
 

 

 

 



 

 

 

 

Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda-feira, Terça-feira e Quarta-feira, 04, 05 e 06 de Novembro de 

2019. 

 

Tamoios News 

Cidades 

Inpe terá equipamento para identificar formação de raios em Caraguatatuba 

 

Cidades 

Caraguá intensifica fiscalização ao turismo de um dia 

 

Geral 

Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos de até 60 km/h 

 

Radar Litoral 

Geral 

Programa de Jurado Voluntário de Caraguatatuba segue com inscrições até 

sexta-feira 

 

Geral 

PAT Caraguatatuba seleciona candidatos para vagas em farmácia e 

supermercado 

 

Polícia 

Homem que furtou moto e comércio no Morro do Algodão é preso pela PM 

 

Geral 

Caraguatatuba fecha mês de outubro com 84% de ocupação hoteleira, aponta 

pesquisa 

 

Polícia 

Policiais da Rocam prendem mulher que "abastecia" ponto de droga na zona 

sul de Caraguá 

 

Meio Ambiente 

Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos de até 60 km/h 

no Litoral Norte 

 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/inpe-tera-equipamento-para-identificar-formacao-de-raios-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-intensifica-a-fiscalizacao-ao-turismo-de-um-dia/
https://www.tamoiosnews.com.br/geral/defesa-civil-do-estado-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-ate-60-km-h/
https://radarlitoral.com.br/noticias/13505/programa-de-jurado-voluntario-de-caraguatatuba-segue-com-inscricoes-ate-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/13505/programa-de-jurado-voluntario-de-caraguatatuba-segue-com-inscricoes-ate-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/13504/pat-caraguatatuba-seleciona-candidatos-para-vagas-em-farmacia-e-supermercado
https://radarlitoral.com.br/noticias/13504/pat-caraguatatuba-seleciona-candidatos-para-vagas-em-farmacia-e-supermercado
https://radarlitoral.com.br/noticias/13501/homem-que-furtou-moto-e-comercio-no-morro-do-algodao-e-preso-pela-pm
https://radarlitoral.com.br/noticias/13497/caraguatatuba-fecha-mes-de-outubro-com-84%25-de-ocupacao-hoteleira-aponta-pesquisa
https://radarlitoral.com.br/noticias/13497/caraguatatuba-fecha-mes-de-outubro-com-84%25-de-ocupacao-hoteleira-aponta-pesquisa
https://radarlitoral.com.br/noticias/13496/policiais-da-rocam-prendem-mulher-que-
https://radarlitoral.com.br/noticias/13496/policiais-da-rocam-prendem-mulher-que-
https://radarlitoral.com.br/noticias/13503/defesa-civil-do-estado-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-ate-60-km-h-no-litoral-norte
https://radarlitoral.com.br/noticias/13503/defesa-civil-do-estado-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-ate-60-km-h-no-litoral-norte


 

 

 

Portal Caiçara 

Cotidiano 

Caraguá: Obras da 1ª fase do Complexo Turístico do Camaroeiro entram na 

reta final 

 

Cotidiano 

Inpe vai instalar equipamento para identificar formação de raios em Caraguá 

 

Nova Imprensa  

Meteorologia 

Inpe vai instalar equipamento para identificar formação de raios no Litoral Norte 

 

Meteorologia 

Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos de até 60 km/h 

 

Cotidiano 

Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização em veículos de turismo 

 

Polícia 

Visitante tenta entrar com celular na vagina no CDP de Caraguá 

 

Turismo 

Caraguatatuba tem mais de 84% de ocupação hoteleira em outubro, aponta 

pesquisa 

 

Polícia 

Moradora de Ubatuba é presa abastacendo “boca de fumo” em Caraguá 

 

Expresso Jornal 

Caraguatatuba 

Litoral Norte recebe alerta para chuvas e rajadas de ventos de até 60 km/h 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem o melhor desempenho regional na gestão fiscal pelo Índice 

Firjan 

 

Contra&Verso 

Textos Diversos 

Exclusivo: Operação Verão terá 612 Policiais 

 

Repórter Litoral 

Geral 

PAT Caraguatatuba seleciona candidatos para vagas em farmácia e 

supermercado 

http://www.portalcaicara.com.br/caragua-obras-da-1a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro-entram-na-reta-final/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-obras-da-1a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro-entram-na-reta-final/
http://www.portalcaicara.com.br/inpe-vai-instalar-equipamento-para-identificar-formacao-de-raios-em-caraguatatuba/
https://novaimprensa.com/2019/11/inpe-vai-instalar-equipamento-para-identificar-formacao-de-raios-no-litoral-norte.html
https://novaimprensa.com/2019/11/defesa-civil-do-estado-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-ate-60-km-h.html
https://novaimprensa.com/2019/11/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-em-veiculos-de-turismo.html
https://novaimprensa.com/2019/11/visitante-tenta-entrar-com-celular-na-vagina-no-cdp-de-caragua.html
https://novaimprensa.com/2019/11/caraguatatuba-tem-mais-de-84-de-ocupacao-hoteleira-em-outubro-aponta-pesquisa.html
https://novaimprensa.com/2019/11/caraguatatuba-tem-mais-de-84-de-ocupacao-hoteleira-em-outubro-aponta-pesquisa.html
https://novaimprensa.com/2019/11/moradora-de-ubatuba-e-presa-abastacendo-boca-de-fumo-em-caragua.html
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2228/litoral-norte-recebe-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-atae-60-kmh
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2227/caraguatatuba-tem-o-melhor-desempenho-regional-na-gestaao-fiscal-pelo-andice-firjan
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2227/caraguatatuba-tem-o-melhor-desempenho-regional-na-gestaao-fiscal-pelo-andice-firjan
https://contraeverso.com.br/exclusivo-operacao-verao-tera-612-policiais/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/06/pat-caraguatatuba-seleciona-candidatos-para-vagas-em-farmacia-e-supermercado/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/06/pat-caraguatatuba-seleciona-candidatos-para-vagas-em-farmacia-e-supermercado/


 

 

 

Polícia 

Procurado por homicídio é preso pela equipe da ROCAM em Caraguatatuba 

 

Cultura 

Videoteca Lúcio Braun recebe workshop gratuito de guitarra 

 

Política 

Vereadores aprovam projetos da pauta 

 

Geral 

Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos de até 60 km/h 

 

Polícia 

Vândalos depredam banheiro do Mirante de Santo Antônio em Caraguatatuba 

 

Polícia 

Homem é preso após furtar Casa de Ração em Caraguatatuba 

 

Geral 

Operação Bota-fora retira resíduos provenientes de descarte incorreto na 

Estrada do Morro do Santo Antônio 

 

Geral 

Inscrições para mais de 40 vagas de cursos do Fundo Social de Caraguatatuba 

serão realizadas hoje 

 

Meon 

Variedades 

Caraguatatuba recebe 35ª Festa de Iemanjá em dezembro 

 

Circuito Turístico 

Alegria no mar: Caraguá espera 5.000 pessoas na 35ª Festa de Iemanjá na 

Praia do Centro 

 

Circuito Turístico 

Redescobrindo Caraguá: 4 rotas para curtir a cidade durante a temporada de 

verão 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

PAT Caraguatatuba seleciona candidatos para vagas em farmácia e 

supermercado 

 

 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/06/procurado-por-homicidio-e-preso-pela-equipe-da-rocam-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/06/videoteca-lucio-braun-recebe-workshop-gratuito-de-guitarra/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/06/vereadores-aprovam-projetos-da-pauta/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/05/defesa-civil-do-estado-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-ate-60-kmh/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/05/vandalos-depredam-banheiro-do-mirante-de-santo-antonio-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/05/homem-e-preso-apos-furtar-casa-de-racao-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/05/operacao-bota-fora-retira-residuos-provenientes-de-descarte-incorreto-na-estrada-do-morro-do-santo-antonio/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/05/operacao-bota-fora-retira-residuos-provenientes-de-descarte-incorreto-na-estrada-do-morro-do-santo-antonio/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/05/inscricoes-para-mais-de-40-vagas-de-cursos-do-fundo-social-de-caraguatatuba-serao-realizadas-hoje/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/05/inscricoes-para-mais-de-40-vagas-de-cursos-do-fundo-social-de-caraguatatuba-serao-realizadas-hoje/
http://www.meon.com.br/variedades/variedades/caraguatatuba-recebe-35a-festa-de-iemanja-em-dezembro
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/alegria-no-mar-caragua-espera-5-000-pessoas-na-35a-festa-de-iemanja-na-praia-do-centro
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/alegria-no-mar-caragua-espera-5-000-pessoas-na-35a-festa-de-iemanja-na-praia-do-centro
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/redescobrindo-caragua-4-rotas-para-curtir-a-cidade-durante-a-temporada-de-verao
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/redescobrindo-caragua-4-rotas-para-curtir-a-cidade-durante-a-temporada-de-verao
http://massaguanews.com.br/2019/11/pat-caraguatatuba-seleciona-candidatos-para-vagas-em-farmacia-e-supermercado/
http://massaguanews.com.br/2019/11/pat-caraguatatuba-seleciona-candidatos-para-vagas-em-farmacia-e-supermercado/


 

 

 

Ubatuba Acontece 

Região 

Marinha avisa: ventos podem chegar a 70 km/h durante o período até quarta-

feira à noite 

Região 

Inpe vai instalar equipamento para identificar formação de raios em 

Caraguatatuba 

 

Portal Governo do Estado de SP 

Últimas Notícias 

Sabesp: investimentos em esgotamento sanitário beneficiam Caraguatatuba 

 

Folha de SP 

Opinião 

Cidades submersas 

 

Colunas e Blogs 

Clima de ansiedade abafa ansiedade com clima 

 

Agora São Paulo 

Editorial 

Pelo céu e pelo mar 

 

Meon Turismo  

Destinos 

4 rotas para conhecer Caraguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ubatubaacontece.com.br/marinha-avisa-ventos-podem-chegar-a-70-kmh-durante-o-periodo-ate-quarta-feira-a-noite/
http://ubatubaacontece.com.br/marinha-avisa-ventos-podem-chegar-a-70-kmh-durante-o-periodo-ate-quarta-feira-a-noite/
http://ubatubaacontece.com.br/inpe-vai-instalar-equipamento-para-identificar-formacao-de-raios-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/inpe-vai-instalar-equipamento-para-identificar-formacao-de-raios-em-caraguatatuba/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sabesp-investimentos-em-esgotamento-sanitario-beneficiam-caraguatatuba/
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/11/cidades-submersas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloleite/2019/11/clima-de-ansiedade-abafa-ansiedade-com-clima.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/editorial/2019/11/pelo-ceu-e-pelo-mar.shtml
https://issuu.com/portalmeon/docs/meon_turismo_out_2019


 

 

 

Clipping de Notícias: 06/11/2019 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

 

Inpe terá equipamento para identificar formação de raios em 

Caraguatatuba 

 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de Cachoeira Paulista, no 

Vale do Paraíba, escolheu Caraguatatuba para uma pesquisa que visa 

identificar a formação de raios e a visar a comunidade com antecedência. A 

ideia é instalar o equipamento na Martim de Sá e fazer o levantamento durante 

o todo o verão. 

Nesta segunda-feira (4), o professor coordenador da pesquisa Dr. Flávio de 

Carvalho Magina, acompanhado do tenente Gabriel Huerte Diniz, da Defesa 

Civil da Casa Militar, esteve com o vice-prefeito e coordenador municipal da 

Defesa Civil, capitão Campos Junior e a encarregada da Defesa Civil, Fabiane 

Franciele Maurício, onde explicou o funcionamento do instrumento. 

“Os sensores identificam o comportamento da atividade atmosférica que pode 

virar descarga elétrica e envia as informações, via email, para os órgãos 

cadastrados. De posse desses dados, a Defesa Civil do Estado envia o alerta, 

por SMS, para os celulares cadastrados sobre a possibilidade de quedas de 

raios em uma área de até 20 quilômetros e as orientações”, explica Magina. 

Importante destacar que esses alertas chegam de 15 a 20 minutos antes de 

uma provável incidência de raios, possibilitando o abrigo de pessoas que 

estejam em áreas desabrigadas como praia, por exemplo. “Independente disso, 



 

 

 

ele faz leitura a cada um segundo e envia informações para a base a cada 

cinco minutos, com destaque caso a atividade atmosférica seja mais intensa”. 

O experimento é inédito no Litoral Paulista, de acordo com o coordenador da 

pesquisa e, além de Caraguatatuba, devem ser colocados em Ubatuba (Praia 

Grande), São Sebastião (Maresias), Guarujá (Baixada Santista) e Praia Grande 

(Litoral Sul), ainda em praias a serem definidas. Entretanto, ele já fez medições 

em São Borja (RS), Campinas (SP) e região do Vale do Paraíba. 

O instrumento também é composto por pluviômetro que faz a medição do 

índice de chuva que cai na região onde estiver instalado e envia os dados 

diariamente, às 6h. “Para nós, é interessante porque, em caso de chuva 

constante, o acumulado é enviado com mais agilidade”, explica Campos. 

O local onde será instalado o equipamento está em análise e o objetivo é que 

até o dia 19 de novembro comece a sua implantação para que entre em 

atividade no dia 1º de dezembro, junto com o Plano Preventivo da Defesa Civil 

(PPDC) decretado pelo município. Ele deve ser recolhido em abril de 2020. 

Quem quiser receber mensagens de alerta da Defesa Civil pode se cadastrar 

no número 40199, lembrando de informar o CEP da sua cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 05/11/2019 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

 

Caraguá intensifica fiscalização ao turismo de um dia 

 

A prefeitura de Caraguatatuba está intensificando a fiscalização nos ônibus e 

vans de turismo que chegam à cidade. 

No domingo (3), foi realizada uma blitz em vários pontos do município com 

agentes das secretarias de Urbanismo e Mobilidade Urbana e apoio da Polícia 

Militar com o objetivo de coibir a entrada de veículos em situação irregular. 

Segundo o secretário de Urbanismo Wilber Cardozo, foram fiscalizados 14 

veículos, sendo 10 ônibus e 4 vans. Um deles, de Sumaré (SP), foi autuado por 

entrar na cidade sem o pagamento da devida taxa e liberação de senha. 

Segundo a prefeitura, com a aproximação da temporada de verão, as blitzes 

serão constantes contra veículos de turismo irregulares que não atendem a 

legislação municipal. 

Legislação 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina que quem transitar pelo 

município sem autorização receberá multa de 2 mil VRMs (Valor de Referência 

do Município), equivalente hoje a R$ 6.960. 

A prefeitura também autua quem desembarcar passageiros fora do local 

definido na senha e utilizar ou usufruir dos estacionamentos públicos ou 

privados, divergente do mencionado por ocasião da solicitação da autorização. 

Neste caso, a multa é de 500 VRMs, ou R$ 1.740. 

O veículo de fretamento turístico recebe uma senha para identificação. De 

acordo com a Prefeitura, ela é obrigatória, seja para a utilização das áreas de 

estacionamentos privados ou para a hospedagem dos excursionistas em 

hotéis, pousadas, colônias de férias, casas de aluguel, campings ou 

congêneres. 

A solicitação deve ser feita com, no mínimo,10 dias de antecedência, com 

observância do limite diário de 25 veículos, em um link específico nos site 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. Os veículos devem estar regulares 

em todos os órgãos competentes. 



 

 

 

Clipping de Notícias: 05/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Tamoios News 

 

Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos 

de até 60 km/h 

 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim, na tarde desta terça-

feira (5), onde alerta para a chegada de uma frente fria trazendo fortes 

pancadas de chuva com raios, trovoadas e rajadas de vento de até 60 km/h. 

Há previsão de queda de granizo de forma pontual. A Marinha do Brasil 

também havia emitido ontem alerta de ressaca e ventos fortes na região. 

Para quarta e quinta-feira, áreas próximas do litoral têm tempo instável e chuva 

fraca a moderada de forma intermitente. Já na sexta-feira, o sol deve retornar à 

faixa litorânea no começo do dia, mas o corredor de umidade permanece sobre 

São Paulo e há condição para novas tempestades à tarde. 

Há alerta específico para o Litoral Norte, onde chove a qualquer hora do dia e 

há condição para grandes acumulados que, com o solo já úmido das chuvas 

dos dias anteriores e a condição de maré alta, pode provocar alagamentos e 

deslizamentos de terra, além de outros transtornos. 

Em caso de emergência as pessoas devem acionar a Defesa Civil pelo 199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 05/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 

Programa de Jurado Voluntário de Caraguatatuba segue com 

inscrições até sexta-feira 

O prazo para os interessados se inscreverem no Programa de Jurado 

Voluntário para participar do Tribunal do Júri durante o ano de 2020 na 

Comarca de Caraguatatuba se encerra nesta sexta-feira (08). Os candidatos 

devem comparecer presencialmente na Vara Criminal do Fórum, no bairro 

Sumaré, de segunda a sexta-feira das 12h30 às 19h. 

A inscrição é gratuita e o candidato precisa estar dentro de alguns requisitos, 

como: ser maior de 18 anos, estar munido de uma cópia do RG ou outro 

documento oficial com foto, residir na Comarca de Caraguatatuba, apresentar 

comprovante de residência de até seis meses, certidão de antecedentes 

criminais (retirada no Cartório Distribuidor do Fórum) e certidão de quitação 

eleitoral (retirada pelo site do TRE-SP ou no Cartório Eleitoral), ser brasileiro 

nato ou naturalizado, ter boa conduta social ou moral, não ter sido processado 

criminalmente, estar em pleno gozo dos direitos políticos. 

Estão impedidos de servirem como jurados: analfabetos, cego, surdo-mudo e 

deficiente mental. Além dos casos de suspeição, impedimentos e 

incompatibilidade previstos em lei. Também não podem ser jurados membros 

das câmaras municipais, prefeitos, servidores do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, autoridades, servidores da polícia e da segurança pública, 

incluindo guardas municipais e militares em serviço ativo. 

Vantagens 

Os voluntários possuem benefícios como presunção de idoneidade moral; 

preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e nos 



 

 

 

provimentos, mediante concurso de cargo ou função pública, assim como em 

casos de promoção funcional ou remoção voluntária, benefício da prisão 

provisória especial e a proibição de desconto no salário no dia de 

comparecimento à Sessão do Júri, mesmo que o indivíduo não integre o 

Conselho de Sentença. 

Serviço 

Período: Até sexta-feira, 08 de novembro 

Valor: Gratuita 

Horário: 12h30 às 19h 

Local: Praça Dr. José Rebello da Cunha, 73, no Sumaré 

Informações: (12) 3882-3099/ Ramais 1014 e 1015 ou pelo e-mail 

caragua1cr@tjsp.jus.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 05/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 

PAT Caraguatatuba seleciona candidatos para vagas em 

farmácia e supermercado 

Nesta quinta-feira (7), a partir das 8h, a equipe do Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT), no Sumaré, selecionará candidatos para uma rede de 

farmácia. É uma chance para quem quer o primeiro emprego, pois a única 

exigência é ter Ensino Médio completo. 

De acordo com o supervisor operacional do PAT, Allan Mattos, a empresa 

contratará, a princípio, 15 pessoas, mas esse número pode dobrar, 

dependendo da demanda da alta temporada. Os cargos são para atendente e 

operador de caixa nas filiais de bairros distintos do município.  Serão 

analisados os perfis de até 150 candidatos para o preenchimento destas vagas. 

O PAT também estará selecionando, no mesmo dia, interessados em trabalhar 

num supermercado. Os pré-requisitos do empregador são: ter experiência em 

comércio e morar na zona norte (Sumaré, Olaria, Casa Branca, Jetuba, 

Massaguaçu,etc.), pois o estabelecimento fica nesta região. São 15 vagas para 

repositor, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, balconista de frios e 

padaria. 

PAT – Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. As vagas possuem perfis específicos 

com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 

variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de 

encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos 

empregadores que as disponibilizaram. Os interessados devem comparecer 

munidos de RG, CPF, CTPS e PIS. Telefone (12) 3882-5211. 
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Homem que furtou moto e comércio no Morro do Algodão é 

preso pela PM 

 

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (5/11) um homem que havia furtado 

um estabelecimento comercial e uma moto no bairro Morro do Algodão, zona 

sul de Caraguatatuba. Os policiais que faziam o patrulhamento no bairro 

depararam com o indivíduo e fizeram a abordagem.  

A porta do comércio ainda estava aberta. Também foram recuperados o 

documento da moto e dinheiro do comércio. O homem confessou o furto na 

chegada do proprietário da moto. Ele foi levado para a delegacia da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 05/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 

Caraguatatuba fecha mês de outubro com 84% de ocupação 

hoteleira, aponta pesquisa 

A pesquisa de índice de ocupação em meios de hospedagens de 

Caraguatatuba, no mês de outubro, mostrou um movimento. A média dos 

quatro finais de semana somou 84,02%. O levantamento é feito por 

amostragem pela Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba. 

Quando comparado com o município vizinho, Ilhabela, a diferença média foi 

pequena, “o que é um grande ganho para a cidade uma vez que o arquipélago 

é destino indutor do turismo”, compara o secretário de Comunicação Social, 

Rodrigo Tavano. Um exemplo é que na semana do feriado de Nossa Senhora 

Aparecida, Padroeira do Brasil, em 12 de outubro, a pesquisa apontou taxa de 

ocupação de 90% em Caraguatatuba e 92,8% em Ilhabela. “A média de 

Caraguá, ao longo de todo o ano, era de 30% abaixo de Ilhabela e neste mês 

de outubro alcançou índices parecidos com o arquipélago”, explica Tavano. 

Com base na pesquisa, na primeira semana do mês a taxa de ocupação foi de 

75,2%; de 18 a 20 de outubro chegou a 85,6% e encerrando o mês, de 25 a 27, 

a ocupação média foi de 85,3%. Na avaliação do secretário de Turismo de 

Caraguatatuba, Cristian Bota, vários fatores contribuíram para o crescimento 

da ocupação hoteleira, entre eles, a participação do município em feiras 

nacionais e internacionais, um outubro com mais calor e poucos feriados 

prolongados e, o mais importante, a geração de fomento, com realização de 

eventos que visam aquecer a economia local no período da baixa temporada e, 

dessa forma, trazer mais turistas. “O prefeito Aguilar Junior tem investido em 

eventos de cunho turístico, pelo menos um por mês, que sempre atrai mais 

visitantes para o município”, destaca Cristian Bota. 



 

 

 

Um exemplo foi o 3º Caraguá Beer Festival que reuniu cerca de 20mil pessoas 

na Praça da Cultura e quatro dias de eventos. No período de 17 a 20 de 

outubro foram comercializados mais de 10 mil litros de chopp e quase 500 

garrafas de cervejas artesanais, dos quais só dos paneleiros – cervejeiros que 

fazem o produto em casa, foram 1.370 litros e 70 garrafas. Em termos de 

alimentação, na Vila do Hamburguer foram feitos mais de 3 mil lanches. 

Para o presidente da Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba 

(AHPC), Thiago Fabrette, esses dados são importantes para que o setor 

continue a trabalhar de olho em manter essa média alta. “Só posso ver esses 

dados como positivo, afinal, é uma cidade que vive quase que exclusivamente 

do turismo, tanto no emprego, quanto nos eventos, no consumo e no comércio. 

O turismo é a grande mola da cidade que catapulta a renda local”. 
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Policiais da Rocam prendem mulher que "abastecia" ponto de 

droga na zona sul de Caraguá 

 

Policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) 

prenderam, na segunda-feira (4/11), uma mulher que trazia drogas de Ubatuba 

para Caraguatatuba. Ela foi surpreendida pelos policiais no bairro Perequê-

Mirim, zona sul da cidade. 

A mulher informou que estaria transportando entorpecente para seu primo e 

que receberia R$ 100. Os policiais da Rocam receberam o apoio da Força 

Tática e levaram a indiciada pelo crime de tráfico de drogas para a delegacia. 

As 330 buchas de maconha e 104 pedras de crack foram apreendidas. 
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Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos 

de até 60 km/h no Litoral Norte 

 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim, na tarde desta terça-

feira (5), onde alerta para a chegada de uma frente fria trazendo fortes 

pancadas de chuva com raios, trovoadas e rajadas de vento de até 60 km/h 

para o Litoral Norte. Há previsão de queda de granizo de forma pontual. 

Para quarta (6) e quinta-feira (7), áreas próximas do litoral têm tempo instável e 

chuva fraca a moderada de forma intermitente. Já na sexta-feira, o sol deve 

retornar à faixa litorânea no começo do dia, mas o corredor de umidade 

permanece sobre São Paulo e há condição para novas tempestades à tarde. 

Há alerta específico para o Litoral Norte, onde chove a qualquer hora do dia e 

há condição para grandes acumulados que, com o solo já úmido das chuvas 

dos dias anteriores e a condição de maré alta, pode provocar alagamentos e 

deslizamentos de terra, além de outros transtornos. 

Em casos de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil de sua 

respectiva cidade.  
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Caraguá: Obras da 1ª fase do Complexo Turístico do 

Camaroeiro entram na reta final 

  

As obras da 1ª fase do Complexo Turístico do Camaroeiro já estão na reta 

final. As intervenções são feitas pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Obras Públicas. 

Já foram realizadas a construção do novo acesso com drenagem, 

estacionamento para 173 vagas (ônibus, carros e motos) e o Teatro de Arena, 

que conta com palco e arquibancada linear para 350 pessoas. 

Nos próximos dias a área recebe paisagismo e arborização. Serão plantadas 

250 unidades de árvores nativas características da região e 2.250 metros 

quadrados de arbustos e rasteiras de paisagismo tropical. Ainda na primeira 

fase será realizada a construção do mirante. 

O investimento gira em torno de R$ 3 milhões e a verba é oriunda do DADE 

(Departamento de Apoio e Desenvolvimento às Estâncias), ligado à Secretaria 

Estadual de Turismo. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
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Inpe vai instalar equipamento para identificar formação de 

raios em Caraguá 

  

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de Cachoeira Paulista, no 

Vale do Paraíba, escolheu Caraguatatuba para uma pesquisa que visa 

identificar a formação de raios e avisar a comunidade com antecedência. A 

ideia é instalar o equipamento na Martim de Sá e fazer o levantamento durante 

o todo o verão. 

Nesta segunda-feira (4), o professor coordenador da pesquisa Dr. Flávio de 

Carvalho Magina, acompanhado do tenente Gabriel Huerte Diniz, da Defesa 

Civil da Casa Militar, esteve com o vice-prefeito e coordenador municipal da 

Defesa Civil, capitão Campos Junior e a encarregada da Defesa Civil, Fabiane 

Franciele Maurício, onde explicou o funcionamento do instrumento. 

“Os sensores identificam o comportamento da atividade atmosférica que pode 

virar descarga elétrica e envia as informações, via e-mail, para os órgãos 

cadastrados. De posse desses dados, a Defesa Civil do Estado envia o alerta, 

por SMS, para os celulares cadastrados sobre a possibilidade de quedas de 

raios em uma área de até 20 quilômetros e as orientações”, explica Magina. 

Importante destacar que esses alertas chegam de 15 a 20 minutos antes de 

uma provável incidência de raios, possibilitando o abrigo de pessoas que 

estejam em áreas desabrigadas como praia, por exemplo. “Independente disso, 

ele faz leitura a cada um segundo e envia informações para a base a cada 

cinco minutos, com destaque caso a atividade atmosférica seja mais intensa”. 

O experimento é inédito no Litoral Paulista, de acordo com o coordenador da 

pesquisa e, além de Caraguatatuba, devem ser colocados em Ubatuba (Praia 

Grande), São Sebastião (Maresias), Guarujá (Baixada Santista) e Praia Grande 



 

 

 

(Litoral Sul), ainda em praias a serem definidas. Entretanto, ele já fez medições 

em São Borja (RS), Campinas (SP) e região do Vale do Paraíba. 

O instrumento também é composto por pluviômetro que faz a medição do 

índice de chuva que cai na região onde estiver instalado e envia os dados 

diariamente, às 6h. “Para nós, é interessante porque, em caso de chuva 

constante, o acumulado é enviado com mais agilidade”, explica Campos. 

O local onde será instalado o equipamento está em análise e o objetivo é que 

até o dia 19 de novembro comece a sua implantação para que entre em 

atividade no dia 1º de dezembro, junto com o Plano Preventivo da Defesa Civil 

(PPDC) decretado pelo município. Ele deve ser recolhido em abril de 2020. 

Quem quiser receber mensagens de alerta da Defesa Civil pode se cadastrar 

no número 40199, lembrando de informar o CEP da sua cidade. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
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Inpe vai instalar equipamento para identificar formação de 

raios no Litoral Norte 

Esses alertas chegam de 15 a 20 minutos antes de uma provável incidência de 

raios 

 
 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de Cachoeira Paulista, no 

Vale do Paraíba, escolheu Caraguatatuba,São Sebastião e Ubatuba para uma 

pesquisa que visa identificar a formação de raios e a visar a comunidade com 

antecedência. A ideia é instalar equipamentos nas praias mais movimentadas e 

fazer o levantamento durante o todo o verão. 

Nesta segunda-feira (4), o professor e coordenador da pesquisa Dr. Flávio de 

Carvalho Magina, acompanhado do tenente Gabriel Huerte Diniz, da Defesa 

Civil da Casa Militar, esteve com o vice-prefeito e coordenador municipal da 

Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos Junior e a encarregada da 

Defesa Civil, Fabiane Franciele Maurício, onde explicou o funcionamento do 

instrumento. 

“Os sensores identificam o comportamento da atividade atmosférica que pode 

virar descarga elétrica e envia as informações, via email, para os órgãos 

cadastrados. De posse desses dados, a Defesa Civil do Estado envia o alerta, 

por SMS, para os celulares cadastrados sobre a possibilidade de quedas de 

raios em uma área de até 20 

quilômetros e as orientações”, 

explica Magina. 

Importante destacar que esses 

alertas chegam de 15 a 20 minutos 

antes de uma provável incidência 

de raios, possibilitando o abrigo de 

pessoas que estejam em áreas 



 

 

 

desabrigadas como praia, por exemplo. “Independente disso, ele faz leitura a 

cada um segundo e envia informações para a base a cada cinco minutos, com 

destaque caso a atividade atmosférica seja mais intensa”. 

O experimento é inédito no Litoral Paulista, de acordo com o coordenador da 

pesquisa e, além de Caraguatatuba (Martim de Sá), devem ser colocados 

aparelhos em Ubatuba (Praia Grande), São Sebastião (Maresias), Guarujá 

(Baixada Santista) e Praia Grande (Litoral Sul), sendo que nesses dois últimos 

municípios as praias ainda serão definidas. Entretanto, ele já fez medições em 

São Borja (RS), Campinas (SP) e região do Vale do Paraíba. 

O instrumento também é composto por 

pluviômetro que faz a medição do índice de 

chuva que cai na região onde estiver instalado 

e envia os dados diariamente, às 6h. “Para 

nós, é interessante porque, em caso de chuva 

constante, o acumulado é enviado com mais 

agilidade”, explica Campos Junior. 

Os locais onde serão instalados os 

equipamentos estão em análise e o objetivo é 

que até o dia 19 de novembro comecem a sua 

implantação para que entre em atividade no 

dia 1º de dezembro, junto com o Plano 

Preventivo da Defesa Civil (PPDC) decretado 

pelo município. Ele deve ser recolhido em abril 

de 2020. 

Quem quiser receber mensagens de alerta da Defesa Civil pode se cadastrar 

no número 40199, lembrando de informar o CEP da sua cidade. 

 

  



 

 

 

Clipping de Notícias: 05/11/2019 

Editoria: Meteorologia  

Veículo: Nova Imprensa 

 

Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos 

de até 60 km/h 

No Litoral Norte, pode chove a qualquer hora do dia e há condição para 

grandes acumulados 

 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim, na tarde desta terça-

feira (5), onde alerta para a chegada de uma frente fria trazendo fortes 

pancadas de chuva com raios, trovoadas e rajadas de vento de até 60 km/h. 

Há previsão de queda de granizo de forma pontual. 

Para quarta e quinta-feira, áreas próximas do litoral têm tempo instável e chuva 

fraca a moderada de forma intermitente. Já na sexta-feira, o sol deve retornar à 

faixa litorânea no começo do dia, mas o corredor de umidade permanece sobre 

São Paulo e há condição para novas tempestades à tarde. 

Há alerta específico para o Litoral Norte, onde chove a qualquer hora do dia e 

há condição para grandes acumulados que, com o solo já úmido das chuvas 

dos dias anteriores e a condição de maré alta, pode provocar alagamentos e 

deslizamentos de terra, além de outros transtornos. 

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil de Caraguatatuba pelo 199. 
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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização em 

veículos de turismo 

Quem transitar pelo município sem autorização receberá multa equivalente a 

R$ 6.960 

 

Com a aproximação da temporada de verão, a Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, intensificou as ações de fiscalização contra veículos de turismo 

irregulares que não atendem a legislação municipal. 

No último domingo (3/11), foi realizada uma blitz em vários pontos do município 

com agentes das duas secretarias e apoio da Polícia Militar com o objetivo de 

coibir este tipo de infração. 

Segundo o secretário de Urbanismo Wilber Cardozo, foram fiscalizados 14 

veículos, sendo 10 ônibus e 4 vans. Um deles, de Sumaré (SP), foi autuado por 

entrar na cidade sem o pagamento da devida taxa e liberação de senha. 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 

2018, determina que quem transitar 

pelo município sem autorização 

receberá multa de 2 mil VRMs 

(Valor de Referência do Município), 

equivalente hoje a R$ 6.960. 

Autuação também para quem 

desembarcar passageiros fora do 



 

 

 

local definido na senha e utilizar ou usufruir dos estacionamentos públicos ou 

privados, divergente do mencionado por ocasião da solicitação da autorização. 

Neste caso, a multa é de  500 VRMs, ou R$ 1.740. 

O veículo de fretamento turístico recebe uma senha para identificação. De 

acordo com a Prefeitura, ela é obrigatória, seja para a utilização das áreas de 

estacionamentos privados ou para a hospedagem dos excursionistas em 

hotéis, pousadas, colônias de férias, casas de aluguel, campings ou 

congêneres. 

A solicitação deve ser feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência, com 

observância do limite diário de 25 veículos, em um link específico nos site 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. Os veículos devem estar regulares 

em todos os órgãos competentes. 
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Visitante tenta entrar com celular na vagina no CDP de Caraguá 

Esposa de detento foi flagrada no scanner corporal 

 

 
 

A esposa de um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de 

Caraguatatuba foi flagrada tentando entrar com um microcelular dentro da 

vagina, durante a visita de sábado (2). 

A mulher, de 31 anos, foi surpreendida ao passar pela revista por meio de 

escaneamento corporal. A suspeita confessou que trazia o aparelho telefônico 

e ele foi retirado espontaneamente em local reservado. 

Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de 

Ocorrência, e teve seu nome suspenso do rol de visitas da Secretaria de 

Administração Penitenciária (SAP). A direção da unidade prisional enviou ainda 

comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaur 

Procedimento Disciplinar Apuratório. 
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Caraguatatuba tem mais de 84% de ocupação hoteleira em 

outubro, aponta pesquisa 

Realização de eventos e participação em feiras são alguns dos fatores 

positivos 

 

A Pesquisa de Índice de Ocupação em meios de hospedagens de 

Caraguatatuba, no mês de outubro, mostrou um movimento considerado 

surpreendente pelo setor turístico. A média dos quatro finais de semana somou 

84,02%. O levantamento é feito por amostragem pela Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Quando comparado com o município vizinho, Ilhabela, a diferença média foi 

pequena, “o que é um grande ganho para a cidade uma vez que o arquipélago 

é destino indutor do turismo”, compara o secretário de Comunicação Social, 

Rodrigo Tavano. 

Um exemplo é que na semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida, 

Padroeira do Brasil, em 12 de outubro, a pesquisa apontou taxa de ocupação 

de 90% em Caraguatatuba e 92,8% em Ilhabela. “A média de Caraguá, ao 

longo de todo o ano, era de 30% abaixo de Ilhabela e neste mês de outubro 

alcançou índices parecidos com o arquipélago”, explica Tavano. 

Com base na pesquisa, na primeira semana do mês a taxa de ocupação foi de 

75,2%; de 18 a 20 de outubro chegou a 85,6% e encerrando o mês, de 25 a 27, 

a ocupação média foi de 85,3%. 

Na avaliação do secretário de Turismo de Caraguatatuba, Cristian Bota, vários 



 

 

 

fatores contribuíram para o crescimento da ocupação hoteleira, entre eles, a 

participação do município em feiras nacionais e internacionais, um outubro com 

mais calor e poucos feriados prolongados e, o mais importante, a geração de 

fomento, com realização de eventos que visam aquecer a economia local no 

período da baixa temporada e, dessa forma, trazer mais turistas. 

“O prefeito Aguilar Junior tem investido em eventos de cunho turístico, pelo 

menos um por mês, que sempre atrai mais visitantes para o município”, 

destaca Crisitian Bota. 

Um exemplo foi o 3º Caraguá Beer Festival que reuniu cerca de 20 mil pessoas 

na Praça da Cultura e quatro dias de eventos. No período de 17 a 20 de 

outubro foram comercializados mais de 10 mil litros de chopp e quase 500 

garrafas de cervejas artesanais, dos quais só dos paneleiros – cervejeiros que 

fazem o produto em casa, foram 1.370 litros e 70 garrafas. Em termos de 

alimentação, na Vila do Hamburguer foram feitos mais de 3 mil lanches. 

Para o presidente da Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba 

(AHPC), Thiago Fabrette, esses dados são importantes para que o setor 

continue a trabalhar de olho em manter essa média alta. “Só posso ver esses 

dados como positivo, afinal, é uma cidade que vive quase que exclusivamente 

do turismo, tanto no emprego, quanto nos eventos, no consumo e no comércio. 

O turismo é a grande mola da cidade que catapulta a renda local”. 
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Moradora de Ubatuba é presa abastacendo “boca de fumo” em 

Caraguá 

A suspeita é prima do traficante Boy e receberia R$ 100 para transportar crack 

e maconha 

 

Uma mulher foi presa pela Rocam (Ronda ostensiva com apoio de 

motocicletas) no bairro Pereque Mirim, região sul de Caraguatatuba, na noite 

desta segunda (4), acusada de tráico de drogas. Segundo a equipe policial, ela 

contou que é prima do traficante W.P.J., vulgo Boy, e receberia a quantia de R$ 

100 para transporte dos entorpecentes até o local conhecido como “biqueira 

baleia azul”. 

Identificada como E.A.A, a suspeita carregava 330 buchas de maconha, 

totalizando 636 grama, e 104 pedras de crack, pesando 78,21 gramas. 

Os policiais faziam ronda pelo bairro, quando viram a mulher em atitudes 

suspeitas, usando uma mochila nas costas. Feita a abordagem, os policiais 

perguntaram sobre o que estava carregando na mochila, ela confessou que 

estava transportando entorpecentes e que teria saído da região central da 

cidade de Ubatuba, no período da tarde, com destino ao bairro Perequê Mirim. 

A suspeita foi encaminhada ao Distrito Policial, onde foi indiciada por tráfico de 

entorpecentes e segue à disposição da justiça. 
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Litoral Norte recebe alerta para chuvas e rajadas de ventos de 

até 60 km/h 

 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim, na tarde desta 

terça-feira (5), onde alerta para a chegada de uma frente fria trazendo fortes 

pancadas de chuva com raios, trovoadas e rajadas de vento de até 60 

km/h. Há previsão de queda de granizo de forma pontual. 

Para quarta e quinta-feira, áreas próximas do litoral têm tempo instável 

e chuva fraca a moderada de forma intermitente. Já na sexta-feira, o sol deve 

retornar à faixa litorânea no começo do dia, mas o corredor de umidade 

permanece sobre São Paulo e há condição para novas tempestades à tarde. 

Há alerta específico para o Litoral Norte, onde chove a qualquer hora do dia 

e há condição para grandes acumulados que, com o solo já úmido das 

chuvas dos dias anteriores e a condição de maré alta, pode provocar 

alagamentos e deslizamentos de terra, além de outros transtornos. 

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil de Caraguatatuba pelo 199. 
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Caraguatatuba tem o melhor desempenho regional na gestão 

fiscal pelo Índice Firjan 

 

A cidade de Caraguatatuba tem a melhor gestão fiscal entre as Prefeituras do 

Litoral Norte. É o que aponta os dados de 2018 do Índice Firjan (Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro) divulgado na semana passada e que avaliou as 

contas de 5.337 municípios de todo o Brasil. 

Construído com base em dados fiscais oficiais, o índice é composto por quatro 

indicadores: Autonomia, Gastos com Pessoal, Liquidez e Investimentos. 

Resultados superiores a 0,8 ponto indica “Gestão de Excelência”. De 0,6 a 0,8 

ponto o município é avaliado como “Boa Gestão”, enquanto de 0,4 a 0,6 como 

“Gestão em Dificuldade” e resultados inferiores a 0,4 ponto aponta “Gestão 

Crítica”. 

Caraguatatuba apresentou 0,8443 de pontuação geral, ou seja, classificada 

como gestão fiscal de excelência. No item liquidez, por exemplo, a cidade 

apareceu com nota máxima de 1.000 pontos. No indicador autonomia 

apresentou a nota 0,8762. 



 

 

 

Os dados apontam que Caraguatatuba ocupa a 16ª posição no Estado de São 

Paulo e 110ª posição entre os municípios brasileiros, à frente de municípios 

importantes da Região Metropolitana do Vale e Litoral, como São José dos 

Campos. 

Segundo o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, os números apontados 

na pesquisa refletem a seriedade e transparência com o dinheiro público 

praticados nesta gestão. 

“Temos orgulho de dizer que a Prefeitura de Caraguatatuba hoje está com as 

contas saneadas, honrando com os compromissos assumidos”, cita. 

Em relação ao ano de 2017 houve uma melhora e o índice à época foi de 

0,8413. 
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Exclusivo: Operação Verão terá 612 Policiais 

O Blog Contra & Verso divulga com exclusividade o contingente de Policiais 

Militares da Operação Verão 2019/2020 no Litoral Norte. Serão 612 Policiais 

distribuídos pelas quatro cidades da região a partir de 23 de dezembro. O 

reforço no policiamento vem ao encontro do aumento no número de turistas 

que frequentarão as praias do Litoral Norte na mais quente e famosa 

temporada do ano. 

As informações foram prestadas através de fontes ligadas a Polícia Militar na 

região, que está sob o comando do Tenente-Coronel César Eduardo Ferreira 

no Litoral Norte e no âmbito Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral 

Norte e Serra da Mantiqueira pelo Coronel 

Eduardo Stanellis de Aquino, que supervisiona 

algo em torno de sete Batalhões do interior, 

contabilizando mais de 1.500 policiais.  

A Operação Verão 2019/2020 que trará o reforço 

no policiamento para o Litoral Norte terá início em 

23 de dezembro e terminará em dois de fevereiro 

de 2020, dias antes do Carnaval, quando outro contingente, certamente menor, 

estará presente para os quatro dias de folia. 

A distribuição dos policiais obedecerá os 

seguintes números; 210 policiais em 

Caraguatatuba, que é a sede do Batalhão, 173 

para Ubatuba, 155 em São Sebastião e 74 em 

Ilhabela, além de 86 Viaturas de apoio. Os 

policiais ficarão hospedados na sede da 3ª Cia 

do 20º em Ubatuba, na rede hoteleira em São 

Sebastião e Ilhabela e numa Colônia de Férias em Caraguatatuba.  



 

 

 

A fonte não soube informar deste total quantas Policiais Femininas farão parte 

do contingente, bem como se durante o período alguns efetivos especiais virão 

para a região, como a ROTA – Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar – 

Batalhão de Trânsito, o Caminhão de Monitoramento por Câmeras e Cavalaria 

dentre outros. Sabe-se com certeza que o Baep – Batalhão de Ações Especiais 

Policiais – de São José dos Campos deverão descer a serra nos finais de 

semana para a realização dos chamados “Pentes Finos” ou Blitz, como é 

conhecido no jargão policial. 

Outro fato desconhecido até o momento é se as equipes dos Bombeiros, 

Salva-Mar, Polícia Ambiental, Polícia Técnica e Polícia Civil terão reforço para 

o mesmo período no Litoral Norte. 

 

O reforço no policiamento é realizado durante o Verão na região, por ser a mais 

movimentada das estações do ano, quando o número de turistas e veranistas 

ultrapassa em até cinco vezes o número de habitantes. Durante o período nos 

últimos anos, graças ao reforço, os índices de criminalidade sofreram drástica 

redução, deixando as cidades do Litoral Norte mais tranquilas. 
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PAT Caraguatatuba seleciona candidatos para vagas em 

farmácia e supermercado 

 

Nesta quinta-feira (7), a partir das 8h, a equipe do Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT), no Sumaré, selecionará candidatos para uma rede de 

farmácia. É uma chance para quem quer o primeiro emprego, pois a única 

exigência é ter Ensino Médio completo. 

De acordo com o supervisor operacional do PAT, Allan Mattos, a empresa 

contratará, a princípio, 15 pessoas, mas esse número pode dobrar, 

dependendo da demanda da alta temporada. Os cargos são para atendente e 

operador de caixa nas filiais de bairros distintos do município.  Serão 

analisados os perfis de até 150 candidatos para o preenchimento destas vagas. 

O PAT também estará selecionando, no mesmo dia, interessados em trabalhar 

num supermercado. Os pré-requisitos do empregador são: ter experiência em 

comércio e morar na zona norte (Sumaré, Olaria, Casa Branca, Jetuba, 

Massaguaçu,etc.), pois o estabelecimento fica nesta região. São 15 vagas para 

repositor, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, balconista de frios e 

padaria. 

PAT – Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. As vagas possuem perfis específicos 

com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 

variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de 

encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos 

empregadores que as disponibilizaram. Os interessados devem comparecer 

munidos de RG, CPF, CTPS e PIS. Telefone (12) 3882-5211. 
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Procurado por homicídio é preso pela equipe da ROCAM em 

Caraguatatuba 

 

 

Uma equipe da ROCAM (Ronda Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da 

Polícia Militar de Caraguatatuba, deteve no começo da noite desta terça-feira 

(05/11), no bairro Aruan, um homem procurado pelo crime de homicídio. Ele 

cumpria a pena no semiaberto, mais durante a saidinha dos Pais e não 

retornou. 

Segundo informou a polícia, por volta das 19h, uma equipe da ROCAM estava 

realizando patrulhamento no bairro afim de coibir ações delituosas, quando na 

Rua, União das Américas, o homem de 31 anos, estava parado em frente à 

uma casa, quando chamou atenção dos policiais. Durante abordagem nada 

ilícito foi localizado, porém ao verificar seus documentos foi descoberto que ele 

é procurado pela justiça pelo crime de homicídio e ainda tinha oito anos para 

cumprir. 

O homem foi levado para a delegacia onde foi elaborado o boletim de 

ocorrências de foragido capturado, ficando preso à disposição da justiça. 
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Videoteca Lúcio Braun recebe workshop gratuito de guitarra 

 

A Videoteca Lúcio Braun recebe neste sábado (9), das 16h às 18h, um 

workshop gratuito com o guitarrista Lucas Santana. As inscrições devem ser 

feitas no local por candidatos que tenham experiência na área ou estejam 

iniciando. 

O curso é oferecido pela Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba e faz alusão ao Mês da Música, que será comemorado com 

diversas ações durante o mês de novembro. 

Durante a oficina serão abordadas dicas para quem está começando a tocar ou 

já toca há algum tempo, técnicas e improvisação, indicações para quem está 

querendo montar seu primeiro equipamento e improviso em arranjos e solos. 

Além disso, o palestrante também falará um pouco sobre a vida de um músico 

profissional e os desafios da carreira. 

Sobre Lucas Santana 

Nascido em Lucélia (SP), morador de Caraguatatuba desde os 12 anos, Lucas 

Santana, 28 anos, é guitarrista, cantor e compositor, estudante e amante de 

música desde os 15. Eclético, suas influências musicais passam por gêneros 

como rock, pop, fusion e gospel. 



 

 

 

Bandas como Pink Floyd, Aerosmith, Guns N’ Roses, U2, Oficina G3 e os 

guitarristas David Gilmour, Joe Satriani, Andy Timmons e John Petrucci foram 

fundamentais para fomentar o desejo de seguir uma carreira musical. 

Em 2009, fez participações especiais em shows com a Baptist Church of 

Virginia (EUA) e lançou seu protótipo instrumental ‘Pick of God’. Em 2011, 

iniciou seu trabalho no meio gospel por meio da banda Palavras, tocando em 

igrejas de todo Litoral Norte e parte do Vale do Paraíba e abrindo shows para 

músicos renomados como PG, David Quinlan, Jotta A e Davi Sacer.  Em 2014, 

lançou o EP ‘Canção da Liberdade’. 

Desde 2012 tem desenvolvido vários trabalhos na área didática musical como 

professor de guitarra, violão e prática de conjunto em fundações culturais nas 

cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e Paraibuna, além de realizar 

workshops de guitarra por toda região. 

Recentemente, iniciou novo projeto e tem feito shows pelo Litoral Norte. Os 

shows são em sua maioria de caráter acústico com um repertório composto de 

suas influências musicais e sucessos do pop atual. Lucas também prepara um 

trabalho instrumental para ser lançado em 2020. 

Serviço 

Workshop de Guitarra com Lucas Santana 

Dia: 9/11, sábado 

Hora: das 16h às 18h 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (Atrás do MACC) 

Classificação livre 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Vereadores aprovam projetos da pauta 

A 35ª sessão ordinária de 2019 foi realizada na noite desta terça-feira pela 

Câmara Municipal de Caraguatatuba. Os dois projetos da pauta da ordem do 

dia foram aprovados por unanimidade. 

A primeira propositura foi o projeto de lei 054/19, do Executivo que dispõe 

sobre a alteração da jornada de trabalho do cargo de provimento efetivo de 

médico veterinário e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o Executivo tem como objetivo aumentar a carga 

horária semanal de 20 para 40 horas, considerando que, segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde, há necessidade de profissional médico veterinário 40 

horas/semanais para o desenvolvimento das ações junto àquele órgão e que a 

quantidade atual de servidores ocupantes do referido cargo (02), com a carga 

horária atual, tem sido insuficiente para atender à crescente demanda no 

Departamento de Saúde Coletiva no Centro de Controle de Zoonoses e 

Vigilância Sanitária na fiscalização de açougues, casas de ração e afins. Por 

fim, consigna-se que o presente projeto também contempla previsão para que 

os atuais ocupantes do cargo de provimento efetivo de Médico Veterinário com 

jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, caso queiram, possam optar 

por exercer a carga horária semanal de 40 horas, com remuneração 

proporcional à jornada efetivamente trabalhada enquanto perdurar a opção. 

O outro projeto da ordem do dia foi o projeto de lei 055/19, do Executivo, que 

dispõe sobre a criação dos cargos de provimento efetivo de Psicopedagogo e 

Professor Bilíngue Libras / Português, altera as leis municipais 2.065/2013 e 

992/2002 e dá outras providências. 

A propositura em questão justifica-se porque, de acordo com a Secretaria 

Municipal de Educação, há a necessidade de a Administração Pública ter, no 

Quadro Permanente dos Servidores Municipais, os cargos de Psicopedagogo e 

Professor Bilíngue LIBRAS/Português, para realizar, respectivamente, auxílio a 

professores, alunos, pais e equipe escolar na melhoria do processo ensino-

aprendizagem dos discentes e promover e facilitar a inclusão dos alunos 

surdos e sua interação com alunos ouvintes, professores e demais 

profissionais da Rede Municipal de Ensino. Para tanto, está sendo proposta a 

criação daqueles cargos específicos, com definições claras das atribuições a 

serem realizadas, com o respectivo número de vagas, vencimentos, carga 

horária de trabalho semanal e requisitos para provimento. 

Na parte de expediente da sessão, foi lido o ofício do Prefeito Aguilar Junior 

nomeando o vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar (Tato Aguilar) como novo 



 

 

 

líder do Governo na Câmara. 

Ainda na primeira parte da sessão foram aprovadas duas moções de 

congratulação, de autoria de Tato Aguilar. A moção 49/2019 congratula com os 

funcionários públicos pela passagem do dia 28 de outubro, em que se 

comemora o “Dia Nacional do Funcionário Público”, e a moção 50/2019 

congratula com o Conselho de Ministros e Pastores (COMPAC) pela realização 

do 3º Aviva Caraguá. 
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Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos 

de até 60 km/h 

 

 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim, na tarde desta terça-

feira (5), onde alerta para a chegada de uma frente fria trazendo fortes 

pancadas de chuva com raios, trovoadas e rajadas de vento de até 60 km/h. 

Há previsão de queda de granizo de forma pontual. 

Para quarta e quinta-feira, áreas próximas do litoral têm tempo instável e chuva 

fraca a moderada de forma intermitente. Já na sexta-feira, o sol deve retornar à 

faixa litorânea no começo do dia, mas o corredor de umidade permanece sobre 

São Paulo e há condição para novas tempestades à tarde. 

Há alerta específico para o Litoral Norte, onde chove a qualquer hora do dia e 

há condição para grandes acumulados que, com o solo já úmido das chuvas 

dos dias anteriores e a condição de maré alta, pode provocar alagamentos e 

deslizamentos de terra, além de outros transtornos. 

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil de Caraguatatuba pelo 199. 
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Vândalos depredam banheiro do Mirante de Santo Antônio em 

Caraguatatuba 

 

Placas de mármores também estão sendo furtadas no trecho do Porto Novo. 

A equipe do Repórter Online Litoral, esteve na tarde desta terça-feira (05/11), 

no Mirante do Santo Antônio em Caraguatatuba, para acompanhar uma atleta 

para uma realização de uma matéria. Qual não foi a nossa surpresa quando 

chegamos lá e encontramos o banheiro recém entregue pela prefeitura da 

cidade para uso de visitantes com a porta totalmente amaçada e todo sujo. A 

nossa entrevistada Jessica Miranda, que participada de corridas no Estado de 

São Paulo, ficou chocada. “Não consigo acreditar que ainda existe este tipo de 

pessoa que se presta a fazer uma coisa dessas, muito triste para cidade”. 

Contou. 

Uma outra moradora do bairro do Indaiá ficou triste com ocorrido. “Sou da 

cidade e três vezes na semana venho ao Mirante e todas as vezes sempre que 

venho trago duas sacolas plásticas para recolher micro lixos pelo caminho”. 

“Acho que quem faz isso com o patrimônio público tinha que ser identificado e 

punido com pagando o valor ou serviços comunitários”. Contou Maria de 

Lurdes Gomes. 

A nossa equipe tirou fotos do local e enviou para a assessoria de imprensa da 

Prefeitura de Caraguatatuba, que também ficou surpresa com ocorrido e se 

manifestou através de nota. “A Prefeitura de Caraguatatuba lamenta o ato de 



 

 

 

vandalismo ocorrido no local, que por sinal passou por obras de revitalização 

recentemente. A administração terá que refazer as benfeitorias na área e 

estuda a instalação de câmeras de monitoramento no local”. Destacou 

 

Placas de Mármores 

A nossa equipe também recebeu informações que as placas de mármores da 

Avenida da Praia no trecho do Porto Novo também estão sendo furtadas. Os 

vândalos atuam normalmente de madrugada deixando as placas soltas para 

depois levar numa caminhonete. 

Crime de Vandalismo 

Na ocorrência de vandalismo ou depredações ao patrimônio público ou privado, 

os danos causados serão punidos pelo crime de dano tipificado no artigo 163 

do Código Penal, parágrafo único e incisos. Art. 163 – Destruir, inutilizar ou 

deteriorar coisa alheia: Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 
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Homem é preso após furtar Casa de Ração em Caraguatatuba 

 

 

A Polícia Militar de Caraguatatuba deteve na madrugada desta terça-feira 

(05/11), no bairro Morro do Algodão, um homem pelo crime de tentativa de 

furto. 

Segundo informou a polícia, durante patrulhamento pela Avenida, Guilherme de 

Almeida, localizaram o indiciado deixando uma Casa de Ração com uma 

motocicleta e objetos. Os policiais ao realizar uma averiguação constataram 

que a porta do comercio estava arrombada. O acusado confessou que ele tinha 

arrombado o local e estava furtando os objetos. 

O homem foi levado para a delegacia onde foi elaborado boletim de ocorrência 

de tentativa de furto, ficando à disposição da justiça. 
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Operação Bota-fora retira resíduos provenientes de descarte 

incorreto na Estrada do Morro do Santo Antônio 

 
 

A Estrada Morro Santo Antônio que dá acesso a um dos principais pontos 

turísticos da cidade de Caraguatatuba, sofre constantemente com o descarte 

incorreto de resíduos de construção civil e inservíveis. 

Regularmente, a Prefeitura de Caraguatatuba retira os resíduos com a 

operação Bota-Fora, porém segundo o Código de Posturas do município (art. 

8º inc. XIV da lei 1144/80), entulho, lixo domiciliar e inservíveis não podem ser 

descartados na rua, calçada, praças encostas de rios e outros lugares públicos. 

Também regulamente o descarte de resíduos o artigo 8º inc. I da lei 1144/80. 

A Prefeitura orienta aos munícipes fazer corretamente o descarte de resíduos 

em um dos Ecopontos mais próximos. Saiba mais clicando aqui. 

Uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos realiza a retirada dos resíduos 

contando com uma retroescavadeira e um caminhão trucados. 
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Inscrições para mais de 40 vagas de cursos do Fundo Social de 

Caraguatatuba serão realizadas hoje 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta terça-feira (05/11) a pré-

inscrição para mais três cursos gratuitos oferecidos à população nas áreas de 

atendimento ao cliente, preparação para o mercado de trabalho e recepção em 

meios de hospedagem. 

Os interessados devem procurar o Fundo Social, das 8h30 às 16h30, com 

originais e cópias dos documentos pessoais (RG, Título de Eleitor e 

Comprovante de Endereço). Serão abertas 15 vagas para cada curso. 

O curso de Recepção em Meios de Hospedagem terá carga horária de 44 

horas, para alunos com mais de 18 anos de idade e ensino médio incompleto. 

Atendimento ao Cliente terá carga horária de 36 horas, para alunos com mais 

de 18 anos de idade e ensino médio incompleto. 

Já o curso de Preparação Básica para o Mercado de Trabalho, terá carga 

horária de 12h e poderá participar alunos de 14 a 24 anos de idade e ensino 

médio incompleto. 

A capacitação será realizada pela empresa Phocus Educação Corporativa, que 

ofereceu gratuitamente os cursos, em uma parceria com o Fundo Social de 

Caraguatatuba. Todas as aulas iniciam no próximo dia 12 de novembro, com 

local e horário, a definir pela empresa responsável. 

O Fundo Social esclarece que a seleção dos alunos será feita exclusivamente 

pela equipe da empresa Phocus. “Também fechamos parceria com o PAT, que 



 

 

 

fará intermediação entre os alunos para possíveis contratações”, explicou a 

presidente Samara Aguilar. 

O método de ensino prevê aulas teóricas e práticas com propostas de 

situações que possibilitem o participante a desenvolver suas atividades com 

excelência. Serão realizadas visitas técnicas com exercícios de rotina na 

recepção de empreendimentos em meios de hospedagem ou em locais cujo 

atendimento ao cliente seja o foco. 

A empresa Phocus Educação Corporativa está recém-instalada na cidade e 

propôs a parceria como cunho social para auxiliar pessoas que não possuem 

condições de custear um curso Também atenderá o público em geral, com 

diversas outras opções de qualificação. 

O Fundo Social fica localizado na Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro – 

telefone (12) 3897-5656. 
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Caraguatatuba recebe 35ª Festa de Iemanjá em dezembro 

Festa deve reunir cerca de 5 mil pessoas 

 

A tradicional Festa de Iemanjá será realizada no dia 7 de dezembro, a partir 

das 19h, na Praça Ton Ferreira, na Praia do Centro de Caraguatatuba. O 

evento é organizado pelo Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 

Turismo. 

Em sua 35ª edição, a festa deve reunir cerca de 5 mil pessoas e 50 tendas 

montadas ao redor da imagem de Iemanjá, das quais 45 para festeiros da 

região e cinco da cidade.  

Importante destacar que é proibido depositar oferendas ao redor da imagem de 

Iemanjá e não será permitida a permanência de veículos próximos aos espaços 

na praia, ficando cientes que estes estarão sujeitos às penalidades impostas 

pela Secretaria Municipal de Trânsito. 

Os integrantes das tendas que virão de ônibus fretados deverão preencher o 

formulário de autorização de veículos que está disponível no site da Prefeitura 

e enviar para o e-mail autorizacao.turismo@caraguatatuba.sp.gov.br, 

solicitando a autorização. Não há custos para esta solicitação. 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 04/11/2019 

Editoria: Circuito Turístico 

Veículo: Meon 

 

Alegria no mar: Caraguá espera 5.000 pessoas na 35ª Festa de 

Iemanjá na Praia do Centro 

Homenagem à orixá será realizada no dia 7 de dezembro 

 

Caraguatatuba realiza a 35ª Festa de Iemanjá no dia 7 de dezembro, a partir 

das 19h, na Praia do Centro. Com apresentação de vários grupos de batuques, 

a festa deve atravessar a noite e terminar somente às 6h de domingo (8). 

As festividades acontecem na Praça Ton Ferreira, onde está localizada uma 

estátua de Iemanjá. Cerca de 5.000 pessoas devem participar do evento este 

ano, de acordo com a prefeitura. 

No ano passado, a festa reuniu mais de 6.000 pessoas, entre representantes 

de terreiros de Umbanda e Candomblé de cidades da RMVale (Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) e outras regiões. 

Iemanjá é uma orixá feminino (divindade africana) reverenciada por adeptos do 

Candomblé e da Umbanda. Ela também é chamada de Rainha do Mar.  

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 04/11/2019 

Editoria: Circuito Turístico 

Veículo: Meon 

 

Redescobrindo Caraguá: 4 rotas para curtir a cidade durante a 

temporada de verão 

Turistas têm muitas outras opções além das praias da cidade 

 

Caraguatatuba quer mostrar que tem muito mais que belas praias para os 

turistas curtirem no verão 2019/2020. O município lançou uma novidade para 

quem gosta de passear: a implantação de rotas turísticas que podem ser feitas 

na cidade. 

Veja as opções: 

 

1- Águas Caiçaras 

Passeio por rios e cachoeiras, podendo ser feito de barcos, a pé ou de carro. 

Um dos destaques é o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), Núcleo 

Caraguatatuba, com opções de trilhas de médio e longo impacto, chegando a 

cachoeiras e poções. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

2- Memórias do Caiçara 

Com sua história de resiliência e cultura, o roteiro Memórias do Caiçara conduz 

para o Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, Praça Dr. Cândido Mota 

(Praça do Coreto) onde ficam alguns dos patrimônios históricos da cidade, 

como o Relógio do Sol, Obelisco e Chafariz. 

 

 
 

 



 

 

 

3- Caminhos de Santo Antonio 

Com a elevação da igreja de Santo Antonio ao grau de Santuário Diocesano de 

Santo Antonio de Caraguatatuba, o turismo religioso ganhou um circuito 

específico em homenagem ao Padroeiro da cidade. É a rota Caminhos de 

Santo Antônio, que segue o caminho que a imagem percorreu ao chegar na 

cidade: do Rio Juqueriquerê, na região sul, passou pelo rio que recebe o nome 

do santo, no centro, até chegar ao santuário na Praça Dr. Cândido Mota. É 

esse caminho que o fiel poderá fazer para conhecer a história, sem contar a 

subida ao Morro de Santo Antonio, que foi revitalizado. 

 

 
 

4- Gastronomia Caiçara 

O circuito passa por estabelecimentos que ainda preservam a culinária com 

ingredientes que há anos eram utilizados pelos caiçaras tradicionais como 

camarão, peixe e banana verde. 
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PAT Caraguatatuba seleciona candidatos para vagas em 

farmácia e supermercado 

Na próxima quinta-feira (7), a partir das 8h, a equipe do Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT), no Sumaré, selecionará candidatos para uma rede de 

farmácia. É uma chance para quem quer o primeiro emprego, pois a única 

exigência é ter Ensino Médio completo. 

De acordo com o supervisor operacional do PAT, Allan Mattos, a empresa 

contratará, a princípio, 15 pessoas, mas esse número pode dobrar, 

dependendo da demanda da alta temporada. Os cargos são para atendente e 

operador de caixa nas filiais de bairros distintos do município.  Serão 

analisados os perfis de até 150 candidatos para o preenchimento destas 

vagas. 

O PAT também estará selecionando, no mesmo dia, interessados em trabalhar 

num supermercado. Os pré-requisitos do empregador são: ter experiência em 

comércio e morar na zona norte (Sumaré, Olaria, Casa Branca, Jetuba, 

Massaguaçu,etc.), pois o estabelecimento fica nesta região. São 15 vagas 

para repositor, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, 

balconista de frios e padaria. 

PAT – Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. As vagas possuem perfis específicos 

com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 

variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de 

encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos 

empregadores que as disponibilizaram. Os interessados devem comparecer 

munidos de RG, CPF, CTPS e PIS. Telefone (12) 3882-5211. 
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Marinha avisa: ventos podem chegar a 70 km/h durante o 

período até quarta-feira à noite 

  

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), 

participa que um sistemade baixa pressão poderá provocar ventos de direção 

Nordeste a Noroeste rondando para Sul a Sudeste, comintensidade de até 74 

km/h (40 nós), no litoral entre os estados do Rio Grande do Sul, ao norte de Rio 

Grande(RS), e Santa Catarina, ao sul de Laguna (SC), entre o dia 4 pela 

manhã e o dia 5 à noite. 

O mesmo sistema poderá ocasionar ventos de direção Sudoeste a Sudeste, 

com intensidade de até 60km/h (33 nós), no litoral entre os estados de Santa 

Catarina, ao norte de Laguna (SC), e Rio de Janeiro, ao sulde Arraial do Cabo 

(RJ), entre o dia 5 pela manhã e o dia 6 pela manhã. 
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Inpe vai instalar equipamento para identificar formação de 

raios em Caraguatatuba 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de Cachoeira Paulista, no 

Vale do Paraíba, escolheu Caraguatatuba para uma pesquisa que visa 

identificar a formação de raios e avisar a comunidade com antecedência. A 

ideia é instalar o equipamento na Martim de Sá e fazer o levantamento durante 

o todo o verão. 

Na segunda-feira (4), o professor coordenador da pesquisa Dr. Flávio de 

Carvalho Magina, acompanhado do tenente Gabriel Huerte Diniz, da Defesa 

Civil da Casa Militar, esteve com o vice-prefeito e coordenador municipal da 

Defesa Civil, capitão Campos Junior e a encarregada da Defesa Civil, Fabiane 

Franciele Maurício, onde explicou o funcionamento do instrumento. 

“Os sensores identificam o comportamento da atividade atmosférica que pode 

virar descarga elétrica e envia as informações, via email, para os órgãos 

cadastrados. De posse desses dados, a Defesa Civil do Estado envia o alerta, 

por SMS, para os celulares cadastrados sobre a possibilidade de quedas de 

raios em uma área de até 20 quilômetros e as orientações”, explica Magina. 

Importante destacar que esses alertas chegam de 15 a 20 minutos antes de 

uma provável incidência de raios, possibilitando o abrigo de pessoas que 

estejam em áreas desabrigadas como praia, por exemplo. “Independente disso, 

ele faz leitura a cada um segundo e envia informações para a base a cada 

cinco minutos, com destaque caso a atividade atmosférica seja mais intensa”. 

  

 

 

 

 



 

 

 

O experimento é inédito no Litoral Paulista, de acordo com o coordenador da 

pesquisa e, além de Caraguatatuba, devem ser colocados em Ubatuba (Praia 

Grande), São Sebastião (Maresias), Guarujá (Baixada Santista) e Praia Grande 

(Litoral Sul), ainda em praias a serem definidas. Entretanto, ele já fez medições 

em São Borja (RS), Campinas (SP) e região do Vale do Paraíba. 

O instrumento também é composto por pluviômetro que faz a medição do 

índice de chuva que cai na região onde estiver instalado e envia os dados 

diariamente, às 6h. “Para nós, é interessante porque, em caso de chuva 

constante, o acumulado é enviado com mais agilidade”, explica Campos. 

O local onde será instalado o equipamento está em análise e o objetivo é que 

até o dia 19 de novembro comece a sua implantação para que entre em 

atividade no dia 1º de dezembro, junto com o Plano Preventivo da Defesa Civil 

(PPDC) decretado pelo município. Ele deve ser recolhido em abril de 2020. 

Quem quiser receber mensagens de alerta da Defesa Civil pode se cadastrar 

no número 40199, lembrando de informar o CEP da sua cidade. 

Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba 
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Sabesp: investimentos em esgotamento sanitário beneficiam 

Caraguatatuba 

Companhia também fechou acordo com a Prefeitura Municipal em contrato 

para prestação de serviços de abastecimento de água 

 

A Sabesp e a Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral do Estado, firmaram um 

contrato que de prestação de serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no dia 30 de outubro. Os investimentos serão de R$ 422 

milhões ao longo de 30 anos, e as principais obras previstas deverão ser 

executadas no período de 6 a 11 anos, com aplicação de 80% do valor total do 

investimento, incluindo todas as etapas necessárias à elaboração de projetos, 

licitações e contratações dos empreendimentos. 

O planejamento realizado pela companhia está baseado nas ações propostas 

no Plano Municipal de Saneamento, aprovado pelo Poder Legislativo. O plano 

passará por revisões a cada quatro anos, garantindo flexibilidade no 

atendimento às necessidades que possam surgir com o tempo e cumprindo as 

exigências do município em relação aos investimentos. 

Os destaques nas ações são as ampliações das instalações das estações de 

tratamento de água (ETAs) e da reservação dos sistemas Porto Novo e 

Massaguaçu. Em esgotamento sanitário, as prioridades são a ampliação dos 

sistemas de esgotos Indaiá e Jardim Adalgisa; implantação de coleta de 

esgotos nos bairros Golfinho e Jardim Terralão; melhoria dos sistemas Martim 

de Sá e Jaraguazinho, com novas redes e ampliação da cobertura em esgoto; 

e as obras do Jardim Gaivotas, com prazo de execução de dois anos e 53% de 

execução. 

“Esse tipo de iniciativa minimiza os problemas de saúde pública. A Sabesp está 

bastante ousada, afinal, R$ 5 bilhões em investimentos no Litoral Norte e 

Baixada Santista nos próximos cinco anos melhorarão a qualidade de vida da 

população. Em nome do Governador João Doria, parabenizo o prefeito pela 

assinatura do contrato. É Caraguatatuba no rumo certo”, enfatizou o 

subsecretário de Infraestrutura, da Secretaria de Infraestrutura e 

Abastecimento, Glaucio Attorre Penna. 

“É uma alegria porque Caraguatatuba hoje está dando um passo muito grande. 

É uma nova fase para qualidade de vida e, consequentemente, a ampliação da 

oportunidade de novos negócios. Essa parceria sempre existiu e o objetivo é 

desenvolver o município. Enfrentamos problemas que nunca foram enfrentados 

e tenho certeza que, em no mínimo seis anos, todas as obras já estarão em 



 

 

 

andamento”, salientou o prefeito da cidade, Aguilar Junior. 

Qualidade de vida 

O engenheiro da Sabesp Ricardo Daruiz Borsari destacou a importância da 

decisão da Prefeitura de assinar o contrato. “Vamos investir de 70% a 80% dos 

R$ 422 milhões nos primeiros 11 anos. Sim, é um programa ambicioso e há 

várias áreas que ainda necessitam de infraestrutura, mas a realidade é que a 

cidade exige mais à medida em que cresce e para onde ela cresce”, explicou o 

diretor de Sistemas Regionais da Sabesp. 

“A data será lembrada pela formalização do contrato de prestação de serviços 

de saneamento com o município de Caraguatatuba, o que representa um 

seguro de saúde preventivo e coletivo para a população. Investir em 

saneamento é investir em saúde e qualidade de vida e acompanha o 

desenvolvimento desta que é a cidade que mais cresce hoje no Litoral Norte”, 

avaliou o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César Rodrigues 

Bueno. 

“Essa contratualização significa qualidade de vida por meio do esgotamento 

sanitário. Obras de implantação e ampliação dos sistemas como essas 

possibilitarão aos moradores e turistas a certeza de um serviço de qualidade. 

Isso é promover a cidadania, inclusão social e a dignidade do cidadão. 

Parabéns a todos que lutaram por esse contrato para uma cidade mais 

humanizada”, disse o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, 

Francisco Carlos Marcelino. 
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Cidades submersas 

 

O brasileiro está, infelizmente, acostumado a episódios de enchente. A cada 

verão, repetem-se as cenas após as chuvas: moradores que perdem móveis e 

eletrodomésticos, pessoas e animais arrastados pelas águas, famílias 

desabrigadas em escolas ou ginásios. 

Se essa tragédia rotineira é hoje normalmente causada por rios ou córregos 

que transbordam, a ameaça nas próximas décadas começará a vir também do 

mar. 

Em locais como a região metropolitana do Rio de Janeiro, a Baixada Santista e 

as cidades de Caraguatatuba (SP) e Joinville (SC), onde vivem 1,4 milhão de 

brasileiros, há risco de inundações anuais até 2050. Para 1 milhão de pessoas 

no país, a situação é ainda pior: seus bairros podem ficar permanentemente 

submersos nesse período. 

O perigo de que se torne verdade o cenário imaginado por Chico Buarque na 

música “Futuros Amantes” (“E quem sabe, então/o Rio será/alguma cidade 

submersa”) vem da mudança climática. 

Geleiras vão derretendo e aumenta o nível do mar; a própria água, mais 

quente, se expande; e eventos climáticos extremos, como tempestades 

tropicais, se tornam mais frequentes e mais destruidores com a atmosfera mais 

aquecida. 

Desde 2006, o nível dos oceanos vem aumentando 3,6 mm por ano. Projeções 

indicam que, se o mundo conseguir manter o aquecimento global abaixo de 



 

 

 

2°C, os oceanos subirão meio metro até 2100. 

Esse é o cenário otimista, que não parece provável. Mantidas as taxas atuais 

de poluição por carbono, que causa o efeito estufa, será um metro a mais no 

nível do mar até o final deste século. 

As previsões sobre as áreas inundadas são de pesquisa feita pela Climate 

Central, ONG que estuda a mudança climática, e publicada na revista científica 

Nature Communications. Países como China, Vietnã, Tailândia e Índia também 

serão fortemente afetados pela subida dos mares, e 150 milhões podem perder 

suas casas. 

No Brasil e fora dele, os pobres serão desproporcionalmente atingidos pelas 

inundações, seja por se concentrarem em muitas das áreas apontadas como 

as mais afetadas, seja porque perder casa e posses é emergência financeira 

muito maior para quem já tem tão pouco. 

Negar a existência da mudança do clima em nada vai ajudar essas populações. 

Já passa da hora de o mundo perceber que o aquecimento global não é só 

emergência climática, mas também social. 
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Clima de ansiedade abafa ansiedade com clima 

Num país em que o óleo domina, o desmatamento galopa, o ministro alopra e o 

presidente tem chilique de fazer inveja a Bruno Ganz, entende-se que pouca 

gente dê bola para más notícias sobre o clima. À beira de um ataque de 

nervos, brasileiros não têm sobra de espaço mental para mais ansiedade. 

Quem mora em Caraguatatuba, Cubatão, Joinville ou Duque de Caxias, por 

exemplo, deveria prestar atenção aos mapas publicados pela Folha na quinta-

feira (31). As casas de mais de 1 milhão de pessoas correm sério risco de ficar 

debaixo d’água até 2050, indicam novos e mais precisos cálculos sobre 

inundações pela elevação do nível do mar. 

Até lá, a família Bolsonaro já estará longe do poder. Terá dado contribuição 

inestimável –no sentido de “difícil de estimar”– para o agravamento do efeito 

estufa, com toda sua ignorância sobre o desmatamento e o incentivo que lhe 

emprestam cada vez que abrem a boca ou tomam da caneta para tratar do 

assunto. 

 

O próprio presidente Jair Bolsonaro (PSL) reconheceu nas Arábias que 

“potencializou” a devastação. O que ele não sabia é que cientistas vinham até 

aqui subestimando a contribuição das florestas tropicais destruídas ou 

degradadas para poluir o clima –ela pode ser até seis vezes superior ao que se 

projetava, segundo estudo publicado quarta-feira (30) no periódico Science 

Advances. 



 

 

 

Haja potência. 

Além dos dados físicos da crise do clima, a ciência também vem subestimando 

seus impactos econômicos. O alerta partiu de sir Nicholas Stern (London 

School of Economics, LSE) e de Naomi Oreskes (Harvard), em artigo no jornal 

The New York Times e se baseou em estudo do Instituto Grantham da LSE. 

Até o que parece boa notícia não é: caiu em 2% no mundo a venda de carros 

com motores de combustão interna, responsáveis pela demanda de um quarto 

do petróleo extraído no planeta, mas aumentou a parcela de SUVs (jipões), que 

consomem em média 25% mais combustíveis fósseis em comparação com 

veículos de passeio de porte médio. 

 

Embora a crescente eficiência de motores em carros menores e o aumento 

paulatino de veículos elétricos na frota mundial tenham poupado 2,1 milhões de 

barris de petróleo por dia, os SUVs puseram tudo a perder. Entre 2010 e 2018, 

agregaram 3,3 milhões de barris/dia à demanda, calcula a Agência 

Internacional de Energia. 

Não é fácil, com efeito, computar perdas econômicas de catástrofes como os 

incêndios ora em curso na Califórnia e no Pantanal. Não se trata só do prejuízo 

com propriedades, turismo, saúde e horas de trabalho perdidas, mas de fauna 

e flora, da vegetação natural que pode levar anos ou décadas para se 

recompor e voltar a prestar em plenitude serviços ambientais como a 

regularização de corpos d’água e a polinização de plantas agrícolas. 

Quanto vale tudo isso? Bem mais que os tuítes sem noção de um zero à 

esquerda. 
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Pelo céu e pelo mar 

 

O brasileiro —e o paulistano, em particular— está acostumado a cenas de 

enchente. Todo verão é a mesma coisa: após os temporais, moradores perdem 

móveis e eletrodomésticos, pessoas são arrastadas pelas águas e famílias 

ficam desabrigadas em escolas ou ginásios. 

Faixa de areia na praia em Santos, uma das cidades ameaçadas pelo aumento 

do nível do mar - Rivaldo Gomes/Folhapress 

Como se não bastasse essa tragédia rotineira, causada por rios e córregos que 

transbordam e ruas e avenidas que alagam, a ameaça nas próximas décadas 

começará a vir também do mar. 

Na Baixada Santista e em Caraguatatuba (litoral norte), além da região 

metropolitana do Rio de Janeiro e Joinville (SC), há risco de inundações anuais 

até 2050. Nessas regiões vivem 1,4 milhão de brasileiros. Para 1 milhão deles, 

a situação é ainda pior: seus bairros podem ficar para sempre submersos. 

A culpa de tudo isso é da mudança climática no planeta. Geleiras vão 

derretendo e o nível do mar aumenta; a própria água, mais quente, se 

expande; e eventos climáticos extremos, como tempestades tropicais, se 

tornam mais frequentes e mais destruidoras com a atmosfera mais aquecida. 



 

 

 

Desde 2006, o nível dos oceanos aumenta 3,6 mm por ano. Projeções indicam 

que, se o mundo conseguir manter o aquecimento global abaixo de 2°C, os 

oceanos subirão meio metro até 2100. 

E esse é o cenário otimista, o que não parece provável. Mantidas as taxas 

atuais de poluição por carbono, que causa o efeito estufa, será um metro a 

mais no nível do mar até o final deste século. 

Negar a mudança do clima não ajuda em nada. Já passou da hora de todos 

perceberem que o aquecimento global não é só uma emergência climática, 

mas também social: afinal, os mais pobres devem pagar o pato, como sempre. 
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