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Centro de Reabilitação Psiquiátrico é inaugurado na Casa de Saúde
Stella Maris, em Caraguatatuba

Caraguatatuba agora conta com um Centro de Reabilitação Psiquiátrico para atender
pacientes em situação de urgência e emergência. Ele está instalado na Casa de Saúde
Stella Maris (CSSM) e foi entregue na manhã do último domingo (3).
Participaram da entrega o prefeito Aguilar Junior, o secretário de Saúde Gustavo Boher e o
representante do Instituto Pequenas Missionárias Maria Imaculada (IPMMI) Euler
Baumgratz.
Em seu discurso, Baumgratz destacou a importância da parceria entre Prefeitura e o
instituto e afirmou que o centro psiquiátrico representa a renovação. Ele também
enalteceu a atuação em relação à CSSM. “Nós trabalhávamos descalços, mas o prefeito
veio e calçou nossos pés”.
O secretário reforçou a importância da CSSM no município e disse que o apoio e incentivo
do prefeito contribuem para o avanço da saúde. “Com esse novo espaço, nós avançamos
mais uma vez; é mais um passo importante na luta de oferecer o melhor à população”.
Para o prefeito Aguilar Junior, a obra é um grande marco e se lembrou da dificuldade de
prestar atendimento às crises dos pacientes psiquiátricos. “Antes era desafiador deixar os
pacientes não psiquiátricos com os que eram”.
O prefeito também ressaltou os investimentos feitos na CSSM durante seus cinco anos de
gestão. “Isso representa respeito com a maior unidade de saúde do Litoral Norte”, disse.
O espaço, que foi financiado pelo Governo do Estado, será custeado pelo município. Ele
funcionará 24 horas por dia, além de ser amplo e possuir dez leitos para receber pacientes
de maneira humanizada.
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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PAT de Caraguatatuba começa a semana com 161 vagas de emprego

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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Processo seletivo da Prefeitura de Caraguatatuba seleciona 40
candidatos para curso de Guarda-Vidas Temporários

Ao todo, 40 candidatos iniciam o curso de Guarda-VidasTemporários (GVTs) da Prefeitura
de Caraguatatuba na quarta-feira (6), no Posto de Bombeiros Marítimo da Praia Martim de
Sá. O processo seletivo para contratação de 24 guarda-vidas temporários contou com a
participação de 75 pessoas de ambos os sexos na manhã desta segunda-feira (4), no
Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia.
O curso de 24 dias envolve aulas teóricas, práticas e estágios supervisionados, além de
avaliações do conteúdo passado aos alunos no período. No final do treinamento será
obtida uma média geral dos selecionados, levando em consideração os descontos de nota
por faltas disciplinares, ausências e atrasos cometidos pelos alunos durante o tempo de
curso.
A primeira etapa do processo seletivo, de caráter eliminatório, consistiu em completar um
percurso de 1 km, correndo ou andando em, no máximo, oito minutos, sem atribuição de
pontuação. Na etapa natatória de caráter classificatório e eliminatório, os candidatos
nadaram 200 metros na piscina, em qualquer estilo, sem meios auxiliares em, no máximo,
seis minutos.
Os 24 aprovados trabalharão na prevenção de afogamentos nas praias do município
durante a temporada de verão 2021/2022, sob a supervisão do Grupamento de
Bombeiros Marítimos (GBMar). O contrato terá quatro meses de duração, a partir de 12 de
novembro de 2021, no final de semana do feriado de Proclamação da República (15 de
novembro), com carga de 40 horas/semanais ou turno de revezamento de 12hx36h,
salário de R$ 1.589,00, além de benefícios como vales transporte, alimentação e refeição.
Além dos 24 GVTs contratados pela Prefeitura Municipal, outros 20 Guarda-Vidas por
Tempo Determinado (GVTD), selecionados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, também atuarão na Operação Praia Segura 2021/2022.
O resultado final sairá no dia 4 de novembro, no Diário Oficial, site da prefeitura e no 4º
Subgrupamento do 11º Grupamento de Bombeiros Militar, no Indaiá. O edital completo da
seleção foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 30 de agosto.

A Sede do 3º Sub Grupamento de Bombeiros Marítimo fica na Avenida José Herculano,
7.495, no Travessão (Subprefeitura do Porto Novo). O telefone é (12) 3887-3151. O Posto
de Bombeiros Marítimo da Praia Martim de Sá está localizado na Avenida Dr. Aldino
Schiavi, 600, na Martim de Sá. Mais informações no telefone (12) 3888-2960. O
atendimento ao público é das 9h às 18h.
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Justiça valida Concurso Público de 2007 em Caraguá

O Superior Tribunal de Justiça – STJ – validou, após 14 anos o Concurso Público da
Prefeitura de Caraguatatuba, que nomeou, empossou e posteriormente exonerou 134
Servidores aprovados na época, quando acusações de fraude levaram o evento ao
cancelamento. Ao mesmo tempo alguns fatores primários do Direito não foram levados em
conta, o que valeu a validação. A Prefeitura prepara o retorno destes Servidores.
Tendo como Relatora a Ministra Regina Helena Costa, foi julgado em 27 de Setembro o
Recurso do Mandado de Segurança, sendo o Advogado da Prefeitura na época o exSecretário Ricardo Romera.
O julgamento se deu por Recurso Interposto por Denise Melo Figueiredo contra o Acordão
da 5ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJESP –
que cancelou o único Concurso Público feito naquele ano pela Prefeitura, que na época
tinha como gestor o ex-Prefeito José Pereira de Aguilar, pai do atual Prefeito de
Caraguatatuba.
Em 2007 a Prefeitura realizou um único Concurso Público naquela gestão (2005/2008),
para o provimento de 269 cargos em diversas funções das várias Secretarias Municipais
existentes na época. O cancelamento se deu devido a acusações e denúncias de fraude
das mais variadas. Chegou-se a dizer que cópias da prova foram entregues na casa de
algumas pessoas e outras já com os resultados.
As denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público, que na época pediu o
cancelamento do evento, o que se deu após 60 dias da divulgação do resultado e da
nomeação de pelo menos 134 pessoas aprovadas em diversos cargos, que
imediatamente, após nomeadas e empossadas, foram sumariamente exoneradas.
Nas contrarrazões apresentadas pela Prefeitura em defesa do Concurso Público foi a não
observância, da parte do TJESP do contraditório, da ampla defesa e do processo legal, bem
como os candidatos exonerados que não foram ouvidos. A Ministra Relatora finaliza a sua
sentença dando provimento ao Recurso impetrado pela Prefeitura, com a imediata
reintegração dos Servidores exonerados na época, ou seja, a 14 anos.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Comunicação a Prefeitura já está ciente
da sentença da Ministra Relatora e consequentemente, iniciou os trâmites administrativos
necessários para o retorno dos 134 Servidores. Para efetivar este retorno será necessário

um estudo de impacto orçamentário entre as Secretarias de Administração e Finanças. O
Departamento de Recursos Humanos também participará deste trabalho de retorno, pois
estará preparando a reintegração, através da posse, destes Servidores. Toda esta
preparação deverá estar pronta nas próximas semanas, com a recolocação dos aprovados
que foram exonerados nos cargos ao qual concorreram.
A Prefeitura não explicou se os 134 Servidores exonerados receberão, como forma de
compensação, os valores de seus salários nos últimos 14 anos devido ao cancelamento
feito pela Justiça ou se a sua vida funcional terá início após a nova nomeação e posse,
como se tivessem sido aprovados num Concurso Público este ano.

Clipping de Notícias: 01/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: O Vale

Caraguá: idosos 60+ e profissionais da saúde passam a receber a
terceira dose contra a Covid-19
Imunossuprimidos graves também podem tomar o imunizante a partir dos 18 anos

No início desta semana, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Sesau
(Secretaria de Saúde), começou a aplicar a 3ª dose do imunizante contra a Covid-19 em
idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde que estejam atuando na linha de
frente do combate ao novo coronavírus. Além disso, a Sesau reforça que imunossuprimidos
graves podem também tomar a dose de reforço a partir dos 18 anos.
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!
Aos idosos e profissionais da saúde, o intervalo entre a 2ª e a 3ª dose deve ser, no mínimo,
de seis meses. Já para imunossuprimidos, o intervalo pode ser de apenas 28 dias.
A Sesau do município disse, em nota, que "é muito importante ressaltar que todos os
imunizantes disponíveis na rede pública de saúde são seguros, eficazes e podem ser
utilizados como terceira dose", sugerindo que, possivelmente, serão feitas
intercambialidades entre marcas como Astrazeneca e Pfizer -- ação já aprovada pelo MS
(Ministério da Saúde).
Aplicação.
Atualmente, apenas profissionais de saúde de cinco instituições caraguatatubenses
poderão tomar a dose adicional. Confira: CSSM (Casa de Saúde Stella Maris), HRLN
(Hospital Regional do Litoral Norte), Hospital Santos Dumont - Unimed, UPA Covid e Samu.
A vacinação ocorre no próprio local de trabalho do profissional.
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Tabatinga lidera taxa de infestação do mosquito da dengue

O bairro da Tabatinga, um dos mais nobres de Caraguatatuba, lidera a taxa de infestação
do mosquito Aedes aegypti no município, segundo dados da Secretaria de Saúde de
Caraguatatuba.
Na Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada durante o mês de setembro, pelos
agentes do controle de dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a área ‘1’, que
corresponde à região do bairro Tabatinga, na região norte, obteve a taxa 2,33% a mais alta
de infestação do município.
A partir desta segunda-feira(4), a Zoonoses intensificará as ações na Tabatinga para tentar
conter o elevado índice de infestação do mosquito transmissor da dengue no bairro.
O condomínio Costa Verde Tabatinga, um dos mais valorizados do litoral paulista, tem
intensificado, desde setembro, as ações para combater pernilongos, borrachudos e o
mosquito Aedes aegypti.
O combate vem sendo feito com um inseticida especial que substitui o utilizado no
tradicional “fumacê”. Avenidas, ruas e praças do condomínio vem recebendo a aplicação
diária do novo inseticida.
Casos
Caraguatatuba já registrou este ano 69 casos de dengue em 2021. Segundo a Zoonoses,
na avaliação feita em setembro, a terceira ADL do ano, apontou que a taxa média de
infestação do mosquito Aedes aegypti no município é de 1,7%. Esse número é inferior ao
obtido na avaliação de junho, que foi de 1,8%.
Segundo o Ministério da Saúde, o resultado indica um estado de alerta. Quando o índice
obtido é menor que 1,0% o resultado é satisfatório; de 1,1% a 3,9% é preciso ficar em
estado de alerta; e acima de 4,0% é considerado alto risco.
A Zoonoses já recolheu 328 amostras positivas na vistoria realizada em 600 quarteirões
onde existem 3.300 imóveis. Dos recipientes onde estavam as amostras coletadas pelos
agentes, 45% correspondem a recipientes passíveis de modificação/alteração, como

plásticos, lonas, peças e sucatas, e 35% são móveis, como vasos de planta, baldes,
materiais de construção, latas e frascos.
O coordenador do controle da dengue, Ricardo Fernandes, explica que esses recipientes
são simples e poderiam ser facilmente limpos para a eliminação de larvas existentes. Ele
reforça que “a ajuda da população no controle de criadouros é muito importante”.
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Prefeitura de Caraguatatuba interrompe festa clandestina em chácara
no Cantagalo

Uma festa clandestina marcada para ser realizada em uma chácara que fica no bairro
Cantagalo, em Caraguatatuba, na noite de sábado (2), foi fechada por equipes da
fiscalização da Prefeitura.
Não havia autorização para o evento. As 45 pessoas presentes foram mandadas embora e
o realizador da festa foi autuado em 1.000 VRM (Valor de Referencia Municipal), o que
equivale hoje a R$ 3.740.
As equipes das Secretarias de Saúde (Vigilância Sanitária), Urbanismo (Posturas) e
Fazenda (Comércio) estavam monitorando essa festa clandestina e com o apoio da Polícia
Militar conseguiram impedir a realização.
No dia anterior um evento também havia sido interrompido porque o bar estava com
música ao vivo e mais de 60 clientes dançando, o que ainda não é permitido pelo plano de
retomada contra a Covid-19. O proprietário também foi autuado em R$ 3.740.
A Fiscalização de Postura ainda passou por cerca de 70 estabelecimentos comerciais e
atendeu 40 denúncias de perturbação de sossego que geraram quatro multas no valor de
R$ 1.720 cada.
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Equipe de Caraguatatuba vence campeonato de Futevôlei em São
Paulo

Caraguatatuba participou na última sexta-feira (1º/10), da 1ª etapa do Circuito Team Chera
de Futevôlei Sub-20, na Arena Essipe, no bairro Barra Funda, em São Paulo. O evento
contou com 16 duplas de diversas cidades do Estado
A dupla Guilherme Sousa, de Caraguatatuba, e Henrique Tarlei, de São Paulo, venceu a
competição, derrotando na final os atletas Freitas e Chiquinho por 21×18.
“Agradeço todo o apoio do prefeito Aguilar Junior e da Secretaria de Esportes. Quero
continuar conquistando títulos para Caraguatatuba e elevando o nível da nossa cidade na
modalidade”, disse Guilherme Sousa. Este é o segundo título consecutivo de Guilherme no
Futevôlei.
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Fórum sobre Surdez e Inclusão de Caraguatatuba tem mais de 1 mil
participantes

A 1ª edição do Fórum sobre Surdez e Inclusão realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba,
teve participação de mais de 1 mil pessoas, de acordo com o balanço divulgado nesta
segunda-feira (4) pela Secretaria Municipal de Educação.
Realizado virtualmente nos dias 29 e 30 de setembro, o evento foi transmitido no canal do
YouTube do Setor de Informática Educativa e abordou temas como ‘Educação, cultura e
tratativas pedagógicas com alunos surdos’. O fórum teve ainda a participação de uma
médica otorrinolaringologista que compartilhou seus conhecimentos sobre as deficiências
auditivas.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, participou da abertura do evento dando boasvindas a todos e, em nome do prefeito Aguilar Junior, cumprimentou carinhosamente os
participantes. Ela parabenizou a equipe do Setor de Educação Inclusiva, articuladora do
Fórum, agradeceu às equipes dos setores de Projetos e Informática – que têm se dedicado
à realização dos eventos, alinhando a tecnologia às necessidades impostas pela
pandemia; aos professores intérpretes de Libras, aos palestrantes convidados que
compartilharam seus conhecimentos sobre esse tema tão importante e relevante em
nossa sociedade.
O 1º Fórum sobre Surdez e Inclusão foi promovido pelo Setor de Educação Inclusiva da
rede municipal de ensino de Caraguatatuba e criado em alusão ao Setembro Azul, mês da
conscientização sobre a visibilidade da Comunidade Surda. O objetivo é fomentar as ações
de conscientização e homenagens a essa população.
O conteúdo apresentado nesta 1ª edição permanece disponível no canal Informática
Educativa
e
pode
ser
acessado
no
endereço: https://www.youtube.com/watch?v=szwaJHScvNs&t=3484s
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Iniciativa de Aguilar Junior, Vacina Caraguá é referência para
municípios durante ‘Ideias e Debates 2021’

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (04), na cidade
de São José dos Campos, do circuito de palestras do RMVALE ‘Ideias e Debates 2021 –
Saúde’. Durante o evento, a cidade foi utilizada como case de sucesso pela criação e
implementação do ‘Vacina Caraguá’, através do aplicativo ‘156 Caraguatatuba’, utilizado
na vacinação contra a Covid-19.
Durante o debate ‘Inovação ao acesso, eficiência e qualidade aplicada na medicina
diagnóstica’, Aguilar Junior explicou de onde surgiu a ideia do sistema vacinal eletrônico da
cidade. De acordo com o prefeito, seu time precisava criar uma alternativa que organizasse
as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem aglomeração e que garantisse a vacina para a
população de Caraguatatuba.
“Foi através destes sentimentos, com parceria com o aplicativo 156 Caraguatatuba, que o
Vacina Caraguá surgiu. O sistema nos deu condições para que a gente conseguisse a
vacinação de 100% das pessoas com mais de 12 anos que procuraram a vacinação”,
explicou Aguilar Junior.
“O Vacina Caraguá é um sistema totalmente prático e fácil. O aplicativo nos deu segurança
e uma organização que até conseguimos adiantar as faixas etárias de imunização na
cidade por muitas vezes. A chegada da vacina foi um alento e o lançamento do Vacina
Caraguá abrilhantou ainda mais a imunização”, continuou.
Segundo Aguilar Junior, o 156 Caraguatatuba e o Vacina Caraguá deu a administração
municipal um mapa eletrônico do município. Com os sistemas, é possível entender agora a
real necessidade da cidade.
“Integrando estes sistemas, conseguimos ter a noção de quais locais precisam ser
investidos com mais ações do serviço público”, esclareceu.
Aguilar Junior encerrou o debate dizendo que Caraguatatuba é o polo central do Litoral
Norte e que a tecnologia estará cada vez mais presente na gestão da cidade,
principalmente na saúde pública.

“Quando eu assumi a cidade em 2017, na minha primeira gestão, tínhamos apenas uma
UPA e agora inauguramos mais duas. Uma cidade de cerca de 120 mil habitantes tem hoje
três Unidades de Pronto Atendimento funcionando 24h por dia. Na Upa Covid, colocamos
um tomógrafo para auxiliar no diagnóstico do vírus. Eu percebi que cidades próximas de
Caraguá não conseguiam realizar essa gestão e acredito que foi o investimento em
tecnologia que nos deu capacidade de atendimento”, finaliza.
Atualmente, o 156 Caraguatatuba conta com 96.789 mil cadastros e 96.056 mil pessoas
foram vacinadas através do agendamento do Vacina Caraguá. Caraguatatuba aplicou
174.294 doses da vacina contra a Covid-19.
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Idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde começam
receber terceira dose da vacina

Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (4), a aplicação da terceira dose da vacina contra a
Covid-19 para idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde que estejam atuando
na linha de frente do combate à Covid-19.
A terceira dose será aplicada em idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde
que receberam a segunda dose ou completaram seu esquema vacinal há pelo menos seis
meses.
Neste primeiro momento, só receberão a terceira dose os profissionais da Saúde de cinco
instituições hospitalares. São elas: Casa de Saúde Stella Maris (CSSM), Hospital Regional
do Litoral Norte (HRLN), Hospital Santos Dumont – Unimed, UPA Covid e SAMU. A
vacinação será no próprio local de trabalho.
O município continua a vacinação com a terceira dose para adultos com imunossupressão.
Esses devem ter completado seu esquema vacinal há 28 dias para que recebam a dose
adicional.
É muito importante ressaltar que todos os imunizantes disponíveis na rede pública de
saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados como terceira dose.
Primeira e segunda dose
Caraguatatuba continua imunizando os adultos com mais de 18 anos e adolescentes de
12 a 17 anos com a primeira dose. Esses estão sendo agendados pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’.
A segunda dose está sendo ofertada para qualquer pessoa que necessite completar seu
esquema vacinal. Por isso, a pessoa deve estar atenta ao intervalo entre uma dose e outra.
Hoje, o prazo para receber a segunda dose da ‘CoronaVac’ é de 28 dias, a ‘Pfizer’ de 8
semanas e a ‘Astrazeneca’ de 84 dias.
Confira os locais de vacinação
UBS Morro do Algodão: Núcleo de Atendimento Social | Rua São Miguel, 1.382 – Morro do
Algodão.

UBS Tinga (segunda dose): Capela Nossa Senhora Aparecida | Rua Antônio dos Santos,
164 – Tinga. A primeira dose continua sendo aplicada na unidade.
UBS Sumaré: Ciase Wilson Francisco Valente | Avenida Siqueira Campos, 705 – Sumaré.
UBS Massaguaçu: Paróquia Nossa Senhora da Visitação | Rua Pescador Manoel
Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu.
Outros locais: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê
Mirim), UBS Porto Novo, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, UBS Casa Branca e UBS
Getuba.
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Caraguá é referência para municípios durante ‘Ideias e Debates 2021’

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (04), na cidade
de São José dos Campos, do circuito de palestras do RMVALE ‘Ideias e Debates 2021 –
Saúde’. Durante o evento, a cidade foi utilizada como case de sucesso pela criação e
implementação do ‘Vacina Caraguá’, através do aplicativo ‘156 Caraguatatuba’, utilizado
na vacinação contra a Covid-19.
Durante o debate ‘Inovação ao acesso, eficiência e qualidade aplicada na medicina
diagnóstica’, Aguilar Junior explicou de onde surgiu a ideia do sistema vacinal eletrônico da
cidade. De acordo com o prefeito, seu time precisava criar uma alternativa que organizasse
as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem aglomeração e que garantisse a vacina para a
população de Caraguatatuba.
“Foi através destes sentimentos, com parceria com o aplicativo 156 Caraguatatuba, que o
Vacina Caraguá surgiu. O sistema nos deu condições para que a gente conseguisse a
vacinação de 100% das pessoas com mais de 12 anos que procuraram a vacinação”,
explicou Aguilar Junior.
“O Vacina Caraguá é um sistema totalmente prático e fácil. O aplicativo nos deu segurança
e uma organização que até conseguimos adiantar as faixas etárias de imunização na
cidade por muitas vezes. A chegada da vacina foi um alento e o lançamento do Vacina
Caraguá abrilhantou ainda mais a imunização”, continuou.
Segundo Aguilar Junior, o 156 Caraguatatuba e o Vacina Caraguá deu a administração
municipal um mapa eletrônico do município. Com os sistemas, é possível entender agora a
real necessidade da cidade.
“Integrando estes sistemas, conseguimos ter a noção de quais locais precisam ser
investidos com mais ações do serviço público”, esclareceu.
Aguilar Junior encerrou o debate dizendo que Caraguatatuba é o polo central do Litoral
Norte e que a tecnologia estará cada vez mais presente na gestão da cidade,
principalmente na saúde pública.
“Quando eu assumi a cidade em 2017, na minha primeira gestão, tínhamos apenas uma
UPA e agora inauguramos mais duas. Uma cidade de cerca de 120 mil habitantes tem hoje

três Unidades de Pronto Atendimento funcionando 24h por dia. Na Upa Covid, colocamos
um tomógrafo para auxiliar no diagnóstico do vírus. Eu percebi que cidades próximas de
Caraguá não conseguiam realizar essa gestão e acredito que foi o investimento em
tecnologia que nos deu capacidade de atendimento”, finaliza.
Atualmente, o 156 Caraguatatuba conta com 96.789 mil cadastros e 96.056 mil pessoas
foram vacinadas através do agendamento do Vacina Caraguá. Caraguatatuba aplicou
174.294 doses da vacina contra a Covid-19.
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PAT DE CARAGUÁ TEM 161 VAGAS DE EMPREGO

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 de emprego: 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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Centro De Reabilitação Psiquiátrico É Inaugurado Na Casa De Saúde
Stella Maris, Em Caraguatatuba

Caraguatatuba agora conta com um Centro de Reabilitação Psiquiátrico para atender
pacientes em situação de urgência e emergência. Ele está instalado na Casa de Saúde
Stella Maris (CSSM) e foi entregue na manhã do último domingo (4).
Participaram da entrega o prefeito Aguilar Junior, o secretário de Saúde Gustavo Boher e o
representante do Instituto Pequenas Missionárias Maria Imaculada (IPMMI) Euler
Baumgratz.
Em seu discurso, Baumgratz destacou a importância da parceria entre Prefeitura e o
instituto e afirmou que o centro psiquiátrico representa a renovação. Ele também
enalteceu a atuação em relação à CSSM. “Nós trabalhávamos descalços, mas o prefeito
veio e calçou nossos pés”.
O secretário reforçou a importância da CSSM no município e disse que o apoio e incentivo
do prefeito contribuem para o avanço da saúde. “Com esse novo espaço, nós avançamos
mais uma vez; é mais um passo importante na luta de oferecer o melhor à população”.
Para o prefeito Aguilar Junior, a obra é um grande marco e se lembrou da dificuldade de
prestar atendimento às crises dos pacientes psiquiátricos. “Antes era desafiador deixar os
pacientes não psiquiátricos com os que eram”.
O prefeito também ressaltou os investimentos feitos na CSSM durante seus cinco anos de
gestão. “Isso representa respeito com a maior unidade de saúde do Litoral Norte”, disse.
O espaço, que foi financiado pelo Governo do Estado, será custeado pelo município. Ele
funcionará 24 horas por dia, além de ser amplo e possuir dez leitos para receber pacientes
de maneira humanizada.
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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Vacina Caraguá É Referência Para Municípios Durante ‘Ideias E
Debates 2021’

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (04), na cidade
de São José dos Campos, do circuito de palestras do RMVALE ‘Ideias e Debates 2021 –
Saúde’. Durante o evento, a cidade foi utilizada como case de sucesso pela criação e
implementação do ‘Vacina Caraguá’, através do aplicativo ‘156 Caraguatatuba’, utilizado
na vacinação contra a Covid-19.
Durante o debate ‘Inovação ao acesso, eficiência e qualidade aplicada na medicina
diagnóstica’, Aguilar Junior explicou de onde surgiu a ideia do sistema vacinal eletrônico da
cidade. De acordo com o prefeito, seu time precisava criar uma alternativa que organizasse
as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem aglomeração e que garantisse a vacina para a
população de Caraguatatuba.
“Foi através destes sentimentos, com parceria com o aplicativo 156 Caraguatatuba, que o
Vacina Caraguá surgiu. O sistema nos deu condições para que a gente conseguisse a
vacinação de 100% das pessoas com mais de 12 anos que procuraram a vacinação”,
explicou Aguilar Junior.
“O Vacina Caraguá é um sistema totalmente prático e fácil. O aplicativo nos deu segurança
e uma organização que até conseguimos adiantar as faixas etárias de imunização na
cidade por muitas vezes. A chegada da vacina foi um alento e o lançamento do Vacina
Caraguá abrilhantou ainda mais a imunização”, continuou.
Segundo Aguilar Junior, o 156 Caraguatatuba e o Vacina Caraguá deu a administração
municipal um mapa eletrônico do município. Com os sistemas, é possível entender agora a
real necessidade da cidade.
“Integrando estes sistemas, conseguimos ter a noção de quais locais precisam ser
investidos com mais ações do serviço público”, esclareceu.
Aguilar Junior encerrou o debate dizendo que Caraguatatuba é o polo central do Litoral
Norte e que a tecnologia estará cada vez mais presente na gestão da cidade,
principalmente na saúde pública.
“Quando eu assumi a cidade em 2017, na minha primeira gestão, tínhamos apenas uma
UPA e agora inauguramos mais duas. Uma cidade de cerca de 120 mil habitantes tem hoje
três Unidades de Pronto Atendimento funcionando 24h por dia. Na Upa Covid, colocamos

um tomógrafo para auxiliar no diagnóstico do vírus. Eu percebi que cidades próximas de
Caraguá não conseguiam realizar essa gestão e acredito que foi o investimento em
tecnologia que nos deu capacidade de atendimento”, finaliza.
Atualmente, o 156 Caraguatatuba conta com 96.789 mil cadastros e 96.056 mil pessoas
foram vacinadas através do agendamento do Vacina Caraguá. Caraguatatuba aplicou
174.294 doses da vacina contra a Covid-19.
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Idosos Com Mais De 60 Anos E Profissionais Da Saúde Começam
Receber Terceira Dose Da Vacina Contra Covid-19

Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (4), a aplicação da terceira dose da vacina contra a
Covid-19 para idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde que estejam atuando
na linha de frente do combate à Covid-19.
A terceira dose será aplicada em idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde
que receberam a segunda dose ou completaram seu esquema vacinal há pelo menos seis
meses.
Neste primeiro momento, só receberão a terceira dose os profissionais da Saúde de cinco
instituições hospitalares. São elas: Casa de Saúde Stella Maris (CSSM), Hospital Regional
do Litoral Norte (HRLN), Hospital Santos Dumont – Unimed, UPA Covid e SAMU. A
vacinação será no próprio local de trabalho.
O município continua a vacinação com a terceira dose para adultos com imunossupressão.
Esses devem ter completado seu esquema vacinal há 28 dias para que recebam a dose
adicional.
É muito importante ressaltar que todos os imunizantes disponíveis na rede pública de
saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados como terceira dose.
Primeira e segunda dose
Caraguatatuba continua imunizando os adultos com mais de 18 anos e adolescentes de
12 a 17 anos com a primeira dose. Esses estão sendo agendados pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’.
A segunda dose está sendo ofertada para qualquer pessoa que necessite completar seu
esquema vacinal. Por isso, a pessoa deve estar atenta ao intervalo entre uma dose e outra.
Hoje, o prazo para receber a segunda dose da ‘CoronaVac’ é de 28 dias, a ‘Pfizer’ de 8
semanas e a ‘Astrazeneca’ de 84 dias.
Confira os locais de vacinação
UBS Morro do Algodão: Núcleo de Atendimento Social | Rua São Miguel, 1.382 – Morro do
Algodão.

UBS Tinga (segunda dose): Capela Nossa Senhora Aparecida | Rua Antônio dos Santos,
164 – Tinga. A primeira dose continua sendo aplicada na unidade.
UBS Sumaré: Ciase Wilson Francisco Valente | Avenida Siqueira Campos, 705 – Sumaré.
UBS Massaguaçu: Paróquia Nossa Senhora da Visitação | Rua Pescador Manoel
Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu.
Outros locais: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê
Mirim), UBS Porto Novo, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, UBS Casa Branca e UBS
Getuba.
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Processo Seletivo Da Prefeitura De Caraguatatuba Seleciona 40
Candidatos Para Curso De GVTs

Ao todo, 40 candidatos iniciam o curso de Guarda-VidasTemporários (GVTs) da Prefeitura
de Caraguatatuba na próxima quarta-feira (6), no Posto de Bombeiros Marítimo da Praia
Martim de Sá. O processo seletivo para contratação de 24 guarda-vidas temporários
contou com a participação de 75 pessoas de ambos os sexos na manhã desta segundafeira (4), no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia.
O curso de 24 dias envolve aulas teóricas, práticas e estágios supervisionados, além de
avaliações do conteúdo passado aos alunos no período. No final do treinamento será
obtida uma média geral dos selecionados, levando em consideração os descontos de nota
por faltas disciplinares, ausências e atrasos cometidos pelos alunos durante o tempo de
curso.
A primeira etapa do processo seletivo, de caráter eliminatório, consistiu em completar um
percurso de 1 km, correndo ou andando em, no máximo, oito minutos, sem atribuição de
pontuação. Na etapa natatória de caráter classificatório e eliminatório, os candidatos
nadaram 200 metros na piscina, em qualquer estilo, sem meios auxiliares em, no máximo,
seis minutos.
Os 24 aprovados trabalharão na prevenção de afogamentos nas praias do município
durante a temporada de verão 2021/2022, sob a supervisão do Grupamento de
Bombeiros Marítimos (GBMar). O contrato terá quatro meses de duração, a partir de 12 de
novembro de 2021, no final de semana do feriado de Proclamação da República (15 de
novembro), com carga de 40 horas/semanais ou turno de revezamento de 12hx36h,
salário de R$ 1.589,00, além de benefícios como vales transporte, alimentação e refeição.
Além dos 24 GVTs contratados pela Prefeitura Municipal, outros 20 Guarda-Vidas por
Tempo Determinado (GVTD), selecionados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, também atuarão na Operação Praia Segura 2021/2022.
O resultado final sairá no dia 4 de novembro, no Diário Oficial, site da prefeitura e no 4º
Subgrupamento do 11º Grupamento de Bombeiros Militar, no Indaiá. O edital completo da
seleção foi publicado na Edição 615 do Diário Oficial Eletrônico do dia 30 de agosto.
A Sede do 3º Sub Grupamento de Bombeiros Marítimo fica na Avenida José Herculano,
7.495, no Travessão (Subprefeitura do Porto Novo). O telefone é (12) 3887-3151. O Posto

de Bombeiros Marítimo da Praia Martim de Sá está localizado na Avenida Dr. Aldino
Schiavi, 600, na Martim de Sá. Mais informações no telefone (12) 3888-2960. O
atendimento ao público é das 9h às 18h.
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Fórum Sobre Surdez E Inclusão De Caraguatatuba Tem Mais De 1 Mil
Participantes

A 1ª edição do Fórum sobre Surdez e Inclusão realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba,
teve participação de mais de 1 mil pessoas, de acordo com o balanço divulgado nesta
segunda-feira (4) pela Secretaria Municipal de Educação.
Realizado virtualmente nos dias 29 e 30 de setembro, o evento foi transmitido no canal do
YouTube do Setor de Informática Educativa e abordou temas como ‘Educação, cultura e
tratativas pedagógicas com alunos surdos’. O fórum teve ainda a participação de uma
médica otorrinolaringologista que compartilhou seus conhecimentos sobre as deficiências
auditivas.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, participou da abertura do evento dando boasvindas a todos e, em nome do prefeito Aguilar Junior, cumprimentou carinhosamente os
participantes. Ela parabenizou a equipe do Setor de Educação Inclusiva, articuladora do
Fórum, agradeceu às equipes dos setores de Projetos e Informática – que têm se dedicado
à realização dos eventos, alinhando a tecnologia às necessidades impostas pela
pandemia; aos professores intérpretes de Libras, aos palestrantes convidados que
compartilharam seus conhecimentos sobre esse tema tão importante e relevante em
nossa sociedade.
O 1º Fórum sobre Surdez e Inclusão foi promovido pelo Setor de Educação Inclusiva da
rede municipal de ensino de Caraguatatuba e criado em alusão ao Setembro Azul, mês da
conscientização sobre a visibilidade da Comunidade Surda. O objetivo é fomentar as ações
de conscientização e homenagens a essa população.
O conteúdo apresentado nesta 1ª edição permanece disponível no canal Informática
Educativa
e
pode
ser
acessado
no
endereço: https://www.youtube.com/watch?v=szwaJHScvNs&t=3484s
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Moradores Do Programa Vila Dignidade Comemoram Dia Do Idoso

Os idosos moradores do programa Vila Dignidade tiveram uma tarde diferente na última
sexta-feira (1º/10), alusiva ao Dia Internacional do Idoso. A Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania (Sedesc), através do setor de proteção social de alta complexidade,
promoveu uma confraternização no espaço.
O Vila Dignidade é um programa de moradia da Prefeitura de Caraguatatuba em parceria
com o Governo do Estado que atende idosos sem vínculos familiares e independentes
física e financeiramente.
Os idosos receberam homenagens pelo Dia do Idoso com foco na valorização desta fase da
vida que é de tamanha importância para todos, além de um momento de reflexão sobre a
terceira idade, visando à melhora da qualidade de vida de todos.
Durante a confraternização, os idosos receberam um poema e kits com produtos de
higiene pessoal e de alimentos, além de participarem de jogos e brincadeiras, promovendo
um momento social entre eles. Também foi repassado o vídeo institucional de retomada da
cidade, justificando que, em breve, os eventos serão retomados, seguindo todos os
protocolos sanitários contra a Covid-19.
A secretária Ângela Sbruzzi esteve presente e destacou que o momento de isolamento foi
importante, visto que todos os moradores estavam saudáveis, mas que agora, aos poucos,
a vida social está voltando e a secretaria está à disposição para oferecer toda atenção
para todos. “Importante continuarem com todos os cuidados de prevenção para que
tenhamos uma ótima retomada”, ressaltou.
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Equipe De Caraguatatuba Vence Campeonato De Futevôlei Em São
Paulo

Caraguatatuba participou na última sexta-feira (1º/10), da 1ª etapa do Circuito Team Chera
de Futevôlei Sub-20, na Arena Essipe, no bairro Barra Funda, em São Paulo. O evento
contou com 16 duplas de diversas cidades do Estado
A dupla Guilherme Sousa, de Caraguatatuba, e Henrique Tarlei, de São Paulo, venceu a
competição, derrotando na final os atletas Freitas e Chiquinho por 21×18.
“Agradeço todo o apoio do prefeito Aguilar Junior e da Secretaria de Esportes. Quero
continuar conquistando títulos para Caraguatatuba e elevando o nível da nossa cidade na
modalidade”, disse Guilherme Sousa. Este é o segundo título consecutivo de Guilherme no
Futevôlei.
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Caraguatatuba Conquista Vaga No Campeonato Brasileiro De Bocha
Paralímpica Pela 1ª Vez

Caraguatatuba participou na última semana, na cidade de Suzano, do Campeonato
Paulista de Bocha Paralímpica. Pela primeira vez a cidade conquistou vaga para o
Campeonato Brasileiro da modalidade, com o Edriano Lucas da Silva, ficando na 7ª
colocação na categoria BC4.
Além de Edriano, o município teve a presença de mais quatro atletas. Na categoria BC1 e
participando da sua primeira competição, Patrick Gardelin acabou a competição na 20ª
colocação. Na categoria BC4, Altair Firmino terminou o campeonato na 14ª colocação,
Eliano Lucas da Silva na 16ª e Elias Lucas da Silva no 20º lugar.
Edriano Lucas da Silva foi o único competidor de Caraguatatuba a conquistar vaga para o
Campeonato Brasileiro. A competição será na cidade de Joinville, em Santa Catarina, entre
os dias 25 e 31 de outubro.
“Foi mais um dia de glória. Classificado para o Campeonato Brasileiro de Bocha
Paralímpica em Joinville, entre os sete melhores do Estado de São Paulo e agora
enfrentarei os melhores do Brasil”, avaliou Edriano.
“Quero agradecer o prefeito Aguilar Junior pelo apoio com nossos atletas, estamos no
caminho certo. Pela primeira vez um atleta de Caraguatatuba representará a cidade
nacionalmente na modalidade. Estou muito feliz e treinarei forte para conquistar o melhor
resultado possível”, complementa.
A equipe de Bocha Paralímpica de Caraguatatuba agradece ao apoio do prefeito Aguilar
Junior e da Secretaria de Esportes e Recreação.
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Prefeitura De Caraguatatuba Reforça Operação Tapa Buracos E Instala
Lombadas Pela Cidade

Desde o início do mês de setembro a Prefeitura de Caraguatatuba tem reforçado alguns
serviços de manutenção e sinalização por toda cidade, por meio de convênio com a
empresa Electra, dando mais agilidade na zeladoria do município.
Até o momento, já foram feitos 169 tapa buracos nos bairros Indaiá, Tinga, Jardim
Jaqueira, Sumaré, Travessão, Centro, Estrela D’alva, Rio do Ouro, Jardim Primavera e
Massaguaçu, utilizando 70 toneladas de asfalto.
Também foram instaladas seis lombadas na Rua Ismael Iglesias e na Travessa Manoel
Severino de Castro, ambas no bairro Barranco Alto, atendendo um pedido antigo da
população, e mais duas na Rua Irmã São Francisco,no bairro Rio do Ouro.
As equipes também realizaram limpezas de córregos, bueiros e roçada em pontos de
ônibus e de vias em geral, em atendimento a 28 protocolos encaminhados pela Central
156.
Os serviços são direcionados através das Secretarias de Serviços Públicos e de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão.
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Prefeitura De Caraguatatuba Interrompe Festa Clandestina Em
Chácara No Cantagalo

Uma festa clandestina marcada para ser realizada em uma chácara que fica no bairro
Cantagalo, em Caraguatatuba, na noite de sábado (2), foi fechada por equipes da
fiscalização da Prefeitura.
Não havia autorização para o evento. As 45 pessoas presentes foram mandadas embora e
o realizador da festa foi autuado em 1.000 VRM (Valor de Referencia Municipal), o que
equivale hoje a R$ 3.740.
As equipes das Secretarias de Saúde (Vigilância Sanitária), Urbanismo (Posturas) e
Fazenda (Comércio) estavam monitorando essa festa clandestina e com o apoio da Polícia
Militar conseguiram impedir a realização.
No dia anterior um evento também havia sido interrompido porque o bar estava com
música ao vivo e mais de 60 clientes dançando, o que ainda não é permitido pelo plano de
retomada contra a Covid-19. O proprietário também foi autuado em R$ 3.740.
A Fiscalização de Postura ainda passou por cerca de 70 estabelecimentos comerciais e
atendeu 40 denúncias de perturbação de sossego que geraram quatro multas no valor de
R$ 1.720 cada.
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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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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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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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EDP investe mais de R$ 60 milhões no Litoral Norte do estado de São
Paulo
Investimento ampliará a capacidade energética de São Sebastião em 61%

A EDP ampliará em 61% a capacidade do sistema energético de São Sebastião com a
construção de duas novas subestações de energia e a ampliação de uma já existente. A
Companhia está investindo mais de R$ 60 milhões nestes empreendimentos, que
beneficiarão diretamente 44 mil clientes de São Sebastião e Caraguatatuba, entre
residências, comércios e indústrias, além de trazer mais robustez e flexibilidade para toda
a infraestrutura energética da região.
A subestação Juquehy, localizada no bairro que leva o mesmo nome, terá capacidade de
40 MVA, distribuída entre seis alimentadores de média tensão. O investimento nesta
unidade é de R$ 27 milhões e beneficiará cerca de 19 mil clientes. Por sua vez, a estação
Olaria, localizada no bairro São Francisco, terá capacidade de 30 MVA, distribuída entre
seis alimentadores de média tensão e conta com o investimento de R$ 23 milhões,
ampliando a segurança e a qualidade do atendimento a 15 mil clientes.
Com investimento de mais de R$ 10,5 milhões, a ampliação da subestação Barra do Una
beneficiará aproximadamente 10 mil unidades consumidoras diretamente, entre
residências, comércios e indústrias. E com a ampliação, a subestação totalizará 40 MVA de
capacidade instalada, distribuída entre 4 alimentadores de média tensão. As três obras
estão em andamento e a previsão de término é dezembro deste ano.
Planejamento
Entre 2021 e 2025 a EDP realizará investimento recorde de cerca de R$ 3 bilhões em sua
área de atuação em São Paulo. O aporte tem como foco a expansão da rede, em linha com
o desenvolvimento e crescimento das 28 cidades da área de atuação, melhorias
operacionais para elevar a qualidade, combate ao furto de energia e digitalização. Isso
tudo para oferecer aos clientes uma rede de distribuição de energia elétrica segura, de
qualidade e confiável.
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Centro de Reabilitação Psiquiátrico é inaugurado na Casa de Saúde Stella
Maris, em Caraguatatuba

Caraguatatuba agora conta com um Centro de Reabilitação Psiquiátrico para atender
pacientes em situação de urgência e emergência. Ele está instalado na Casa de Saúde
Stella Maris (CSSM) e foi entregue na manhã do último domingo (4).
Participaram da entrega o prefeito Aguilar Junior, o secretário de Saúde Gustavo Boher e o
representante do Instituto Pequenas Missionárias Maria Imaculada (IPMMI) Euler
Baumgratz.
Em seu discurso, Baumgratz destacou a importância da parceria entre Prefeitura e o
instituto e afirmou que o centro psiquiátrico representa a renovação. Ele também
enalteceu a atuação em relação à CSSM. “Nós trabalhávamos descalços, mas o prefeito
veio e calçou nossos pés”.
O secretário reforçou a importância da CSSM no município e disse que o apoio e incentivo
do prefeito contribuem para o avanço da saúde. “Com esse novo espaço, nós avançamos
mais uma vez; é mais um passo importante na luta de oferecer o melhor à população”.
Para o prefeito Aguilar Junior, a obra é um grande marco e se lembrou da dificuldade de
prestar atendimento às crises dos pacientes psiquiátricos. “Antes era desafiador deixar os
pacientes não psiquiátricos com os que eram”.
O prefeito também ressaltou os investimentos feitos na CSSM durante seus cinco anos de
gestão. “Isso representa respeito com a maior unidade de saúde do Litoral Norte”, disse.
O espaço, que foi financiado pelo Governo do Estado, será custeado pelo município. Ele
funcionará 24 horas por dia, além de ser amplo e possuir dez leitos para receber pacientes
de maneira humanizada.
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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Portal Emprega Litoral anuncia 90 oportunidades de recolocação
nesta Segunda-feira

Novas vagas de emprego foram adicionadas no Portal Emprega Litoral nesta segunda-feira
(04). São oportunidades para Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba em várias
áreas como Auxiliar de Vendas, Controlador de Acesso, Promotor de Vendas, Operador de
Caixa, Motorista e Faturista/Estoquista.
Para se candidatar, o interessado tem a opção de se candidatar a uma vaga direto pelo
Portal ou enviar o currículo para o e-mail da empresa. É possível ainda, gerenciar as
informações pessoais a qualquer momento.
Confira abaixo as principais vagas de emprego nesta segunda:


Promotor de Vendas



Faturista/Estoquista



Ajudante Entregador



Operador de Caixa



Auxiliar de Vendas



Auxiliar de Lavanderia



Controlador de Acesso



Recepcionista



Atendente
Acesse mais vagas: Vagas emprego Litoral
O Portal Emprega Litoral é atualizado diariamente e cada anúncio fica disponível por 30
dias. Por isso, é indispensável manter o cadastro atualizado.
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Fórum sobre Surdez e Inclusão de Caraguatatuba tem mais de 1 mil
participantes

A 1ª edição do Fórum sobre Surdez e Inclusão realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba,
teve participação de mais de 1 mil pessoas, de acordo com o balanço divulgado nesta
segunda-feira (4) pela Secretaria Municipal de Educação.
Realizado virtualmente nos dias 29 e 30 de setembro, o evento foi transmitido no canal do
YouTube do Setor de Informática Educativa e abordou temas como ‘Educação, cultura e
tratativas pedagógicas com alunos surdos’. O fórum teve ainda a participação de uma
médica otorrinolaringologista que compartilhou seus conhecimentos sobre as deficiências
auditivas.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, participou da abertura do evento dando boasvindas a todos e, em nome do prefeito Aguilar Junior, cumprimentou carinhosamente os
participantes. Ela parabenizou a equipe do Setor de Educação Inclusiva, articuladora do
Fórum, agradeceu às equipes dos setores de Projetos e Informática – que têm se dedicado
à realização dos eventos, alinhando a tecnologia às necessidades impostas pela
pandemia; aos professores intérpretes de Libras, aos palestrantes convidados que
compartilharam seus conhecimentos sobre esse tema tão importante e relevante em
nossa sociedade.
O 1º Fórum sobre Surdez e Inclusão foi promovido pelo Setor de Educação Inclusiva da
rede municipal de ensino de Caraguatatuba e criado em alusão ao Setembro Azul, mês da
conscientização sobre a visibilidade da Comunidade Surda. O objetivo é fomentar as ações
de conscientização e homenagens a essa população.
O conteúdo apresentado nesta 1ª edição permanece disponível no canal Informática
Educativa
e
pode
ser
acessado
no
endereço: https://www.youtube.com/watch?v=szwaJHScvNs&t=3484s
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Idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde começam receber
terceira dose da vacina contra Covid-19

Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (4), a aplicação da terceira dose da vacina contra a
Covid-19 para idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde que estejam atuando
na linha de frente do combate à Covid-19.
A terceira dose será aplicada em idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde
que receberam a segunda dose ou completaram seu esquema vacinal há pelo menos seis
meses.
Neste primeiro momento, só receberão a terceira dose os profissionais da Saúde de cinco
instituições hospitalares. São elas: Casa de Saúde Stella Maris (CSSM), Hospital Regional
do Litoral Norte (HRLN), Hospital Santos Dumont – Unimed, UPA Covid e SAMU. A
vacinação será no próprio local de trabalho.
O município continua a vacinação com a terceira dose para adultos com imunossupressão.
Esses devem ter completado seu esquema vacinal há 28 dias para que recebam a dose
adicional.
É muito importante ressaltar que todos os imunizantes disponíveis na rede pública de
saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados como terceira dose.
Primeira e segunda dose
Caraguatatuba continua imunizando os adultos com mais de 18 anos e adolescentes de
12 a 17 anos com a primeira dose. Esses estão sendo agendados pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’.
A segunda dose está sendo ofertada para qualquer pessoa que necessite completar seu
esquema vacinal. Por isso, a pessoa deve estar atenta ao intervalo entre uma dose e outra.
Hoje, o prazo para receber a segunda dose da ‘CoronaVac’ é de 28 dias, a ‘Pfizer’ de 8
semanas e a ‘Astrazeneca’ de 84 dias.
Confira os locais de vacinação
UBS Morro do Algodão: Núcleo de Atendimento Social | Rua São Miguel, 1.382 – Morro do
Algodão.

UBS Tinga (segunda dose): Capela Nossa Senhora Aparecida | Rua Antônio dos Santos,
164 – Tinga. A primeira dose continua sendo aplicada na unidade.
UBS Sumaré: Ciase Wilson Francisco Valente | Avenida Siqueira Campos, 705 – Sumaré.
UBS Massaguaçu: Paróquia Nossa Senhora da Visitação | Rua Pescador Manoel
Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu.
Outros locais: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê
Mirim), UBS Porto Novo, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, UBS Casa Branca e UBS
Getuba.
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Vacina Caraguá é referência para municípios durante ‘Ideias e Debates
2021’

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (04), na cidade
de São José dos Campos, do circuito de palestras do RMVALE ‘Ideias e Debates 2021 –
Saúde’. Durante o evento, a cidade foi utilizada como case de sucesso pela criação e
implementação do ‘Vacina Caraguá’, através do aplicativo ‘156 Caraguatatuba’, utilizado
na vacinação contra a Covid-19.
Durante o debate ‘Inovação ao acesso, eficiência e qualidade aplicada na medicina
diagnóstica’, Aguilar Junior explicou de onde surgiu a ideia do sistema vacinal eletrônico da
cidade. De acordo com o prefeito, seu time precisava criar uma alternativa que organizasse
as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem aglomeração e que garantisse a vacina para a
população de Caraguatatuba.
“Foi através destes sentimentos, com parceria com o aplicativo 156 Caraguatatuba, que o
Vacina Caraguá surgiu. O sistema nos deu condições para que a gente conseguisse a
vacinação de 100% das pessoas com mais de 12 anos que procuraram a vacinação”,
explicou Aguilar Junior.
“O Vacina Caraguá é um sistema totalmente prático e fácil. O aplicativo nos deu segurança
e uma organização que até conseguimos adiantar as faixas etárias de imunização na
cidade por muitas vezes. A chegada da vacina foi um alento e o lançamento do Vacina
Caraguá abrilhantou ainda mais a imunização”, continuou.
Segundo Aguilar Junior, o 156 Caraguatatuba e o Vacina Caraguá deu a administração
municipal um mapa eletrônico do município. Com os sistemas, é possível entender agora a
real necessidade da cidade.
“Integrando estes sistemas, conseguimos ter a noção de quais locais precisam ser
investidos com mais ações do serviço público”, esclareceu.
Aguilar Junior encerrou o debate dizendo que Caraguatatuba é o polo central do Litoral
Norte e que a tecnologia estará cada vez mais presente na gestão da cidade,
principalmente na saúde pública.
“Quando eu assumi a cidade em 2017, na minha primeira gestão, tínhamos apenas uma
UPA e agora inauguramos mais duas. Uma cidade de cerca de 120 mil habitantes tem hoje

três Unidades de Pronto Atendimento funcionando 24h por dia. Na Upa Covid, colocamos
um tomógrafo para auxiliar no diagnóstico do vírus. Eu percebi que cidades próximas de
Caraguá não conseguiam realizar essa gestão e acredito que foi o investimento em
tecnologia que nos deu capacidade de atendimento”, finaliza.
Atualmente, o 156 Caraguatatuba conta com 96.789 mil cadastros e 96.056 mil pessoas
foram vacinadas através do agendamento do Vacina Caraguá. Caraguatatuba aplicou
174.294 doses da vacina contra a Covid-19.
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Prefeitura de Caraguatatuba interrompe festa clandestina em chácara no
Cantagalo

Uma festa clandestina marcada para ser realizada em uma chácara que fica no bairro
Cantagalo, em Caraguatatuba, na noite de sábado (2), foi fechada por equipes da
fiscalização da Prefeitura.
Não havia autorização para o evento. As 45 pessoas presentes foram mandadas embora e
o realizador da festa foi autuado em 1.000 VRM (Valor de Referencia Municipal), o que
equivale hoje a R$ 3.740.
As equipes das Secretarias de Saúde (Vigilância Sanitária), Urbanismo (Posturas) e
Fazenda (Comércio) estavam monitorando essa festa clandestina e com o apoio da Polícia
Militar conseguiram impedir a realização.
No dia anterior um evento também havia sido interrompido porque o bar estava com
música ao vivo e mais de 60 clientes dançando, o que ainda não é permitido pelo plano de
retomada contra a Covid-19. O proprietário também foi autuado em R$ 3.740.
A Fiscalização de Postura ainda passou por cerca de 70 estabelecimentos comerciais e
atendeu 40 denúncias de perturbação de sossego que geraram quatro multas no valor de
R$ 1.720 cada.
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Prefeitura de Caraguatatuba reforça Operação Tapa Buracos e instala
lombadas pela cidade

Desde o início do mês de setembro a Prefeitura de Caraguatatuba tem reforçado alguns
serviços de manutenção e sinalização por toda cidade, por meio de convênio com a
empresa Electra, dando mais agilidade na zeladoria do município.
Até o momento, já foram feitos 169 tapa buracos nos bairros Indaiá, Tinga, Jardim
Jaqueira, Sumaré, Travessão, Centro, Estrela D’alva, Rio do Ouro, Jardim Primavera e
Massaguaçu, utilizando 70 toneladas de asfalto.
Também foram instaladas seis lombadas na Rua Ismael Iglesias e na Travessa Manoel
Severino de Castro, ambas no bairro Barranco Alto, atendendo um pedido antigo da
população, e mais duas na Rua Irmã São Francisco,no bairro Rio do Ouro.
As equipes também realizaram limpezas de córregos, bueiros e roçada em pontos de
ônibus e de vias em geral, em atendimento a 28 protocolos encaminhados pela Central
156.
Os serviços são direcionados através das Secretarias de Serviços Públicos e de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão.
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Caraguatatuba conquista vaga no Campeonato Brasileiro de Bocha
Paralímpica pela 1ª vez

Caraguatatuba participou na última semana, na cidade de Suzano, do Campeonato
Paulista de Bocha Paralímpica. Pela primeira vez a cidade conquistou vaga para o
Campeonato Brasileiro da modalidade, com o Edriano Lucas da Silva, ficando na 7ª
colocação na categoria BC4.
Além de Edriano, o município teve a presença de mais quatro atletas. Na categoria BC1 e
participando da sua primeira competição, Patrick Gardelin acabou a competição na 20ª
colocação. Na categoria BC4, Altair Firmino terminou o campeonato na 14ª colocação,
Eliano Lucas da Silva na 16ª e Elias Lucas da Silva no 20º lugar.
Edriano Lucas da Silva foi o único competidor de Caraguatatuba a conquistar vaga para o
Campeonato Brasileiro. A competição será na cidade de Joinville, em Santa Catarina, entre
os dias 25 e 31 de outubro.
“Foi mais um dia de glória. Classificado para o Campeonato Brasileiro de Bocha
Paralímpica em Joinville, entre os sete melhores do Estado de São Paulo e agora
enfrentarei os melhores do Brasil”, avaliou Edriano.
“Quero agradecer o prefeito Aguilar Junior pelo apoio com nossos atletas, estamos no
caminho certo. Pela primeira vez um atleta de Caraguatatuba representará a cidade
nacionalmente na modalidade. Estou muito feliz e treinarei forte para conquistar o melhor
resultado possível”, complementa.
A equipe de Bocha Paralímpica de Caraguatatuba agradece ao apoio do prefeito Aguilar
Junior e da Secretaria de Esportes e Recreação.
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Moradores do programa Vila Dignidade comemoram Dia do Idoso

Os idosos moradores do programa Vila Dignidade tiveram uma tarde diferente na última
sexta-feira (1º/10), alusiva ao Dia Internacional do Idoso. A Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania (Sedesc), através do setor de proteção social de alta complexidade,
promoveu uma confraternização no espaço.
O Vila Dignidade é um programa de moradia da Prefeitura de Caraguatatuba em parceria
com o Governo do Estado que atende idosos sem vínculos familiares e independentes
física e financeiramente.
Os idosos receberam homenagens pelo Dia do Idoso com foco na valorização desta fase da
vida que é de tamanha importância para todos, além de um momento de reflexão sobre a
terceira idade, visando à melhora da qualidade de vida de todos.
Durante a confraternização, os idosos receberam um poema e kits com produtos de
higiene pessoal e de alimentos, além de participarem de jogos e brincadeiras, promovendo
um momento social entre eles. Também foi repassado o vídeo institucional de retomada da
cidade, justificando que, em breve, os eventos serão retomados, seguindo todos os
protocolos sanitários contra a Covid-19.
A secretária Ângela Sbruzzi esteve presente e destacou que o momento de isolamento foi
importante, visto que todos os moradores estavam saudáveis, mas que agora, aos poucos,
a vida social está voltando e a secretaria está à disposição para oferecer toda atenção
para todos. “Importante continuarem com todos os cuidados de prevenção para que
tenhamos uma ótima retomada”, ressaltou.
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Equipe de Caraguatatuba vence campeonato de Futevôlei em São Paulo

Caraguatatuba participou na última sexta-feira (1º/10), da 1ª etapa do Circuito Team Chera
de Futevôlei Sub-20, na Arena Essipe, no bairro Barra Funda, em São Paulo. O evento
contou com 16 duplas de diversas cidades do Estado
A dupla Guilherme Sousa, de Caraguatatuba, e Henrique Tarlei, de São Paulo, venceu a
competição, derrotando na final os atletas Freitas e Chiquinho por 21×18.
“Agradeço todo o apoio do prefeito Aguilar Junior e da Secretaria de Esportes. Quero
continuar conquistando títulos para Caraguatatuba e elevando o nível da nossa cidade na
modalidade”, disse Guilherme Sousa. Este é o segundo título consecutivo de Guilherme no
Futevôlei.
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PAT de Caraguatatuba tem 161 vagas de emprego nesta segunda-feira (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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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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Idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde começam
receber terceira dose da vacina contra Covid-19

Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (4), a aplicação da terceira dose da vacina contra a
Covid-19 para idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde que estejam atuando
na linha de frente do combate à Covid-19.
A terceira dose será aplicada em idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde
que receberam a segunda dose ou completaram seu esquema vacinal há pelo menos seis
meses.
Neste primeiro momento, só receberão a terceira dose os profissionais da Saúde de cinco
instituições hospitalares. São elas: Casa de Saúde Stella Maris (CSSM), Hospital Regional
do Litoral Norte (HRLN), Hospital Santos Dumont – Unimed, UPA Covid e SAMU. A
vacinação será no próprio local de trabalho.
O município continua a vacinação com a terceira dose para adultos com imunossupressão.
Esses devem ter completado seu esquema vacinal há 28 dias para que recebam a dose
adicional.
É muito importante ressaltar que todos os imunizantes disponíveis na rede pública de
saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados como terceira dose.
Primeira e segunda dose
Caraguatatuba continua imunizando os adultos com mais de 18 anos e adolescentes de
12 a 17 anos com a primeira dose. Esses estão sendo agendados pelo aplicativo
‘Caraguatatuba 156’.
A segunda dose está sendo ofertada para qualquer pessoa que necessite completar seu
esquema vacinal. Por isso, a pessoa deve estar atenta ao intervalo entre uma dose e outra.
Hoje, o prazo para receber a segunda dose da ‘CoronaVac’ é de 28 dias, a ‘Pfizer’ de 8
semanas e a ‘Astrazeneca’ de 84 dias.
Confira os locais de vacinação
UBS Morro do Algodão: Núcleo de Atendimento Social | Rua São Miguel, 1.382 – Morro do
Algodão.

UBS Tinga (segunda dose): Capela Nossa Senhora Aparecida | Rua Antônio dos Santos,
164 – Tinga. A primeira dose continua sendo aplicada na unidade.
UBS Sumaré: Ciase Wilson Francisco Valente | Avenida Siqueira Campos, 705 – Sumaré.
UBS Massaguaçu: Paróquia Nossa Senhora da Visitação | Rua Pescador Manoel
Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu.
Outros locais: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê
Mirim), UBS Porto Novo, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, UBS Casa Branca e UBS
Getuba.
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Iniciativa de Aguilar Junior, Vacina Caraguá é referência para
municípios durante ‘Ideias e Debates 2021’

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (04), na cidade
de São José dos Campos, do circuito de palestras do RMVALE ‘Ideias e Debates 2021 –
Saúde’. Durante o evento, a cidade foi utilizada como case de sucesso pela criação e
implementação do ‘Vacina Caraguá’, através do aplicativo ‘156 Caraguatatuba’, utilizado
na vacinação contra a Covid-19.
Durante o debate ‘Inovação ao acesso, eficiência e qualidade aplicada na medicina
diagnóstica’, Aguilar Junior explicou de onde surgiu a ideia do sistema vacinal eletrônico da
cidade. De acordo com o prefeito, seu time precisava criar uma alternativa que organizasse
as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem aglomeração e que garantisse a vacina para a
população de Caraguatatuba.
“Foi através destes sentimentos, com parceria com o aplicativo 156 Caraguatatuba, que o
Vacina Caraguá surgiu. O sistema nos deu condições para que a gente conseguisse a
vacinação de 100% das pessoas com mais de 12 anos que procuraram a vacinação”,
explicou Aguilar Junior.
“O Vacina Caraguá é um sistema totalmente prático e fácil. O aplicativo nos deu segurança
e uma organização que até conseguimos adiantar as faixas etárias de imunização na
cidade por muitas vezes. A chegada da vacina foi um alento e o lançamento do Vacina
Caraguá abrilhantou ainda mais a imunização”, continuou.
Segundo Aguilar Junior, o 156 Caraguatatuba e o Vacina Caraguá deu a administração
municipal um mapa eletrônico do município. Com os sistemas, é possível entender agora a
real necessidade da cidade.
“Integrando estes sistemas, conseguimos ter a noção de quais locais precisam ser
investidos com mais ações do serviço público”, esclareceu.
Aguilar Junior encerrou o debate dizendo que Caraguatatuba é o polo central do Litoral
Norte e que a tecnologia estará cada vez mais presente na gestão da cidade,
principalmente na saúde pública.

“Quando eu assumi a cidade em 2017, na minha primeira gestão, tínhamos apenas uma
UPA e agora inauguramos mais duas. Uma cidade de cerca de 120 mil habitantes tem hoje
três Unidades de Pronto Atendimento funcionando 24h por dia. Na Upa Covid, colocamos
um tomógrafo para auxiliar no diagnóstico do vírus. Eu percebi que cidades próximas de
Caraguá não conseguiam realizar essa gestão e acredito que foi o investimento em
tecnologia que nos deu capacidade de atendimento”, finaliza.
Atualmente, o 156 Caraguatatuba conta com 96.789 mil cadastros e 96.056 mil pessoas
foram vacinadas através do agendamento do Vacina Caraguá. Caraguatatuba aplicou
174.294 doses da vacina contra a Covid-19.
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Somos todos insubstituíveis; um livro de reflexão sobre “menos
recursos e mais humanos”

Somos todos insubstituíveis. Essa afirmação que o livro escrito pela jornalista e pósgraduada em psicologia junguiana, Ligia Pinheiro, traz, me fez pensar muito. Quem nunca
se perguntou ou se deparou com essa pergunta, Somos todos insubstituíveis? Lançado no
mês de junho pela editora Autografia, o livro traz e muito uma reflexão sobre vida,
pandemia, trabalho, empresa, família, amigos e tudo mais. De cara, a capa desse livro já
faz você pensar em como anda sua vida.
A obra é baseada em fatos e narra a estória de Lívia, uma recém contratada de uma
empresa gigante, líder em sua área. Totalmente ingênua e sem preparo para a vida, logo
ela se vê enfrentando dificuldades em sobreviver no ambiente corporativo. Quando todas
as suas esperanças estão perdidas, ela é apresentada a um novo mundo que a faz
modificar o significado do trabalho em seu coração. Analisa, se reinventa e se permite viver
amizades verdadeiras dentro do ambiente corporativo.
A escritora traz questões importantes por considerar que somos seres únicos no universo
com particularidades incríveis que só pertencem a nós. Além disso, deixa claro a
importância de que a saúde mental precisa vir em primeiro lugar, que a vida é da catraca
para fora e que trabalhar para viver em vez de viver para trabalhar, não é, e não deve ser
considerado em hipótese alguma, um grande pecado capaz de colocar em dúvida o valor
de um profissional. O jargão “menos recursos e mais humanos” precisa urgentemente ser
incorporado pelas empresas.
Sabe; esse livro que o jornal recebeu, me fez refletir vários aspectos da minha vida e de
amigos próximos que eu conheço. Realmente precisamos estar bem mentalmente para
que as coisas possam acontecer. Não posso dar Spoiler, mas foi um livro que me tocou
muito. Não foi e não está sendo fácil pra ninguém lhe dar com a pandemia e todos os
impactos que esse vírus causou e ainda causa na vidas das pessoas.
Realmente, hoje tenho certeza, “Somos todos Insubstituíveis”. Cada um do seu jeito e
deixando sua marca na vida das pessoas.
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Fórum sobre Surdez e Inclusão de Caraguatatuba tem mais de 1 mil
participantes

A 1ª edição do Fórum sobre Surdez e Inclusão realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba,
teve participação de mais de 1 mil pessoas, de acordo com o balanço divulgado nesta
segunda-feira (4) pela Secretaria Municipal de Educação.
Realizado virtualmente nos dias 29 e 30 de setembro, o evento foi transmitido no canal do
YouTube do Setor de Informática Educativa e abordou temas como ‘Educação, cultura e
tratativas pedagógicas com alunos surdos’. O fórum teve ainda a participação de uma
médica otorrinolaringologista que compartilhou seus conhecimentos sobre as deficiências
auditivas.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, participou da abertura do evento dando boasvindas a todos e, em nome do prefeito Aguilar Junior, cumprimentou carinhosamente os
participantes. Ela parabenizou a equipe do Setor de Educação Inclusiva, articuladora do
Fórum, agradeceu às equipes dos setores de Projetos e Informática – que têm se dedicado
à realização dos eventos, alinhando a tecnologia às necessidades impostas pela
pandemia; aos professores intérpretes de Libras, aos palestrantes convidados que
compartilharam seus conhecimentos sobre esse tema tão importante e relevante em
nossa sociedade.
O 1º Fórum sobre Surdez e Inclusão foi promovido pelo Setor de Educação Inclusiva da
rede municipal de ensino de Caraguatatuba e criado em alusão ao Setembro Azul, mês da
conscientização sobre a visibilidade da Comunidade Surda. O objetivo é fomentar as ações
de conscientização e homenagens a essa população.
O conteúdo apresentado nesta 1ª edição permanece disponível no canal Informática
Educativa
e
pode
ser
acessado
no
endereço: https://www.youtube.com/watch?v=szwaJHScvNs&t=3484s
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Centro de Reabilitação Psiquiátrico é inaugurado na Casa de Saúde
Stella Maris, em Caraguatatuba

Caraguatatuba agora conta com um Centro de Reabilitação Psiquiátrico para atender
pacientes em situação de urgência e emergência. Ele está instalado na Casa de Saúde
Stella Maris (CSSM) e foi entregue na manhã do último domingo (4).
Participaram da entrega o prefeito Aguilar Junior, o secretário de Saúde Gustavo Boher e o
representante do Instituto Pequenas Missionárias Maria Imaculada (IPMMI) Euler
Baumgratz.
Em seu discurso, Baumgratz destacou a importância da parceria entre Prefeitura e o
instituto e afirmou que o centro psiquiátrico representa a renovação. Ele também
enalteceu a atuação em relação à CSSM. “Nós trabalhávamos descalços, mas o prefeito
veio e calçou nossos pés”.
O secretário reforçou a importância da CSSM no município e disse que o apoio e incentivo
do prefeito contribuem para o avanço da saúde. “Com esse novo espaço, nós avançamos
mais uma vez; é mais um passo importante na luta de oferecer o melhor à população”.
Para o prefeito Aguilar Junior, a obra é um grande marco e se lembrou da dificuldade de
prestar atendimento às crises dos pacientes psiquiátricos. “Antes era desafiador deixar os
pacientes não psiquiátricos com os que eram”.
O prefeito também ressaltou os investimentos feitos na CSSM durante seus cinco anos de
gestão. “Isso representa respeito com a maior unidade de saúde do Litoral Norte”, disse.
O espaço, que foi financiado pelo Governo do Estado, será custeado pelo município. Ele
funcionará 24 horas por dia, além de ser amplo e possuir dez leitos para receber pacientes
de maneira humanizada.
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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PROJETO DE INCENTIVO FISCAL A COMERCIANTES QUE CONTRATEM
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA DEVE SER VOTADO NESTA TERÇAFEIRA (5) NA CÂMARA DE CARAGUATATUBA.

(Da Redação) Seis projetos estão na ordem do dia da 31ª Sessão Ordinária, que acontece
nesta terça-feira(05/10). Entre eles, o PL nº 65/2021 que autoriza o Poder Executivo a
conceder incentivos fiscais aos comércios ou empresas que contratarem pessoas em
situação de rua. A proposta, de autoria do vereador Baduca Filho(MDB) visa garantir às
pessoas a reinserção no mercado de trabalho. Além deste projeto, também deverão ser
votados:
PROJETO DE LEI Nº 67/21 – Executivo – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar ao Orçamento do Município no exercício de 2021, de que trata a lei
municipal nº 2542/21.
PROJETO DE LEI Nº 47/21 – Ver Cristian Alves de Godoi – Estabelece diretrizes, normas
técnicas e procedimentos para a regularização onerosa de edificações residenciais e
comerciais construídas e/ou utilizadas em desacordo com a legislação urbanística e
edilícia no município de Caraguatatuba, conforme o disposto nos artigos 229, inciso IV e
239, da lei complementar municipal nº 42, de 24 de novembro de 2011, e dá outras
providências.
PROJETO DE LEI Nº 62/21 – Ver Gildeilson Santos – Institui e acrescenta no calendário
Oficial do Município a Semana de Incentivo ao Ciclismo e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 63/21 – Ver Celso Pereira – Institui no Município de Caraguatatuba o
“Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamentos a Fibromialgia.
PROJETO DE LEI Nº 65/21 – Ver Cristian Alves de Godoi – Dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais aos comércios ou empresas que ofertarem EMPREGO às pessoas em
situação de rua.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 12/21 – Ver Aurimar Mansano – Dispõe sobre a
concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Senhor Dr. JOSÉ
VINCIPROVA SOBRINHO, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Caraguatatuba acontecem, semanalmente
às terças-feiras e podem ser acompanhadas, ao vivo, a partir das 19h30 pelo site oficial da

Câmara Municipal, no www.camaracaragua.sp.gov.br, no canal oficial do youtube Câmara
Caraguatatuba ou ainda nas ondas da rádio Caraguá FM (89,7 Mhz).
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161 VAGAS DE EMPREGO ABRINDO A SEMANA DO PAT CARAGUÁ.

(Da Redação) 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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TRÁFICO DE DROGAS NO CASA BRANCA LEVA DOIS PARA A PRISÃO.

(Da Redação) Uma equipe do Comando Força Patrulha da Polícia Militar foi acionada por
volta das 20h30, de domingo (03/10), por populares no bairro Casa Branca, em
Caraguatatuba, informando que dois homens estavam vendendo drogas próximo de um
templo. Com a chegada da polícia, alguns viciados saíram correndo deixando o local
juntamente com os dois homens que foram presos na rua Antônio Henrique de mesquita.
Um dos acusados passou mal e foi preciso ser levado para a UPA onde após ser atendido
foi levado para a delegacia. Foram apreendidas numa sacola, 13 porções de maconha,
667 eppendorfs de cocaína 969 pedras de crack, anotações de pessoas que compram a
droga fiado e R$ 90,00 em dinheiro. Os dois acusados ficaram presos pelo crime de tráfico
de entorpecentes ficando à disposição da justiça.
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CENTRO DE REABILITAÇÃO PSIQUIÁTRICO É INAUGURADO NO STELLA
MARIS.

(Da Redação) A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou
no domingo (3/10) 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.
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 InfantoJuvenil (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. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto
@vertatoaguilar
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Centro de Reabilitação Psiquiátrico é inaugurado na Casa de Saúde
Stella Maris, em Caraguatatuba
Espaço atende 24h por dia e conta com 10 leitos para internação e recuperação de
pacientes

Caraguatatuba inaugurou neste fim de semana, o primeiro Centro de Reabilitação
Psiquiátrico do Litoral Norte, na Casa de Saúde Stella Maris.
O espaço conta com 10 leitos para internação e recuperação de pacientes. Os
atendimentos funcionam 24 horas por dia e recebe casos encaminhados pela urgência e
emergência das UPAs.
O médico e coordenador do Centro de Reabilitação Psiquiátrico, Carlos Henrique Tricoli,
acredita que a nova ala vai conseguir atender com agilidade, principalmente, os pacientes
que acabavam encaminhados para outros municípios.
O investimento destinado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo foi de
aproximadamente R$ 2 milhões. O órgão estatal usou o BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) para realizar a distribuição dos recursos.
OUTROS SERVIÇOS
Em nota, a Secretaria de Saúde da cidade, 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).
Depois disso, 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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PAT de Caraguatatuba está com mais de 160 vagas de emprego
abertas
Há oportunidades para Auxiliar Administrativo, Eletricista, Corretor de Imóveis e Motorista
de Ônibus

O PAT de Caraguatatuba começou a semana com 161 oportunidades de empregos. Entre
as vagas disponíveis, 30 são para Auxiliar Administrativo, 23 vagas para Eletricista de
Força e Controle, 12 vagas para Corretor de Imóveis e 10 para Motorista de Ônibus.
Os interessados podem ir até o Posto de Atendimento ao Trabalhador com o currículo,
documento com foto, PIS e carteira de trabalho. O PAT fica na Rua Taubaté, número 520,
no bairro Sumaré e atende de segunda a sexta das 8h às 12h.
Tem ainda a opção de enviar o currículo pelo email, vagaspatcaragua@gmail.com, com o
CPF, nome completo e o código da vaga pela qual quer concorrer.
É importante ficar atento à descrição da vaga, porque alguns currículos devem ser
entregues presencialmente.
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PAT DE CARAGUATATUBA TEM 161 VAGAS DE EMPREGO NESTA
SEGUNDA-FEIRA (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 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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PAT de Caraguatatuba começa a semana com 161 vagas de emprego

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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