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Idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde recebem
terceira dose da vacina contra Covid-19

Caraguatatuba iniciou 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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Policiamento Ambiental reprime invasão de terreno público em
Caraguatatuba

Policiais militares da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental Terrestre do 3° Batalhão
de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, durante a Operação Delegada
Ambiental deslocaram-se até o bairro Casa Branca, localizado no município de
Caraguatatuba para atender denúncia referente a supressão de vegetação através de
desmatamento.
No local a equipe constatou tratar-se de área pública de responsabilidade da prefeitura
municipal de Caraguatatuba, inserida em área de preservação permanente, visualizaram
as margens do rio Ipiranga nove mourões delimitando as áreas que provavelmente seriam
invadidas, os policiais providenciaram a retirada dos mourões, porem, não foi localizado
nenhum infrator ambiental no interior da área.
A prefeitura municipal de Caraguatatuba será notificada através de ofício, para efetivar o
monitoramento da área em questão, evitando futuras invasões e degradações ambientais.
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Caraguatatuba reabre agendas para programa de castração de cães e
gatos

A partir desta quarta-feira (6), Caraguatatuba reabre as agendas para o Programa
Municipal de Castração de Cães e Gatos. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de
Caraguatatuba irá atender 20 animais por dia até o fim do mês de outubro.
As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, por telefone: (12) 3887-6888. Porém, a
pessoa poderá inscrever o animal no programa, presencialmente, no CCZ, das 9h às 14h.
É necessário apresentar os documentos pessoais, como cópias do RG, CPF, comprovante
de residência e de renda de três salários mínimos (R$ 3.135). Somente cães e gatos a
partir dos seis meses de idade serão castrados.
Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip e
passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem e identificação, e até
mesmo para saber se o bichinho já é castrado.
Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, a avaliação é muito importante por ser
uma forma de controle. “É o momento em que o animal encaminhado passa pelo órgão
público, por tanto isso auxilia no controle e na fiscalização”, disse.
Garrido ainda explica que as avaliações com o veterinário serão realizadas a partir das 9h,
conforme o horário agendado, todos os dias da semana, com exceção de sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos.
A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas veterinárias autorizadas para o
serviço. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 24 de agosto
– Edital 611: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care Clínica
Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária Inoue;
Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop
Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.
O CCZ fica à Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 38876888.
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Secretaria da Fazenda de Caraguá promove plantão da anistia na
véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza o plantão do Programa de Recuperação Fiscal na
próxima segunda-feira (11/10), das 9h às 14h, na Área de Dívida Ativa da Secretaria da
Fazenda (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que não podem ir ao Paço
Municipal durante a semana, têm a oportunidade de acertar suas dívidas com a Prefeitura,
na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro.
O REFIS oferece a chance dos contribuintes pagar seus débitos municipais tributários e
não tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas.
Quem solicitar o REFIS aguarda a chamada da senha em uma estrutura preparada pela
Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de lugar na fila,
atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço Municipal. É permitida somente a
entrada do responsável por requerer a anistia, observando os protocolos sanitários para
evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o ingresso autorizado nos casos
especiais, em que a sua ajuda seja comprovadamente indispensável.
A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via.
Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 orientam o público.
O atendimento no REFIS também pode ser feito pelo aplicativo Caraguatatuba 156
(disponível na play store do celular), no ícone ‘Dívida Ativa’; ou ligando gratuitamente no
telefone 156 (de dentro do município), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para falar
com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 3897-8800, no horário de
expediente, ou utilize o aplicativo, além do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o período inicial de vigência da Lei Complementar
82/2021, de 2 a 31 de agosto, e de aplicação dos benefícios dela se mostrou insuficiente
para o atendimento de todos os munícipes interessados em regularizar suas pendências
com a Prefeitura, levando em conta, inclusive, os efeitos da pandemia.
Segundo ele, “a iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo
isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de

receita. O programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos,
vencidos até 31 de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de
mora”.
Descontos e parcelamentos
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou 12 vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo. É possível saber a respeito dos honorários
advocatícios (sucumbências) envolvendo os débitos ajuizados na Procuradoria Fiscal, pelo
WhatsApp (12) 99616-5661.
O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30
dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja
parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no
Protocolo Geral.
O Paço Municipal fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos
telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br da Área da Dívida Ativa. O atendimento
ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração
podem
ser
solicitados
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601.
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Prefeitura de Caraguatatuba prorroga intervenção na Praiamar
Transportes por mais 60 dias

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do decreto Nº 1.532, publicado na segunda-feira
(04), prorrogou por mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transporte, iniciada há quase
seis meses.
De acordo com o decreto Nº 1.442, de 07 de abril de 2021, a intervenção na empresa de
transportes públicos de Caraguatatuba teria prazo de 180 dias, porém, devido aos fatos
identificados no decorrer da intervenção, necessidade de auditoria e ação fiscal, o prazo
inicial não foi suficiente para a apuração de todos os documentos necessários.
A equipe da intervenção e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, por
meio do Departamento de Transportes Públicos, continuam levantando documentos e
abrindo processos administrativos para a finalização da apuração dos descumprimentos
de clausulas contratuais da empresa.
Seis meses de intervenção
A Prefeitura de Caraguatatuba chega, nesta semana, ao sexto mês de intervenção na
empresa Praiamar Transportes. De acordo com a administração, a partir daí, o serviço de
transporte público da cidade vem ganhando cada vez mais qualidade. De maio até agosto,
a Praiamar atendeu 1 milhão e 265 mil passageiros, um aumento de 46% desde o início
da intervenção.
A Prefeitura informou que, com a ampliação e remodelagem de praticamente todas as
linhas de ônibus da empresa e o aumento de 33 para 45 carros rodando pelo município, a
empresa conseguiu aumentar gradativamente o número de passageiros.
“Desde o início da intervenção salientei a importância de Caraguatatuba ter um transporte
público de qualidade, que atenda nosso povo com dignidade. Durante esses meses,
conseguimos ampliar e melhorar o serviço e não queremos parar por ai”, disse o prefeito
Aguilar Junior.
No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil passageiros. Já no mês
de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em junho, seguindo para
318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de agosto.

Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da intervenção, a
média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um pouco mais de
14 mil, aumentando cerca de 38%.
Dentre as principais ações registradas desde o início da intervenção, estão as mudanças e
aprimoramentos das linhas, descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados
desde 2018 e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus.
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Caraguatatuba começa a aplicar dose de reforço contra Covid-19 para
pessoas acima de 60 anos e profissionais da Saúde

Caraguatatuba iniciou na segunda-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 atuam 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 doses
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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Caraguatatuba reabre agendas para programa de castração de cães e
gatos

Caraguatatuba reabriu as agendas para o Programa Municipal de Castração de Cães e
Gatos. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba irá atender 20 animais
por dia até o fim do mês de outubro.
As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, por telefone: (12) 3887-6888. Porém, a
pessoa poderá inscrever o animal no programa, presencialmente, no CCZ, das 9h às 14h.
É necessário apresentar os documentos pessoais, como cópias do RG, CPF, comprovante
de residência e de renda de três salários mínimos (R$ 3.135). Somente cães e gatos a
partir dos seis meses de idade serão castrados.
Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip e
passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem e identificação, e até
mesmo para saber se o bichinho já é castrado.
Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, a avaliação é muito importante por ser
uma forma de controle. “É o momento em que o animal encaminhado passa pelo órgão
público, por tanto isso auxilia no controle e na fiscalização”, disse.
Garrido ainda explica que as avaliações com o veterinário serão realizadas a partir das 9h,
conforme o horário agendado, todos os dias da semana, com exceção de sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos.
A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas veterinárias autorizadas para o
serviço. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 24 de agosto
– Edital 611: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care Clínica
Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária Inoue;
Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop
Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.
O CCZ fica à Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 38876888.
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Mulher pede ajuda para não se separar de seus 3 cães após ser
despejada
A moradora de Caraguatatuba precisa de caixas de transporte para levar os animais para
casa de parentes, em Guarulhos

A tutora de três cães decidiu pedir ajuda na internet para não se separar de seus
cachorros, após ser despejada de sua casa, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba. Ela
recebeu a ordem para sair da casa de aluguel e vai se mudar para a residência de
parentes em Guarulhos, mas não tem condições financeiras de arcar com a viagem dos
animais.
Também por falta de condições financeiras, Raquel não conseguirá manter-se na cidade e
por isso pensou em duas soluções. Uma delas seria doar os animais. “Eu prefiro levar os
cachorros comigo, não queria deixá-los, mas estou desesperada”, explica.
Ela tem apenas alguns dias para desocupar o imóvel e em um apelo desesperado, a tutora
pediu ajuda na internet por adotantes. Os cães, sem raça definida, estão com três anos de
idade cada um, o que torna mais difícil conseguir novos lares.
Titan, o cãozinho de 3 anos
Ela conta que tentou em ONGs e até no Centro de Controle de Zoonoses, “mas todos estão
cheios de animais abandonados”.
A outra saída seria comprar caixas de transporte para seus cachorros, todos de porte
médio. E, para isso, ela pede ajuda de quem tenha alguma caixa parada, usada em bom
estado, ou doações de qualquer valor para comprar os aparatos. Para ajudar a dona dos
cachorrros, o contato é (11) 94303-9003, com Raquel.
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Caraguatatuba inaugura Centro de Reabilitação Psiquiátrico
A unidade foi financiada pelo Governo do Estado e será custeada pelo município

Caraguatatuba agora conta com um Centro de Reabilitação Psiquiátrico para atender
pacientes em situação de urgência e emergência. O espaço foi instalado na Casa de Saúde
Stella Maris (CSSM) e entregue na manhã do último domingo (4).
A unidade foi financiada pelo Governo do Estado e será custeada pelo município. Ele
funcionará 24 horas por dia, além de ser amplo e possuir dez leitos para receber pacientes
de maneira humanizada.
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”.
Serviço de apoio psiquiátrico
Caraguatatuba conta com diversos dispositivos para atender os pacientes que precisam de
apoio psicológico e psiquiátrico. A porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), por meio das Equipes de Saúde da Família (ESF).
Os pacientes são encaminhados aos equipamentos psiquiátricos: Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS II), Centro de Atenção Psicossocial Álcool – Drogas (CAPS AD),
Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil (ASMIJ) e Centro de Reabilitação (CER).

As urgências e emergências são atendidas pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e
encaminhadas, via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), para
hospitais com atendimento psiquiátrico, seja na cidade ou em outros municípios,
referenciados pela Departamento Regional de Saúde (DRS) – Taubaté.
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Prefeitura de Caraguatatuba prorroga por mais 60 dias intervenção na
Praiamar Transportes
Governo municipal alega que precisa de mais tempo para apurar os documentos
necessários

A Prefeitura de Caraguatatuba publicou nesta segunda-feira (4) o decreto que prorroga por
mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transportes, iniciada no mês de abril. À época, o
município realizou a medida alegando a “decadência do serviço”, que foi alvo de multas
pelo descumprimento de contrato e dos protocolos sanitários contra Covid-19.
Na prorrogação da intervenção, que inicialmente duraria 180 dias, a prefeitura alega que
identificou fatos que necessitam auditoria e ação fiscal, “o prazo inicial não foi suficiente
para a apuração de todos os documentos necessários”, diz nota.
Uma equipe de intervenção, com integrantes das secretarias de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão, ainda apura o motivo dos descumprimentos de cláusulas contratuais
da empresa.
O governo municipal alega que durante os seis meses de intervenção remodelou linhas,
ampliou os serviços – aumentando em 38% as viagens –, e expandiu a frota de 33 para 45
ônibus. As medidas teriam gerado aumento de 46% no público do transporte público.
Outras medidas como o “descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados
desde 2018 e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus”, também foram
elencados pela prefeitura como melhorias.
A Praiamar Transportes foi procurada, mas ainda respondeu a reportagem.
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Caraguatatuba reabre agendas para programa de castração de cães e
gatos
Confira os critérios para participar do programa

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Caraguatatuba diz que, a partir desta quartafeira (6), o município estará reabrindo as agendas para o Programa Municipal de Castração
de Cães e Gatos. O CCZ estima atender até 20 animais por dia até o fim do mês de
outubro.
Apenas cães e gatos com idade superior a seis meses serão castrados.
Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais devem, antes, receber o microchip e
passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para serem pesados e identificados.
Guilherme Garrido, coordenador do CCZ, diz que a avaliação é uma forma importante para
garantir o controle. "É o momento em que o animal encaminhado passa pelo órgão público,
por tanto isso auxilia no controle e na fiscalização", disse.
Contato.
As inscrições devem ser feitas por telefone (12 2887-6888) ou presencialmente, na sede
do CCZ (r. Ministro Dílson Funaro, número 115, Jardim Britânia). O horário de atendimento
é das 9h às 14h.
Documentos.
Para inscrever o pet no programa, o tutor deve apresentar seus documentos pessoais,
como cópias do RG, CPF, comprovante de residência e de renda de três salários mínimos
(R$ 3.135).
Local, data e horário.
O coordenador Garrido explica que as avaliações com os veterinários começarão a partir
das 9h, conforme o horário agendado. Garrido reforça que o centro não atende aos
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.
A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas autorizadas para o serviço no
município. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 24 de
agosto – Edital 611: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care

Clínica Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária
Inoue; Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop
Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.
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Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 226 oportunidades de
emprego
Confira todas as vagas disponíveis nesta quarta-feira (6)

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba abriu 226 oportunidades
de emprego nesta quarta-feira (6). Dentre as vagas estão: 30 para Auxiliar Administrativo,
23 de Eletricista de Força e Controle e 19 para Carpinteiro.
Os interessados devem enviar um email que conste: o currículo, o CPF, nome completo e o
código da vaga pela qual quer concorrer para o endereço "vagaspatcaragua@gmail.com".
Vale lembrar que, apesar da maioria dos currículos poderem ser enviados por email,
algumas exceções só aceitam o currículo presencialmente -- informações mais específicas
sobre o processo de inscrição e as vagas são encontradas no site oficial da prefeitura do
município, clique aqui para acessar.
Os interessados devem ir ao PAT de Caraguá (R. Taubaté, 520, bairro Sumaré) das 8h ao
12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo.
Confira as oportunidades divulgadas:
- Acabador de mármore e granito (3);
- Ajudante de cozinha (2);
- Ajudante de instalação com experiência em marmoraria (3);
- Ajudante de motorista;
- Apontador de produção com experiência na CTPS (fila de espera);
- Atendente de lanchonete;
- Auxiliar administrativo com disponibilidade p/ fim de semana;
- Auxiliar administrativo (30);
- Auxiliar de cozinha em quiosque;
- Auxiliar de encanador (10);

- Auxiliar de escrita fiscal;
- Auxiliar de instação de toldos e painéis;
- Armador com experiência na CTPS (22);
- Auxiliar de limpeza;
- Auxiliar de limpeza, temporário (4);
- Auxiliar de manutenção predial;
- Auxiliar de mecânico com CNH B;
- Auxiliar técnico em ar condicionado;
- Barman;
- Borracheiro com experiência na CTPS (3);
- Camareira / meio período / temporário;
- Carpinteiro com experiência na CTPS (19);
- Caseiro com carta de recomendação;
- Coordenador de vendas com CNH (12);
- Corretor de imóveis (4);
- Cozinheiro;
- Cozinheiro de quiosque (2);
- Eletricista de força e controle (23);
- Empregada doméstica (2);
- Encanador (16);
- Estagiário de administração;
- Estagiário de pedagogia;
- Farmacêutico;
- Funileiro;
- Funileiro / pintor;
- Garçom;
- Garçom, vaga temporária (6);
- Gerente de hotel (3);
- Gerente de loja com experiência na CTPS;
- Governanta;
- Instalador técnico de máquinas de cartão (5);
- Instrutor de pilates;

- Lavador de automóveis com CNH B;
- Lavador de autos;
- Mecânico de automóvel;
- Mecânico de autos com experiência em veicúlos leves e médios (5);
- Mecânico de máquinas pesadas;
- Mecânico de máquinas leves (2);
- Mecânico diesel;
- Montador de Autos;
- Montador de esquadrias;
- Motorista de caminhão munk com CNH D (3);
- Motorista de ônibus com CNH D (10);
- Motorista entregador;
- Operador de motoniveladora;
- Motorista Vac All;
- Pedreiro;
- Pintor de automóveis;
- Porteiro;
- Projetista de móveis;
- Protético dentário;
- Recepcionista;
- Recepcionista com disponibilidade para finais de semana;
- Representante comercial com experiência no ramo alimentício (2);
- Serralheiro de alumínio;
- Tosadora de pet shop (banho e tosa);
- Vendedor de materiais de construção (2);
- Vendedor com experiência na CTPS, CNH A e veículo próprio;
- Vendedor de colchões;
- Vendedor de esquadrias (2);
- Vendedor de tintas;
- Vendedor de ótica;
- Vendedor projetista de vidros temperados;
- Vidraceiro.
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Tribunal reprova contas de 2017 de Tato Aguilar

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou na manhã desta terça(5), as contas
de 2017, da Câmara Municipal de Caraguatatuba, na época, presidida pelo vereador Tato
Aguilar.
O TC considerou graves supostas irregularidades apontadas em licitações, pagamento de
horas extras, consideradas excessivas e gastos com pagamento de pedágios e
combustíveis. O TC aplicou uma multa de 400 Ufesp, algo em torno de R$ 12 mil ao então
presidente.
Cabe recurso a decisão do Tribunal de Contas. Tato Aguilar é o atual presidente da Câmara
de Caraguatatuba. Solicitamos informações à Câmara, assim que a assessoria se
manifestar anexaremos ao texto.
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TC suspende licitação de R$ 19,6 milhões em Caraguatatuba

O Tribunal de Contas suspendeu temporariamente uma licitação que seria feita pela
Prefeitura de Caraguatatuba, orçada em R$ 19,6 milhões, destinada a contratação de
empresa para prestação de serviço de coleta, manual e mecanizada, coleta de caçambas,
contêineres, transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e
comerciais no município.
A suspensão da licitação foi decidida pelo conselheiro Dimas Ramalho, após pedido feito
pelas empresas Partner Locações Transportes e Logística Ltda.; Luis Gustavo de Arruda
Camargo e Limpebras Engenharia Ambiental Ltda. As empresas apontaram algumas
divergências no edital.
A Prefeitura terá cinco dias para prestar informações. Após o encaminhamento, haverá
nova manifestação da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas. A licitação foi
aberta pela Secretaria de Serviços Públicos Municipais e estava prevista para ocorrer no
dia 30 passado. A Prefeitura informou que está tomando todas as medidas jurídicas e
administrativas cabíveis e que garantiu que os serviços não serão prejudicados.
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Mulher pede ajuda para não se separar de seus 3 cães após ser
despejada
A moradora de Caraguatatuba precisa de caixas de transporte para levar os animais para
casa de parentes, em Guarulhos

A tutora de três cães decidiu pedir ajuda na internet para não se separar de seus
cachorros, após ser despejada de sua casa, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba .
Ela recebeu a ordem para sair da casa de aluguel e vai se mudar para a residência de
parentes em Guarulhos, mas não tem condições financeiras de arcar com a viagem dos
animais.
Também por falta de condições financeiras, Raquel não conseguirá manter-se na cidade e
por isso pensou em duas soluções. Uma delas seria doar os animais. "Eu prefiro levar os
cachorros comigo, não queria deixá-los, mas estou desesperada", explica.
Ela tem apenas alguns dias para desocupar o imóvel e em um apelo desesperado, a tutora
pediu ajuda na internet por adotantes. Os cães, sem raça definida, estão com três anos de
idade cada um, o que torna mais difícil conseguir novos lares.
Ela conta que tentou em ONGs e até no Centro de Controle de Zoonoses , "mas todos estão
cheios de animais abandonados". A outra saída seria comprar caixas de transporte para
seus cachorros, todos de porte médio.
E, para isso, ela pede ajuda de quem tenha alguma caixa parada, usada em bom estado,
ou doações de qualquer valor para comprar os aparatos. Para ajudar a dona dos
cachorrros, o contato é (11) 94303-9003, com Raquel.
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Prefeitura de Caraguatatuba (SP) prorroga intervenção na Praiamar
Transportes
De maio até agosto, foram atendidos 1 milhão e 265 mil passageiros, um aumento de 46%
desde o início da intervenção

A Prefeitura de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, prorrogou por mais 60 dias a
intervenção na Praiamar Transporte, iniciada há aproximadamente seis meses.
O decreto Nº 1.532, publicado na segunda-feira (4) traz os detalhes da prorrogação:
“De acordo com o decreto Nº 1.442, de 07 de abril de 2021, a intervenção na empresa de
transportes públicos de Caraguatatuba teria prazo de 180 dias, porém, devido aos fatos
identificados no decorrer da intervenção, necessidade de auditoria e ação fiscal, o prazo
inicial não foi suficiente para a apuração de todos os documentos necessários”, detalhou a
prefeitura em nota.
Segundo a administração municipal, a equipe da intervenção e a Secretaria de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão, por meio do Departamento de Transportes Públicos,
continuam levantando documentos e abrindo processos administrativos para a finalização
da apuração dos descumprimentos de cláusulas contratuais da empresa.
BALANÇO
Nesta semana, a prefeitura chegou ao sexto mês de intervenção na empresa Praiamar
Transportes.
De maio até agosto, a Praiamar atendeu 1 milhão e 265 mil passageiros, um aumento de
46% desde o início da intervenção, segundo a prefeitura.
Conforme balanço divulgado pela prefeitura, de mês em mês, com a ampliação e
remodelagem de praticamente todas as linhas de ônibus da empresa e o aumento de 33
para 45 carros rodando pelo município, a empresa conseguiu aumentar gradativamente o
número de passageiros.
No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil passageiros. Já no mês
de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em junho, seguindo para
318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de agosto.

Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da intervenção, a
média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um pouco mais de
14 mil, aumentando cerca de 38%.
Dentre as principais ações registradas desde o início da intervenção, estão as mudanças e
aprimoramentos das linhas, descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados
desde 2018 e o lançamento do CittaMobi, aplicativo de rastreio de ônibus.
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UAMI de Caraguatatuba promove ações de prevenção ao câncer de
mama e colo de útero durante ‘Outubro Rosa’ para pacientes

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) de Caraguatatuba
promove ações durante o ‘Outubro Rosa’. A equipe vai realizar o papanicolau, exame
preventivo para o diagnóstico do câncer do colo de útero.
Além do papanicolau, a unidade também vai fazer avaliação das mamas e solicitação da
mamografia. Com isso, a unidade busca prevenir e diagnosticar as doenças.
Muito importante salientar que, tanto o preventivo quanto a avaliação e solicitação da
mamografia, serão ofertados apenas para pacientes mulheres que fazem tratamento e são
atendidas na UAMI.
Toda a ação será realizada na unidade que está localizada na Avenida Presidente Castelo
Branco, nº 750 – Sumaré, das 8h às 12h, as quartas (dias 6, 13, 20 e 27) e as sextasfeiras (dias 8, 15 e 22).
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FUNDACC celebra Semana da Criança com inauguração de Espaço
Infantil na Biblioteca Afonso Schmidt e Musicais infantis no Teatro
Mario Covas

Nos dias 11 e 15/10/21, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC)
comemora o mês da criança com uma programação toda especial.
Na segunda-feira (11), em menção ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o
Teatro Mario Covas recebe o espetáculo “Expresso Tatu”, que fala sobre a riqueza de
nosso folclore, por meio do isolamento à urbanização.
Na sexta-feira (15), na Biblioteca Afonso Schmidt, será inaugurado o Espaço Infantil, junto
ao lançamento do livro “Conchinhas para catar”, da autora mirim Cacá Nascimento.
Artistas mirins estarão também presentes para realizar a encenação sobre a temática do
livro.
Musicais infantis
Na Semana da Criança, o Teatro Mario Covas recebe dois musicais infantis. O primeiro
deles será a peça “Expresso Tatu”, com apresentação no dia 11/10, às 20h. Este trabalho
pretende provocar e instigar a criatividade, não sendo somente entretenimento.
A diretora afirma que a peça comunica uma ideia e permite que cada expectador faça sua
própria reflexão sobre “o tempo das coisas e as coisas do tempo”, explica a diretora
artística Cristina Neves.
Neves conta ainda que a peça “Expresso Tatu” vem para “acelerar o tempo das coisas que
já foram e ainda estão por aí”, reforça.
“O musical traz o contado de pai para filho, que a cada nova versão insere o famoso ‘Eu
ouvi dizer…’. O espetáculo possibilita recuperar o passado e integrá-lo ao presente,
reivindicando a totalidade da existência humana – a tradição e a experimentação, o novo e
o ancestral, o universal e o local”, explica Neves.
Os figurinos foram criados por Adbailson Cuba e estão intrinsecamente relacionados com a
proposta do trabalho, confeccionados manualmente para criar uma veracidade nas
texturas, cores e formatos.

No dia 23/10, às 16h, no Teatro Mario Covas haverá também a apresentação de outro
musical infantil gratuito. Desta vez, a Cia de Danças de Diadema apresenta “Crocodilo
embaixo da cama”. Entrada gratuita.
Programação – Semana da Criança:
De 11/10 a 01/11 – Exposição de brinquedos e jogos infantis na Biblioteca Afonso
Schmidt
Segunda-feira (11/10)
Local: Teatro Mario Covas
20h – Musical Infantil “Expresso Tatu” (ingresso solidário: leite em pó)
Sexta-feira (15/10)
Local: Biblioteca Afonso Schmidt
10h – Inauguração Espaço Infantil
– Lançamento do Livro: “Conchinhas para catar?” – da autora mirim Cacá Nascimento
– Encenação sobre a temática do livro com artistas mirins
Sábado (23/10)
Local: Teatro Mario Covas
16h – Musical Infantil: “Crocodilo embaixo da cama” (gratuito)
Serviço – Expresso Tatu
Data: 11/10
Horário: 20 horas
Entrada franca, ingresso solidário: leite em pó
Classificação indicativa: livre
Local: teatro Mario Covas
Capacidade: 301 lugares.
Serviço – Crocodilo embaixo da cama
Data: 23/10
Horário: 16 horas
Entrada franca
Classificação indicativa: livre
Local: teatro Mario Covas
Capacidade: 301 lugares.
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Caraguatatuba reabre agendas para programa de castração de cães e
gatos

A partir desta quarta-feira (6), Caraguatatuba reabre as agendas para o Programa
Municipal de Castração de Cães e Gatos. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de
Caraguatatuba irá atender 20 animais por dia até o fim do mês de outubro.
As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, por telefone: (12) 3887-6888. Porém, a
pessoa poderá inscrever o animal no programa, presencialmente, no CCZ, das 9h às 14h.
É necessário apresentar os documentos pessoais, como cópias do RG, CPF, comprovante
de residência e de renda de três salários mínimos (R$ 3.135). Somente cães e gatos a
partir dos seis meses de idade serão castrados.
Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip e
passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem e identificação, e até
mesmo para saber se o bichinho já é castrado.
Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, a avaliação é muito importante por ser
uma forma de controle. “É o momento em que o animal encaminhado passa pelo órgão
público, por tanto isso auxilia no controle e na fiscalização”, disse.
Garrido ainda explica que as avaliações com o veterinário serão realizadas a partir das 9h,
conforme o horário agendado, todos os dias da semana, com exceção de sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos.
A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas veterinárias autorizadas para o
serviço. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 24 de agosto
– Edital 611: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care Clínica
Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária Inoue;
Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop
Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.
O CCZ fica à Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 38876888.
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Procon de Caraguatatuba dá dicas para compra de presentes do Dia
das Crianças

O Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro em conjunto com Dia de Nossa
Senhora Aparecida, é a antepenúltima data importante para o comércio antes da “Black
Friday” (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), incorporada ao
mercado brasileiro, e do Natal. Comerciantes do setor em Caraguatatuba aguardam, com
expectativa, o crescimento das vendas nos dias que antecedem a data na próxima terçafeira.
Preocupado com esta questão, o diretor do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba, Aliex
Moreira, fornece algumas recomendações que podem evitar aborrecimentos posteriores
com os presentes comprados para a garotada.
“A primeira recomendação é para que antes de comprar um brinquedo, pesquisar preço,
forma de pagamento e taxas de juros cuidadosamente. Existe muita variação de um
estabelecimento para outro. O consumidor não deve se deixar enganar com as ilustrações
estampadas na embalagem e ler todas as informações sobre o brinquedo, inclusive o
manual de instruções, que precisa vir em português para facilitar a compreensão”, explica.
O consumidor precisa observar na embalagem do produto os seguintes itens: idade
recomendada; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de
montagem, de uso e eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for o caso;
número de peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado de acordo com as normas
técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão credenciado para testar sua
qualidade.
O diretor chama atenção para os efeitos da Lei Estadual nº 81.24/1992, que obriga os
fornecedores a manterem amostras sem lacre dos produtos à venda, para exame do
consumidor “Ao efetuar a compra, os pais devem exigir sempre a nota, cupom fiscal ou
tíquete de caixa. Estes documentos serão necessários, caso precise fazer valer seus
direitos de consumidor” alerta.
A política de troca do estabelecimento deve ser observada, já que, nas compras em lojas
físicas não existem tal previsão no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990),

e algumas empresas só efetuam a troca do produto por liberalidade ou quando
expressamente vinculada na nota de compra. “Neste caso, o Procon/SP orienta para que o
consumidor solicite e faça constar esse direito na nota fiscal ou cupom de compra. É
preciso certificar-se, ainda, que o produto que está comprando tem garantia de fábrica e o
tempo dessa garantia, bem como se existe serviço autorizado credenciado no seu
município. Quando não há esse direito de fábrica, é assegurada a garantia legal de 90 dias,
necessitando ao consumidor apenas apresentar a nota fiscal”, revela Moreira.
Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem um mês a partir do dia da
reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem direito a: restituição
do valor pago corrigido monetariamente, abatimento proporcional no preço ou substituição
do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. “Fique atendo já
que tudo que for anunciado tem que ser cumprido pelo estabelecimento. As compras
realizadas fora do comércio (por telefone, em domicílio, catálogo ou internet), dão ao
consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias, contados da data da
compra ou do recebimento do produto”, enfatiza.
Em relação às compras online, o cliente deve conferir se o site da empresa existe de fato,
conferindo CNPJ, endereço e telefone. “O consumidor precisa adotar os mesmos cuidados
que indicamos para as lojas físicas, além de evitar sites com demandas em órgãos de
defesa do consumidor. Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo
certo. Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens com
dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o orçamento”,
ressalta o diretor do Procon de Caraguatatuba. “Desconfie de preço muito abaixo do
praticado no mercado, não confie e não compartilhe links e informações dos quais não
tenha certeza da origem”, conclui.
Outras precauções para não cair em golpes durante as compras virtuais são: não forneça
dados, senhas, códigos, etc; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro enviadas
pelo WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher formulários que não estejam
nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de dúvidas ou
dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar; utilize antivírus no
computador, tablet e smartphone; e confira sempre o endereço eletrônico do site, pois
existem páginas falsas que utilizam o nome de grandes empresas e criam páginas com
layout parecido com o das lojas originais, porém o endereço eletrônico do falso site leva o
nome de empresa conhecida, mas com o final diferente.
Reclamação
Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou
por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28
de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda
documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante
de pagamento e outros.
O consumidor também pode fazer a queixa de forma online pelo email procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Após entrar em contato com o Procon de
Caraguatatuba, o cliente receberá um formulário para preencher com nome, documentos

pessoais, endereço, descrição do problema e toda documentação pertinente à reclamação,
como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Secretaria da Fazenda de Caraguá promove plantão da anistia na
véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS
– LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11/10), das 9h às 14h, na Área de
Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas
que não podem ir ao Paço Municipal durante a semana, têm a oportunidade de acertar
suas dívidas com a Prefeitura, na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida,
celebrado em 12 de outubro.
O REFIS oferece a chance dos contribuintes pagar seus débitos municipais tributários e
não tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas.
Quem solicitar o REFIS aguarda a chamada da senha em uma estrutura preparada pela
Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de lugar na fila,
atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço Municipal. É permitida somente a
entrada do responsável por requerer a anistia, observando os protocolos sanitários para
evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o ingresso autorizado nos casos
especiais, em que a sua ajuda seja comprovadamente indispensável.
A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via.
Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 orientam o público.
O atendimento no REFIS também pode ser feito pelo aplicativo Caraguatatuba 156
(disponível na play store do celular), no ícone ‘Dívida Ativa’; ou ligando gratuitamente no
telefone 156 (de dentro do município), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para falar
com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 3897-8800, no horário de
expediente, ou utilize o aplicativo, além do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o período inicial de vigência da Lei Complementar
82/2021, de 2 a 31 de agosto, e de aplicação dos benefícios dela se mostrou insuficiente
para o atendimento de todos os munícipes interessados em regularizar suas pendências
com a Prefeitura, levando em conta, inclusive, os efeitos da pandemia.

Segundo ele, “a iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo
isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de
receita. O programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos,
vencidos até 31 de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de
mora”.
Descontos e parcelamentos
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou 12 vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo. É possível saber a respeito dos honorários
advocatícios (sucumbências) envolvendo os débitos ajuizados na Procuradoria Fiscal, pelo
WhatsApp (12) 99616-5661.
O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30
dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja
parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no
Protocolo Geral.
O Paço Municipal fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos
telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br da Área da Dívida Ativa. O atendimento
ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de

procuração
podem
ser
solicitados
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601.
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Caraguatatuba participa do encontro inaugural da Trilha formativa da
Primeira Infância Cidadã

Em continuidade ao projeto Primeira Infância Cidadã (PIC), agentes públicos de
Caraguatatuba participaram na última sexta-feira (1º) do primeiro encontro da Trilha
Formativa ‘Direito da Criança- Competências Familiares e Municipais’. A qualificação é
realizada pela Avante – Educação e Mobilização em parceria com a Petrobras.
Serão nove encontros, um a cada semana, realizados em formato virtual. A programação
abordará quatro temas, sendo: Primeira Infância: Crianças como atores sociais; Crianças
como sujeitos de direitos; Proteção integral da criança: competências familiares e
municipais e Políticas e programas de proteção da infância.
A metodologia é participativa, inspirada na energia das crianças, com a mão na massa,
com muitas flores, cores e sabores.
As vagas foram destinadas a agentes públicos atuantes nas áreas de Educação, Saúde e
Assistência Social, Conselheiros do CMDCA, Tutelares e representantes do Poder Judiciário.
O Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC) tem parceria com a Petrobras, por meio do
Programa Petrobras Socioambiental, como parte da Iniciativa Territórios da Primeira
Infância, e terá a duração de três anos.
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Comdefi prorroga inscrições para vagas de Conselheiro da Sociedade
Civil

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comdefi) informa que as inscrições para
o provimento de três vagas de conselheiros da Sociedade Civil foram prorrogadas até o dia
15 de outubro.
Duas vagas são para representante titular e um suplente para associações civis que, de
acordo com seu estatuto social, atuem no atendimento e defesa dos direitos de pessoas
com deficiência. A terceira vaga é para representante suplente de associações civis que
tenham interesse nas ações de defesa de direitos da pessoa com deficiência e de sua
política de atendimento.
Pré-requisitos para a candidatura: ter idade superior a 18 anos; residir em Caraguatatuba;
estar em pleno gozo de seus direitos civis; apresentar mini currículo; foto digital; indicação
mediante ofício em papel timbrado, assinado pelo seu representante legal da associação
que irá representar.
Não serão aceitos requerimentos de inscrições por via postal, internet, fax ou por
procuração. A função de conselheiro não é remunerada.
O Comdefi tem como função propor, analisar e deliberar ações para o município referentes
à promoção e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência; fiscalizar e contribuir
para a implementação das políticas de garantia dos direitos da pessoa com deficiência —
municipais, estaduais e federais.
As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e do Idoso (Sepedi), na Sala dos Conselhos, de segunda a sexta-feira, das 9h às
14hs. A Secretaria fica situada à Rua Jorge Burhian, 10, bairro Jardim Jaqueira.
Comdefi
Foi criado pela Lei n° 1043 de 2003 e alterado pela Lei n° 1892 de 2010. É vinculado à
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso, constituindo-se como órgão
colegiado de caráter permanente e composição paritária, entre Poder Público e Sociedade
Civil, com funções deliberativas, consultivas, normativas e de fiscalização no planejamento
e formulação da política municipal das ações voltadas ao atendimento e defesa de
pessoas com deficiência.
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga lista de convocação de bolsistas
do PEAD desta semana

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais oito bolsistas selecionados no Programa
Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de manutenção ao
longo do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, nesta quarta, quinta,
sexta-feira (6, 7 e 8/10), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da
Administração, no Centro. A convocação foi divulgada na edição do Diário Oficial Eletrônico
do Município (Edital 641) desta terça-feira (5).
Nesta semana foram convocados sete bolsitas beneficiários de serviços pesados e um
beneficiário de serviços leves. A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.355 bolsistas do
PEAD desde março de 2020, dos quais 295 eram beneficiários de serviços leves e 1.060
de pesados.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante
de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia);
título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia);
documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho –
CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com
os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão
de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento
dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As
divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em
fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato.
Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade
de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet,
a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura
dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e
limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep).
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida
Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações
pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é
das 9h às 14h.
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Prefeitura de Caraguatatuba publica lista com classificados para curso
de formação de GVTs

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a classificação com os candidatos aptos para
seguir no processo seletivo de Guarda-Vidas Temporários (GVTs) na edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município (Edital 641) desta terça-feira (5). Os 40 candidatos classificados
começam o curso de formação de GVT nesta quarta-feira (6), no Posto de Bombeiros
Marítimo da Praia Martim de Sá.
A seleção para contratação de 24 guarda-vidas temporários reuniu 75 pessoas de ambos
os sexos na última segunda-feira (4), no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves
(Cemug), no Jardim Britânia. Os candidatos habilitados foram submetidos a testes de
aptidão física (TAF) de corrida e natação.
O curso de 24 dias terá 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.
Os 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 120 dias (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 vale transporte, alimentação e refeição.
A divulgação do resultado final ocorre 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 Subgrupamento 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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Comedouro de aves do Parque Estadual da Serra do Mar atrai mais de
40 espécies em Caraguatatuba

No Dia das Aves, lembrado dia 5 de outubro, a Prefeitura de Caraguatatuba reforça a
importância da preservação do meio ambiente, através da educação ambiental. Para
incentivar a prática, o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba,
possui o projeto de observação de aves em vida livre, por meio do comedouro.
No local é disponibilizado trilha com guias especializados e acessível para pessoas com
deficiência. Através do comedouro, são ofertadas várias frutas para atração das aves e
também complementar a alimentação dos pássaros. A localização do comedouro permite,
inclusive, que pessoas com deficiência também consigam apreciá-las, pois faz parte do
trecho acessível da unidade.
O comedouro chega a atrair mais de 40 espécies de aves, como saí-azul, saíra-sete-cores,
tiê-sangue, periquito-rico e até mesmo benedito, um pica-pau colorido que chama a
atenção por onde passa.
A bióloga e monitora ambiental do PESM, Vanessa Trally Bard, explica que o comedouro é
abastecido diariamente com frutas para atração das aves da região. “É uma ótima forma
de educação ambiental, e incentivamos ainda a prática da observação de aves, que tem
milhões de praticantes ao redor do mundo, e por isso queremos mostrar o quanto
Caraguatatuba tem potencial para isso”, destaca.
As visitas devem ser agendadas, informando data, horário e a quantidade de pessoas que
desejam
conhecer.
Mais
informações,
acesse: https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-serra-do-mar-nucleocaraguatatuba/
Sobre o Parque
O Núcleo Caraguatatuba surgiu em 1977, incorporado ao Parque Estadual Serra do Mar,
na época de sua criação. A área do núcleo era categorizada como Reserva desde o ano de
1956.
Seis anos mais tarde, a reserva foi transformada no Parque Estadual de Caraguatatuba,
ampliando seus limites. Seus 35.947 hectares representam pouco mais de 10% de todo o

território do Parque Estadual Serra do Mar, sendo esta uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral.
Exuberantes paisagens formam os remanescentes de Mata Atlântica presentes no núcleo,
como os mananciais da represa de Paraibuna, as matas de encosta, os rios, as cachoeiras
e os belíssimos cenários vistos da Rodovia dos Tamoios (SP-099) e da Estrada do Rio
Pardo.
O Parque está localizado na Rua Horto Florestal, 1200, bairro Rio do Ouro, telefone 38825999.
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Equipe de Caraguatatuba domina Campeonato Brasileiro de Águas
Abertas

A equipe de natação de Caraguatatuba participou do Campeonato Brasileiro de Águas
Abertas, em São Bernardo do Campo, chegando ao pódio 10 vezes em diversas categorias.
Ao todo, Caraguatatuba foi campeã em duas categorias, vice-campeã em outras três e
ainda conquistou a terceira colocação cinco vezes.
Confira a classificação geral dos atletas da cidade:
Dia 02/10 – Provas 10 km
Henrique Figuerinha: campeão absoluto da etapa;
Rafaela Monilly: vice-campeã absoluta da etapa e vice-campeã categoria sênior;
Isabela Perroni: 3ª colocada absoluta e campeã categoria júnior;
Natália Lobo: 5ª colocada absoluta e vice-campeã na categoria juvenil;
Giovani Bonisenha: 3º colocado na categoria júnior;
Kauan Gonçalves: 5º colocado na categoria júnior;
Vitor Kanashiro: 5º colocado na categoria juvenil;
Dia 03/10 – Provas 5 km
Henrique Figuerinha: 3º colocado absoluto;
Rafaela Monilly: 6º colocada absoluta;
Isabela Perroni: 3º colocada categoria júnior;
Natália Lobo: 3º colocada categoria junevil;
Giovani Bonisenha: 11º colocado categoria júnior;
Kauan Gonçalves: 13º colocado na categoria júnior;
Vitor Kanashiro: 8º colocado na categoria juvenil;
Campeonato Regional

Ainda na natação, Caraguatatuba participou também do Torneio Regional em
Pindamonhangaba. Matheus Leite, único representante do município trouxe os melhores
resultados possíveis, sendo campeão das provas de 100 e 200 metros borboleta e 800
metros livre da categoria Infantil I.
João Baduca, técnico da equipe, agradeceu o apoio do prefeito Aguilar Junior e avaliou o
desempenho dos nadadores de Caraguatatuba.
“Tivemos estratégias especificas para cada prova e tudo o que passamos nos treinos,
nossos atletas aplicaram com excelência na competição. Todos estão de parabéns!
Agradeço a Secretaria de Esportes e ao prefeito Aguilar Junior por todo apoio e por
acreditar neste projeto”, disse.
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Prefeitura de Caraguatatuba prorroga intervenção na Praiamar
Transportes

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do decreto Nº 1.532, publicado nesta segunda-feira
(04/10), prorrogou por mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transporte, iniciada há
quase seis meses.
De acordo com o decreto Nº 1.442, de 07 de abril de 2021, a intervenção na empresa de
transportes públicos de Caraguatatuba teria prazo de 180 dias, porém, devido aos fatos
identificados no decorrer da intervenção, necessidade de auditoria e ação fiscal, o prazo
inicial não foi suficiente para a apuração de todos os documentos necessários.
A equipe da intervenção e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, por
meio do Departamento de Transportes Públicos, continuam levantando documentos e
abrindo processos administrativos para a finalização da apuração dos descumprimentos
de clausulas contratuais da empresa.
Seis meses de intervenção
A Prefeitura de Caraguatatuba chega, nesta semana, ao sexto mês de intervenção na
empresa Praiamar Transportes. Desde então, o serviço de transporte público da cidade
vem ganhando cada vez mais qualidade. De maio até agosto, a Praiamar atendeu 1 milhão
e 265 mil passageiros, um aumento de 46% desde o início da intervenção.
De mês em mês, com a ampliação e remodelagem de praticamente todas as linhas de
ônibus da empresa e o aumento de 33 para 45 carros rodando pelo município, a empresa
conseguiu aumentar gradativamente o número de passageiros.
“Desde o início da intervenção salientei a importância de Caraguatatuba ter um transporte
público de qualidade, que atenda nosso povo com dignidade. Durante esses meses,
conseguimos ampliar e melhorar o serviço e não queremos parar por ai”, disse Aguilar
Junior, prefeito de Caraguatatuba.
No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil passageiros. Já no mês
de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em junho, seguindo para
318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de agosto.

Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da intervenção, a
média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um pouco mais de
14 mil, aumentando cerca de 38%.
Dentre as principais ações registradas desde o início da intervenção, estão as mudanças e
aprimoramentos das linhas, descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados
desde 2018 e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus.
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Prefeitura de Caraguatatuba retoma atividades para idosos e pessoas
com deficiência

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI) retoma suas
atividades no dia 3 de novembro. As ações presenciais foram interrompidas há mais de um
ano por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Nesse sentido, a Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso inicia, nesta terça-feira
(5), o recadastramento para a participação no Centro de Convivência.
Esse espaço oferece ações integradas que estimulam a convivência e a socialização com o
propósito de contribuir para uma vida saudável, autônoma e ativa.
As aulas oferecidas são: alongamento, bocha tradicional, bocha sentada, ginástica
funcional, pilates, tai chi chuan, zumba, grupo psicossocial e grupo de reabilitação póscovid.
Os interessados podem fazer a inscrição para uma dessas aulas, na sede do Ciapi, no
bairro Jardim Jaqueira, das 8h às 16h, levando os seguintes documentos: carteira de
identidade, CPF, comprovante de residência, cartão SUS, comprovante de vacinação das
duas doses da vacina contra a Covid-19 e atestado médico atualizado com liberação para
atividades físicas.
Já o recadastro para o Centro Dia iniciará no dia 13 e será feito, em domicílio, por uma
equipe de profissionais da Sepedi e da Organização IDGT, que administra o Ciapi.
O Centro Dia, onde a pessoa passa a manhã e tarde, é destinado a ofertar o serviço da
Proteção Social Especial, proporcionando atenção integral, cuidados básicos e promoção
da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários para usuários com
semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e pessoas com deficiência acima
de 18 anos.
Os principais objetivos do Centro Dia são o de prevenir situações de risco social; evitar o
isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e ofertar cuidados
básicos, possibilitando autonomia, entre outras.
Podem usufruir do serviço pessoas cuja renda familiar não ultrapasse a três salários
mínimos ou a renda individual do usuário seja inferior a dois salários mínimos.
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Prefeito de Caraguatatuba visita obras de coleta e tratamento de
esgoto no Rio do Ouro

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, visitou nesta terça-feira (05/10), as obras de
extensão de coleta e tratamento de esgoto na Rua Benedito José Barbosa, do bairro Rio do
Ouro, região Sul de Caraguatatuba.
“Com esse prolongamento, vamos atender mais de 120 famílias do Rio do Ouro. Investir
em saneamento básico é investir na qualidade de vida da população, aumentando assim a
dignidade dos moradores e a saúde pública”, pontuou Aguilar Junior.
O empreendimento é realizado pela Sabesp. A obra deve impactar cerca de 120 famílias
do bairro Rio do Ouro. O investimento é de cerca de R$ 500 mil.
Além da rua citada anteriormente, a rua Francisco Edson Guedes Saraiva também
receberá o assentamento. De acordo com o projeto, a extensão prevê adição de 504
metros de rede coletora de esgoto e deve ser concluída nos próximos dois meses. Próximo
das duas vias está localizada a rede elevatória de esgoto do bairro.
Para Daniela dos Santos Bittencourt, que mora no bairro Rio do Ouro há mais de 20 anos,
a obras é a realização de um sonho.
“Por anos lutamos e reinvidicamos uma rede coletora de esgoto na nossa rua. Quero
agradecer de coração o prefeito Aguilar Junior e a Sabesp. É um presente imensurável que
vai contribuir muito para nossa saúde e dia a dia”, disse.
Está é a segunda rede coletora construída no Rio do Ouro em um ano. Em 2020, a Sabesp
junto ao prefeito Aguilar Junior entregaram na rua Augusto Vieira de Oliveira um
empreendimento que impactou a vida de 40 famílias. Na ocasião, foi entregue 464 metros
de rede coletora, abrangendo quase 200 pessoas.
A visita técnica foi acompanhada por Pedro Rogério de Almeida Veiga gerente da Sabesp
em Caraguatatuba, que salientou a importância da obra para a região.
“As duas ruas não faziam parte da nossa rede coletora. Nossa expectativa é terminar o
mais rápido possível o empreendimento, para dar aos moradores uma maior qualidade de
vida”, explica.

A visita teve a presença ainda do Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba,
vereador Tato Aguilar e vereador Marcos Kinkas.
A expectativa das próximas semanas é que a Sabesp inicia outras obras em diferentes
bairros da cidade.
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Prefeitura de Caraguatatuba prorroga intervenção na Praiamar
Transportes

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do decreto Nº 1.532, publicado nesta segunda-feira
(04/10), prorrogou por mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transporte, iniciada há
quase seis meses.
De acordo com o decreto Nº 1.442, de 07 de abril de 2021, a intervenção na empresa de
transportes públicos de Caraguatatuba teria prazo de 180 dias, porém, devido aos fatos
identificados no decorrer da intervenção, necessidade de auditoria e ação fiscal, o prazo
inicial não foi suficiente para a apuração de todos os documentos necessários.
A equipe da intervenção e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, por
meio do Departamento de Transportes Públicos, continuam levantando documentos e
abrindo processos administrativos para a finalização da apuração dos descumprimentos
de cláusulas contratuais da empresa.
Seis meses de intervenção
A Prefeitura de Caraguatatuba chega, nesta semana, ao sexto mês de intervenção na
empresa Praiamar Transportes. Desde então, o serviço de transporte público da cidade
vem ganhando cada vez mais qualidade. De maio até agosto, a Praiamar atendeu 1 milhão
e 265 mil passageiros, um aumento de 46% desde o início da intervenção.
De mês em mês, com a ampliação e remodelagem de praticamente todas as linhas de
ônibus da empresa e o aumento de 33 para 45 carros rodando pelo município, a empresa
conseguiu aumentar gradativamente o número de passageiros.
“Desde o início da intervenção salientei a importância de Caraguatatuba ter um transporte
público de qualidade, que atenda nosso povo com dignidade. Durante esses meses,
conseguimos ampliar e melhorar o serviço e não queremos parar por ai”, disse Aguilar
Junior, prefeito de Caraguatatuba.
No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil passageiros. Já no mês
de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em junho, seguindo para
318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de agosto.

Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da intervenção, a
média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um pouco mais de
14 mil, aumentando cerca de 38%.
Dentre as principais ações registradas desde o início da intervenção, estão as mudanças e
aprimoramentos das linhas, descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados
desde 2018 e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus.
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Prefeitura de Caraguatatuba retoma atividades para idosos e pessoas
com deficiência

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI) tem previsão de
retomada de suas atividades a partir de 3 de novembro. As ações presenciais foram
interrompidas há mais de um ano por recomendação e cumprimento do protocolo sanitário
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
O recadastramento para a participação no Centro de Convivência começou nesta terçafeira, dia 05 de outubro. Para fazer este recadastramento a pessoa deve agendar um
horário, através do telefone (12) 3886-3059 das 8h às 16h.
O Centro de Convivência do Ciapi oferece ações integradas que estimulam a convivência e
a socialização com o propósito de contribuir para uma vida saudável, autônoma e ativa.
As aulas oferecidas serão: alongamento, bocha tradicional, bocha sentada, ginástica
funcional, pilates, tai chi chuan, zumba, grupo psicossocial e grupo de reabilitação póscovid.
Para os interessados no recadastramento, importante agendar previamente e apresentar,
na hora: a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, cartão SUS,
comprovante de vacinação das duas doses da vacina contra a Covid-19 e atestado médico
atualizado com liberação para atividades físicas.
O recadastramento para o Centro Dia começará no dia 13 de outubro e será feito por meio
de visita domiciliar realizada por uma equipe de profissionais da Sepedi e da Organização
IDGT, que administra o Ciapi. Estas pessoas não precisarão ir até o Ciapi para se
recadastrar.
O Centro Dia, onde a pessoa passa a manhã e tarde, é destinado a ofertar o serviço de
Proteção Social Especial, proporcionando atenção integral, cuidados básicos e promoção
da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários para usuários com
semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e pessoas com deficiência acima
de 18 anos.
Os principais objetivos do Centro Dia são: prevenir situações de risco social; evitar o
isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e ofertar cuidados
básicos, possibilitando autonomia, entre outros.

A Sepedi acredita numa retomada das atividades do Ciapi com consciência, segurança e
principalmente respeito às pessoas idosas e pessoas com deficiência.
Para recadastramento para o Centro de Convivência:
Agendamento: (12) 3886-3059
Documentos: RG, CPF, comprovante de residência, cartão SUS, comprovante de vacinação
das duas doses da vacina contra a Covid-19 e atestado médico atualizado com liberação
para atividades físicas.
Endereço: Avenida Jorge Burihan, 30- Jd Jaqueira.
Horário: das 9h às 16h
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Caraguatatuba prorroga intervenção na Praiamar Transportes

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do decreto Nº 1.532, publicado nesta segunda-feira
(04/10), prorrogou por mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transporte, iniciada há
quase seis meses.
De acordo com o decreto Nº 1.442, de 07 de abril de 2021, a intervenção na empresa de
transportes públicos de Caraguatatuba teria prazo de 180 dias, porém, devido aos fatos
identificados no decorrer da intervenção, necessidade de auditoria e ação fiscal, o prazo
inicial não foi suficiente para a apuração de todos os documentos necessários.
A equipe da intervenção e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, por
meio do Departamento de Transportes Públicos, continuam levantando documentos e
abrindo processos administrativos para a finalização da apuração dos descumprimentos
de cláusulas contratuais da empresa.
Seis meses de intervenção
A Prefeitura de Caraguatatuba chega, nesta semana, ao sexto mês de intervenção na
empresa Praiamar Transportes. Desde então, o serviço de transporte público da cidade
vem ganhando cada vez mais qualidade. De maio até agosto, a Praiamar atendeu 1 milhão
e 265 mil passageiros, um aumento de 46% desde o início da intervenção.
De mês em mês, com a ampliação e remodelagem de praticamente todas as linhas de
ônibus da empresa e o aumento de 33 para 45 carros rodando pelo município, a empresa
conseguiu aumentar gradativamente o número de passageiros.
“Desde o início da intervenção salientei a importância de Caraguatatuba ter um transporte
público de qualidade, que atenda nosso povo com dignidade. Durante esses meses,
conseguimos ampliar e melhorar o serviço e não queremos parar por ai”, disse Aguilar
Junior, prefeito de Caraguatatuba.
No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil passageiros. Já no mês
de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em junho, seguindo para
318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de agosto.
Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da intervenção, a
média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um pouco mais de

14 mil, aumentando cerca de 38%.
Dentre as principais ações registradas desde o início da intervenção, estão as mudanças e
aprimoramentos das linhas, descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados
desde 2018 e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus.
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Prefeito de Caraguatatuba visita obras de coleta e tratamento de
esgoto no Rio do Ouro

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, visitou nesta terça-feira (05/10), as obras de
extensão de coleta e tratamento de esgoto na Rua Benedito José Barbosa, do bairro Rio do
Ouro, região central de Caraguatatuba.
“Com esse prolongamento, vamos atender mais de 120 famílias do Rio do Ouro. Investir
em saneamento básico é investir na qualidade de vida da população, aumentando assim a
dignidade dos moradores e a saúde pública”, pontuou Aguilar Junior.
O empreendimento é realizado pela Sabesp. A obra deve impactar cerca de 120 famílias
do bairro Rio do Ouro. O investimento é de cerca de R$ 500 mil.
Além da rua citada anteriormente, a rua Francisco Edson Guedes Saraiva também
receberá o assentamento. De acordo com o projeto, a extensão prevê adição de 504
metros de rede coletora de esgoto e deve ser concluída nos próximos dois meses. Próximo
das duas vias está localizada a rede elevatória de esgoto do bairro.
Para Daniela dos Santos Bittencourt, que mora no bairro Rio do Ouro há mais de 20 anos,
a obras é a realização de um sonho.
“Por anos lutamos e reinvidicamos uma rede coletora de esgoto na nossa rua. Quero
agradecer de coração o prefeito Aguilar Junior e a Sabesp. É um presente imensurável que
vai contribuir muito para nossa saúde e dia a dia”, disse.
Está é a segunda rede coletora construída no Rio do Ouro em um ano. Em 2020, a Sabesp
junto ao prefeito Aguilar Junior entregaram na rua Augusto Vieira de Oliveira um
empreendimento que impactou a vida de 40 famílias. Na ocasião, foi entregue 464 metros
de rede coletora, abrangendo quase 200 pessoas.
A visita técnica foi acompanhada por Pedro Rogério de Almeida Veiga gerente da Sabesp
em Caraguatatuba, que salientou a importância da obra para a região.
“As duas ruas não faziam parte da nossa rede coletora. Nossa expectativa é terminar o
mais rápido possível o empreendimento, para dar aos moradores uma maior qualidade de
vida”, explica.
A visita teve a presença ainda do Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba,

vereador Tato Aguilar e vereador Marcos Kinkas.
A expectativa das próximas semanas é que a Sabesp inicia outras obras em diferentes
bairros da cidade.
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FUNDACC Celebra Semana Da Criança Com Inauguração De Espaço
Infantil Na Biblioteca E Musicais No Teatro Mario Covas

Nos dias 11 e 15/10/21, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC)
comemora o Mês da Criança com uma programação toda especial.
Na segunda-feira (11), em menção ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o
Teatro Mario Covas recebe o espetáculo “Expresso Tatu”, que fala sobre a riqueza de
nosso folclore, por meio do isolamento à urbanização.
Na sexta-feira (15), na Biblioteca Afonso Schmidt, será inaugurado o Espaço Infantil, junto
ao lançamento do livro “Conchinhas para catar”, da autora mirim Cacá Nascimento.
Artistas mirins estarão também presentes para realizar a encenação sobre a temática do
livro.
Musicais infantis
Na Semana da Criança, o Teatro Mario Covas recebe dois musicais infantis. O primeiro
deles será a peça “Expresso Tatu”, com apresentação no dia 11/10, às 20h. Este trabalho
pretende provocar e instigar a criatividade, não sendo somente entretenimento.
A diretora afirma que a peça comunica uma ideia e permite que cada expectador faça sua
própria reflexão sobre “o tempo das coisas e as coisas do tempo”, explica a diretora
artística Cristina Neves.
Cristina conta ainda que a peça “Expresso Tatu” vem para “acelerar o tempo das coisas
que já foram e ainda estão por aí”, reforça.
“O musical traz o contado de pai para filho, que a cada nova versão insere o famoso ‘Eu
ouvi dizer…’. O espetáculo possibilita recuperar o passado e integrá-lo ao presente,
reivindicando a totalidade da existência humana – a tradição e a experimentação, o novo e
o ancestral, o universal e o local”, explica.
Os figurinos foram criados por Adbailson Cuba e estão intrinsecamente relacionados com a
proposta do trabalho, confeccionados manualmente para criar uma veracidade nas
texturas, cores e formatos.
No dia 23/10, às 16h, no Teatro Mario Covas haverá também a apresentação de outro
musical infantil gratuito. Desta vez, a Cia de Danças de Diadema apresenta “Crocodilo
embaixo da cama”. Entrada gratuita.

Programação – Semana da Criança:
De 11/10 a 01/11 – Exposição de brinquedos e jogos infantis na Biblioteca Afonso
Schmidt
Segunda-feira (11/10)
Local: Teatro Mario Covas
20h – Musical Infantil “Expresso Tatu” (ingresso solidário: leite em pó)
Sexta-feira (15/10)
Local: Biblioteca Afonso Schmidt
10h – Inauguração Espaço Infantil
– Lançamento do Livro: “Conchinhas para catar?” – da autora mirim Cacá Nascimento
– Encenação sobre a temática do livro com artistas mirins
Sábado (23/10)
Local: Teatro Mario Covas
16h – Musical Infantil: “Crocodilo embaixo da cama” (gratuito)
Serviço – Expresso Tatu
Data: 11/10
Horário: 20h
Entrada franca, ingresso solidário: leite em pó
Classificação indicativa: livre
Local: teatro Mario Covas
Capacidade: 301 lugares
Serviço – Crocodilo embaixo da cama
Data: 23/10
Horário: 16h
Entrada franca
Classificação indicativa: livre
Local: teatro Mario Covas
Capacidade: 301 lugares
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Prefeitura De Caraguatatuba Divulga Lista De Convocação De
Bolsistas Do PEAD Desta Semana

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais oito bolsistas selecionados no Programa
Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de manutenção ao
longo do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, nesta quarta, quinta,
sexta-feira (6, 7 e 8/10), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da
Administração, no Centro. A convocação foi divulgada na edição do Diário Oficial Eletrônico
do Município (Edital 641) desta terça-feira (5).
Nesta semana foram convocados sete bolsitas beneficiários de serviços pesados e um
beneficiário de serviços leves. A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.355 bolsistas do
PEAD desde março de 2020, dos quais 295 eram beneficiários de serviços leves e 1.060
de pesados.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante
de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia);
título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia);
documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho –
CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com
os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão
de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento
dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As
divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em
fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato.
Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade
de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet,
a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura
dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e
limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição
de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep).

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida
Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações
pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é
das 9h às 14h.
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Prefeitura De Caraguatatuba Publica Lista Com Classificados Para
Curso De Formação De GVTs

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a classificação com os candidatos aptos para
seguir no processo seletivo de Guarda-Vidas Temporários (GVTs) na edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município (Edital 641) desta terça-feira (5). Os 40 candidatos classificados
começam o curso de formação de GVT nesta quarta-feira (6), no Posto de Bombeiros
Marítimo da Praia Martim de Sá.
A seleção para contratação de 24 guarda-vidas temporários reuniu 75 pessoas de ambos
os sexos na última segunda-feira (4), no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves
(Cemug), no Jardim Britânia. Os candidatos habilitados foram submetidos a testes de
aptidão física (TAF) de corrida e natação.
O curso de 24 dias terá 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.
Os 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 120 dias (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 vale transporte, alimentação e refeição.
A divulgação do resultado final ocorre 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 Subgrupamento 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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Equipe De Caraguatatuba Domina Campeonato Brasileiro De Águas
Abertas

A equipe de natação de Caraguatatuba participou do Campeonato Brasileiro de Águas
Abertas, em São Bernardo do Campo, chegando ao pódio 10 vezes em diversas categorias.
Ao todo, Caraguatatuba foi campeã em duas categorias, vice-campeã em outras três e
ainda conquistou a terceira colocação cinco vezes.
Confira a classificação geral dos atletas da cidade:
Dia 02/10 – Provas 10 km
Henrique Figuerinha: campeão absoluto da etapa;
Rafaela Monilly: vice-campeã absoluta da etapa e vice-campeã categoria sênior;
Isabela Perroni: 3ª colocada absoluta e campeã categoria júnior;
Natália Lobo: 5ª colocada absoluta e vice-campeã na categoria juvenil;
Giovani Bonisenha: 3º colocado na categoria júnior;
Kauan Gonçalves: 5º colocado na categoria júnior;
Vitor Kanashiro: 5º colocado na categoria juvenil;
Dia 03/10 – Provas 5 km
Henrique Figuerinha: 3º colocado absoluto;
Rafaela Monilly: 6º colocada absoluta;
Isabela Perroni: 3º colocada categoria júnior;
Natália Lobo: 3º colocada categoria junevil;
Giovani Bonisenha: 11º colocado categoria júnior;
Kauan Gonçalves: 13º colocado na categoria júnior;
Vitor Kanashiro: 8º colocado na categoria juvenil;
Campeonato Regional
Ainda na natação, Caraguatatuba participou também do Torneio Regional em
Pindamonhangaba. Matheus Leite, único representante do município trouxe os melhores

resultados possíveis, sendo campeão das provas de 100 e 200 metros borboleta e 800
metros livre da categoria Infantil I.
João Baduca, técnico da equipe, agradeceu o apoio do prefeito Aguilar Junior e avaliou o
desempenho dos nadadores de Caraguatatuba.
“Tivemos estratégias especificas para cada prova e tudo o que passamos nos treinos,
nossos atletas aplicaram com excelência na competição. Todos estão de parabéns!
Agradeço a Secretaria de Esportes e ao prefeito Aguilar Junior por todo apoio e por
acreditar neste projeto”, disse.

Clipping de Notícias: 05/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Litoral Hoje

Secretaria Da Fazenda De Caraguá Promove Plantão Da Anistia Na
Véspera Do Feriado De Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS
– LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11/10), das 9h às 14h, na Área de
Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que
não podem ir ao Paço Municipal durante a semana, têm a oportunidade de acertar suas
dívidas com a Prefeitura, na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em
12 de outubro.
O REFIS oferece a chance dos contribuintes pagar seus débitos municipais tributários e
não tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas.
Quem solicitar o REFIS aguarda a chamada da senha em uma estrutura preparada pela
Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de lugar na fila,
atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço Municipal. É permitida somente a
entrada do responsável por requerer a anistia, observando os protocolos sanitários para
evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o ingresso autorizado nos casos
especiais, em que a sua ajuda seja comprovadamente indispensável.
A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via.
Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 orientam o público.
O atendimento no REFIS também pode ser feito pelo aplicativo Caraguatatuba 156
(disponível na play store do celular), no ícone ‘Dívida Ativa’; ou ligando gratuitamente no
telefone 156 (de dentro do município), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para falar
com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 3897-8800, no horário de
expediente, ou utilize o aplicativo, além do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o período inicial de vigência da Lei Complementar
82/2021, de 2 a 31 de agosto, e de aplicação dos benefícios dela se mostrou insuficiente
para o atendimento de todos os munícipes interessados em regularizar suas pendências
com a Prefeitura, levando em conta, inclusive, os efeitos da pandemia.
Segundo ele, “a iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo
isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de

receita. O programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos,
vencidos até 31 de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de
mora”.
Descontos e parcelamentos
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou 12 vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo. É possível saber a respeito dos honorários
advocatícios (sucumbências) envolvendo os débitos ajuizados na Procuradoria Fiscal, pelo
WhatsApp (12) 99616-5661.
O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30
dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja
parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no
Protocolo Geral.
O Paço Municipal fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos
telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br da Área da Dívida Ativa. O atendimento
ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração
podem
ser
solicitados
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601.
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Caraguatatuba Reabre Agendas Para Programa De Castração De Cães
E Gatos

A partir desta quarta-feira (6), Caraguatatuba reabre as agendas para o Programa
Municipal de Castração de Cães e Gatos. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de
Caraguatatuba irá atender 20 animais por dia até o fim do mês de outubro.
As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, por telefone: (12) 3887-6888. Porém, a
pessoa poderá inscrever o animal no programa, presencialmente, no CCZ, das 9h às 14h.
É necessário apresentar os documentos pessoais, como cópias do RG, CPF, comprovante
de residência e de renda de três salários mínimos (R$ 3.135). Somente cães e gatos a
partir dos seis meses de idade serão castrados.
Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip e
passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem e identificação, e até
mesmo para saber se o bichinho já é castrado.
Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, a avaliação é muito importante por ser
uma forma de controle. “É o momento em que o animal encaminhado passa pelo órgão
público, por tanto isso auxilia no controle e na fiscalização”, disse.
Garrido ainda explica que as avaliações com o veterinário serão realizadas a partir das 9h,
conforme o horário agendado, todos os dias da semana, com exceção de sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos.
A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas veterinárias autorizadas para o
serviço. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 24 de agosto
– Edital 611: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care Clínica
Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária Inoue;
Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop
Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.
O CCZ fica à Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 38876888.
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Prefeitura De Caraguatatuba Prorroga Intervenção Na Praiamar
Transportes

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do decreto Nº 1.532, publicado nesta segunda-feira
(04/10), prorrogou por mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transporte, iniciada há
quase seis meses.
De acordo com o decreto Nº 1.442, de 07 de abril de 2021, a intervenção na empresa de
transportes públicos de Caraguatatuba teria prazo de 180 dias, porém, devido aos fatos
identificados no decorrer da intervenção, necessidade de auditoria e ação fiscal, o prazo
inicial não foi suficiente para a apuração de todos os documentos necessários.
A equipe da intervenção e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, por
meio do Departamento de Transportes Públicos, continuam levantando documentos e
abrindo processos administrativos para a finalização da apuração dos descumprimentos
de cláusulas contratuais da empresa.
Seis meses de intervenção
A Prefeitura de Caraguatatuba chega, nesta semana, ao sexto mês de intervenção na
empresa Praiamar Transportes. Desde então, o serviço de transporte público da cidade
vem ganhando cada vez mais qualidade. De maio até agosto, a Praiamar atendeu 1 milhão
e 265 mil passageiros, um aumento de 46% desde o início da intervenção.
De mês em mês, com a ampliação e remodelagem de praticamente todas as linhas de
ônibus da empresa e o aumento de 33 para 45 carros rodando pelo município, a empresa
conseguiu aumentar gradativamente o número de passageiros.
“Desde o início da intervenção salientei a importância de Caraguatatuba ter um transporte
público de qualidade, que atenda nosso povo com dignidade. Durante esses meses,
conseguimos ampliar e melhorar o serviço e não queremos parar por ai”, disse Aguilar
Junior, prefeito de Caraguatatuba.
No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil passageiros. Já no mês
de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em junho, seguindo para
318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de agosto.
Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da intervenção, a
média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um pouco mais de
14 mil, aumentando cerca de 38%.

Dentre as principais ações registradas desde o início da intervenção, estão as mudanças e
aprimoramentos das linhas, descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados
desde 2018 e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus.
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UAMI De Caraguatatuba Promove Ações De Prevenção Ao Câncer De
Mama E Colo De Útero Durante ‘Outubro Rosa’ Para Pacientes

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) de Caraguatatuba
promove ações durante o ‘Outubro Rosa’. A equipe vai realizar o papanicolau, exame
preventivo para o diagnóstico do câncer do colo de útero.
Além do papanicolau, a unidade também vai fazer avaliação das mamas e solicitação da
mamografia. Com isso, a unidade busca prevenir e diagnosticar as doenças.
Muito importante salientar que, tanto o preventivo quanto a avaliação e solicitação da
mamografia, serão ofertados apenas para pacientes mulheres que fazem tratamento e são
atendidas na UAMI.
Toda a ação será realizada na unidade que está localizada na Avenida Presidente Castelo
Branco, nº 750 – Sumaré, das 8h às 12h, as quartas (dias 6, 13, 20 e 27) e as sextasfeiras (dias 8, 15 e 22).
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Prefeito De Caraguatatuba Visita Obras De Coleta E Tratamento De
Esgoto No Rio Do Ouro

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, visitou nesta terça-feira (05/10), as obras de
extensão de coleta e tratamento de esgoto na Rua Benedito José Barbosa, do bairro Rio do
Ouro, região Sul de Caraguatatuba.
“Com esse prolongamento, vamos atender mais de 120 famílias do Rio do Ouro. Investir
em saneamento básico é investir na qualidade de vida da população, aumentando assim a
dignidade dos moradores e a saúde pública”, pontuou Aguilar Junior.
O empreendimento é realizado pela Sabesp. A obra deve impactar cerca de 120 famílias
do bairro Rio do Ouro. O investimento é de cerca de R$ 500 mil.
Além da rua citada anteriormente, a rua Francisco Edson Guedes Saraiva também
receberá o assentamento. De acordo com o projeto, a extensão prevê adição de 504
metros de rede coletora de esgoto e deve ser concluída nos próximos dois meses. Próximo
das duas vias está localizada a rede elevatória de esgoto do bairro.
Para Daniela dos Santos Bittencourt, que mora no bairro Rio do Ouro há mais de 20 anos,
a obras é a realização de um sonho.
“Por anos lutamos e reinvidicamos uma rede coletora de esgoto na nossa rua. Quero
agradecer de coração o prefeito Aguilar Junior e a Sabesp. É um presente imensurável que
vai contribuir muito para nossa saúde e dia a dia”, disse.
Está é a segunda rede coletora construída no Rio do Ouro em um ano. Em 2020, a Sabesp
junto ao prefeito Aguilar Junior entregaram na rua Augusto Vieira de Oliveira um
empreendimento que impactou a vida de 40 famílias. Na ocasião, foi entregue 464 metros
de rede coletora, abrangendo quase 200 pessoas.
A visita técnica foi acompanhada por Pedro Rogério de Almeida Veiga gerente da Sabesp
em Caraguatatuba, que salientou a importância da obra para a região.
“As duas ruas não faziam parte da nossa rede coletora. Nossa expectativa é terminar o
mais rápido possível o empreendimento, para dar aos moradores uma maior qualidade de
vida”, explica.
A visita teve a presença ainda do Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba,
vereador Tato Aguilar e vereador Marcos Kinkas.

A expectativa das próximas semanas é que a Sabesp inicia outras obras em diferentes
bairros da cidade.
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Comedouro De Aves Do Parque Estadual Da Serra Do Mar Atrai Mais
De 40 Espécies Em Caraguatatuba

No Dia das Aves, lembrado dia 5 de outubro, a Prefeitura de Caraguatatuba reforça a
importância da preservação do meio ambiente, através da educação ambiental. Para
incentivar a prática, o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba,
possui o projeto de observação de aves em vida livre, por meio do comedouro.
No local é disponibilizado trilha com guias especializados e acessível para pessoas com
deficiência. Através do comedouro, são ofertadas várias frutas para atração das aves e
também complementar a alimentação dos pássaros. A localização do comedouro permite,
inclusive, que pessoas com deficiência também consigam apreciá-las, pois faz parte do
trecho acessível da unidade.
O comedouro chega a atrair mais de 40 espécies de aves, como saí-azul, saíra-sete-cores,
tiê-sangue, periquito-rico e até mesmo benedito, um pica-pau colorido que chama a
atenção por onde passa.
A bióloga e monitora ambiental do PESM, Vanessa Trally Bard, explica que o comedouro é
abastecido diariamente com frutas para atração das aves da região. “É uma ótima forma
de educação ambiental, e incentivamos ainda a prática da observação de aves, que tem
milhões de praticantes ao redor do mundo, e por isso queremos mostrar o quanto
Caraguatatuba tem potencial para isso”, destaca.
As visitas devem ser agendadas, informando data, horário e a quantidade de pessoas que
desejam
conhecer.
Mais
informações,
acesse: https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-serra-do-mar-nucleocaraguatatuba/
Sobre o Parque
O Núcleo Caraguatatuba surgiu em 1977, incorporado ao Parque Estadual Serra do Mar,
na época de sua criação. A área do núcleo era categorizada como Reserva desde o ano de
1956.
Seis anos mais tarde, a reserva foi transformada no Parque Estadual de Caraguatatuba,
ampliando seus limites. Seus 35.947 hectares representam pouco mais de 10% de todo o
território do Parque Estadual Serra do Mar, sendo esta uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral.

Exuberantes paisagens formam os remanescentes de Mata Atlântica presentes no núcleo,
como os mananciais da represa de Paraibuna, as matas de encosta, os rios, as cachoeiras
e os belíssimos cenários vistos da Rodovia dos Tamoios (SP-099) e da Estrada do Rio
Pardo.
O Parque está localizado na Rua Horto Florestal, 1200, bairro Rio do Ouro, telefone 38825999.
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Comedouro De Aves Do Parque Estadual Da Serra Do Mar Atrai Mais
De 40 Espécies Em Caraguatatuba

No Dia das Aves, lembrado dia 5 de outubro, a Prefeitura de Caraguatatuba reforça a
importância da preservação do meio ambiente, através da educação ambiental. Para
incentivar a prática, o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba,
possui o projeto de observação de aves em vida livre, por meio do comedouro.
No local é disponibilizado trilha com guias especializados e acessível para pessoas com
deficiência. Através do comedouro, são ofertadas várias frutas para atração das aves e
também complementar a alimentação dos pássaros. A localização do comedouro permite,
inclusive, que pessoas com deficiência também consigam apreciá-las, pois faz parte do
trecho acessível da unidade.
O comedouro chega a atrair mais de 40 espécies de aves, como saí-azul, saíra-sete-cores,
tiê-sangue, periquito-rico e até mesmo benedito, um pica-pau colorido que chama a
atenção por onde passa.
A bióloga e monitora ambiental do PESM, Vanessa Trally Bard, explica que o comedouro é
abastecido diariamente com frutas para atração das aves da região. “É uma ótima forma
de educação ambiental, e incentivamos ainda a prática da observação de aves, que tem
milhões de praticantes ao redor do mundo, e por isso queremos mostrar o quanto
Caraguatatuba tem potencial para isso”, destaca.
As visitas devem ser agendadas, informando data, horário e a quantidade de pessoas que
desejam
conhecer.
Mais
informações,
acesse: https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-serra-do-mar-nucleocaraguatatuba/
Sobre o Parque
O Núcleo Caraguatatuba surgiu em 1977, incorporado ao Parque Estadual Serra do Mar,
na época de sua criação. A área do núcleo era categorizada como Reserva desde o ano de
1956.
Seis anos mais tarde, a reserva foi transformada no Parque Estadual de Caraguatatuba,
ampliando seus limites. Seus 35.947 hectares representam pouco mais de 10% de todo o
território do Parque Estadual Serra do Mar, sendo esta uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral.

Exuberantes paisagens formam os remanescentes de Mata Atlântica presentes no núcleo,
como os mananciais da represa de Paraibuna, as matas de encosta, os rios, as cachoeiras
e os belíssimos cenários vistos da Rodovia dos Tamoios (SP-099) e da Estrada do Rio
Pardo.
O Parque está localizado na Rua Horto Florestal, 1200, bairro Rio do Ouro, telefone 38825999.
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FUNDACC celebra Semana da Criança com inauguração de Espaço Infantil
na Biblioteca Afonso Schmidt e Musicais infantis no Teatro Mario Covas

Nos dias 11 e 15/10/21, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC)
comemora o mês da criança com uma programação toda especial.
Na segunda-feira (11), em menção ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o
Teatro Mario Covas recebe o espetáculo “Expresso Tatu”, que fala sobre a riqueza de
nosso folclore, por meio do isolamento à urbanização.
Na sexta-feira (15), na Biblioteca Afonso Schmidt, será inaugurado o Espaço Infantil, junto
ao lançamento do livro “Conchinhas para catar”, da autora mirim Cacá Nascimento.
Artistas mirins estarão também presentes para realizar a encenação sobre a temática do
livro.
Musicais infantis
Na Semana da Criança, o Teatro Mario Covas recebe dois musicais infantis. O primeiro
deles será a peça “Expresso Tatu”, com apresentação no dia 11/10, às 20h. Este trabalho
pretende provocar e instigar a criatividade, não sendo somente entretenimento.
A diretora afirma que a peça comunica uma ideia e permite que cada expectador faça sua
própria reflexão sobre “o tempo das coisas e as coisas do tempo”, explica a diretora
artística Cristina Neves.
Neves conta ainda que a peça “Expresso Tatu” vem para “acelerar o tempo das coisas que
já foram e ainda estão por aí”, reforça.
“O musical traz o contado de pai para filho, que a cada nova versão insere o famoso ‘Eu
ouvi dizer…’. O espetáculo possibilita recuperar o passado e integrá-lo ao presente,
reivindicando a totalidade da existência humana – a tradição e a experimentação, o novo e
o ancestral, o universal e o local”, explica Neves.
Os figurinos foram criados por Adbailson Cuba e estão intrinsecamente relacionados com a
proposta do trabalho, confeccionados manualmente para criar uma veracidade nas
texturas, cores e formatos.

No dia 23/10, às 16h, no Teatro Mario Covas haverá também a apresentação de outro
musical infantil gratuito. Desta vez, a Cia de Danças de Diadema apresenta “Crocodilo
embaixo da cama”. Entrada gratuita.
Programação – Semana da Criança:
De 11/10 a 01/11 – Exposição de brinquedos e jogos infantis na Biblioteca Afonso
Schmidt
Segunda-feira (11/10)
Local: Teatro Mario Covas
20h – Musical Infantil “Expresso Tatu” (ingresso solidário: leite em pó)
Sexta-feira (15/10)
Local: Biblioteca Afonso Schmidt
10h – Inauguração Espaço Infantil
– Lançamento do Livro: “Conchinhas para catar?” – da autora mirim Cacá Nascimento
– Encenação sobre a temática do livro com artistas mirins
Sábado (23/10)
Local: Teatro Mario Covas
16h – Musical Infantil: “Crocodilo embaixo da cama” (gratuito)
Serviço – Expresso Tatu
Data: 11/10
Horário: 20 horas
Entrada franca, ingresso solidário: leite em pó
Classificação indicativa: livre
Local: teatro Mario Covas
Capacidade: 301 lugares.
Serviço – Crocodilo embaixo da cama
Data: 23/10
Horário: 16 horas
Entrada franca
Classificação indicativa: livre
Local: teatro Mario Covas
Capacidade: 301 lugares.
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Prefeitura de Caraguatatuba publica lista com classificados para curso de
formação de GVTs

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a classificação com os candidatos aptos para
seguir no processo seletivo de Guarda-Vidas Temporários (GVTs) na edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município (Edital 641) desta terça-feira (5). Os 40 candidatos classificados
começam o curso de formação de GVT nesta quarta-feira (6), no Posto de Bombeiros
Marítimo da Praia Martim de Sá.
A seleção para contratação de 24 guarda-vidas temporários reuniu 75 pessoas de ambos
os sexos na última segunda-feira (4), no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves
(Cemug), no Jardim Britânia. Os candidatos habilitados foram submetidos a testes de
aptidão física (TAF) de corrida e natação.
O curso de 24 dias terá 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.
Os 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 120 dias (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 vale transporte, alimentação e refeição.
A divulgação do resultado final ocorre 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 Subgrupamento 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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Equipe de Caraguatatuba domina Campeonato Brasileiro de Águas Abertas

A equipe de natação de Caraguatatuba participou do Campeonato Brasileiro de Águas
Abertas, em São Bernardo do Campo, chegando ao pódio 10 vezes em diversas categorias.
Ao todo, Caraguatatuba foi campeã em duas categorias, vice-campeã em outras três e
ainda conquistou a terceira colocação cinco vezes.
Confira a classificação geral dos atletas da cidade:
Dia 02/10 – Provas 10 km
Henrique Figuerinha: campeão absoluto da etapa;
Rafaela Monilly: vice-campeã absoluta da etapa e vice-campeã categoria sênior;
Isabela Perroni: 3ª colocada absoluta e campeã categoria júnior;
Natália Lobo: 5ª colocada absoluta e vice-campeã na categoria juvenil;
Giovani Bonisenha: 3º colocado na categoria júnior;
Kauan Gonçalves: 5º colocado na categoria júnior;
Vitor Kanashiro: 5º colocado na categoria juvenil;
Dia 03/10 – Provas 5 km
Henrique Figuerinha: 3º colocado absoluto;
Rafaela Monilly: 6º colocada absoluta;
Isabela Perroni: 3º colocada categoria júnior;
Natália Lobo: 3º colocada categoria junevil;
Giovani Bonisenha: 11º colocado categoria júnior;
Kauan Gonçalves: 13º colocado na categoria júnior;
Vitor Kanashiro: 8º colocado na categoria juvenil;
Campeonato Regional
Ainda na natação, Caraguatatuba participou também do Torneio Regional em
Pindamonhangaba. Matheus Leite, único representante do município trouxe os melhores

resultados possíveis, sendo campeão das provas de 100 e 200 metros borboleta e 800
metros livre da categoria Infantil I.
João Baduca, técnico da equipe, agradeceu o apoio do prefeito Aguilar Junior e avaliou o
desempenho dos nadadores de Caraguatatuba.
“Tivemos estratégias especificas para cada prova e tudo o que passamos nos treinos,
nossos atletas aplicaram com excelência na competição. Todos estão de parabéns!
Agradeço a Secretaria de Esportes e ao prefeito Aguilar Junior por todo apoio e por
acreditar neste projeto”, disse.
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Secretaria da Fazenda de Caraguá promove plantão da anistia na véspera
do feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS
– LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11/10), das 9h às 14h, na Área de
Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que
não podem ir ao Paço Municipal durante a semana, têm a oportunidade de acertar suas
dívidas com a Prefeitura, na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em
12 de outubro.
O REFIS oferece a chance dos contribuintes pagar seus débitos municipais tributários e
não tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas.
Quem solicitar o REFIS aguarda a chamada da senha em uma estrutura preparada pela
Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de lugar na fila,
atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço Municipal. É permitida somente a
entrada do responsável por requerer a anistia, observando os protocolos sanitários para
evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o ingresso autorizado nos casos
especiais, em que a sua ajuda seja comprovadamente indispensável.
A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via.
Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 orientam o público.
O atendimento no REFIS também pode ser feito pelo aplicativo Caraguatatuba 156
(disponível na play store do celular), no ícone ‘Dívida Ativa’; ou ligando gratuitamente no
telefone 156 (de dentro do município), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para falar
com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 3897-8800, no horário de
expediente, ou utilize o aplicativo, além do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o período inicial de vigência da Lei Complementar
82/2021, de 2 a 31 de agosto, e de aplicação dos benefícios dela se mostrou insuficiente
para o atendimento de todos os munícipes interessados em regularizar suas pendências
com a Prefeitura, levando em conta, inclusive, os efeitos da pandemia.
Segundo ele, “a iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo
isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de

receita. O programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos,
vencidos até 31 de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de
mora”.
Descontos e parcelamentos
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou 12 vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo. É possível saber a respeito dos honorários
advocatícios (sucumbências) envolvendo os débitos ajuizados na Procuradoria Fiscal, pelo
WhatsApp (12) 99616-5661.
O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30
dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja
parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no
Protocolo Geral.
O Paço Municipal fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos
telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br da Área da Dívida Ativa. O atendimento
ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de
procuração
podem
ser
solicitados
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601.
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Comedouro de aves do Parque Estadual da Serra do Mar atrai mais de 40
espécies em Caraguatatuba

No Dia das Aves, lembrado dia 5 de outubro, a Prefeitura de Caraguatatuba reforça a
importância da preservação do meio ambiente, através da educação ambiental. Para
incentivar a prática, o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba,
possui o projeto de observação de aves em vida livre, por meio do comedouro.
No local é disponibilizado trilha com guias especializados e acessível para pessoas com
deficiência. Através do comedouro, são ofertadas várias frutas para atração das aves e
também complementar a alimentação dos pássaros. A localização do comedouro permite,
inclusive, que pessoas com deficiência também consigam apreciá-las, pois faz parte do
trecho acessível da unidade.
O comedouro chega a atrair mais de 40 espécies de aves, como saí-azul, saíra-sete-cores,
tiê-sangue, periquito-rico e até mesmo benedito, um pica-pau colorido que chama a
atenção por onde passa.
A bióloga e monitora ambiental do PESM, Vanessa Trally Bard, explica que o comedouro é
abastecido diariamente com frutas para atração das aves da região. “É uma ótima forma
de educação ambiental, e incentivamos ainda a prática da observação de aves, que tem
milhões de praticantes ao redor do mundo, e por isso queremos mostrar o quanto
Caraguatatuba tem potencial para isso”, destaca.
As visitas devem ser agendadas, informando data, horário e a quantidade de pessoas que
desejam
conhecer.
Mais
informações,
acesse: https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-serra-do-mar-nucleocaraguatatuba/
Sobre o Parque
O Núcleo Caraguatatuba surgiu em 1977, incorporado ao Parque Estadual Serra do Mar,
na época de sua criação. A área do núcleo era categorizada como Reserva desde o ano de
1956.
Seis anos mais tarde, a reserva foi transformada no Parque Estadual de Caraguatatuba,
ampliando seus limites. Seus 35.947 hectares representam pouco mais de 10% de todo o

território do Parque Estadual Serra do Mar, sendo esta uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral.
Exuberantes paisagens formam os remanescentes de Mata Atlântica presentes no núcleo,
como os mananciais da represa de Paraibuna, as matas de encosta, os rios, as cachoeiras
e os belíssimos cenários vistos da Rodovia dos Tamoios (SP-099) e da Estrada do Rio
Pardo.
O Parque está localizado na Rua Horto Florestal, 1200, bairro Rio do Ouro, telefone 38825999.
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Prefeito de Caraguatatuba visita obras de coleta e tratamento de esgoto no
Rio do Ouro

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, visitou nesta terça-feira (05/10), as obras de
extensão de coleta e tratamento de esgoto na Rua Benedito José Barbosa, do bairro Rio do
Ouro, região Sul de Caraguatatuba.
“Com esse prolongamento, vamos atender mais de 120 famílias do Rio do Ouro. Investir
em saneamento básico é investir na qualidade de vida da população, aumentando assim a
dignidade dos moradores e a saúde pública”, pontuou Aguilar Junior.
O empreendimento é realizado pela Sabesp. A obra deve impactar cerca de 120 famílias
do bairro Rio do Ouro. O investimento é de cerca de R$ 500 mil.
Além da rua citada anteriormente, a rua Francisco Edson Guedes Saraiva também
receberá o assentamento. De acordo com o projeto, a extensão prevê adição de 504
metros de rede coletora de esgoto e deve ser concluída nos próximos dois meses. Próximo
das duas vias está localizada a rede elevatória de esgoto do bairro.
Para Daniela dos Santos Bittencourt, que mora no bairro Rio do Ouro há mais de 20 anos,
a obras é a realização de um sonho.
“Por anos lutamos e reinvidicamos uma rede coletora de esgoto na nossa rua. Quero
agradecer de coração o prefeito Aguilar Junior e a Sabesp. É um presente imensurável que
vai contribuir muito para nossa saúde e dia a dia”, disse.
Está é a segunda rede coletora construída no Rio do Ouro em um ano. Em 2020, a Sabesp
junto ao prefeito Aguilar Junior entregaram na rua Augusto Vieira de Oliveira um
empreendimento que impactou a vida de 40 famílias. Na ocasião, foi entregue 464 metros
de rede coletora, abrangendo quase 200 pessoas.
A visita técnica foi acompanhada por Pedro Rogério de Almeida Veiga gerente da Sabesp
em Caraguatatuba, que salientou a importância da obra para a região.
“As duas ruas não faziam parte da nossa rede coletora. Nossa expectativa é terminar o
mais rápido possível o empreendimento, para dar aos moradores uma maior qualidade de
vida”, explica.
A visita teve a presença ainda do Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba,
vereador Tato Aguilar e vereador Marcos Kinkas.

A expectativa das próximas semanas é que a Sabesp inicia outras obras em diferentes
bairros da cidade.
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Procon de Caraguatatuba dá dicas para compra de presentes do Dia das
Crianças

O Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro em conjunto com Dia de Nossa
Senhora Aparecida, é a antepenúltima data importante para o comércio antes da “Black
Friday” (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), incorporada ao
mercado brasileiro, e do Natal. Comerciantes do setor em Caraguatatuba aguardam, com
expectativa, o crescimento das vendas nos dias que antecedem a data na próxima terçafeira.
Preocupado com esta questão, o diretor do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba, Aliex
Moreira, fornece algumas recomendações que podem evitar aborrecimentos posteriores
com os presentes comprados para a garotada.
“A primeira recomendação é para que antes de comprar um brinquedo, pesquisar preço,
forma de pagamento e taxas de juros cuidadosamente. Existe muita variação de um
estabelecimento para outro. O consumidor não deve se deixar enganar com as ilustrações
estampadas na embalagem e ler todas as informações sobre o brinquedo, inclusive o
manual de instruções, que precisa vir em português para facilitar a compreensão”, explica.
O consumidor precisa observar na embalagem do produto os seguintes itens: idade
recomendada; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de
montagem, de uso e eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for o caso;
número de peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado de acordo com as normas
técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão credenciado para testar sua
qualidade.
O diretor chama atenção para os efeitos da Lei Estadual nº 81.24/1992, que obriga os
fornecedores a manterem amostras sem lacre dos produtos à venda, para exame do
consumidor “Ao efetuar a compra, os pais devem exigir sempre a nota, cupom fiscal ou
tíquete de caixa. Estes documentos serão necessários, caso precise fazer valer seus
direitos de consumidor” alerta.
A política de troca do estabelecimento deve ser observada, já que, nas compras em lojas
físicas não existem tal previsão no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990),
e algumas empresas só efetuam a troca do produto por liberalidade ou quando

expressamente vinculada na nota de compra. “Neste caso, o Procon/SP orienta para que o
consumidor solicite e faça constar esse direito na nota fiscal ou cupom de compra. É
preciso certificar-se, ainda, que o produto que está comprando tem garantia de fábrica e o
tempo dessa garantia, bem como se existe serviço autorizado credenciado no seu
município. Quando não há esse direito de fábrica, é assegurada a garantia legal de 90 dias,
necessitando ao consumidor apenas apresentar a nota fiscal”, revela Moreira.
Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem um mês a partir do dia da
reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem direito a: restituição
do valor pago corrigido monetariamente, abatimento proporcional no preço ou substituição
do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. “Fique atendo já
que tudo que for anunciado tem que ser cumprido pelo estabelecimento. As compras
realizadas fora do comércio (por telefone, em domicílio, catálogo ou internet), dão ao
consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias, contados da data da
compra ou do recebimento do produto”, enfatiza.
Em relação às compras online, o cliente deve conferir se o site da empresa existe de fato,
conferindo CNPJ, endereço e telefone. “O consumidor precisa adotar os mesmos cuidados
que indicamos para as lojas físicas, além de evitar sites com demandas em órgãos de
defesa do consumidor. Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo
certo. Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens com
dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o orçamento”,
ressalta o diretor do Procon de Caraguatatuba. “Desconfie de preço muito abaixo do
praticado no mercado, não confie e não compartilhe links e informações dos quais não
tenha certeza da origem”, conclui.
Outras precauções para não cair em golpes durante as compras virtuais são: não forneça
dados, senhas, códigos, etc; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro enviadas
pelo WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher formulários que não estejam
nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de dúvidas ou
dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar; utilize antivírus no
computador, tablet e smartphone; e confira sempre o endereço eletrônico do site, pois
existem páginas falsas que utilizam o nome de grandes empresas e criam páginas com
layout parecido com o das lojas originais, porém o endereço eletrônico do falso site leva o
nome de empresa conhecida, mas com o final diferente.
Reclamação
Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou
por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28
de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda
documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante
de pagamento e outros.
O consumidor também pode fazer a queixa de forma online pelo email procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Após entrar em contato com o Procon de
Caraguatatuba, o cliente receberá um formulário para preencher com nome, documentos
pessoais, endereço, descrição do problema e toda documentação pertinente à reclamação,
como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros.

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br.
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UAMI de Caraguatatuba promove ações de prevenção ao câncer de mama e
colo de útero durante ‘Outubro Rosa’ para pacientes

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) de Caraguatatuba
promove ações durante o ‘Outubro Rosa’. A equipe vai realizar o papanicolau, exame
preventivo para o diagnóstico do câncer do colo de útero.
Além do papanicolau, a unidade também vai fazer avaliação das mamas e solicitação da
mamografia. Com isso, a unidade busca prevenir e diagnosticar as doenças.
Muito importante salientar que, tanto o preventivo quanto a avaliação e solicitação da
mamografia, serão ofertados apenas para pacientes mulheres que fazem tratamento e são
atendidas na UAMI.
Toda a ação será realizada na unidade que está localizada na Avenida Presidente Castelo
Branco, nº 750 – Sumaré, das 8h às 12h, as quartas (dias 6, 13, 20 e 27) e as sextasfeiras (dias 8, 15 e 22).
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Prefeitura de Caraguatatuba prorroga intervenção na Praiamar Transportes

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do decreto Nº 1.532, publicado nesta segunda-feira
(04/10), prorrogou por mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transporte, iniciada há
quase seis meses.
De acordo com o decreto Nº 1.442, de 07 de abril de 2021, a intervenção na empresa de
transportes públicos de Caraguatatuba teria prazo de 180 dias, porém, devido aos fatos
identificados no decorrer da intervenção, necessidade de auditoria e ação fiscal, o prazo
inicial não foi suficiente para a apuração de todos os documentos necessários.
A equipe da intervenção e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, por
meio do Departamento de Transportes Públicos, continuam levantando documentos e
abrindo processos administrativos para a finalização da apuração dos descumprimentos
de cláusulas contratuais da empresa.
Seis meses de intervenção
A Prefeitura de Caraguatatuba chega, nesta semana, ao sexto mês de intervenção na
empresa Praiamar Transportes. Desde então, o serviço de transporte público da cidade
vem ganhando cada vez mais qualidade. De maio até agosto, a Praiamar atendeu 1 milhão
e 265 mil passageiros, um aumento de 46% desde o início da intervenção.
De mês em mês, com a ampliação e remodelagem de praticamente todas as linhas de
ônibus da empresa e o aumento de 33 para 45 carros rodando pelo município, a empresa
conseguiu aumentar gradativamente o número de passageiros.
“Desde o início da intervenção salientei a importância de Caraguatatuba ter um transporte
público de qualidade, que atenda nosso povo com dignidade. Durante esses meses,
conseguimos ampliar e melhorar o serviço e não queremos parar por ai”, disse Aguilar
Junior, prefeito de Caraguatatuba.
No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil passageiros. Já no mês
de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em junho, seguindo para
318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de agosto.
Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da intervenção, a
média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um pouco mais de
14 mil, aumentando cerca de 38%.

Dentre as principais ações registradas desde o início da intervenção, estão as mudanças e
aprimoramentos das linhas, descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados
desde 2018 e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus.
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Projeto de incentivo fiscal aos comerciantes ou empresas que contratarem
pessoas em situação de rua deve ser votado nesta terça-feira

Seis projetos estão na ordem do dia da 31ª Sessão Ordinária, que acontece nesta terçafeira(05). 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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PAT de Caraguatatuba tem 226 vagas de emprego para esta quarta-feira
(06)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quarta-feira (06) para 226 vagas. Entre elas, 30 vagas
para Auxiliar Administrativo, 23 vagas de Eletricista de Força e Controle e 19 para
Carpinteiro.
O PAT destaca que agora só aceita 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, Ajudante de Motorista, Apontador de produção, Atendente de
Lanchonete, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de
Encanador, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de Instalação de Toldos e Painéis, Auxiliar de
Limpeza, Auxiliar de Limpeza de Embarcações, Auxiliar de Limpeza Predial, Auxiliar de
Limpeza Temporário, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar Técnico
em Ar Condicionado, Barman, Borracheiro, Camareira, Carpinteiro, Caseiro, Coordenador
de Vendas, Corretor de Imóveis, Cozinheiro, Cozinheiro de Quiosque, Eletricista de Força e
Controle, Empregada doméstica, Encanador, Estagiário de Administração, Estagiário de
Pedagogia, Farmacêutico, Funileiro, Funileiro / Pintor, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente
de Loja, Governanta, Instalador Técnico de Máquinas de Cartão, Instrutor de Pilates,
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, Motorista Entregador, Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de
Automóveis, Porteiro, Projetista de Móveis, Protético Dentário, Recepcionista,
Representante Comercial, Serralheiro de Alumínio, Tosadora de pet shop, Vendedor,
Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor de Materiais de Construção,
Vendedor de Tintas, Vendedor em Ótica, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e
Vidraceiro.
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Caraguatatuba reabre agendas para programa de castração de cães e gatos

A partir desta quarta-feira (6), Caraguatatuba reabre as agendas para o Programa
Municipal de Castração de Cães e Gatos. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de
Caraguatatuba irá atender 20 animais por dia até o fim do mês de outubro.
As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, por telefone: (12) 3887-6888. Porém, a
pessoa poderá inscrever o animal no programa, presencialmente, no CCZ, das 9h às 14h.
É necessário apresentar os documentos pessoais, como cópias do RG, CPF, comprovante
de residência e de renda de três salários mínimos (R$ 3.135). Somente cães e gatos a
partir dos seis meses de idade serão castrados.
Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip e
passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem e identificação, e até
mesmo para saber se o bichinho já é castrado.
Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, a avaliação é muito importante por ser
uma forma de controle. “É o momento em que o animal encaminhado passa pelo órgão
público, por tanto isso auxilia no controle e na fiscalização”, disse.
Garrido ainda explica que as avaliações com o veterinário serão realizadas a partir das 9h,
conforme o horário agendado, todos os dias da semana, com exceção de sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos.
A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas veterinárias autorizadas para o
serviço. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 24 de agosto
– Edital 611: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care Clínica
Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária Inoue;
Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop
Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.
O CCZ fica à Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 38876888.
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Prefeitura de Caraguatatuba retoma atividades para idosos e pessoas com
deficiência

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI) tem previsão de
retomada de suas atividades a partir de 3 de novembro. As ações presenciais foram
interrompidas há mais de um ano por recomendação e cumprimento do protocolo sanitário
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
O recadastramento para a participação no Centro de Convivência começou nesta terçafeira, dia 05 de outubro. Para fazer este recadastramento a pessoa deve agendar um
horário, através do telefone (12) 3886-3059 das 8h às 16h.
O Centro de Convivência do Ciapi oferece ações integradas que estimulam a convivência e
a socialização com o propósito de contribuir para uma vida saudável, autônoma e ativa.
As aulas oferecidas serão: alongamento, bocha tradicional, bocha sentada, ginástica
funcional, pilates, tai chi chuan, zumba, grupo psicossocial e grupo de reabilitação póscovid.
Para os interessados no recadastramento, importante agendar previamente e apresentar,
na hora: a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, cartão SUS,
comprovante de vacinação das duas doses da vacina contra a Covid-19 e atestado médico
atualizado com liberação para atividades físicas.
O recadastramento para o Centro Dia começará no dia 13 de outubro e será feito por meio
de visita domiciliar realizada por uma equipe de profissionais da Sepedi e da Organização
IDGT, que administra o Ciapi. Estas pessoas não precisarão ir até o Ciapi para se
recadastrar.
O Centro Dia, onde a pessoa passa a manhã e tarde, é destinado a ofertar o serviço de
Proteção Social Especial, proporcionando atenção integral, cuidados básicos e promoção
da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários para usuários com
semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e pessoas com deficiência acima
de 18 anos.
Os principais objetivos do Centro Dia são: prevenir situações de risco social; evitar o
isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e ofertar cuidados
básicos, possibilitando autonomia, entre outros.

A Sepedi acredita numa retomada das atividades do Ciapi com consciência, segurança e
principalmente respeito às pessoas idosas e pessoas com deficiência.
Para
recadastramento
para
o
Centro
de
Convivência:
Agendamento:
(12)
3886-3059
Documentos: RG, CPF, comprovante de residência, cartão SUS, comprovante de vacinação
das duas doses da vacina contra a Covid-19 e atestado médico atualizado com liberação
para
atividades
físicas.
Endereço:
Avenida
Jorge
Burihan,
30Jd
Jaqueira.
Horário: das 9h às 16h
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Prefeitura de Caraguatatuba retoma atividades para idosos e pessoas
com deficiência

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI) retoma suas
atividades no dia 3 de novembro. As ações presenciais foram interrompidas há mais de um
ano por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Nesse sentido, a Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso inicia, nesta terça-feira
(5), o recadastramento para a participação no Centro de Convivência.
Esse espaço oferece ações integradas que estimulam a convivência e a socialização com o
propósito de contribuir para uma vida saudável, autônoma e ativa.
As aulas oferecidas são: alongamento, bocha tradicional, bocha sentada, ginástica
funcional, pilates, tai chi chuan, zumba, grupo psicossocial e grupo de reabilitação póscovid.
Os interessados podem fazer a inscrição para uma dessas aulas, na sede do Ciapi, no
bairro Jardim Jaqueira, das 8h às 16h, levando os seguintes documentos: carteira de
identidade, CPF, comprovante de residência, cartão SUS, comprovante de vacinação das
duas doses da vacina contra a Covid-19 e atestado médico atualizado com liberação para
atividades físicas.
Já o recadastro para o Centro Dia iniciará no dia 13 e será feito, em domicílio, por uma
equipe de profissionais da Sepedi e da Organização IDGT, que administra o Ciapi.
O Centro Dia, onde a pessoa passa a manhã e tarde, é destinado a ofertar o serviço da
Proteção Social Especial, proporcionando atenção integral, cuidados básicos e promoção
da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários para usuários com
semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e pessoas com deficiência acima
de 18 anos.
Os principais objetivos do Centro Dia são o de prevenir situações de risco social; evitar o
isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e ofertar cuidados
básicos, possibilitando autonomia, entre outras.
Podem usufruir do serviço pessoas cuja renda familiar não ultrapasse a três salários
mínimos ou a renda individual do usuário seja inferior a dois salários mínimos.

Clipping de Notícias: 05/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Massagua News

Prefeitura de Caraguatatuba divulga lista de convocação de bolsistas
do PEAD desta semana

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais oito bolsistas selecionados no Programa
Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de manutenção ao
longo do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, nesta quarta, quinta,
sexta-feira (6, 7 e 8/10), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da
Administração, no Centro. A convocação foi divulgada na edição do Diário Oficial Eletrônico
do Município (Edital 641) desta terça-feira (5).
Nesta semana foram convocados sete bolsitas beneficiários de serviços pesados e um
beneficiário de serviços leves. A Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.355 bolsistas do
PEAD desde março de 2020, dos quais 295 eram beneficiários de serviços leves e 1.060
de pesados.
No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante
de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia);
título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia);
documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho –
CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com
os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão
de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento
dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As
divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em
fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato.
Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade
de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de
quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet,
a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura
dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.
Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e
limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos
(Sesep).
O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida
Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações
pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é
das 9h às 14h.
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Comedouro de aves do Parque Estadual da Serra do Mar atrai mais de
40 espécies em Caraguatatuba

No Dia das Aves, lembrado dia 5 de outubro, a Prefeitura de Caraguatatuba reforça a
importância da preservação do meio ambiente, através da educação ambiental. Para
incentivar a prática, o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba,
possui o projeto de observação de aves em vida livre, por meio do comedouro.
No local é disponibilizado trilha com guias especializados e acessível para pessoas com
deficiência. Através do comedouro, são ofertadas várias frutas para atração das aves e
também complementar a alimentação dos pássaros. A localização do comedouro permite,
inclusive, que pessoas com deficiência também consigam apreciá-las, pois faz parte do
trecho acessível da unidade.
O comedouro chega a atrair mais de 40 espécies de aves, como saí-azul, saíra-sete-cores,
tiê-sangue, periquito-rico e até mesmo benedito, um pica-pau colorido que chama a
atenção por onde passa.
A bióloga e monitora ambiental do PESM, Vanessa Trally Bard, explica que o comedouro é
abastecido diariamente com frutas para atração das aves da região. “É uma ótima forma
de educação ambiental, e incentivamos ainda a prática da observação de aves, que tem
milhões de praticantes ao redor do mundo, e por isso queremos mostrar o quanto
Caraguatatuba tem potencial para isso”, destaca.
As visitas devem ser agendadas, informando data, horário e a quantidade de pessoas que
desejam
conhecer.
Mais
informações,
acesse: https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-serra-do-mar-nucleocaraguatatuba/
Sobre o Parque
O Núcleo Caraguatatuba surgiu em 1977, incorporado ao Parque Estadual Serra do Mar,
na época de sua criação. A área do núcleo era categorizada como Reserva desde o ano de
1956.
Seis anos mais tarde, a reserva foi transformada no Parque Estadual de Caraguatatuba,
ampliando seus limites. Seus 35.947 hectares representam pouco mais de 10% de todo o

território do Parque Estadual Serra do Mar, sendo esta uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral.
Exuberantes paisagens formam os remanescentes de Mata Atlântica presentes no núcleo,
como os mananciais da represa de Paraibuna, as matas de encosta, os rios, as cachoeiras
e os belíssimos cenários vistos da Rodovia dos Tamoios (SP-099) e da Estrada do Rio
Pardo.
O Parque está localizado na Rua Horto Florestal, 1200, bairro Rio do Ouro, telefone 38825999.
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Secretaria da Fazenda de Caraguá promove plantão da anistia na
véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS
– LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11/10), das 9h às 14h, na Área de
Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas
que não podem ir ao Paço Municipal durante a semana, têm a oportunidade de acertar
suas dívidas com a Prefeitura, na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida,
celebrado em 12 de outubro.
O REFIS oferece a chance dos contribuintes pagar seus débitos municipais tributários e
não tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de
três a 24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas.
Quem solicitar o REFIS aguarda a chamada da senha em uma estrutura preparada pela
Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de lugar na fila,
atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço Municipal. É permitida somente a
entrada do responsável por requerer a anistia, observando os protocolos sanitários para
evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o ingresso autorizado nos casos
especiais, em que a sua ajuda seja comprovadamente indispensável.
A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana
e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via.
Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 orientam o público.
O atendimento no REFIS também pode ser feito pelo aplicativo Caraguatatuba 156
(disponível na play store do celular), no ícone ‘Dívida Ativa’; ou ligando gratuitamente no
telefone 156 (de dentro do município), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para falar
com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 3897-8800, no horário de
expediente, ou utilize o aplicativo, além do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/.
De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o período inicial de vigência da Lei Complementar
82/2021, de 2 a 31 de agosto, e de aplicação dos benefícios dela se mostrou insuficiente
para o atendimento de todos os munícipes interessados em regularizar suas pendências
com a Prefeitura, levando em conta, inclusive, os efeitos da pandemia.

Segundo ele, “a iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo
isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de
receita. O programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos,
vencidos até 31 de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de
mora”.
Descontos e parcelamentos
Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única
ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento
do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do
valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para
quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais;
desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas
e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12
parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de
mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais.
A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso
superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da
dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências
da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá
ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a
R$ 37,40.
Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos
integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o
contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento
parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou 12 vezes) em razão de
medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do
Litoral Norte do Estado de São Paulo. É possível saber a respeito dos honorários
advocatícios (sucumbências) envolvendo os débitos ajuizados na Procuradoria Fiscal, pelo
WhatsApp (12) 99616-5661.
O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30
dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja
parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no
Protocolo Geral.
O Paço Municipal fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos
telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br da Área da Dívida Ativa. O atendimento
ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
Requerimento
Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição
municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o
contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de

procuração
podem
ser
solicitados
ou
pelo
email dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601.
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UAMI de Caraguatatuba promove ações de prevenção ao câncer de
mama e colo de útero durante ‘Outubro Rosa’ para pacientes

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) de Caraguatatuba
promove ações durante o ‘Outubro Rosa’. A equipe vai realizar o papanicolau, exame
preventivo para o diagnóstico do câncer do colo de útero.
Além do papanicolau, a unidade também vai fazer avaliação das mamas e solicitação da
mamografia. Com isso, a unidade busca prevenir e diagnosticar as doenças.
Muito importante salientar que, tanto o preventivo quanto a avaliação e solicitação da
mamografia, serão ofertados apenas para pacientes mulheres que fazem tratamento e são
atendidas na UAMI.
Toda a ação será realizada na unidade que está localizada na Avenida Presidente Castelo
Branco, nº 750 – Sumaré, das 8h às 12h, as quartas (dias 6, 13, 20 e 27) e as sextasfeiras (dias 8, 15 e 22).
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Caraguatatuba reabre agendas para programa de castração de cães e
gatos

A partir desta quarta-feira (6), Caraguatatuba reabre as agendas para o Programa
Municipal de Castração de Cães e Gatos. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de
Caraguatatuba irá atender 20 animais por dia até o fim do mês de outubro.
As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, por telefone: (12) 3887-6888. Porém, a
pessoa poderá inscrever o animal no programa, presencialmente, no CCZ, das 9h às 14h.
É necessário apresentar os documentos pessoais, como cópias do RG, CPF, comprovante
de residência e de renda de três salários mínimos (R$ 3.135). Somente cães e gatos a
partir dos seis meses de idade serão castrados.
Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip e
passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem e identificação, e até
mesmo para saber se o bichinho já é castrado.
Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, a avaliação é muito importante por ser
uma forma de controle. “É o momento em que o animal encaminhado passa pelo órgão
público, por tanto isso auxilia no controle e na fiscalização”, disse.
Garrido ainda explica que as avaliações com o veterinário serão realizadas a partir das 9h,
conforme o horário agendado, todos os dias da semana, com exceção de sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos.
A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas veterinárias autorizadas para o
serviço. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 24 de agosto
– Edital 611: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care Clínica
Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária Inoue;
Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop
Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.
O CCZ fica à Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 38876888.
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PAT de Caraguatatuba organiza treinamento preparatório de
elaboração de currículo

Se você deseja aprender sobre elaboração de currículo e como se comportar em
entrevistas de emprego, inscreva-se até hoje (06/10) no treinamento preparatório que o
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está organizando!
O treinamento será promovido em dois horários, às 9h e 19h, no Teatro Mario Covas. A
palestra será ministrada por um recrutador graduado na área.
Interessados podem se inscrever de forma presencial no PAT ou por telefone, das 8h às
12h.
Após a inscrição, os participantes receberão um link por whatsapp para preencher com as
principais dúvidas e a palestra será conduzida de forma personalizada a partir desta
pesquisa.
Vagas limitadas!
Rua Taubaté, 520 – Sumaré,
(12) 3882-5211.
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Caraguatatuba reabre agenda para Programa de Castração de cães e
gatos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba informou que, a partir desta
quarta-feira (6), o município irá reabrir as agendas para o Programa Municipal de
Castração de Cães e Gatos.
Segundo a prefeitura, Apenas cães e gatos com idade superior a seis meses serão
castrados e, antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais devem receber o
microchip e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para serem pesados e
identificados.
Contato
As inscrições para a castração devem ser feitas pelo telefone (12) 2887-6888 ou
presencialmente, na sede do CCZ. O horário de atendimento é das 9h às 14h.
Documentos
Para inscrever o animal no programa, o tutor deve apresentar seus documentos pessoais,
como cópias do RG, CPF, comprovante de residência e de renda de três salários mínimos.
Datas e horários
O coordenador do programa, Guilherme Garrido explica que, as avaliações com os
veterinários começarão a partir das 9h, seguindo o horário agendado.
A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas autorizadas para o serviço no
município: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care Clínica
Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária Inoue;
Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop
Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.
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Caraguatatuba prorroga intervenção na Praiamar Transportes por
mais 60 dias
Foi prorrogada a intervenção porque o prazo inicial de 180 dias não foi suficiente para a
apuração de todos os documentos necessários

A Prefeitura de Caraguatatuba publicou nesta segunda-feira (4) o decreto que prorroga por
mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transportes, que foi iniciada em abril.
Na época, a prefeitura realizou a medida alegando a “decadência do serviço”, que foi alvo
de multas pelo descumprimento de contrato e dos protocolos sanitários contra Covid-19.
Na prorrogação da intervenção, que inicialmente duraria 180 dias, o executivo do
município informou que identificou fatos que necessitam auditoria e ação fiscal, e que o
prazo inicial não foi suficiente para a apuração de todos os documentos necessários.
Uma equipe de intervenção, com integrantes das secretarias de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão, ainda apura o motivo dos descumprimentos de cláusulas contratuais
da empresa.
A prefeitura alega também que durante os seis meses de intervenção remodelou linhas,
ampliou os serviços – aumentando em 38% as viagens –, e expandiu a frota de 33 para 45
ônibus. Essas medidas aumentaram em 46% o público do transporte público.
Além disso, o “descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados desde 2018
e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus”, também foram elencados
pela prefeitura como medidas que geraram melhorias no transporte público.
A Praiamar Transportes ainda não se manifestou sobre o assunto.
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CARAGUATATUBA JÁ APLICA DOSE DE REFORÇO EM MAIORES DE 60
ANOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

(Da Redação) Caraguatatuba iniciou na segunda-feira (4/10) a aplicação da terceira dose
da vacina contra a Covid-19 para idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde
que atuam 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.
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CURSO DE GUARDA-VIDAS TEMPORÁRIOS VAI COMEÇAR EM
CARAGUATATUBA.

(Da Redação) Ao todo, 40 candidatos iniciam o curso de Guarda-VidasTemporários (GVTs)
da Prefeitura de Caraguatatuba na quarta-feira (6/10), no Posto de Bombeiros Marítimo da
Praia Martim de Sá. 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.
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INTERVENÇÃO NA PRAIAMAR É PRORROGADA POR MAIS 60 DIAS.

(Da Redação) A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do decreto Nº 1.532, publicado na
segunda-feira (04/10), prorrogou por mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transporte,
iniciada há quase seis meses. De acordo com o decreto Nº 1.442, de 07 de abril de 2021,
a intervenção na empresa de transportes públicos de Caraguatatuba teria prazo de 180
dias, porém, devido aos fatos identificados no decorrer da intervenção, necessidade de
auditoria e ação fiscal, o prazo inicial não foi suficiente para a apuração de todos os
documentos necessários. A equipe da intervenção e a Secretaria de Mobilidade Urbana e
Proteção ao Cidadão, por meio do Departamento de Transportes Públicos, continuam
levantando documentos e abrindo processos administrativos para a finalização da
apuração dos descumprimentos de clausulas contratuais da empresa. O transporte público
da cidade vem ganhando cada vez mais qualidade. De maio até agosto, a Praiamar
atendeu 1 milhão e 265 mil passageiros, um aumento de 46% desde o início da
intervenção. A Prefeitura informou que, com a ampliação e remodelagem de praticamente
todas as linhas de ônibus da empresa e o aumento de 33 para 45 carros rodando pelo
município, a empresa conseguiu aumentar gradativamente o número de passageiros.
“Desde o início da intervenção salientei a importância de Caraguatatuba ter um transporte
público de qualidade, que atenda nosso povo com dignidade. Durante esses meses,
conseguimos ampliar e melhorar o serviço e não queremos parar por ai”, disse o prefeito
Aguilar Junior. No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil
passageiros. Já no mês de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em
junho, seguindo para 318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de
agosto. Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da
intervenção, a média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um
pouco mais de 14 mil, aumentando cerca de 38%. Dentre as principais ações registradas
desde o início da intervenção, estão as mudanças e aprimoramentos das linhas,
descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados desde 2018 e o lançamento
do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus.
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CARAGUATATUBA REABRE AGENDAS PARA PROGRAMA DE
CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

A partir desta quarta-feira (6), Caraguatatuba reabre as agendas para o Programa
Municipal de Castração de Cães e Gatos. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de
Caraguatatuba irá atender 20 animais por dia até o fim do mês de outubro.
As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, por telefone: (12) 3887-6888. Porém, a
pessoa poderá inscrever o animal no programa, presencialmente, no CCZ, das 9h às 14h.
É necessário apresentar os documentos pessoais, como cópias do RG, CPF, comprovante
de residência e de renda de três salários mínimos (R$ 3.135). Somente cães e gatos a
partir dos seis meses de idade serão castrados.
Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip e
passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem e identificação, e até
mesmo para saber se o bichinho já é castrado.
Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, a avaliação é muito importante por ser
uma forma de controle. “É o momento em que o animal encaminhado passa pelo órgão
público, por tanto isso auxilia no controle e na fiscalização”, disse.
Garrido ainda explica que as avaliações com o veterinário serão realizadas a partir das 9h,
conforme o horário agendado, todos os dias da semana, com exceção de sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos.
A castração poderá ser realizada em uma das 11 clínicas veterinárias autorizadas para o
serviço. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 24 de agosto
– Edital 611: FJC Lopes; Espaço Vet Veterinária EIRELI; Vet Perequê LTDA; Care Clínica
Veterinária Litoral Norte LTDA; Dual Vet Clínica Veterinária LTDA; Clínica Veterinária Inoue;
Paula Lopes Abbade Carvalho; AU-KI-MIA Pet Store; Bianca Karoliny Auer; Pet Shop
Massaguaçu LTDA; Vet Caiçara LTDA.
O CCZ fica à Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 38876888.
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Caraguatatuba começa a aplicar dose de reforço contra Covid-19 para
pessoas acima de 60 anos e profissionais da Saúde

Caraguatatuba iniciou na segunda-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 atuam 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 doses
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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Prefeitura de Caraguatatuba prorroga intervenção na Praiamar
Transportes por mais 60 dias

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do decreto Nº 1.532, publicado na segunda-feira
(04), prorrogou por mais 60 dias a intervenção na Praiamar Transporte, iniciada há quase
seis meses.
De acordo com o decreto Nº 1.442, de 07 de abril de 2021, a intervenção na empresa de
transportes públicos de Caraguatatuba teria prazo de 180 dias, porém, devido aos fatos
identificados no decorrer da intervenção, necessidade de auditoria e ação fiscal, o prazo
inicial não foi suficiente para a apuração de todos os documentos necessários.
A equipe da intervenção e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, por
meio do Departamento de Transportes Públicos, continuam levantando documentos e
abrindo processos administrativos para a finalização da apuração dos descumprimentos
de clausulas contratuais da empresa.
Seis meses de intervenção
A Prefeitura de Caraguatatuba chega, nesta semana, ao sexto mês de intervenção na
empresa Praiamar Transportes. De acordo com a administração, a partir daí, o serviço de
transporte público da cidade vem ganhando cada vez mais qualidade. De maio até agosto,
a Praiamar atendeu 1 milhão e 265 mil passageiros, um aumento de 46% desde o início
da intervenção.
A Prefeitura informou que, com a ampliação e remodelagem de praticamente todas as
linhas de ônibus da empresa e o aumento de 33 para 45 carros rodando pelo município, a
empresa conseguiu aumentar gradativamente o número de passageiros.
“Desde o início da intervenção salientei a importância de Caraguatatuba ter um transporte
público de qualidade, que atenda nosso povo com dignidade. Durante esses meses,
conseguimos ampliar e melhorar o serviço e não queremos parar por ai”, disse o prefeito
Aguilar Junior.
No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil passageiros. Já no mês
de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em junho, seguindo para
318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de agosto.

Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da intervenção, a
média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um pouco mais de
14 mil, aumentando cerca de 38%.
Dentre as principais ações registradas desde o início da intervenção, estão as mudanças e
aprimoramentos das linhas, descongelamento dos benefícios dos funcionários estagnados
desde 2018 e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio de ônibus.
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