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TCESP suspende licitação da Prefeitura de Caraguatatuba para contratação de
empresa de coleta de lixo

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) suspendeu o edital de
concorrência pública da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta,
operação de transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais da cidade. O valor estimado para a contratação é de R$
19.693.712,04.
As representações contra o edital foram apresentadas pelas empresas Partner
Locações Transportes e Logística Ltda., Limpebras Engenharia Ambiental Ltda e
pelo advogado Luís Gustavo De Arruda Camargo que questionaram divergências
nas especificações técnicas do edital, erros de digitação que exigem
complementos, ausência de cronograma físico-financeiro, entre outros
apontamentos e erros técnicos.
O Conselheiro Dimas Ramalho do TCESP determinou a imediata paralisação do
procedimento licitatório até a liberação do Tribunal. A Prefeitura deverá
apresentar, em até cinco dias, provas sobre os questionamentos formulados no
processo.
A Prefeitura de Caraguatatuba disse estar tomando todas as medidas jurídicas e
administrativas cabíveis. E afirmou ainda que de forma alguma os serviços de
coleta de lixo serão prejudicados.
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Policiais militares em atividade delegada prendem homem por tráfico no Rio do
Ouro

Policiais militares em atividade delegada prenderam, na tarde de quarta-feira
(7/10), um homem por tráfico de drogas no Rio do Ouro, em Caraguatatuba. O
indivíduo de 31 anos estava com três porções de cocaína, mas contou que havia
mais drogas enterradas em um terreno.
No local apontado foram encontradas 60 porções de cocaína, nove porções de
maconha, 22 pinos com pedra de crack e R$ 270. O homem foi levado para a
Delegacia de Caraguá e permaneceu à disposição da justiça.
A Prefeitura de Caraguatatuba disse estar tomando todas as medidas jurídicas e
administrativas cabíveis. E afirmou ainda que de forma alguma os serviços de
coleta de lixo serão prejudicados.
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Vice-Prefeito funda Associação Médica de Caraguá

Com o intuito de fortalecer a categoria e melhorar a qualidade dos serviços
médicos na cidade beneficiando a população o Médico Oftalmologista e VicePrefeito José Ernesto Ghedin Servidei idealizou e fundou a Associação Médica de
Caraguá, baseada em instituição similar na terra natal do fundador, em Juiz de
Fora, com 132 anos de existência.
Natural de Juiz de Fora/MG e sediado em Caraguatatuba há 23 anos, o Médico
Oftalmologista e hoje Vice-Prefeito, José Ernesto Ghedin Servidei, proprietário do
HOC – Hospital de Olhos e Clínicas viu que a categoria estava carente de uma
instituição que unisse os médicos da cidade e por conseguinte do Litoral Norte,
baseado no envolvimento social da classe médica perante os órgãos públicos e
privados, além da população.
José Ernesto cita como exemplo a Associação Médica de Juiz de Fora, baseada
nos mesmos princípios e com 132 anos de criação em prol da categoria na
cidade, revelando ser um desejo antigo, que agora como Vice-Prefeito, torna
obrigatória a sua instalação, visando primeiramente conhecer os novos
profissionais que chegam a cidade, dando o apoio necessário a eles, conhecendo
como atuam, do que precisam, dentre outros para uma melhor interação.
O Vice-Prefeito conta que o start para a criação da Associação Médica de
Caraguatatuba (AMC) veio em Julho deste ano e que nos 15 primeiros dias de
lançada a ideia 70 médicos já haviam se associado. Atualmente a instituição
conta com 90 associados, num universo estimado em mais de 300 profissionais
dentre as quatro cidades do Litoral Norte.

O Oftalmologista conta que o Estatuto da AMC já está pronto e a primeira
atividade social será uma festiva para comemorar o Dia do Médico, em 18 de
Outubro. Fazem parte da entidade Médicos não apenas de Caraguatatuba, mas de
outras cidades do Litoral Norte, o que faz crer o seu fundador que provavelmente
se tornará Associação Médica do Litoral Norte.
Dentre os objetivos da instituição está a de trazer mais especialidades para a
cidade e região, bem como a discussão de valores com o Poder Público e as
Organizações Sociais, de Seguro Coletivo de Responsabilidade Civil, a participação
nos Convênios, a estrutura de trabalho da categoria, o direito de opinar sobre
procedimentos médicos, dentre outros. Para José Ernesto os benefícios se
estendem não apenas para a categoria mas para os pacientes e usuários, a
população em geral.
A AMC conta com o apoio do Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior e após
empossar a nova diretoria o objetivo será o de se tornar uma Entidade de
Utilidade Pública, quando poderão ser feitas doações de consultas de
determinadas clínicas que mais necessitem. Outra luta que a nova entidade vai
lutar é pela vinda de uma sede Regional do CRM – Conselho Regional de Medicina
– evitando que os profissionais se locomovam até São José dos Campos ou São
Paulo para tratar de tarefas administrativas.
O Médico que desejar fazer parte da AMC deverá se dirigir até a sede provisória,
preencher um formulário e iniciar o pagamento mensal de R$ 100,00 quando a
entidade dará um receptivo aos novos e recém-chegados colegas de profissão. É
intenção da nova diretoria, quando for empossada, de fornecer uma lista de
convênios aos associados.
O fundador José Ernesto não descarta que a AMC trará Ciência, Cultura,
Congressos, Palestras e a Socialização dos profissionais da Medicina na cidade,
além da Fiscalização de uma boa Medicina na cidade e região. “Queremos ser
consultados sobre os problemas da cidade, com ênfase na prática de uma
Medicina que beneficie os profissionais e seus usuários”, disse.
Até o fechamento deste texto havia informação que a primeira Diretoria seria
nomeada no dia 28 de Setembro, após a publicação da criação da AMC no Diário
Oficial na sede provisória, porém não obtemos confirmação. A nova Diretoria será
formada por 20 membros, dentre eles o Vice José Ernesto, Érica Lanzillo, Paulo
Sérgio, dentre outros, com a posse previamente marcada para 1º de Outubro, na
Rua Caçapava, 611 no bairro do Sumaré. O atendimento na sede acontece de
segunda a sexta-feira, no período da tarde.

José Ernesto reitera que o fato de no momento ser Vice-Prefeito coincidiu para a
fundação da AMC, melhorando o elo entre a categoria e o Poder Público,
salientando que a entidade é Apartidária e Apolítica.
Segundo o Oftalmologista a AMC vai discutir Qualidade no Atendimento,
Remuneração da categoria, aceitação ou não de algumas imposições, onde como
Entidade Representativa de Classe irá discutir com as entidades gestoras como
está funcionando a Saúde em Caraguatatuba.
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Morte de Pedrinho, o "cadeirante radical", entristece Caraguatatuba

A morte de Pedro Henrique Amorim, aos 39 anos, causou profunda tristeza nos
amigos e junto aos praticantes de Hardcore Sitting(skate para cadeirantes) no
país. Segundo informações, ele teria falecido de ontem para hoje em São José dos
Campos, onde estava internado. A causa da morte ainda não teria sido
informada.
Ele deve ser sepultado em Caraguatatuba. Estamos buscando contato com os
familiares para atualizar as informações, a causa da sua morte e onde e quando
será o sepultamento. Nas redes sociais, centenas de amigos e praticantes do
Hardcore Sitting lamentaram a morte de Pedrinho, o "cadeirante radical" .
Pedrinho, como ele era carinhosamente conhecido foi o primeiro brasileiro e o
segundo cadeirante no mundo a praticar o “back flip”, a manobra mais temida e
desafiadora dos esportes radicais, feito realizado em 2013, quando tinha 28 anos.
A manobra, considerada a mais perigosa de todas- mortal para trás com um giro
de 360º foi realizada na pista de skate de Caraguatatuba e ganhou destaque na
mídia e na TV. Pedrinho chegou a gravar um especial para a TV Globo.
Pedrinho executando a manobra "black flip", a mais temida e perigosa nos
esportes radicais.
A façanha de Pedrinho marcou seu nome nos esportes radicais. Pedrinho era um
bom surfista e estudava educação física, quando em 2005, sofreu um acidente de
carro. Ele não estava utilizando o cinto de segurança. Sofreu uma lesão medular
L3/4 e ficou paralítico.

Foi um período muito difícil. Muito ligado aos esportes, paralítico, ficou deprimido.
Durante a fisioterapia, conheceu a cadeirante Michele Castilho, que foi a primeira
a lhe falar sobre hardcore sitting, o skate em cadeira de rodas.
O hardcore Sitting surgiu em 2007, na Califórnia(EUA). O norte-americano
Aaron Fotheringham, foi um dos criadores da modalidade e o primeiro a realizar o
black flip. Pedrinho passou a assistir os vídeos de Aaron.
Pablo Moya, um psicólogo desportivo habituado a incluir deficientes no mundo
esportivo, que dirigia a equipe de basquete sobre rodas de São José dos Campos,
foi fundamental na evolução de Pedrinho no Hardcore Sitting. Moya forneceu
cadeiras especiais e incentivou Pedrinho a desenvolver o back flip.
Pedrinho passou a ter patrocínios e a se apresentar em eventos por todo o país,
incentivando as pessoas deficientes a encontrar um novo sentido para a vida. Ele
praticava a modalidade usando capacete e joelheiras.
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Festival de pizzas em prol da Apae Caraguatatuba é neste sábado

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caraguatatuba realiza
neste sábado (9) o ‘Festival Beneficente da Pizza’ com deliciosas pizzas préassadas nos sabores mussarela, calabresa e frango com catupiry. Os vale-pizza já
estão à venda e a retirada será na sede da APAE, no sábado (9), das 14h às 18h.
Cada unidade de pizza, tamanho grande, sai por R$ 25 e o valor arrecadado será
convertido em prol da Festa de Natal para alunos e atendidos da associação.
Os vale-pizzas podem ser adquiridos diretamente na secretaria da APAE e
informações podem ser obtidas nos telefones (12) 99215-16644 e (12) 38826778.
Atualmente, a APAE Caraguatatuba atende 150 alunos, oferecendo a eles um
atendimento educacional especializado. As atividades são desenvolvidas por
funcionários, profissionais especializados, profissionais da área da educação, da
saúde e da assistência social que atuam como equipe interdisciplinar e
multidisciplinar, buscando a garantia de um atendimento de qualidade aos
alunos, na preservação de seus direitos.
Serviço
Festival Beneficente de Pizza da Apae Caraguatatuba
Endereço: Avenida Bahia, 633 – Indaiá
Telefones: (12) 99215-16644 e (12) 3882-6778
Valor unitário: R$ 25
Sabores: Mussarela, Calabresa e Frango Catupiry
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Fundo Social repassa 6 mil peças de roupas e 12 toneladas de alimentos às
famílias em vulnerabilidade social

O Fundo Social de Caraguatatuba, em balanço divulgado do 3º trimestre deste ano
referente aos meses de julho a setembro, realizou atendimento para 223 famílias.
Foram mais de 6 mil peças de roupas doadas em atendimento aos referenciados
dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
Além das roupas, também foram entregues 186 peças de cama e banho, 241
cobertores e 100 mantas à famílias em vulnerabilidade social, além de móveis e
23 colchões.
Todas as peças entregues são frutos da rede de solidariedade que o Fundo Social
recebe através da população. Nesses três meses, foram 4.848 roupas recebidas,
após passarem por uma triagem, conservando apenas aquelas em bom estado.
O Fundo Social também repassou mais de 12 toneladas de alimentos às
instituições sociais conveniadas com a Prefeitura de Caraguatatuba que fazem
atendimento ao público em vulnerabilidade social, além de 600 máscaras.
Para retirar o encaminhamento, o munícipe deve entrar em contato com o Cras de
referência do seu bairro de forma que seja realizado o agendamento na sede do
Fundo Social – Centro ou Regional Sul.
Quem quiser ajudar, os itens com mais necessidade são roupas masculinas e
infantis, além de agasalhos e cobertores. Lembrando que as peças devem estar

em bom estado de conservação.
Outra importante ação realizada neste período foi o atendimento emergencial às
pessoas em situação de rua, durante um período de 10 dias de frio intenso, onde
ficaram acolhidas em um local provisório. O Fundo Social fez doação de 120
cobertores, 230 toalhas, 87 roupas de cama, 80 escovas de dente e pasta, 100
chinelos, além de roupas masculinas e femininas.
A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta que o apoio da população
é de extrema importância para o sucesso do trabalho do Fundo Social perante às
famílias em situação de vulnerabilidade social. “Com as doações conseguimos
atender muitas pessoas durante todo o ano. Nosso espaço está sempre de portas
abertas para quem quer ajudar e para quem precisa de ajuda. Muito obrigada!,
destaca.

Clipping de Notícias: 07/10/2021
Editoria: Notícias
Veículo: 012 News
Caraguatatuba promove plantão da anistia na véspera do feriado de Nossa
Senhora Aparecida

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza na próxima segunda-feira (11) o plantão do
Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021 – Anistia) para os
munícipes e veranistas acertar suas dívidas com o órgão municipal.
A ação acontece das 9h às 14h, na Área de Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda
(Guichê 2), no Centro, na véspera do Feriado de Nossa Senhora Aparecida (12).
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.
O atendimento no REFIS também pode ser feito pelo aplicativo Caraguatatuba
156 (disponível no 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”.
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 e-mail 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.
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Censo Previdenciário E Funcional 2021 Do CaraguaPrev É Prorrogado Até Dia 15
De Outubro

O prazo para servidores efetivos ativos da Prefeitura Municipal, Fundação
Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), Câmara de Caraguatatuba e
Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev), bem como
aposentados e pensionistas atualizarem seus dados no Censo Previdenciário e
Funcional Obrigatório 2021, foi estendido até às 18h do dia 15 de outubro (sextafeira), no site https://www.caraguaprev.sp.gov.br/.
De acordo com o CaraguaPrev, cerca de 690 servidores ativos, aposentados e
pensionistas ainda não realizaram o censo previdenciário e funcional, correndo o
risco de ter os salários e benefícios suspensos, conforme o Decreto nº
1.462/2021. O recadastramento iniciou em 1º de julho e conta desde então com
ampla divulgação no Diário Oficial do Município e internamente nos órgãos
públicos municipais.
Ao acessar a plataforma, os participantes devem confirmar seus dados
previdenciários em link específico que corresponde à Etapa 1. Em seguida, na
Etapa 2, somente os servidores públicos efetivos da ativa preenchem os campos
com suas informações de formação em link específico. Para facilitar, o
CaraguaPrev disponibilizou dois manuais digitais com os documentos necessários
e o “passo a passo” dos preenchimentos, além de capacitação com os
responsáveis de recursos humanos de todas as secretarias e órgãos do município.
A atualização do banco de dados funcional e previdenciário é uma exigência das

Leis Complementares nº 25/2007 (Estatuto dos Servidores) e nº 59/2015
(Reorganização do CaraguaPrev), além de ser uma obrigação prevista no artigo 3º
da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 (aplicação da EC nº 41/2003). O
dispositivo prevê que a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios instituirão
um sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões
pagos aos seus respectivos servidores e militares, ativos e inativos, bem como
pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). As informações
serão remetidas à da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) do
Ministério da Economia.
A prorrogação do prazo do Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021está
prevista no Decreto nº 1.533, de 5 de outubro de 2021, publicado na edição 642
do Diário Oficial Eletrônico do Município desta quarta-feira (6/10).
O CaraguaPrev fica na Avenida Prestes Maia, 302, no Centro. Mais informações
pelo
WhatsApp
(12)
3883-3480,
telefone
(12)
3883-3252,
email censo2021@caraguaprev.sp.gov.br e pelo site www.caraguaprev.sp.gov.br. O
atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
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Prefeitura De Caraguatatuba Intensifica Desassoreamento De Valas Durante
Período De Chuvas

A previsão é para dias intensos de chuvas durante toda semana e a Prefeitura de
Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), intensifica os
trabalhos de desassoreamento de valas, córregos e rios como prevenção de
enchentes e alagamentos.
O serviço já é executado de forma preventiva durante todo o ano, mas devido à
previsão chuvosa, as equipes destinam mais atenção nos pontos mais críticos da
cidade, principalmente córregos mais extensos em áreas rurais.
A limpeza das redes de drenagem é uma prevenção de alagamentos, onde são
retirados os resíduos e sedimentos acumulados no fundo para facilitar o
escoamento das águas pluviais.
Nos últimos dias, as equipes da regional sul concentram esforços no córrego da
estrada do Rio Claro, no Barranco Alto, e nos próximos dias, na vala da Rua Alta
Tensão que abrange do bairro Travessão até a divisa com São Sebastião.
Além disso, a Sesep continua com os serviços de zeladoria, com limpeza e roçada
nos bairros Travessão, Perequê-Mirim e Porto Novo. Também foi feita retirada de
resíduos nos bairros Perequê-Mirim e Barranco com a recolha de cerca de 110
toneladas de materiais descartados em vias públicas pela população.
A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que toda semana é feita a limpeza nesses
pontos viciados por toda cidade e ressalta que a prática do descarte irregular é

crime, sujeita à multa.
As denúncias podem ser feitas através do Canal 156. Frequentemente também
são realizadas vistorias em todo município para coibir e inibir o descarte irregular
de resíduos.
Se constatado, o proprietário do imóvel é notificado para retirada do material. Em
caso de não atendimento da notificação, o imóvel é autuado de acordo com a Lei
1.144/80 (Código de Posturas), nos artigos 158 a 161, podendo ser aplicada
multa de 204 VRMs, equivalente a R$ 762,96. Em caso de flagrante, a multa é
aplicada imediatamente.

Clipping de Notícias: 07/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Litoral Hoje
Problemas Financeiros Lideram Reclamações Do Procon De Caraguatatuba Em
Setembro

As reclamações sobre produtos financeiros movimentaram o Procon da Prefeitura
de Caraguatatuba entre os dias 1º e 30 de setembro. O órgão recebeu diversas
queixas no período sobre cartão de crédito, como cobranças indevidas e
transações não reconhecidas pelo correntista; contratos, como não cumprimento,
alteração transferência, irregularidades e recisão; e crédito consignado.
O mês registrou 484 procedimentos formalizados e 1.128 atendimentos não
formalizados relativos a orientações e encaminhamentos para outros órgãos
públicos. Das 39 audiências conciliatórias agendas pelo no Procon, os
fornecedores deixaram de comparecer em 28.
Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 194 consultas;
19 atendimentos preliminares; 118 cartas de informações preliminares (CIPs)
emitidas e desse montante, 23 resultaram em acordos e 22 foram encerradas,
canceladas ou concluídas; 34 reclamações abertas com o retorno da CIP; quatro
reclamações abertas sem a emissão da CIP; cinco reclamações sem
atendimentos; 33 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas;
32 atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 18
cadastros de Nota Fiscal Paulista.
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. Atualmente, o
Procon conta com 14 funcionários.
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 sexta-feira, 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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Moradores Do Tabatinga Recebem Visitas Dos Agentes De Controle Da Dengue
Até Sexta

Moradores do bairro Tabatinga, região norte, começaram a receber a visita dos
agentes da dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A ação será
realizada até sexta-feira (8).
O CCZ intensificou as ações de combate à dengue com vistorias casa a casa após
o resultado da última Avaliação de Densidade Larvária (ADL) que apontou um
índice de 2,33%. O número supera até mesmo o resultado obtido pelo município
que foi de 1,7%.
Segundo o CCZ, as vistorias são realizadas das 8h às 14h. Porém, o mau tempo
pode atrapalhar o trabalho e fazer com que haja alterações no cronograma dos
agentes.
Essas vistorias consistem em orientar os moradores e verificar se no imóvel há
criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya
e febre amarela.
Para que o combate aos criadouros seja mais eficaz, a população precisa fazer a
sua parte e, principalmente, permitir a entrada dos agentes nas residências.
O coordenador do controle da dengue do CCZ, Ricardo Fernandes, dá algumas

orientações para quem está com receio por achar que o agente não representa o
CCZ. Segundo ele, o agente sempre está uniformizado com camiseta ou colete
com o logo da Prefeitura de Caraguatatuba e sempre estão portando seu crachá
de identificação. Além disso, eles sempre estão acompanhados de um supervisor.
Se preferir, o morador também poderá entrar em contato com o CCZ para
confirmar a presença dos agentes em seu bairro pelo telefone: (12) 3887-6888.
Com relação à Covid-19, Ricardo reforça que “os agentes seguem o protocolo do
Ministério da Saúde, com uso de máscara, distanciamento e uso do álcool gel;
que não entram em casas de idosos ou pessoas com sintomas da doença”, mas
deixa claro que “é importante a vistoria no quintal ou área externa do imóvel”.

Clipping de Notícias: 07/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Litoral Hoje
Fundo Social Repassa 6 Mil Peças De Roupas E 12 Toneladas De Alimentos Às
Famílias Em Vulnerabilidade Social

O Fundo Social de Caraguatatuba, em balanço divulgado do 3º trimestre deste ano
referente aos meses de julho a setembro, realizou atendimento para 223 famílias.
Foram mais de 6 mil peças de roupas doadas em atendimento aos referenciados
dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
Além das roupas, também foram entregues 186 peças de cama e banho, 241
cobertores e 100 mantas à famílias em vulnerabilidade social, além de móveis e
23 colchões.
Todas as peças entregues são frutos da rede de solidariedade que o Fundo Social
recebe através da população. Nesses três meses, foram 4.848 roupas recebidas,
após passarem por uma triagem, conservando apenas aquelas em bom estado.
O Fundo Social também repassou mais de 12 toneladas de alimentos às
instituições sociais conveniadas com a Prefeitura de Caraguatatuba que fazem
atendimento ao público em vulnerabilidade social, além de 600 máscaras.
Para retirar o encaminhamento, o munícipe deve entrar em contato com o Cras de
referência do seu bairro de forma que seja realizado o agendamento na sede do

Fundo Social – Centro ou Regional Sul.
Quem quiser ajudar, os itens com mais necessidade são roupas masculinas e
infantis, além de agasalhos e cobertores. Lembrando que as peças devem estar
em bom estado de conservação.
Outra importante ação realizada neste período foi o atendimento emergencial às
pessoas em situação de rua, durante um período de 10 dias de frio intenso, onde
ficaram acolhidas em um local provisório. O Fundo Social fez doação de 120
cobertores, 230 toalhas, 87 roupas de cama, 80 escovas de dente e pasta, 100
chinelos, além de roupas masculinas e femininas.
A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta que o apoio da população
é de extrema importância para o sucesso do trabalho do Fundo Social perante às
famílias em situação de vulnerabilidade social. “Com as doações conseguimos
atender muitas pessoas durante todo o ano. Nosso espaço está sempre de portas
abertas para quem quer ajudar e para quem precisa de ajuda. Muito obrigada!,
destaca.
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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 e-mail 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.
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Festival De Pizzas Em Prol Da Apae Caraguatatuba É Neste Sábado

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caraguatatuba realiza
neste sábado (9) o ‘Festival Beneficente da Pizza’ com deliciosas pizzas préassadas nos sabores mussarela, calabresa e frango com catupiry. Os vale-pizza já
estão à venda e a retirada será na sede da APAE, no sábado (9), das 14h às 18h.
Cada unidade de pizza, tamanho grande, sai por R$ 25 e o valor arrecadado será
convertido em prol da Festa de Natal para alunos e atendidos da associação.
Os vale-pizzas podem ser adquiridos diretamente na secretaria da APAE e
informações podem ser obtidas nos telefones (12) 99215-16644 e (12) 38826778.
Atualmente, a APAE Caraguatatuba atende 150 alunos, oferecendo a eles um
atendimento educacional especializado. As atividades são desenvolvidas por
funcionários, profissionais especializados, profissionais da área da educação, da
saúde e da assistência social que atuam como equipe interdisciplinar e
multidisciplinar, buscando a garantia de um atendimento de qualidade aos
alunos, na preservação de seus direitos.
Serviço
Festival Beneficente de Pizza da Apae Caraguatatuba
Endereço: Avenida Bahia, 633 – Indaiá
Telefones: (12) 99215-16644 e (12) 3882-6778
Valor unitário: R$ 25

Sabores: Mussarela, Calabresa e Frango Catupiry
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Tamoios Realiza Operação Para O Feriado De Nossa Senhora Aparecida

A Concessionária Tamoios realizará a partir de sexta-feira (08) a operação
especial para o Feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de
outubro. A Operação Descida será montada no trecho de serra, liberando 2 pistas
sentido litoral e 1 pista sentido São José dos Campos visando garantir fluidez ao
tráfego que segue em direção ao litoral norte. Para atender ao movimento de
retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com 2 pistas sentido
São José dos Campos e 1 pista sentido litoral.
Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição
dos usuários e, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o acréscimo de
demanda por serviços.
Nos pedágios, a Operação Papa Filas também poderá ser acionada a fim de
otimizar o atendimento nas cabines manuais em caso de alto volume de tráfego.
OBRAS
As obras realizadas no trecho de serra estarão suspensas a partir de sexta-feira
(08) e poderão ser retomadas a partir das 13h de quarta-feira (13), condicionadas
ao fluxo de tráfego na região.
RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE CARGA
Sentido Litoral: sexta-feira (08) das 16h à 0h, sábado (09) das 08h às 12h e terça
(12) das 8h às 12h

Sentido S. J. Campos: das 13h de sexta-feira (08) às 17h de sábado (09), domingo
(10) das 15h às 23h e terça (12) das 15h às 23h
O calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no
link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes
HORÁRIOS DE PICO
Início do feriado (fluxo de veículos sentido Litoral):
Sexta-feira (08/10) – das 14h às 22h
Sábado (09/10) – das 06h às 14h
Retorno do feriado (fluxo de veículos sentido Vale do Paraíba):
Terça-feira (12/10) – das 12h às 22h
Quarta-feira (13/10) – das 06h às 14h
ATENDIMENTO AO USUÁRIO
Em caso de Emergência, o usuário deverá entrar em contato com o Centro de
Controle de Operações da Concessionária Tamoios pelo 0800 545 0000 ou pelo
APP Tamoios, utilizando o Wi-Fi da rodovia. No site da Concessionária Tamoios
(www.concessionariatamoios.com.br) e no APP Tamoios, os usuários têm acesso a
imagens de câmeras em pontos da Rodovia e à Rádio Web Tamoios.
No Twitter da Concessionária Tamoios (@Tamoios099), os usuários são
atualizados das condições de tráfego.

Clipping de Notícias: 07/10/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Fala Caraguá
Inscrições para as Oficinas Culturais do Programa de Formação para o Interior,
Litoral e RMSP seguem abertas

A programação no Interior, Litoral e Região Metropolitana de São Paulo segue
com inscrições abertas para diversas oficinas culturais. O programa é realizado
em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatatuba
(Fundacc), Prefeitura de Caraguatatuba e demais municípios interessados, a fim
de qualificar, fomentar e descentralizar a produção cultural. Todas as atividades
são gratuitas à população e têm como horizonte o prazer da experiência, o convite
à descoberta e o fascínio da criação.
OFICINA: COMO MEDIR OS RESULTADOS DE UM PROJETO CULTURAL – VALOR
CULTURAL, SUAS DIMENSÕES E IMPACTOS
Coordenadora: Karina Poli Datas e horários:
Turma A – 18, 20 e 22/10 – 10h às 12h Turma B – 21, 26 e 28/10- 14h às 16h
Público-alvo: Gestores Culturais, funcionários de instituições culturais, artistas,
produtores, pequenos empresários e público interessado em gestão cultural e
políticas
culturais.
Link
do
formulário
de
inscrição: https://forms.gle/4SQ1LQMKqxxMgdbS8
Este curso tem como proposta a discussão sobre valor cultural. Procuraremos
apresentar e esclarecer o que é o valor cultural e como ele é estabelecido. Para
isso apresentaremos suas diferentes definições, com o objetivo de compreender
suas dimensões (sociais, societais, transcendentais e pessoais) e esferas de
atribuição (redes culturais, governo, mercado e sociedade). Após apresentar o

conceito de valor cultural procuraremos compreender como ele pode ser
incorporado a projetos culturais, tornando-se um guia na construção de suas
narrativas, objetivos e propósitos. Para finalizar, serão apresentadas algumas
possibilidades para mensurar os impactos dos projetos culturais, tendo em vista
seus valores culturais. #gestaocultural
OFICINA: DANÇANDO PARA A TELA: COMO GRAVAR E DIVULGAR SUA DANÇA
Coordenação: Cynthia Domenico, Guilherme Chiappettae Sarah Ferreira Datas e
horários: 19, 21, 26 e 28 de outubro, das 14h às 16h Público-alvo: Artista da
dança e artes cênicas com ou sem experiência.
Interessados em dança e vídeo no geral, a partir de 16 anos. Link do formulário
para inscrição: https://forms.gle/TZBcM5Nm5gVpowDF6
Oficina introdutória à linguagem de videodança com 4 encontros de 2h cada, que
instrumentaliza dançarinos profissionais, amadores e amantes da dança para
criar, editar e divulgar uma coreografia autoral especificamente realizada para a
câmera de celular. PALESTRA- PERFORMANCE: Performance, Autoperformance
e a Realidade Coordenação: Manfrin da COLETIVA PROFANAS Data: 21 de
outubro – 18h às 21h Público: Artistas em geral, atores, atrizes,
performers,estudantes de artes cênicas, dança teatro, estudantes de antropologia,
estudantes de sociologia, estudantes de filosofia, estudantes de artes e humanas
em geral, pessoas transgêneras, público LGTBQ+. Link do formulário de
inscrição: https://forms.gle/m9Uipda3LW3po9Ya8
Esta palestra será uma exposição reflexiva a partir de uma bibliografia e de uma
análise de trechos de obras teatrais que identifiquem a questão do performativo e
do real em cena. Voltada a iniciantes na pesquisa sobre a linguagem da
performance, será apresentado um percurso que vai da teoria da performance até
a elaboração do pensamento da autoperformance no teatro documental.
Paralelamente, serão citadas diversas artistas transgêneras e suas obras, dando
protagonismo a pesquisa de artistas que são extremamente silenciadas em
discussões pedagógicas nas artes cênicas. A partir de um ponto do percurso
histórico e nacional do amplo universo da performance, Manfrin elabora, em
conjunto com o público, uma crítica do real nas artes.
PALESTRA: O LUGAR DO BRANCO NAS RELAÇÕES RACIAIS BRASILEIRAS
Coordenação: Lia Vainer Schucman Datas e horários: Turma A: 26 de outubro, às
10h às 12h Turma B: 3 de novembro, às 18h às 20h Público: Interessados a partir
de
16
anos
Link
para
formulário
de
inscrição: https://forms.gle/yjcoZWdUWRQRPTPV6
Nesta palestra serão abordados os conceitos de: branquitude, raça, racismo, a
reação dos brancos diante das demandas de equidade racial, pactos narcísicos da

branquitude e sua manifestação nas instituições/ empresas/ escolha de
ocupação em postos de trabalho, assim como as relações interpessoais e os
conflitos raciais. WORKSHOP: UM CORPO QUE DANÇA Coordenação: Anderson
Gouvea Data e horário: 14 de outubro – 18h às 21h Público-Alvo: interessados a
partir
de
16
anos
Link
do
formulário
de
inscrição: https://forms.gle/T9rFyr3nTW6eGpbD7
Prática de dança contemporânea com foco na consciência corporal e na
coordenação motora proposta por Suzanne Piret e Marie Madeleine Beziers em
seu livro “A coordenação motora – Aspectos mecânicos da organização
psicomotora do homem”. Tem como princípio desenvolver a consciência de si e a
percepção do corpo no espaço, promover o conhecimento do sistema ósseo e
articular por meio da coordenação motora, desenvolver habilidades e a autonomia
do ser criativo que dança. A oficina terá acompanhamento ao vivo com a
musicista Renata Espoz.
OFICINA: A QUESTÃO AMBIENTAL NO CINEMA CONTEMPORÂNEO DE FICÇÃO
CIENTÍFICA Coordenação: Rafael Ghiraldelli da Silva Data e horário: 13 de outubro,
das 18h às 21h 30 Vagas Público-alvo: jovens e adultos a partir de 18 anos,
interessados na temática da oficina. Link para formulário de
inscrição: https://forms.gle/Pypj1GbVjYxKNLMT8
A atividade se propõe a investigar como narrativas contemporâneas de ficção
científica representam o futuro da humanidade no âmbito da crise climática – e
quais soluções são (ou não) propostas por tais narrativas para os diferentes
abismos (sociais, econômicos, políticos, etc.) amplificados por uma condição
distópica global.
FOTO PRETA – DIÁLOGOS – RETRATO PARA TORNAR VISÍVEL Coletivo
Afrotometria Convidado: Wagner Celestino Mediação: Tiago Alexandre Santana
Data e horário: 28 de outubro – 18h às 20h Público-Alvo: A partir de 16 anos Link
do formulário de inscrição: https://forms.gle/5itdq4PayEeTNuvHA Neste debate
entre Tiago Alexandre e Wagner Celestino, é feito uma análise da importância dos
retratos que Wagner Celestino, fotógrafo que vem fazendo retratos de
personalidades do movimento negro desde a década de 70, e como esses
registros relatam contribuições de suma importância para a construção do país.
FOTOPRETA – DIÁLOGOS tem como proposta apresentar e dialogar acerca da
produção fotográfica-visual e seus aspectos, através dos olhares de artistas e
curadores negros, tendo como ponto de partida o papel da imagem nas
construções sociais e dos imaginários em relação à população e cultura afrobrasileira. As imagens têm o poder de contar, criar e provocar narrativas, sendo
assim, tem um importante papel na construção de poder dentro da sociedade.

Essas questões ligadas à presença e não presença de corpos negros e suas
manifestações na fotografia, permeiam os diferentes eixos de diálogos propostos
nesta
atividade.
Os links para os formulários com inscrições abertas estão reunidas
em: linktr.ee/oficinasnointerior
Segue, ainda, o link do Canal das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo no
Youtube, onde você pode encontrar diversas atividades gravadas nas diversas
linguagens artísticas e gestão cultural para assistir quando quiser!
Canal do Youtube: youtube.com/OficinasCulturaisdoEstadodeSaoPaulo.
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FUNDACC realiza eleição do Conselho de Música

Na última segunda-feira (04/10/21), a Fundação Educacional e Cultural de
Caraguatatuba (FUNDACC), em cumprimento ao edital 024/2021, realizou a
eleição do Conselho de Música na na Biblioteca Afonso Schimidt, localizada no
prédio da FUNDACC.
A primeira chamada da eleição aconteceu às 20h e a segunda à 20h30.
Somente uma chapa foi apresentada e, por esta razão, por aclamação foi eleita a
seguinte chapa:
Conselheiro: José Benedito da conceição
Suplente: Matheus Lima
1º secretário: Domingos Sávio da Conceição
2º secretário: Vinícius Andrade
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Fundo Social repassa 6 mil peças de roupas e 12 toneladas de alimentos às
famílias em vulnerabilidade social

O Fundo Social de Caraguatatuba, em balanço divulgado do 3º trimestre deste ano
referente aos meses de julho a setembro, realizou atendimento para 223 famílias.
Foram mais de 6 mil peças de roupas doadas em atendimento aos referenciados
dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
Além das roupas, também foram entregues 186 peças de cama e banho, 241
cobertores e 100 mantas à famílias em vulnerabilidade social, além de móveis e
23 colchões.
Todas as peças entregues são frutos da rede de solidariedade que o Fundo Social
recebe através da população. Nesses três meses, foram 4.848 roupas recebidas,
após passarem por uma triagem, conservando apenas aquelas em bom estado.
O Fundo Social também repassou mais de 12 toneladas de alimentos às
instituições sociais conveniadas com a Prefeitura de Caraguatatuba que fazem
atendimento ao público em vulnerabilidade social, além de 600 máscaras.
Para retirar o encaminhamento, o munícipe deve entrar em contato com o Cras de
referência do seu bairro de forma que seja realizado o agendamento na sede do
Fundo Social – Centro ou Regional Sul.
Quem quiser ajudar, os itens com mais necessidade são roupas masculinas e
infantis, além de agasalhos e cobertores. Lembrando que as peças devem estar
em bom estado de conservação.
Outra importante ação realizada neste período foi o atendimento emergencial às

pessoas em situação de rua, durante um período de 10 dias de frio intenso, onde
ficaram acolhidas em um local provisório. O Fundo Social fez doação de 120
cobertores, 230 toalhas, 87 roupas de cama, 80 escovas de dente e pasta, 100
chinelos, além de roupas masculinas e femininas.
A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta que o apoio da população
é de extrema importância para o sucesso do trabalho do Fundo Social perante às
famílias em situação de vulnerabilidade social. “Com as doações conseguimos
atender muitas pessoas durante todo o ano. Nosso espaço está sempre de portas
abertas para quem quer ajudar e para quem precisa de ajuda. Muito obrigada!,
destaca.
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Moradores do Tabatinga recebem visitas dos agentes de controle da dengue até
sexta

Moradores do bairro Tabatinga, região norte, começaram a receber a visita dos
agentes da dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A ação será
realizada até sexta-feira (8).
O CCZ intensificou as ações de combate à dengue com vistorias casa a casa
após o resultado da última Avaliação de Densidade Larvária (ADL) que apontou
um índice de 2,33%. O número supera até mesmo o resultado obtido pelo
município que foi de 1,7%.
Segundo o CCZ, as vistorias são realizadas das 8h às 14h. Porém, o mau
tempo pode atrapalhar o trabalho e fazer com que haja alterações no
cronograma dos agentes.
Essas vistorias consistem em orientar os moradores e verificar se no imóvel há
criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika,
chikungunya e febre amarela.
Para que o combate aos criadouros seja mais eficaz, a população precisa fazer
a sua parte e, principalmente, permitir a entrada dos agentes nas residências.
O coordenador do controle da dengue do CCZ, Ricardo Fernandes, dá algumas
orientações para quem está com receio por achar que o agente não representa
o CCZ. Segundo ele, o agente sempre está uniformizado com camiseta ou
colete com o logo da Prefeitura de Caraguatatuba e sempre estão portando seu

crachá de identificação. Além disso, eles sempre estão acompanhados de um
supervisor.
Se preferir, o morador também poderá entrar em contato com o CCZ para
confirmar a presença dos agentes em seu bairro pelo telefone: (12) 3887-6888.
Com relação à Covid-19, Ricardo reforça que “os agentes seguem o protocolo
do Ministério da Saúde, com uso de máscara, distanciamento e uso do álcool
gel; que não entram em casas de idosos ou pessoas com sintomas da doença”,
mas deixa claro que “é importante a vistoria no quintal ou área externa do
imóvel”.
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Problemas financeiros lideram reclamações do Procon de Caraguatatuba em
setembro

As reclamações sobre produtos financeiros movimentaram o Procon da Prefeitura
de Caraguatatuba entre os dias 1º e 30 de setembro. O órgão recebeu diversas
queixas no período sobre cartão de crédito, como cobranças indevidas e
transações não reconhecidas pelo correntista; contratos, como não cumprimento,
alteração transferência, irregularidades e recisão; e crédito consignado.
O mês registrou 484 procedimentos formalizados e 1.128 atendimentos não
formalizados relativos a orientações e encaminhamentos para outros órgãos
públicos. Das 39 audiências conciliatórias agendas pelo no Procon, os
fornecedores deixaram de comparecer em 28.
Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 194 consultas;
19 atendimentos preliminares; 118 cartas de informações preliminares (CIPs)
emitidas e desse montante, 23 resultaram em acordos e 22 foram encerradas,
canceladas ou concluídas; 34 reclamações abertas com o retorno da CIP; quatro
reclamações abertas sem a emissão da CIP; cinco reclamações sem
atendimentos; 33 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas;
32 atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 18
cadastros de Nota Fiscal Paulista.
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. Atualmente, o
Procon conta com 14 funcionários.
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 sexta-feira, 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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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica desassoreamento de valas
durante período de chuvas

A previsão é para dias intensos de chuvas durante toda semana e a Prefeitura
de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep),
intensifica os trabalhos de desassoreamento de valas, córregos e rios como
prevenção de enchentes e alagamentos.
O serviço já é executado de forma preventiva durante todo o ano, mas devido à
previsão chuvosa, as equipes destinam mais atenção nos pontos mais críticos
da cidade, principalmente córregos mais extensos em áreas rurais.
A limpeza das redes de drenagem é uma prevenção de alagamentos, onde são
retirados os resíduos e sedimentos acumulados no fundo para facilitar o
escoamento das águas pluviais.
Nos últimos dias, as equipes da regional sul concentram esforços no córrego
da estrada do Rio Claro, no Barranco Alto, e nos próximos dias, na vala da Rua
Alta Tensão que abrange do bairro Travessão até a divisa com São Sebastião.
Além disso, a Sesep continua com os serviços de zeladoria, com limpeza e
roçada nos bairros Travessão, Perequê-Mirim e Porto Novo. Também foi feita
retirada de resíduos nos bairros Perequê-Mirim e Barranco com a recolha de
cerca de 110 toneladas de materiais descartados em vias públicas pela
população.
A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que toda semana é feita a limpeza
nesses pontos viciados por toda cidade e ressalta que a prática do descarte

irregular é crime, sujeita à multa.
As denúncias podem ser feitas através do Canal 156. Frequentemente também
são realizadas vistorias em todo município para coibir e inibir o descarte
irregular de resíduos.
Se constatado, o proprietário do imóvel é notificado para retirada do material.
Em caso de não atendimento da notificação, o imóvel é autuado de acordo com
a Lei 1.144/80 (Código de Posturas), nos artigos 158 a 161, podendo ser
aplicada multa de 204 VRMs, equivalente a R$ 762,96. Em caso de flagrante, a
multa é aplicada imediatamente.
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Prefeitura de Caraguatatuba retira cerca em área pública no bairro Casa Branca

Fiscais da Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba retiraram, nesta quartafeira (6) cercamento de arame colocado em uma área pública localizada no bairro
Casa Branca, na região norte da cidade. A suspeita é de tentativa de invasão e
parcelamento irregular de solo.
Policiais Ambientais da Operação Delegada foram ao local para atender uma
denúncia referente a supressão de vegetação através de desmatamento. O local
fica em Área de Preservação Permanente (APP) próximo às margens do rio
Ipiranga.
Em dois dias de fiscalização não foi identificado nenhum infrator, mas a Prefeitura
e a Policia Ambiental continuam com o monitoramento no local par evitar futuras
invasões e degradações ambientais.
Com essa fiscalização, sobe para 16 o total de ações em áreas públicas, 17 áreas
particulares e quatro áreas de risco, além de embargo em 19 construções
irregulares, totalizando 56 medidas.
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Festival de pizzas em prol da Apae Caraguatatuba é neste sábado

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caraguatatuba realiza
neste sábado (9) o ‘Festival Beneficente da Pizza’ com deliciosas pizzas préassadas nos sabores mussarela, calabresa e frango com catupiry. Os vale-pizza já
estão à venda e a retirada será na sede da APAE, no sábado (9), das 14h às 18h.
Cada unidade de pizza, tamanho grande, sai por R$ 25 e o valor arrecadado será
convertido em prol da Festa de Natal para alunos e atendidos da associação.
Os vale-pizzas podem ser adquiridos diretamente na secretaria da APAE e
informações podem ser obtidas nos telefones (12) 99215-16644 e (12) 38826778.
Atualmente, a APAE Caraguatatuba atende 150 alunos, oferecendo a eles um
atendimento educacional especializado. As atividades são desenvolvidas por
funcionários, profissionais especializados, profissionais da área da educação, da
saúde e da assistência social que atuam como equipe interdisciplinar e
multidisciplinar, buscando a garantia de um atendimento de qualidade aos
alunos, na preservação de seus direitos.
Serviço
Festival Beneficente de Pizza da Apae Caraguatatuba
Endereço: Avenida Bahia, 633 – Indaiá
Telefones: (12) 99215-16644 e (12) 3882-6778
Valor unitário: R$ 25
Sabores: Mussarela, Calabresa e Frango Catupiry
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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-KIMIA 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)
3887-6888.
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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
terça-feira, 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 pós-covid.
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 Covid19 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
Horário: das 9h às 16h
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Festival de pizzas em prol da Apae Caraguatatuba é neste sábado

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caraguatatuba realiza
neste sábado (9) o ‘Festival Beneficente da Pizza’ com deliciosas pizzas préassadas nos sabores mussarela, calabresa e frango com catupiry. Os vale-pizza já
estão à venda e a retirada será na sede da APAE, no sábado (9), das 14h às 18h.
Cada unidade de pizza, tamanho grande, sai por R$ 25 e o valor arrecadado será
convertido em prol da Festa de Natal para alunos e atendidos da associação.
Os vale-pizzas podem ser adquiridos diretamente na secretaria da APAE e
informações podem ser obtidas nos telefones (12) 99215-16644 e (12) 38826778.
Atualmente, a APAE Caraguatatuba atende 150 alunos, oferecendo a eles um
atendimento educacional especializado. As atividades são desenvolvidas por
funcionários, profissionais especializados, profissionais da área da educação, da
saúde e da assistência social que atuam como equipe interdisciplinar e
multidisciplinar, buscando a garantia de um atendimento de qualidade aos
alunos, na preservação de seus direitos.
Serviço
Festival Beneficente de Pizza da Apae Caraguatatuba
Endereço: Avenida Bahia, 633 – Indaiá
Telefones: (12) 99215-16644 e (12) 3882-6778
Valor unitário: R$ 25
Sabores: Mussarela, Calabresa e Frango Catupiry
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Fundo Social repassa 6 mil peças de roupas e 12 toneladas de alimentos às
famílias em vulnerabilidade social

O Fundo Social de Caraguatatuba, em balanço divulgado do 3º trimestre deste ano
referente aos meses de julho a setembro, realizou atendimento para 223 famílias.
Foram mais de 6 mil peças de roupas doadas em atendimento aos referenciados
dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
Além das roupas, também foram entregues 186 peças de cama e banho, 241
cobertores e 100 mantas à famílias em vulnerabilidade social, além de móveis e
23 colchões.
Todas as peças entregues são frutos da rede de solidariedade que o Fundo Social
recebe através da população. Nesses três meses, foram 4.848 roupas recebidas,
após passarem por uma triagem, conservando apenas aquelas em bom estado.
O Fundo Social também repassou mais de 12 toneladas de alimentos às
instituições sociais conveniadas com a Prefeitura de Caraguatatuba que fazem
atendimento ao público em vulnerabilidade social, além de 600 máscaras.
Para retirar o encaminhamento, o munícipe deve entrar em contato com o Cras de
referência do seu bairro de forma que seja realizado o agendamento na sede do
Fundo Social – Centro ou Regional Sul.
Quem quiser ajudar, os itens com mais necessidade são roupas masculinas e
infantis, além de agasalhos e cobertores. Lembrando que as peças devem estar
em bom estado de conservação.
Outra importante ação realizada neste período foi o atendimento emergencial às

pessoas em situação de rua, durante um período de 10 dias de frio intenso, onde
ficaram acolhidas em um local provisório. O Fundo Social fez doação de 120
cobertores, 230 toalhas, 87 roupas de cama, 80 escovas de dente e pasta, 100
chinelos, além de roupas masculinas e femininas.
A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta que o apoio da população
é de extrema importância para o sucesso do trabalho do Fundo Social perante às
famílias em situação de vulnerabilidade social. “Com as doações conseguimos
atender muitas pessoas durante todo o ano. Nosso espaço está sempre de portas
abertas para quem quer ajudar e para quem precisa de ajuda. Muito obrigada!,
destaca.
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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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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,
(12) 3882-5211.

520

–

Sumaré,
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Iniciativa de Aguilar Junior, Vacina Caraguá é referência para municípios
durante ‘Ideias e Debates 2021’

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na última segunda-feira
(04), na cidade de São José dos Campos, do circuito de palestras do RMVALE
‘Ideias e Debates 2021 – Saúde’. Durante o evento, a cidade foi utilizada como
case de sucesso pela criação e implementação do ‘Vacina Caraguá’, através
do aplicativo ‘156 Caraguatatuba’, utilizado na vacinação contra a Covid-19.
Durante o debate ‘Inovação ao acesso, eficiência e qualidade aplicada na
medicina diagnóstica’, Aguilar Junior explicou de onde surgiu a ideia do sistema
vacinal eletrônico da cidade. De acordo com o prefeito, seu time precisava criar
uma alternativa que organizasse as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem
aglomeração e que garantisse a vacina para a população de Caraguatatuba.
“Foi através destes sentimentos, com parceria com o aplicativo 156
Caraguatatuba, que o Vacina Caraguá surgiu. O sistema nos deu condições
para que a gente conseguisse a vacinação de 100% das pessoas com mais de
12 anos que procuraram a vacinação”, explicou Aguilar Junior.
“O Vacina Caraguá é um sistema totalmente prático e fácil. O aplicativo nos
deu segurança e uma organização que até conseguimos adiantar as faixas
etárias de imunização na cidade por muitas vezes. A chegada da vacina foi um
alento e o lançamento do Vacina Caraguá abrilhantou ainda mais a

imunização”, continuou.
Segundo Aguilar Junior, o 156 Caraguatatuba e o Vacina Caraguá deu a
administração municipal um mapa eletrônico do município. Com os sistemas, é
possível entender agora a real necessidade da cidade.
“Integrando estes sistemas, conseguimos ter a noção de quais locais precisam
ser investidos com mais ações do serviço público”, esclareceu.
Aguilar Junior encerrou o debate dizendo que Caraguatatuba é o polo central
do Litoral Norte e que a tecnologia estará cada vez mais presente na gestão da
cidade, principalmente na saúde pública.
“Quando eu assumi a cidade em 2017, na minha primeira gestão, tínhamos
apenas uma UPA e agora inauguramos mais duas. Uma cidade de cerca de
120 mil habitantes tem hoje três Unidades de Pronto Atendimento funcionando
24h por dia. Na Upa Covid, colocamos um tomógrafo para auxiliar no
diagnóstico do vírus. Eu percebi que cidades próximas de Caraguá não
conseguiam realizar essa gestão e acredito que foi o investimento em
tecnologia que nos deu capacidade de atendimento”, finaliza.
Atualmente, o 156 Caraguatatuba conta com 96.789 mil cadastros e 96.056 mil
pessoas foram vacinadas através do agendamento do Vacina Caraguá.
Caraguatatuba aplicou 174.294 doses da vacina contra a Covid-19.
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Caraguatatuba reabre agenda de castração de cães e gatos.

(Da Redação) Desde a última quarta-feira (6/10), 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) 3887-6888.
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Licitação para a coleta do lixo em Caraguatatuba é suspensa pelo TCESP.

(Da Redação) O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) suspendeu o
edital de concorrência pública da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta,
operação de transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais da cidade. O valor estimado para a contratação é de R$
19.693.712,04. As representações contra o edital foram apresentadas pelas
empresas Partner Locações Transportes e Logística Ltda., Limpebras Engenharia
Ambiental Ltda e pelo advogado Luís Gustavo De Arruda Camargo que
questionaram divergências nas especificações técnicas do edital, erros de
digitação que exigem complementos, ausência de cronograma físico-financeiro,
entre outros apontamentos e erros técnicos. O Conselheiro Dimas Ramalho do
TCESP determinou a imediata paralisação do procedimento licitatório até a
liberação do Tribunal. A Prefeitura deverá apresentar, em até cinco dias, provas
sobre os questionamentos formulados no processo. A Prefeitura de
Caraguatatuba disse estar tomando todas as medidas jurídicas e administrativas
cabíveis. E afirmou ainda que de forma alguma os serviços de coleta de lixo serão
prejudicados.
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Moradores do Tabatinga recebem visitas dos agentes de controle da dengue até
sexta

Moradores do bairro Tabatinga, região norte, começaram a receber a visita dos
agentes da dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A ação será
realizada até sexta-feira (8).
O CCZ intensificou as ações de combate à dengue com vistorias casa a casa após
o resultado da última Avaliação de Densidade Larvária (ADL) que apontou um
índice de 2,33%. O número supera até mesmo o resultado obtido pelo município
que foi de 1,7%.
Segundo o CCZ, as vistorias são realizadas das 8h às 14h. Porém, o mau tempo
pode atrapalhar o trabalho e fazer com que haja alterações no cronograma dos
agentes.
Essas vistorias consistem em orientar os moradores e verificar se no imóvel há
criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya
e febre amarela.
Para que o combate aos criadouros seja mais eficaz, a população precisa fazer a
sua parte e, principalmente, permitir a entrada dos agentes nas residências.

O coordenador do controle da dengue do CCZ, Ricardo Fernandes, dá algumas
orientações para quem está com receio por achar que o agente não representa o
CCZ. Segundo ele, o agente sempre está uniformizado com camiseta ou colete
com o logo da Prefeitura de Caraguatatuba e sempre estão portando seu crachá
de identificação. Além disso, eles sempre estão acompanhados de um supervisor.
Se preferir, o morador também poderá entrar em contato com o CCZ para
confirmar a presença dos agentes em seu bairro pelo telefone: (12) 3887-6888.
Com relação à Covid-19, Ricardo reforça que “os agentes seguem o protocolo do
Ministério da Saúde, com uso de máscara, distanciamento e uso do álcool gel;
que não entram em casas de idosos ou pessoas com sintomas da doença”, mas
deixa claro que “é importante a vistoria no quintal ou área externa do imóvel”.
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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica desassoreamento de valas
durante período de chuvas

A previsão é para dias intensos de chuvas durante toda semana e a Prefeitura
de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep),
intensifica os trabalhos de desassoreamento de valas, córregos e rios como
prevenção de enchentes e alagamentos.
O serviço já é executado de forma preventiva durante todo o ano, mas devido à
previsão chuvosa, as equipes destinam mais atenção nos pontos mais críticos
da cidade, principalmente córregos mais extensos em áreas rurais.
A limpeza das redes de drenagem é uma prevenção de alagamentos, onde são
retirados os resíduos e sedimentos acumulados no fundo para facilitar o
escoamento das águas pluviais.
Nos últimos dias, as equipes da regional sul concentram esforços no córrego
da estrada do Rio Claro, no Barranco Alto, e nos próximos dias, na vala da Rua
Alta Tensão que abrange do bairro Travessão até a divisa com São Sebastião.
Além disso, a Sesep continua com os serviços de zeladoria, com limpeza e
roçada nos bairros Travessão, Perequê-Mirim e Porto Novo. Também foi feita
retirada de resíduos nos bairros Perequê-Mirim e Barranco com a recolha de
cerca de 110 toneladas de materiais descartados em vias públicas pela
população.
A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que toda semana é feita a limpeza
nesses pontos viciados por toda cidade e ressalta que a prática do descarte

irregular é crime, sujeita à multa.
As denúncias podem ser feitas através do Canal 156. Frequentemente também
são realizadas vistorias em todo município para coibir e inibir o descarte
irregular de resíduos.
Se constatado, o proprietário do imóvel é notificado para retirada do material.
Em caso de não atendimento da notificação, o imóvel é autuado de acordo com
a Lei 1.144/80 (Código de Posturas), nos artigos 158 a 161, podendo ser
aplicada multa de 204 VRMs, equivalente a R$ 762,96. Em caso de flagrante, a
multa é aplicada imediatamente.
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Problemas financeiros lideram reclamações do Procon de Caraguatatuba em
setembro

As reclamações sobre produtos financeiros movimentaram o Procon da Prefeitura
de Caraguatatuba entre os dias 1º e 30 de setembro. O órgão recebeu diversas
queixas no período sobre cartão de crédito, como cobranças indevidas e
transações não reconhecidas pelo correntista; contratos, como não cumprimento,
alteração transferência, irregularidades e recisão; e crédito consignado.
O mês registrou 484 procedimentos formalizados e 1.128 atendimentos não
formalizados relativos a orientações e encaminhamentos para outros órgãos
públicos. Das 39 audiências conciliatórias agendas pelo no Procon, os
fornecedores deixaram de comparecer em 28.
Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 194 consultas;
19 atendimentos preliminares; 118 cartas de informações preliminares (CIPs)
emitidas e desse montante, 23 resultaram em acordos e 22 foram encerradas,
canceladas ou concluídas; 34 reclamações abertas com o retorno da CIP; quatro
reclamações abertas sem a emissão da CIP; cinco reclamações sem
atendimentos; 33 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas;
32 atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 18
cadastros de Nota Fiscal Paulista.
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. Atualmente, o
Procon conta com 14 funcionários.
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 sexta-feira, 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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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-KIMIA 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)
3887-6888.
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Caraguatatuba: prefeito Aguilar Junior 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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Iniciativa de Aguilar Junior, Vacina Caraguá é referência para municípios durante
‘Ideias e Debates 2021’

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na última segunda-feira
(04), na cidade de São José dos Campos, do circuito de palestras do RMVALE
‘Ideias e Debates 2021 – Saúde’. Durante o evento, a cidade foi utilizada como
case de sucesso pela criação e implementação do ‘Vacina Caraguá’, através do
aplicativo ‘156 Caraguatatuba’, utilizado na vacinação contra a Covid-19.
Durante o debate ‘Inovação ao acesso, eficiência e qualidade aplicada na
medicina diagnóstica’, Aguilar Junior explicou de onde surgiu a ideia do sistema
vacinal eletrônico da cidade. De acordo com o prefeito, seu time precisava criar
uma alternativa que organizasse as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem
aglomeração e que garantisse a vacina para a população de Caraguatatuba.
“Foi através destes sentimentos, com parceria com o aplicativo 156
Caraguatatuba, que o Vacina Caraguá surgiu. O sistema nos deu condições para
que a gente conseguisse a vacinação de 100% das pessoas com mais de 12 anos
que procuraram a vacinação”, explicou Aguilar Junior.

“O Vacina Caraguá é um sistema totalmente prático e fácil. O aplicativo nos deu
segurança e uma organização que até conseguimos adiantar as faixas etárias de
imunização na cidade por muitas vezes. A chegada da vacina foi um alento e o
lançamento do Vacina Caraguá abrilhantou ainda mais a imunização”, continuou.
Segundo Aguilar Junior, o 156 Caraguatatuba e o Vacina Caraguá deu a
administração municipal um mapa eletrônico do município. Com os sistemas, é
possível entender agora a real necessidade da cidade.
“Integrando estes sistemas, conseguimos ter a noção de quais locais precisam ser
investidos com mais ações do serviço público”, esclareceu.
Aguilar Junior encerrou o debate dizendo que Caraguatatuba é o polo central do
Litoral Norte e que a tecnologia estará cada vez mais presente na gestão da
cidade, principalmente na saúde pública.
“Quando eu assumi a cidade em 2017, na minha primeira gestão, tínhamos
apenas uma UPA e agora inauguramos mais duas. Uma cidade de cerca de 120
mil habitantes tem hoje três Unidades de Pronto Atendimento funcionando 24h
por dia. Na Upa Covid, colocamos um tomógrafo para auxiliar no diagnóstico do
vírus. Eu percebi que cidades próximas de Caraguá não conseguiam realizar essa
gestão e acredito que foi o investimento em tecnologia que nos deu capacidade
de atendimento”, finaliza.
Atualmente, o 156 Caraguatatuba conta com 96.789 mil cadastros e 96.056 mil
pessoas foram vacinadas através do agendamento do Vacina Caraguá.
Caraguatatuba aplicou 174.294 doses da vacina contra a Covid-19.
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Prefeitura de Caraguatatuba (SP) prorroga intervenção na Praiamar Transportes

Medida foi iniciada há cerca de seis meses e fica em vigor por mais 60 dias
A Prefeitura de Caraguatatuba, no Litoral Paulista, prorrogou por mais 60 dias a
intervenção na Praiamar Transporte, iniciada há aproximadamente seis meses.
O decreto Nº 1.532, publicado nesta segunda-feira, 04 de outubro de 2021, 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.
Confira o balanço, na íntegra:
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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Airbnb Caraguatatuba – 15 melhores para reservar

Os Airbnb em Caraguatatuba são oportunidades excelentes de aproveitar uma boa
estadia no litoral norte de São Paulo, aliando conforto com a boa infraestrutura da
cidade. Veja abaixo nossas indicações das melhores casas!
Uma das cidades bastante visitadas do litoral de São Paulo é Caraguatatuba, um
pouco ofuscada pelas belezas de suas vizinhas Ubatuba e São Sebastião, mas
também com inúmeras praias para aproveitar. Quem opta por ela não se
desaponta com os atrativos da cidade, e por isso resolvemos indicar aqui alguns
Airbnb em Caraguatatuba para você se hospedar.
O destino oferece, além das praias, boas opções de lazer no centrinho, como o
Parque de Diversões de Caraguatatuba e o comércio, com muitos restaurantes e
bares para ir à noite. Há, ainda, opções diversas de hospedagens, desde casas
espaçosas, para toda a família, até mansões de luxo. Confira nossas indicações
neste post!
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Hospital Stella Maris está com nova ala psiquiátrica

