas
e trocou a iluminação do espaço para lâmpadas LED, além de ter instalado novos
aquecedores.
As inscrições deverão ser realizadas no site da Federação Aquática Paulista
(www.aquaticapaulista.org.br) por meio do sistema de inscrições on-line. De acordo com a
organização, os atletas podem se inscrever até o dia 8 de outubro ou até que o limite de
200 atletas inscritos seja atingido.
A competição terá nove categorias, sendo Petiz I (11 anos), Petiz II (12 anos), Infantil I (13
anos), Infantil II (14 anos), Juvenil I (15 anos), Juvenil II (16 anos), Júnior I (17 anos), Júnior
II (18 e 19 anos), Sênior (a partir dos 20 anos).
“Tenho um compromisso com o prefeito Aguilar Junior de evoluir o nível técnico dos nossos
atletas. A equipe de natação de Caraguatatuba é uma das melhores do Brasil e tenho
certeza que faremos uma grande competição”, avalia Edvaldo Ormindo, secretário de
Esportes e Recreação.
As provas do torneio serão disputadas em etapa única, em um dia de competição. Sempre
havendo provas finais, não havendo séries eliminatórias, nas datas previamente marcadas
para sua disputa.
Cada atleta poderá participar de até três provas durante o torneio. Caso ao atleta seja
inscrito em 4 provas ou mais, serão cortadas as últimas provas do programa do nadador.

O Torneio Regional de Natação terá as seguintes provas: 1500m Livres (para federados),
50m Livres, 100m Borboleta, 200m Costas, 100m Peito, 200m Livre, 200m Medley, 50m
Costas, 400m Livre, 50m Borboleta, 200m Peito, 100m Costas, 200m Borboleta, 100m
Livre, 50m Peito, 800m Livre, 50m Peito, 800m Livre e 400m Medley.
O regulamento completo da competição pode ser encontrado no mesmo site das
inscrições, presente anteriormente neste texto.
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