
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sexta-Feira, Sábado, Domingo e Segunda-Feira 08, 09, 10 e 11 de 

Novembro de 2019. 

 

Tamoios News 

Cidades 

Homem é morto ao tentar agredir policiais em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Adolescente é detido com cerca de seis quilos de droga dentro de ônibus no 

Travessão 

 

Geral 

Litoral Norte ganha nova emissora FM: a Oceânica 101.1 

 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguá realiza audiência pública sobre orçamento de R$936,6 

milhões para 2020 

 

Radar Litoral 

Meio Ambiente 

Mais de 1,6 mil toneladas de material reciclável já foram recolhidos pela Coleta 

Seletiva em Caraguatatuba 

 

Geral 

Cobrança indevida de telefonia e empréstimos bancários lideram reclamações 

do Procon de Caraguá 

 

Variedades 

Teatro Mario Covas recebe VI Mostra Cultural de Cinema da Escola nesta 

segunda 

 

Polícia 

PM prende procurado da justiça no Perequê-Mirim em Caraguá 

 

Polícia 

Adolescente é apreendido com 4,3kg de cocaína e 1,6kg de maconha dentro 

de ônibus em Caraguá 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/homem-e-morto-ao-tentar-agredir-policiais-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/adolescente-e-detido-com-cerca-de-seis-quilos-de-drogas-dentro-de-onibus-no-travessao/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/adolescente-e-detido-com-cerca-de-seis-quilos-de-drogas-dentro-de-onibus-no-travessao/
https://www.tamoiosnews.com.br/geral/litoral-norte-ganha-uma-nova-emissora-fm-a-oceanica-101-1/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/camara-de-caragua-realiza-audiencia-publica-sobre-orcamento-de-r-9366-milhoes-para-2020/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/camara-de-caragua-realiza-audiencia-publica-sobre-orcamento-de-r-9366-milhoes-para-2020/
https://radarlitoral.com.br/noticias/13527/mais-de-16-mil-toneladas-de-material-reciclavel-ja-foram-recolhidos-pela-coleta-seletiva-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/13527/mais-de-16-mil-toneladas-de-material-reciclavel-ja-foram-recolhidos-pela-coleta-seletiva-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/13537/cobranca-indevida-de-telefonia-e-emprestimos-bancarios-lideram-reclamacoes-do-procon-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13537/cobranca-indevida-de-telefonia-e-emprestimos-bancarios-lideram-reclamacoes-do-procon-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13538/teatro-mario-covas-recebe-vi-mostra-cultural-de-cinema-da-escola-nesta-segunda
https://radarlitoral.com.br/noticias/13538/teatro-mario-covas-recebe-vi-mostra-cultural-de-cinema-da-escola-nesta-segunda
https://radarlitoral.com.br/noticias/13539/pm-prende-procurado-da-justica-no-pereque-mirim-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13542/adolescente-e-apreendido-com-43kg-de-cocaina-e-16kg-de-maconha-dentro-de-onibus-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13542/adolescente-e-apreendido-com-43kg-de-cocaina-e-16kg-de-maconha-dentro-de-onibus-em-caragua


 

 

 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá investe cerca de R$ 6 milhões ao ano e realiza 18 mil 

atendimentos/mês para pessoas com deficiência e idosos 
 

Caraguatatuba 

Mais de 500 pessoas comparecem ao PAT, em Caraguatatuba, para concorrer 

a vagas em redes de farmácias e supermercados 

 

Caraguatatuba 

Massaguaçu, em Caraguá, ganha Praça do Idoso e Ecoponto a partir da 

próxima semana 

 

Caraguatatuba 

Cessão onerosa: cidades da região devem receber R$ 57 milhões após 

megaleilão do pré-sal 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas em Caraguá recebe VI Mostra Cultural de Cinema da 

Escola 

 

Portal Caiçara 

Legislativo no Litoral 

Câmara de Caraguá realiza audiências públicas para discussão da LOA de 

2020 

 

Geral 

Mais de 500 pessoas comparecem ao PAT de Caraguá para concorrer a vagas 

em redes de farmácias e supermercados 

 

Entretenimento 

Caraguá: Camerata de Cordas da Fundacc se apresenta no Hotel Atlântico Sul 

neste sábado 

 

Entretenimento 

Caraguá: Teatro Mario Covas recebe VI Mostra Cultural de Cinema da Escola 

 

Nova Imprensa 

Segurança 

Polícia Rodoviária indica redução de atropelamentos na Serrinha 

 

Polícia 

Homem tenta matar a família e é morto por policiais 

https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/08/Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-investe-cerca-de-R-6-milh%C3%B5es-ao-ano-e-realiza-18-mil-atendimentosm%C3%AAs-para-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-idosos
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/08/Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-investe-cerca-de-R-6-milh%C3%B5es-ao-ano-e-realiza-18-mil-atendimentosm%C3%AAs-para-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-idosos
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/08/Mais-de-500-pessoas-comparecem-ao-PAT-em-Caraguatatuba-para-concorrer-a-vagas-em-redes-de-farm%C3%A1cias-e-supermercados
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/08/Mais-de-500-pessoas-comparecem-ao-PAT-em-Caraguatatuba-para-concorrer-a-vagas-em-redes-de-farm%C3%A1cias-e-supermercados
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/08/Massagua%C3%A7u-em-Caragu%C3%A1-ganha-Pra%C3%A7a-do-Idoso-e-Ecoponto-a-partir-da-pr%C3%B3xima-semana
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/08/Massagua%C3%A7u-em-Caragu%C3%A1-ganha-Pra%C3%A7a-do-Idoso-e-Ecoponto-a-partir-da-pr%C3%B3xima-semana
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/08/Cess%C3%A3o-onerosa-cidades-da-regi%C3%A3o-devem-receber-R-57-milh%C3%B5es-ap%C3%B3s-megaleil%C3%A3o-do-pr%C3%A9-sal
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/08/Cess%C3%A3o-onerosa-cidades-da-regi%C3%A3o-devem-receber-R-57-milh%C3%B5es-ap%C3%B3s-megaleil%C3%A3o-do-pr%C3%A9-sal
https://www.portalr3.com.br/2019/11/teatro-mario-covas-em-caragua-recebe-vi-mostra-cultural-de-cinema-da-escola/
https://www.portalr3.com.br/2019/11/teatro-mario-covas-em-caragua-recebe-vi-mostra-cultural-de-cinema-da-escola/
http://www.portalcaicara.com.br/camara-de-caragua-realiza-audiencias-publicas-para-discussao-da-loa-de-2020/
http://www.portalcaicara.com.br/camara-de-caragua-realiza-audiencias-publicas-para-discussao-da-loa-de-2020/
http://www.portalcaicara.com.br/mais-de-500-pessoas-comparecem-ao-pat-de-caragua-para-concorrer-vagas-em-redes-de-farmacias-e-supermercados/
http://www.portalcaicara.com.br/mais-de-500-pessoas-comparecem-ao-pat-de-caragua-para-concorrer-vagas-em-redes-de-farmacias-e-supermercados/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-camerata-de-cordas-da-fundacc-se-apresenta-no-hotel-atlantico-sul-neste-sabado/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-camerata-de-cordas-da-fundacc-se-apresenta-no-hotel-atlantico-sul-neste-sabado/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-teatro-mario-covas-recebe-vi-mostra-cultural-de-cinema-da-escola/
https://novaimprensa.com/2019/11/policia-rodoviaria-indica-reducao-de-atropelamentos-na-serrinha.html
https://novaimprensa.com/2019/11/homem-tenta-matar-a-familia-e-e-morto-por-policiais.html


 

 

 

Cultura 

Tributo Legião Urbana é atração do Teatro Mario Covas na quinta-feira 

 

Cotidiano 

Telefonia e empréstimos bancários são principais reclamações do Procon de 

Caraguatatuba 

 

Polícia 

Adolescente é apreendido com quase 6 kg de drogas em Caraguatatuba 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Homem é morto a tiros pela PM em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Adolescente é detido com quase seis quilos de droga em Caraguá 

 

Contra e Verso 

Coluna Política 

Telefone 156 tem suas operações questionadas 

 

O Vale 

Nossa Região 

Preço da cesta básica cai 0,75% no Vale do Paraíba em outubro, diz Nupes 
 

Repórter Litoral 

Geral 

Mais de 500 pessoas comparecem ao PAT para concorrer a vagas em redes 

de farmácias e supermercados 

 

Geral 

Prefeitura intensifica fiscalização e autuação de concessionárias que deixam 

fios soltos em vias 

 
Geral 

Loteamento Rio Marinas receberá extensão de iluminação pública na próxima 

semana 

 

Geral 

Trabalho de limpeza em praias e trilhas é intensificado em Caraguatatuba 

 

Geral 

Cobrança indevida de telefonia e empréstimos bancários são maiores 

reclamações do Procon 

https://novaimprensa.com/2019/11/tributo-legiao-urbana-e-atracao-do-teatro-mario-covas-na-5a.html
https://novaimprensa.com/2019/11/telefonia-e-emprestimos-bancarios-sao-principais-reclamacoes-do-procon-de-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2019/11/telefonia-e-emprestimos-bancarios-sao-principais-reclamacoes-do-procon-de-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2019/11/adolescente-e-apreendido-com-quase-6-kg-de-drogas-em-caraguatatuba.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/11/09/homem-e-morto-a-tiros-pela-pm-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/11/10/adolescente-e-detido-com-quase-seis-quilos-de-droga-em-caragua.ghtml
https://contraeverso.com.br/telefone-156-tem-suas-operacoes-questionadas/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/11/91358-preco-da-cesta-basica-cai-0-75--no-vale-do-paraiba-em-outubro--diz-nupes.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/08/mais-de-500-pessoas-comparecem-ao-pat-para-concorrer-a-vagas-em-redes-de-farmacias-e-supermercados/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/08/mais-de-500-pessoas-comparecem-ao-pat-para-concorrer-a-vagas-em-redes-de-farmacias-e-supermercados/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/09/prefeitura-intensifica-fiscalizacao-e-autuacao-de-concessionarias-que-deixam-fios-soltos-em-vias/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/09/prefeitura-intensifica-fiscalizacao-e-autuacao-de-concessionarias-que-deixam-fios-soltos-em-vias/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/09/loteamento-rio-marinas-recebera-extensao-de-iluminacao-publica-na-proxima-semana/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/09/loteamento-rio-marinas-recebera-extensao-de-iluminacao-publica-na-proxima-semana/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/09/trabalho-de-limpeza-em-praias-e-trilhas-e-intensificado-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/09/cobranca-indevida-de-telefonia-e-emprestimos-bancarios-sao-maiores-reclamacoes-do-procon/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/09/cobranca-indevida-de-telefonia-e-emprestimos-bancarios-sao-maiores-reclamacoes-do-procon/


 

 

 

 Geral 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza nova ação conjunta de abordagem social 

com moradores de rua 

 

Geral 

Massaguaçu ganha Praça do Idoso e Ecoponto a partir da próxima semana 

 

Geral 

Caraguatatuba intensifica preparativos para Operação Verão 2019/2020 

 

Geral 

Roupas infantis e masculinas são os itens de maior necessidade do Fundo 

Social de Caraguatatuba 

 

Geral  

Mais de 1,6 mil toneladas de material reciclável já foram recolhidos pela Coleta 

Seletiva em Caraguatatuba 

 

Geral 

Eleição de conselheiros deliberativos e fiscais do CaraguaPrev terá 27 

servidores 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Tribunal de Contas do Estado aprova contas de 2017 da Prefeitura de 

Caraguatatuba 

 

Meon 

Região 

Caraguá pode abrir concurso com 100 vagas na área da educação em 2020 

 

Gazeta de SP 

Litoral 

Massaguaçu, em Caraguatatuba, ganha Praça do Idoso e Ecoponto 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe VI Mostra Cultural de Cinema da Escola 

 

Caraguatatuba 

Massaguaçu ganha Praça do Idoso e Ecoponto nesta terça-feira 

 

 

 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/09/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-nova-acao-conjunta-de-abordagem-social-com-moradores-de-rua/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/09/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-nova-acao-conjunta-de-abordagem-social-com-moradores-de-rua/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/10/massaguacu-ganha-praca-do-idoso-e-ecoponto-a-partir-da-proxima-semana/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/10/caraguatatuba-intensifica-preparativos-para-operacao-verao-20192020/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/10/roupas-infantis-e-masculinas-sao-os-itens-de-maior-necessidade-do-fundo-social-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/10/roupas-infantis-e-masculinas-sao-os-itens-de-maior-necessidade-do-fundo-social-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/10/mais-de-16-mil-toneladas-de-material-reciclavel-ja-foram-recolhidos-pela-coleta-seletiva-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/10/mais-de-16-mil-toneladas-de-material-reciclavel-ja-foram-recolhidos-pela-coleta-seletiva-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/11/eleicao-de-conselheiros-deliberativos-e-fiscais-do-caraguaprev-tera-27-servidores/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/11/eleicao-de-conselheiros-deliberativos-e-fiscais-do-caraguaprev-tera-27-servidores/
https://litoralvale.com.br/portal/2019/11/09/tribunal-de-contas-do-estado-aprova-contas-de-2017-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2019/11/09/tribunal-de-contas-do-estado-aprova-contas-de-2017-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
http://meon.com.br/noticias/regiao/caragua-pode-abrir-concurso-com-100-vagas-na-area-da-educacao-em-2020
https://www.gazetasp.com.br/litoral/57630-massaguacu-em-caraguatatuba-ganha-praca-do-idoso-e-ecoponto
http://massaguanews.com.br/2019/11/teatro-mario-covas-recebe-vi-mostra-cultural-de-cinema-da-escola/
http://massaguanews.com.br/2019/11/massaguacu-ganha-praca-do-idoso-e-ecoponto-nesta-terca-feira/


 

 

 

Ubatuba Acontece 

Região 

Após esfaquear esposa e filhos, homem é morto ao atentar contra a vida de 

policiais militares em Caraguatatuba 

 

Entretenimento 

Teatro Mario Covas recebe Tributo Legião Urbana na próxima quinta-feira 

 

Região 

Adolescente é surpreendido pela PM com quase 6 kg de drogas em ônibus da 

linha Pegorelli em Caraguatatuba 

 

Região 

Dois homens são presos pela PM, sendo um procurado pela Justiça e outro por 

receptação na zona sul de Caraguatatuba 

 

Região 

Telefonia e empréstimos bancários lideram reclamações no PROCON 

Caraguatatuba 

 

TV Record 

SP Record 

Karatê, menina de 6 anos é destaque 

 

TV Vanguarda 

Jornal Vanguarda 

Homem esfaqueia a mulher e morre ao reagir à intervenção da polícia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ubatubaacontece.com.br/apos-esfaquear-esposa-e-filhos-homem-e-morto-ao-atentar-contra-a-vida-de-policiais-militares-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/apos-esfaquear-esposa-e-filhos-homem-e-morto-ao-atentar-contra-a-vida-de-policiais-militares-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/teatro-mario-covas-recebe-tributo-legiao-urbana-na-proxima-quinta-feira/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-e-surpreendido-pela-pm-com-quase-6-kg-de-drogas-em-onibus-da-linha-pegorelli-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-e-surpreendido-pela-pm-com-quase-6-kg-de-drogas-em-onibus-da-linha-pegorelli-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/dois-homens-sao-presos-pela-pm-sendo-um-procurado-pela-justica-e-outro-por-receptacao-na-zona-sul-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/dois-homens-sao-presos-pela-pm-sendo-um-procurado-pela-justica-e-outro-por-receptacao-na-zona-sul-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/dois-homens-sao-presos-pela-pm-sendo-um-procurado-pela-justica-e-outro-por-receptacao-na-zona-sul-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/telefonia-e-emprestimos-bancarios-lideram-reclamacoes-no-procon-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/telefonia-e-emprestimos-bancarios-lideram-reclamacoes-no-procon-caraguatatuba/
https://www.dropbox.com/s/37va9if495810z1/08%2011%202019%20-%20Karat%C3%AA%2C%20menina%20de%206%20anos%20%C3%A9%20destaque%20-%20SP%20Record.mp4?dl=0
https://globoplay.globo.com/v/8075270/programa/


 

 

 

Clipping de Notícias: 09/11/2019 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 10/11/2019 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 10/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Tamoios News 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 11/11/2019 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 08/11/2019 

Editoria: Meio Ambiente 

Veículo: Radar Litoral 

 

Mais de 1,6 mil toneladas de material reciclável já foram 

recolhidos pela Coleta Seletiva em Caraguatatuba 

 

Desde que implantou a coletiva seletiva, há dois anos, Caraguatatuba já 
reaproveitou 1.680 mil toneladas de material. O trabalho consiste no 
recolhimento de material pelo caminhão devidamente identificado, que passa 
nos bairros, de acordo com uma programação diária. 

Atualmente, a Coleta Seletiva atende 1.540 logradouros, cerca de 90% do 
município, contando com a participação de 7,5 mil habitantes que realizam a 
reciclagem dos materiais em suas casas. 

Para facilitar o trabalho dos coletores, evite deixar os materiais recicláveis em 
saco iguais ao da coleta municipal. Dê preferência para caixas de papelão, 
principalmente no horário próximo ao da coleta. Para garantir uma boa 
qualidade do produto, lave bem e seque antes de descartar, assim o munícipe 
evitará atração de insetos. 

A Coleta Seletiva recolhe, em média, 60 toneladas de lixo reutilizável por mês e 
na alta temporada esse número aumenta para 80 toneladas. A separação do 
lixo orgânico e do reciclável, além da redução de gastos para o município, gera 
emprego, por meio das cooperativas de reciclagem. 

Caraguatatuba possui duas cooperativas, situadas nos bairros Pegorelli e 
Ponte Seca. Nos locais, os materiais são triados, gerando renda aos 
cooperados e voltando para o ciclo comercial como mercadoria. 



 

 

 

Quem quiser separar o lixo e a programação da coleta, 
acesse: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/coletaseletiva. Dúvidas, 
informações e reclamações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3897-2530. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/coletaseletiva


 

 

 

Clipping de Notícias: 09/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 

Cobrança indevida de telefonia e empréstimos bancários 

lideram reclamações do Procon de Caraguá 

 

Os atendimentos realizados no Procon da Prefeitura de Caraguatatuba no mês 
de outubro foram maiores em relação ao mês anterior. O relatório das 
atividades computou um total de 833 procedimentos formalizados, 83 registros 
a mais se comparado ao do mês de setembro. 

A principal reclamação ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor foi em 
relação à cobrança indevida de serviços de telefonia e empréstimos bancários. 
Entre os 833 procedimentos formalizados, 93 resultaram em audiências e 
desses, quatro não tiveram o comparecimento do fornecedor. 

No mês de outubro, o Procon  registrou ainda 333 consultas, 24 atendimentos 
preliminares, 208 cartas de informações preliminares (CIP’s) emitidas e dessas, 
50 tornaram-se acordos. Além disso, 30 atendimentos foram extra Procon, ou 
seja, encaminhados para setores competentes e 88 cadastros de Nota Fiscal 
Paulista.  

Reclamação - Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer 
ao órgão pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É 
preciso apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, 
como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros.  

O atendimento para registro de reclamações, retorno e cadastro de Nota Fiscal 
Paulista é realizado de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h30. As audiências 
são realizadas de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h. Na sexta-feira, a 



 

 

 

equipe fiscaliza os locais com mais reclamações dos consumidores. O Procon 
conta com 12 funcionários.  

Serviço 

Procon de Caraguatatuba 

Av. Frei Pacífico Wagner, 908 – Centro. 

Telefone: (12) 3897-8282/ (12) 3897-8279 

Site: http://procon.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://procon.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Teatro Mario Covas recebe VI Mostra Cultural de Cinema da 

Escola nesta segunda 

 

O glamour hollywoodiano chega ao Teatro Mario Covas (TMC), nesta segunda-
feira (11), a partir das 19h, com a VI Mostra Cultural de Cinema da Escola, 
realizada pela Escola Estadual Colônia dos Pescadores em parceria com a 
Prefeitura e a Fundacc – Fundação Educacional  e Cultural de Caraguatatuba. 

Em sua 6ª edição, o projeto, que tem como proposta a produção de curta-
metragem, foi desenvolvido pelos alunos dos 3ºs anos B, C, D e E com a 
temática 'As mil e umas histórias de Maurício de Sousa – Turma da Mônica 
jovem'. 

São quatro filmes, 'Um Dia de Agito', 'O Segredo do Acampamento', 'Jogos 
Mortíferos' e 'Baile à Fantasia' com produção, edição, roteiro produzido pelos 
alunos que irão disputar uma estatueta dourada do Oscar nas categorias: 
Melhor Produtor Artístico; Diretor; Atriz; Roteirista; Fotografia; Maquiagem; 
Ator; Cenário; Figurino e Editor Técnico. 

A mostra é uma idealização do professor de Artes José Antonio Carrera Pereira 
e da professora de Língua Portuguesa Sônia Antunes e tem como objetivo 
finalizar o ciclo de estudos dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, 
trabalhando todas as habilidades e competências vividas durante sua vida 
escolar, além de utilizar recursos da tecnologia a favor do aprendizado dos 
estudantes. 



 

 

 

Segundo Carrera, a mostra é algo que agrada muito os alunos que esperam 
sempre ansiosos para participar. Ele afirma que, "ver a forma como eles se 
dispõem a trabalhar e a vontade de concluir o projeto é algo incrível". 

Participarão, ainda, convidados especiais que entregarão as estatuetas aos 
alunos em uma noite mais do que especial de gala com seus convidados, pais 
e amigos para prestigiar. 
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PM prende procurado da justiça no Perequê-Mirim em Caraguá 

 

A Polícia Militar prendeu durante o fim de semana um procurado da justiça, no 
bairro Perequê-Mirim, zonal sul de Caraguatatuba. Ele estava com outros dois 
homens no interior de um Honda Civic, quando os policiais realizaram a 
abordagem. Um outro indivíduo foi preso por receptação. 

O procurado foi levado para a Delegacia de Caraguá e retornará ao sistema 
prisional. O homem detido por receptação estava com um celular que havia 
sido furtado na capital. 
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Adolescente é apreendido com 4,3kg de cocaína e 1,6kg de 

maconha dentro de ônibus em Caraguá 

 

Um adolescente foi apreendido com 4,3kg de cocaína e 1,6kg de maconha, no 
último domingo (10/11), dentro de ônibus na zona sul de Caraguá. Durante o 
patrulhamento, policiais militares receberam informações sobre indivíduo com 
drogas dentro de coletivo.  

A intervenção ocorreu na linha Pegorelli. Na mochila do adolescente foram 
encontrados 3 mil pinos de cocaína (4,3kg) e 375 papelotes de maconha 
(1,6kg). Todo a droga e o menor foram levados para a Delegacia de 
Caraguatatuba. 
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Prefeitura de Caraguá investe cerca de R$ 6 milhões ao ano e 
realiza 18 mil atendimentos/mês para pessoas com deficiência e 

idosos 

 

Atualmente mais de 18 mil atendimentos são realizados por mês nos projetos 

da Sepedi, em espaços públicos com parcerias de instituições e centros de 

convivência. 

 

 

Caraguatatuba possui uma secretaria voltada ao atendimento de pessoas com 

deficiência e idosos. A Sepedi (Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso) fica localizada na região central do município, no bairro 

Jardim Jaqueira, próximo à rodoviária. 

Atualmente mais de 18 mil atendimentos são realizados por mês nos projetos 

da Sepedi, em espaços públicos com parcerias de instituições e centros de 

convivência. 

Além disso, 115 pessoas com deficiência e idosos estão acolhidos em 

instituições de longa permanência e centro dia. Um investimento e atenção de 

aproximadamente R$ 6 milhões ao ano. 

A Sepedi tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos 

usuários, com a promoção de políticas já existentes e elaboração de novos 

projetos com as demais secretarias e sociedade, além de promover, proteger e 

assegurar os direitos das pessoas com deficiência (PcD) e do idoso. 



 

 

 

O usuário poderá encontrar na Sepedi, orientações sobre benefícios sociais e 

isenção de impostos para PcD, empregabilidade para PcD e idoso, credencial 

de transporte coletivo e cultura para PcD, carteiras de idoso e PcD, além de 

elaboração de projetos para calçada acessível, programa praia acessível, 

espaço aventura, praça sensorial e o Centro Integrado de Atenção à Pessoa 

com Deficiência e ao Idoso (Ciapi). 

A Sepedi mantém convênio com as seguintes instituições: 

 Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) “Estrela do Mar”, com 

atividades de lazer, esporte e cultura; 

 Instituto Pró+Vida “São Sebastião”, com os projetos “Arte e Lazer, com 

atividades de lazer abertas à comunidade e acolhimento de idosos; 

 Instituição Vila Vicentina, com vagas em residência institucionalizada para 

idosos independentes e semidependentes; 

 Associação Lar São Francisco que presta assistência domiciliar a idosos em 

condições de vulnerabilidade; 

 Casa de Repouso CLAM com acolhimento de idosos totalmente dependentes 

sem vínculo familiar; 

 Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano – Acalento que presta 

tratamento às pessoas com deficiência e idosos nas áreas de Terapia 

Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia com especialidade em 

Equoterapia e Hidroterapia. 

A Sepedi fica localizada na Avenida Jorge Burihan, 10 – Jardim Jaqueira, 

telefone: 3886-3050. 
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Mais de 500 pessoas comparecem ao PAT, em Caraguatatuba, 
para concorrer a vagas em redes de farmácias e supermercados 

 

Ao todo, no decorrer do dia passaram 541 pessoas no atendimento do PAT, 

em busca de uma colocação no mercado. 

Bastou a equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) anunciar 

seleção para vários cargos numa rede de farmácia e em um supermercado da 

região norte da cidade, que às 6h de quinta-feira (7), havia mais de 50 pessoas 

esperando na fila, antes da abertura, às 8h. Ao todo, no decorrer do dia 

passaram 541 pessoas no atendimento do PAT, em busca de uma colocação 

no mercado. 

“O melhor é que, ao divulgarmos sobre as vagas dessas empresas, 

outras duas redes de farmácias e outros três supermercados da região norte 

entraram em contato conosco, também para encaminhamento de candidatos. 

Além desses, outros empregadores também nos procuraram para a seleção de 

barman, auxiliar de cozinha, empregada doméstica e caseiro”, contou o 

supervisor operacional do PAT, Allan Mattos. 

De acordo com o supervisor, foram oferecidas oportunidades para 

pessoas com ou sem experiência profissional, dependendo da função como: 

atendente e operador de caixa para farmácias e repositor, operador de caixa, 

operador de loja, açougueiro, balconista de frios e padaria para 

supermercados. A única exigência era que os interessados tivessem concluído 

o Ensino Médio. 



 

 

 

“Nos dias 11 e 12 haverá entrevistas e provas e os selecionados devem iniciar 

os trabalhos na primeira semana de dezembro”, disse Mattos. 

A estudante de Enfermagem Isabelle Pilon, 21 anos, foi candidatar-se à função 

de atendente em farmácia. “Vim para conquistar meu primeiro emprego de 

carteira assinada. Sei que a procura é alta e a oferta de empregos não 

acompanha a demanda. Gostaria que as empresas estabelecessem parcerias 

com as Faculdades, justamente para possibilitar o primeiro emprego aos 

estudantes e futuros profissionais”, sugeriu. 

Há dois anos sem emprego fixo, Mauro de Melo Rodrigues, 39 anos, está na 

disputa de uma vaga em supermercado. “Trabalhei em uma grande rede de 

supermercados. Iniciei como empacotador, fui caixa e cheguei a subgerente. 

Estou confiante em conseguir minha vaga”, afirmou. 

A gerente de Recursos Humanos, Úrsula Teixeira Carvalho, do Laticínios 

Litoral Norte, no bairro Martim de Sá, recorreu ao PAT para selecionar 

funcionários. “A parceria com o PAT facilita nosso trabalho na hora de 

contratar”, disse. 

  

PAT 

Fique de olhos nas vagas do PAT na página da Prefeitura de Caraguatatuba, à 

direita, em Principais Serviços há opção Trabalho. 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. Endereço: Rua Taubaté, 520, bairro 

Sumaré. Telefone (12) 3882-5211. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Massaguaçu, em Caraguá, ganha Praça do Idoso e Ecoponto a 
partir da próxima semana 

 

Segundo a prefeitura, a praça servirá de ponto de encontro e acolhimento dos 

idosos, mas também para realizar eventos promovidos pela comunidade. 

 A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

entrega oficialmente na próxima terça-feira (12/11), às 17h, a Praça do Idoso e 

uma unidade do Ecoponto no bairro Massaguaçu. 

A Praça do Idoso ganha paisagismo, arborização, bancos, playground, 

acessibilidade, iluminação, lixeiras, bicicletários, mesa de jogos (damas e 

xadrez), além de aparelhos de ginástica para a Terceira Idade. 

Segundo a Prefeitura, a praça servirá de ponto de encontro e acolhimento dos 

idosos, mas também para realizar eventos promovidos pela comunidade. 

  

Ecoponto 

A Região Norte de Caraguatatuba ganhará o primeiro Ecoponto. O espaço 

servirá para receber resíduos de construção civil, móveis, 

equipamentos domésticos, sobras de poda, pneus, material de Coleta Seletiva, 

óleo de cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, baterias de equipamentos 

eletrônicos e madeiras. 

A coleta da maioria dos resíduos será diária, garantindo que o espaço esteja 

sempre limpo e organizado. O local possuirá guarita e controle de acesso, que 

impedirá o descarte de materiais ou de volumes diferentes do permitido. 



 

 

 

Vale ressaltar que o Ecoponto não receberá lixo orgânico; animais mortos e lixo 

hospitalar, contaminantes e químicos. Volumes acima de 1 metro cúbico devem 

ser encaminhados para empresas recicladoras ou aterros privados licenciados. 

A instalação de Ecopontos faz parte do Plano de Resíduos 

Sólidos desenvolvido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria 

de Meio Ambiente. A cidade já conta com outros dois Ecopontos: Martim de Sá 

e Balneário Golfinhos. 
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Cessão onerosa: cidades da região devem receber R$ 57 milhões 
após megaleilão do pré-sal 

 

Valor faz parte do acordo do governo federal que previa repasse de 15% aos 

municípios. A verba recebida é para investimento em infraestrutura e 

previdência. 

 As cidades do Vale do Paraíba e região bragantina devem receber R$ 57 

milhões da União, uma fatia da verba da cessão onerosa do pré-sal. A cessão 

é a oferta do excedente de petróleo existente no pré-sal, além do estabelecido 

na exploração feita pela Petrobras e que rendeu R$ 69,9 bilhões. 

O valor faz parte do acordo do governo federal que prevê repasse de 15% aos 

municípios brasileiros. A estimativa foi feita pela Confederação Nacional de 

Municípios. 

Desde 2010 a área do pré-sal é cedida à Petrobras para a exploração de 5 

bilhões de barris de petróleo. No entanto, descobriu-se que a área é capaz de 

produzir o triplo desse volume. O governo, então, abriu um megaleilão para 

oferecer a exploração do excedente. 



 

 

 

 

 

O megaleilão aconteceu nessa quarta-feira (6) e previa arrecadar R$ 106 

bilhões, mas terminou com R$ 69,9 bilhões. A previsão inicial era de que a 

injeção no Vale do Paraíba, Litoral Norte e região Bragantina superasse os R$ 

100 milhões, caso fossem arrematadas todas as áreas. Das quatro áreas 

previstas no leilão, apenas duas tiveram ofertas. 

O acordo de cessão previa a partilha do ganho total com 15% do repasse para 

os municípios brasileiros. O valor seria um respiro e entrou como verba não 

carimbada -- como nos royalties em que há limitação de porcentagem por área, 



 

 

 

como educação. A verba recebida seria para investimento em infraestrutura e 

previdência. 

Das 46 cidades, o maior valor está com São José dos Campos, Taubaté, 

Jacareí e Bragança Paulista e Pindamonhangaba, que ficaram cada uma com 

pouco mais de R$ 3 milhões. Seguidas de Atibaia, Caçapava, Caraguatatuba, 

Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, São Sebastião e Ubatuba, que ficaram com 

uma fatia na casa dos R$ 2 milhões. 

Já Bom Jesus dos Perdões, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Ilhabela, 

Piracaia, Potim e Tremembé receberam pouco mais de R$ 1 milhão. As demais 

cidades ficaram com fatias menores, variando entre R$ 500 e R$ 800 mil. Os 

valores não são distribuídos igualmente porque o cálculo leva em consideração 

o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de cada cidade, o que varia. 
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Teatro Mario Covas em Caraguá recebe VI Mostra Cultural de 

Cinema da Escola 

O glamour hollywoodiano chega ao Teatro Mario Covas (TMC), nesta segunda-
feira (11), a partir das 19h, com a VI Mostra Cultural de Cinema da Escola, 
realizada pela Escola Estadual Colônia dos Pescadores em parceria com a 
Prefeitura Municipal e a Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba. 

Em sua 6ª edição, o projeto, que tem como proposta a produção de curta-
metragem, foi desenvolvido pelos alunos dos 3ºs anos B, C, D e E com a 
temática ‘As mil e umas histórias de Maurício de Sousa – Turma da Mônica 
jovem’. 

São quatro filmes, ‘Um Dia de Agito’, ‘O Segredo do Acampamento’, ‘Jogos 
Mortíferos’ e ‘Baile à Fantasia’ com produção, edição, roteiro produzido pelos 
alunos que irão disputar uma estatueta dourada do Oscar nas categorias: 
Melhor Produtor Artístico; Diretor; Atriz; Roteirista; Fotografia; Maquiagem; 
Ator; Cenário; Figurino e Editor Técnico. 

A mostra é uma idealização do professor de Artes José Antonio Carrera Pereira 
e da professora de Língua Portuguesa Sônia Antunes e tem como objetivo 
finalizar o ciclo de estudos dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, 
trabalhando todas as habilidades e competências vividas durante sua vida 
escolar, além de utilizar recursos da tecnologia a favor do aprendizado dos 
estudantes. 

Segundo Carrera, a mostra é algo que agrada muito os alunos que esperam 
sempre ansiosos para participar. Ele afirma que, “ver a forma como eles se 
dispõem a trabalhar e a vontade de concluir o projeto é algo incrível”. 

Participarão, ainda, convidados especiais que entregarão as estatuetas aos 
alunos em uma noite mais do que especial de gala com seus convidados, pais 
e amigos para prestigiar. 
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Câmara de Caraguá realiza audiências públicas para discussão da LOA de 

2020 
 

As audiências públicas para explanação e debate do projeto de lei 61/19, do 
Poder Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do município de 
Caraguatatuba para o exercício de 2020, estão marcadas para os dias 11 
(segunda-feira) e 14 de novembro (quinta-feira), às 18h30, na Câmara 
Municipal. Membros da Prefeitura Municipal estarão presentes para darem 
maiores informações sobre o orçamento do próximo ano e esclarecer as 
dúvidas dos Vereadores e da população, que terá a oportunidade de participar 
do debate, com perguntas e sugestões. 

O orçamento previsto para o ano que vem é de R$ 936.636.433,00. A 
Secretaria de Educação trabalhará com orçamento de R$ 234.423.873,00; 
Saúde R$ 162.082.796,00 e Obras R$ 147.144,725,00. O projeto da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) estima as receitas e fixa as despesas da Prefeitura 
de Caraguatatuba para o exercício seguinte, observando as prioridades 
contidas no Plano Plurianual (PPA) e as metas previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). 

Como comparativo, neste ano de 2019 o município de Caraguatatuba teve um 
orçamento de R$ 724.730.649,00. O projeto da LOA 2020 pode ser acessado 
no site da Câmara Municipal, através do link:  
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/loa_2020_protocolada.pdf 
 
Fonte/foto: CMC 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/loa_2020_protocolada.pdf
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Mais de 500 pessoas comparecem ao PAT de Caraguá para 

concorrer a vagas em redes de farmácias e supermercados 
 

Bastou a equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) anunciar 
seleção para vários cargos numa rede de farmácia e em um supermercado da 
região norte da cidade, que às 6h de quinta-feira (7), havia mais de 50 pessoas 
esperando na fila, antes da abertura, às 8h. Ao todo, no decorrer do dia 
passaram 541 pessoas no atendimento do PAT, em busca de uma colocação 
no mercado. 

“O melhor é que, ao divulgarmos sobre as vagas dessas empresas, outras 
duas redes de farmácias e outros três supermercados da região norte entraram 
em contato conosco, também para encaminhamento de candidatos. Além 
desses, outros empregadores também nos procuraram para a seleção de 
barman, auxiliar de cozinha, empregada doméstica e caseiro”, contou o 
supervisor operacional do PAT, Allan Mattos. 

De acordo com o supervisor, foram oferecidas oportunidades para pessoas 
com ou sem experiência profissional, dependendo da função como: atendente 
e operador de caixa para farmácias e repositor, operador de caixa, operador de 
loja, açougueiro, balconista de frios e padaria para supermercados. A única 
exigência era que os interessados tivessem concluído o Ensino Médio. 

“Nos dias 11 e 12 haverá entrevistas e provas e os selecionados devem iniciar 
os trabalhos na primeira semana de dezembro”, disse Mattos. 

A estudante de Enfermagem Isabelle Pilon, 21 anos, foi candidatar-se à função 
de atendente em farmácia. “Vim para conquistar meu primeiro emprego de 
carteira assinada. Sei que a procura é alta e a oferta de empregos não 
acompanha a demanda. Gostaria que as empresas estabelecessem parcerias 
com as Faculdades, justamente para possibilitar o primeiro emprego aos 
estudantes e futuros profissionais”, sugeriu. 

Há dois anos sem emprego fixo, Mauro de Melo Rodrigues, 39 anos, está na 
disputa de uma vaga em supermercado. “Trabalhei em uma grande rede de 



 

 

 

supermercados. Iniciei como empacotador, fui caixa e cheguei a subgerente. 
Estou confiante em conseguir minha vaga”, afirmou. 

A gerente de Recursos Humanos, Úrsula Teixeira Carvalho, do Laticínios 
Litoral Norte, no bairro Martim de Sá, recorreu ao PAT para selecionar 
funcionários. “A parceria com o PAT facilita nosso trabalho na hora de 
contratar”, disse. 

PAT 
Fique de olhos nas vagas do PAT na página da Prefeitura de Caraguatatuba, 
www.caraguatatuba.sp.gov.br à direita, em Principais Serviços há opção 
Trabalho. 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. Endereço: 
Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. Telefone (12) 3882-5211. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 09/11/2019 
Editoria: Entretenimento 

Veículo: Portal Caiçara 

 
Caraguá: Camerata de Cordas da Fundacc se apresenta no 

Hotel Atlântico Sul neste sábado 
 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, em parceria 
com o Hotel Atlântico Sul, preparou uma programação recheada de atrações 
musicais durante o mês de novembro, em comemoração ao Mês da Música. 

A primeira apresentação fica por conta da Camerata de Cordas da Fundacc, 
que sobe ao palco do auditório do Atlântico Sul neste sábado (9), às 20h. O 
show é livre para todos os públicos e os ingressos podem ser adquiridos no 
local por R$ 20. 

Formada em 2009, por meio das Oficinas Culturais de Música da Fundacc, a 
Camerata de Cordas serve como continuação e aperfeiçoamento para os 
alunos das oficinas e do Projeto Guri. São 14 integrantes com faixa etária livre 
que tocam violino, viola clássica, violoncelo e contrabaixo. 

Em seu repertório peças dos compositores Vivaldi, Händel e do brasileiro Villa 
Lobos poderão ser apreciadas pelo público. 

Serviço 

Apresentação da Camerata de Cordas da Fundacc 

Dia: 9/11, sábado 

Hora: às 20h 

Ingressos: R$ 20 

Local: Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, 77, Centro (Hotel Atlântico Sul) 

Mais Informações: (12) 3897-5660 

Fonte: Fundacc 

Foto: JC Curtis/Fundacc 
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Veículo: Portal Caiçara 

Caraguá: Teatro Mario Covas recebe VI Mostra Cultural de 

Cinema da Escola 
 

O glamour hollywoodiano chega ao Teatro Mario Covas (TMC), nesta segunda-
feira (11), a partir das 19h, com a VI Mostra Cultural de Cinema da Escola, 
realizada pela Escola Estadual Colônia dos Pescadores em parceria com a 
Prefeitura Municipal e a Fundacc – Fundação Educacional  e Cultural de 
Caraguatatuba. Em sua 6ª edição, o projeto, que tem como proposta a 
produção de curta-metragem, foi desenvolvido pelos alunos dos 3ºs anos B, C, 
D e E com a temática ‘As mil e umas histórias de Maurício de Sousa – Turma 
da Mônica jovem’. 

São quatro filmes, ‘Um Dia de Agito’, ‘O Segredo do Acampamento’, ‘Jogos 
Mortíferos’ e ‘Baile à Fantasia’ com produção, edição, roteiro produzido pelos 
alunos que irão disputar uma estatueta dourada do Oscar nas categorias: 
Melhor Produtor Artístico; Diretor; Atriz; Roteirista; Fotografia; Maquiagem; 
Ator; Cenário; Figurino e Editor Técnico. 

A mostra é uma idealização do professor de Artes José Antonio Carrera Pereira 
e da professora de Língua Portuguesa Sônia Antunes e tem como objetivo 
finalizar o ciclo de estudos dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, 
trabalhando todas as habilidades e competências vividas durante sua vida 
escolar, além de utilizar recursos da tecnologia a favor do aprendizado dos 
estudantes. 

Segundo Carrera, a mostra é algo que agrada muito os alunos que esperam 
sempre ansiosos para participar. Ele afirma que, “ver a forma como eles se 
dispõem a trabalhar e a vontade de concluir o projeto é algo incrível”. 



 

 

 

Participarão, ainda, convidados especiais que entregarão as estatuetas aos 
alunos em uma noite mais do que especial de gala com seus convidados, pais 
e amigos para prestigiar. 

Fonte: Fundacc 
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Polícia Rodoviária indica redução de atropelamentos na 

Serrinha 

Foram instalados 109 postes, com 116 luminárias de led em um trecho de 2,8 

km da Rio-Santos 

 

A Polícia Rodoviária Estadual informou que houve diminuição do número de 

acidentes relacionados a atropelamentos na Serrinha do Jetuba, na região 

norte de Caraguatatuba, após o projeto de iluminação do trecho da Rio-Santos. 

O comandante da Polícia Rodoviária em Caraguatatuba, tenente James 

Aparecido de Godoi, confirma que os chamados de ocorrência, principalmente 

envolvendo pedestres e ciclistas, reduziu consideravelmente. 

“Nossos policiais atendiam atropelamentos de forma constante e agora quase 

não temos mais esse tipo de acidente e chamado”, disse Godoi. 

Para ele, a iluminação, aliada às faixas pintadas, deixa tanto motoristas como 

pedestres e ciclistas mais atentos porque chamam atenção. “Este trecho é 

muito movimentado porque é um bairro popular e a única forma de acesso, por 

isso, dar condições melhora a própria segurança das pessoas”. 



 

 

 

A Serrinha foi iluminada em agosto de 2018 na gestão do prefeito Aguilar 

Junior e beneficia moradores dos bairros Casa Branca, Olaria, Jetuba e 

Capricórnio. 

Foram instalados 109 postes de 12 metros de altura, com 116 luminárias de led 

com potência de 143W cada em um trecho de 2,8 km. 
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Veículo: Nova Imprensa 

Homem tenta matar a família e é morto por policiais 

Crime foi registrado na madrugada deste sábado no Tinga, em Caraguatatuba 

 

Um homem foi morto neste sábado (9/11), por policiais militares, após tentar 
matar a esposa e dois filhos pequenos com uso de uma faca. Ele ainda teria 
avançado contra os PMs que atendiam a ocorrência e foi atingido por dois tiros. 

O caso foi registrado por volta da 1h30 quando a Policia Militar foi informada de 
uma agressão no bairro do Tinga, na região central de Caraguatatuba. Em 
contato com as vítimas, que estavam na casa de familiares, foi informado onde 
estava P.J.A.C., 38 anos. 

Conforme a polícia, foi tentado contato com o suspeito, mas ele teria avançado 
em direção aos PMs com uma faca, momento que efetuaram os disparos que o 
atingiram no tórax, provocando a morte no local. 

Ainda de acordo com a PM, no local onde se encontrava o suspeito havia forte 
cheiro de Gás, o que indica ele iria atear fogo na casa. 

Segundo informações, as crianças estão internadas em estado grave. 
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Tributo Legião Urbana é atração do Teatro Mario Covas na 

quinta-feira 

Espetáculo musical promete uma viagem de volta aos anos 80 e 90 

 

A quinta-feira (14), no Teatro Mario Covas (TMC), será dia de saudar uma das 
maiores bandas nacionais: Legião Urbana. O espetáculo musical em tributo à 
banda começa às 21h e promete uma viagem de volta aos anos 80 e 90 com 
os grandes sucessos que embalaram toda uma geração e ainda hoje 
conquistam o público. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos na Wizard Idiomas e no site 
Ingresso Digital pelo valor de R$ 60 inteira e R$ 30 a meia entrada. 

Formulado pela banda Monte Castelo, o tributo à Legião Urbana foi idealizado 
inicialmente pelo cantor Dario Aaron e o guitarrista Philipe Antunes. Amigos, 
músicos e profundos admiradores da obra da lendária banda de Brasília, 
ambos compartilhavam o desejo de resgatar e preservar o momento musical 
que marcou a história de suas famílias, assim também como de toda sua 
juventude. 



 

 

 

Após algumas formações, juntaram-se definitivamente ao grupo o baterista 
Denis Gonçalez e o baixista Celio Izzi, que também compartilhavam os mesmo 
ideais. 

Vindos de uma geração que não pode assistir a um show de seus ídolos, eles 
somaram seus talentos com a vontade de realizar um espetáculo que 
resgatasse no palco a essência do fenômeno do rock brasileiro dos anos 80 e 
90 e em pouco tempo desenvolveram um show marcado pela atuação e 
musicalidade eletrizante, uma grande sintonia com o público e um repertório 
que abrange as diversas fases da discografia da Legião Urbana e dos 
trabalhos do seu líder. 

Legião Urbana 

Legião Urbana é uma banda de rock brasileira fundada em 1982 na cidade de 
Brasília (DF) pelos integrantes Renato Russo (Voz, Letras, Teclas, Violão) e 
Marcelo Bonfá (Bateria, Percussões). O grupo também contou com Dado Villa-
Lobos (Guitarra, Violão) e Renato Rocha (Baixo) em sua formação clássica. 

Diante do falecimento de Renato Russo em 11 de Outubro de 1996, o grupo 
encerrou suas atividades 11 dias depois. Possui uma discografia de oito álbuns 
de estúdio, três compilações e seis álbuns ao vivo, um deles sem a presença 
de Renato Russo. 

Serviço 

Tributo Legião Urbana 

Dia: 14/11, quinta-feira 

Hora: 21h 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: Wizard Idiomas e Ingresso Digital (internet) 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Telefonia e empréstimos bancários são principais reclamações 

do Procon de Caraguatatuba 

 

Relatório das atividades computou um total de 833 procedimentos formalizados 

em outubro 

 

Os atendimentos realizados no Procon da Prefeitura de Caraguatatuba no mês 
de outubro foram maiores em relação ao mês anterior. O relatório das 
atividades computou um total de 833 procedimentos formalizados, 83 registros 
a mais se comparado ao do mês de setembro. 

A principal reclamação ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor foi em 
relação à cobrança indevida de serviços de telefonia e empréstimos bancários. 
Entre os 833 procedimentos formalizados, 93 resultaram em audiências e 
desses, quatro não tiveram o comparecimento do fornecedor. 

No mês de outubro, o Procon registrou ainda 333 consultas, 24 atendimentos 
preliminares, 208 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e dessas, 
50 tornaram-se acordos. Além disso, 30 atendimentos foram extra Procon, ou 
seja, encaminhados para setores competentes e 88 cadastros de Nota Fiscal 
Paulista. 



 

 

 

Reclamação   

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 
pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso 
apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota 
fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. 

O atendimento para registro de reclamações, retorno e cadastro de Nota Fiscal 
Paulista é realizado de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h30. As audiências 
são realizadas de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h. Na sexta-feira, a 
equipe fiscaliza os locais com mais reclamações dos consumidores. O Procon 
conta com 12 funcionários. 

Serviço 

Procon de Caraguatatuba 

Av. Frei Pacífico Wagner, 908 – Centro. 

Telefone: (12) 3897-8282/ (12) 3897-8279 

Site: http://procon.caraguatatuba.sp.gov.br/ 
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Adolescente é apreendido com quase 6 kg de drogas em 

Caraguatatuba 

Ele estava dentro de um ônibus quando a PM fez abordagem 

 

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na manhã deste domingo após ser 
flagrado como quase 6 quilos de drogas dentro de um ônibus que a fazia a 
linha Pegorelli. 

O registro foi feito na altura do bairro Travessão, na região sul de 
Caraguatatuba, quando a Polícia Militar fazia operação de combate e 
prevenção a roubos em coletivos pela Rodovia Rio-Santos (SP-55). 

Os policiais militares teriam suspeitado da atitude do menor e ao verificarem as 
mochilas que estavam com ele localizaram 3 mil eppendorfs  de cocaína, 
equivalente a 4.350 kg e 375 invólucros de maconha, pesando 1.636 kg. 



 

 

 

Diante dos fatos, o jovem foi levado para a Delegacia de Policia e deve ser 
encaminhado para a  Fundação Casa. 
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Homem é morto a tiros pela PM em Caraguatatuba 

 

Segundo a Polícia Civil, após esfaquear a mulher e os filhos, homem reagiu à 

tentativa de abordagem dos PMs. Ele foi baleado com dois tiros no peito. 
 
Um homem de 38 anos foi morto a tiros em uma intervenção da Polícia Militar, 

em Caraguatatuba (SP), na madrugada deste sábado (9). Segundo o boletim 

de ocorrência, antes, o homem morto esfaqueou a mulher, os dois filhos e 

reagiu à ação da polícia. 

 

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h30 para uma ocorrência em que, 

segundo o registro, um homem teria esfaqueado uma mulher, de 31 anos, e 

dois meninos, de 4 e 8 anos. 

 

As vítimas se abrigaram na casa de um vizinho e a polícia foi até a casa da 

família, onde estava o agressor. No local, os policiais relataram que o homem 

também tentou atacá-los com uma faca. 

 

Segundo o boletim, o suspeito não teria obedecido a ordem para largar o objeto 

e, para se defender um policial efetuou dois disparos contra ele - os disparos 

atingiram o peito dele. O suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu. 

 

Também segundo o registro da ocorrência, as vítimas foram atendidas no local 

pelo Samu, mas não há informação sobre a gravidade dos ferimentos que elas 

tiveram, nem se precisaram ser hospitalizadas. 

 

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e homicídio decorrente de 

intervenção policial. 
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Adolescente é detido com quase seis quilos de droga em 

Caraguá 

 

Na mochila dele, a polícia encontrou 4,3 quilos de maconha e 1,6 quilos de 

cocaína. O jovem foi levado para a delegacia da cidade e deve ser 

encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. 

 
 
Um adolescente de 14 anos foi detido com quase seis quilos de droga no bairro 
Travessão, em Caraguatatuba (SP), na manhã deste domingo (10). 
 
O jovem estava em um ônibus do transporte público da cidade, que foi 
vistoriado pela Polícia Militar durante uma operação de combate a prevenção e 
roubos em coletivos. 
 
Na abordagem, a polícia encontrou na mochila dele cerca de três mil pinos com 
cocaína e 375 porções de maconha. No total, o adolescente transportava 4,3 
quilos de maconha e 1,6 quilos de cocaína. 
 



 

 

 

Ele foi detido e levado para a delegacia da cidade. Na próxima segunda (11) o 
jovem deve ser encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. 
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Telefone 156 tem suas operações questionadas 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba implantou em Julho deste ano o 
Sistema 156, que consiste num canal telefônico direto com o contribuinte que 
poderá fazer suas reclamações, obtendo a solução mais rápido. Grupos das 
Redes Sociais e Vereadores de oposição questionam o valor do contrato, bem 
como a sua operacionalidade. A Prefeitura respondeu parcialmente os 
questionamentos do Contra & Verso. 

O Executivo local assinou em 12 de fevereiro deste ano com Alexandre 
Gonçalves de Amorim – ME, que tem o nome de fantasia de Aja Consultoria e 
Sistemas Ltda., localizada em São José dos Campos para realizar o Sistema 
156, que tem por base colocar em funcionamento o número telefônico 156 para 
que os contribuintes possam por ele se comunicar e informar sugestões, 
reclamações, orientações e problemas do cotidiano da cidade, seja na Saúde, 
Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, Educação, Infraestrutura Urbana, dentre 
outros. Através deste canal direto o morador local informa o questionamento e 
obtêm em seguida um prazo para a solução do problema apresentado. O 
Sistema 156 está vinculado a Secretaria Municipal de Tecnologia e 
Informatização e o contrato tem valor anual de R$ 3.820 Milhões. 

Os questionamentos tiveram início com respeito ao espaçamento de tempo 
entre a assinatura e o início das atividades, ou seja, de fevereiro até julho deste 
ano. Os questionamentos continuam quando a empresa recebeu mensalidades 
pelo trabalho sem tê-lo iniciado oficialmente. Há registros de pagamentos em 
março, abril, maio e junho, no valor de R$ 318.333,33 em cada um destes 
meses. O Blog Contra & Verso solicitou a Secretaria de Comunicação cópia do 
contrato entre a Prefeitura e a Aja Consultoria e nos foi orientado a solicitar 
pelo setor de Protocolos ou o SIC – Serviço de Informações ao Cidadão. O 
Blog já requisitou documentos por canais similares e lhe foi negado o acesso.  



 

 

 

 

As dúvidas continuam quando houve um Aditamento na ordem de R$ 
1.909.999,88 em 30 de Julho através do contrato 18/2019, quando a Aja 
Consultoria alterou a sua matriz de São José para filial, estabelecendo a matriz 
em Caraguatatuba, no Escritório 14, 2º piso do Caraguá Praia Shopping. 
Outros dois Aditamentos foram realizados, em dois e 30 de Agosto, no valor 
unitário de R$ 318.333,33. Segundo a Prefeitura há possibilidade de 300 
serviços entre as várias Secretarias, além de 500 serviços oferecidos pela 
Prefeitura. 

No meio político, principalmente entre a oposição o Sistema 156 é um serviço 
muito caro que não resolve a contento as reclamações dos contribuintes. Para 
o Vereador Fernando Cuiú o sistema tem intenções eleitoreiras. “Um sistema 
caro, mal organizado e que tem como pano de fundo reunir o maior cadastro 
possível de moradores e contribuintes para difundir a atual gestão no próximo 
ano, que é eleitoral”, disse. 

O Blog Contra & Verso solicitou demanda a Secretaria Municipal de 
Comunicação (Secom) sobre o assunto. Sobre o contrato a Secom disse que o 
mesmo pode ser solicitado na Prefeitura no Setor de Protocolos ou via SIC – 
Serviço de Informação ao Cidadão -. Sobre a diferença entre a data de 
assinatura e início das operações relatou que em fevereiro o trabalho era feito 
internamente na montagem de espaço, contratações e treinamento de 
atendentes e que o atendimento ao público foi iniciado em junho. Sobre os 
pagamentos feitos no mesmo período a Secom informou que os pagamentos 
são feitos mediante o acordado em contrato. Quanto aos atendimentos feitos a 
partir de 11 de julho, data oficial que o Prefeito anunciou o início das atividades, 
a Prefeitura informou que até 30 de setembro foram 2.444 protocolos criados 
pelo 156 e que destes, 77% das demandas foram resolvidas. Os setores que 
mais se destacaram neste período foram mais de 50% nos Serviços Públicos 
(limpeza urbana) e Urbanismo (fiscalização). Finalizando, quanto aos 
Aditamentos a Secom conta que ocorreu apenas um aditamento datado de 30 
de julho onde houve a alteração do CNPJ da sede para o CNPJ da filial com 
endereço em Caraguatatuba e assim recolher o ISS nesta cidade. 
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Veículo: O Vale 

Preço da cesta básica cai 0,75% no Vale do Paraíba em 

outubro, diz Nupes 

 

 

É a sexta queda consecutiva no valor da cesta em 2019; cebola, cenoura e 

mamão ficaram mais baratos 

O preço da cesta básica no Vale do Paraíba caiu -0,75% em outubro, sexto 
recuo consecutivo no valor neste ano. 

A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas 
Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté). 

O preço médio da cesta com 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de 
limpeza e cinco de higiene pessoal, caiu de R$ 1.629,27 em setembro para R$ 
1.616,97, em outubro. 

“A consequência da redução no preço da cesta básica e a manutenção no valor 
do salário mínimo no período podem favorecer outros gastos das famílias, 
como transporte, saúde, educação, lazer”, avaliou o Nupes. 

Segundo órgão, mesmo com as variações negativas da cesta básica nos 
últimos seis meses, as variações acumuladas em 2019 e nos últimos 12 meses 
indicam inflação de 3,18% e de 3,87%, respectivamente. 



 

 

 

Em outubro, os produtos que mais caíram de preço no Vale do Paraíba foram 
cebola (-18,67%), cenoura (-17,91%) e mamão (-8,17%). 

Na contramão, outros itens subiram de preço, como abobrinha (+8,89%), carne 
- acém (+5,52%) e feijão (+4,17%). 

Campos do Jordão registrou a cesta básica mais barata da região em outubro, 
com R$ 1.609,76. A mais cara é a de Caçapava, com R$ 1.626,44, depois a de 
Taubaté (R$ 1.617,70) e a de São José dos Campos (R$ 1.613,97). 

LITORAL NORTE. 

O preço da cesta básica alimentar no Litoral Norte caiu 1,54% em outubro, em 
média, na comparação com setembro, segundo pesquisa do Centro 
Universitário Módulo. 

É a quarta queda consecutiva no valor da cesta, que tem 13 produtos básicos 
de alimentação. 

O valor médio da cesta caiu para R$ 401,42 no Litoral Norte, com R$ 403,64 
em Caraguatatuba (-1,22%) e R$ 399,20 em Ubatuba (-1,87%). 

Nos últimos 12 meses, na comparação entre outubro de 2019 e 2018, o preço 
da cesta caiu 2,92% no Litoral Norte --custava R$ 413,48 há um ano, com -
5,27% em Ubatuba e -0,50%, em Caraguatatuba. 

Os produtos que mais caíram de preço no Litoral Norte foram tomate (-
23,41%), leite (-18,71%) e farinha (-7,6%). Subiram o feijão (+10,81%), o 
açúcar (+10,48%) e o óleo (+7,23%). 
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Mais de 500 pessoas comparecem ao PAT para concorrer a 

vagas em redes de farmácias e supermercados 

 

Bastou a equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) anunciar 

seleção para vários cargos numa rede de farmácia e em um supermercado da 

região norte da cidade, que às 6h de quinta-feira (7), havia mais de 50 pessoas 

esperando na fila, antes da abertura, às 8h. Ao todo, no decorrer do dia 

passaram 541 pessoas no atendimento do PAT, em busca de uma colocação 

no mercado. 

“O melhor é que, ao divulgarmos sobre as vagas dessas empresas, 

outras duas redes de farmácias e outros três supermercados da região 

norte entraram em contato conosco, também para encaminhamento de 

candidatos. Além desses, outros empregadores também nos procuraram para 

a seleção de barman, auxiliar de cozinha, empregada doméstica e caseiro”, 

contou o supervisor operacional do PAT, Allan Mattos. 

De acordo com o supervisor, foram oferecidas oportunidades para 

pessoas com ou sem experiência profissional, dependendo da função como: 

atendente e operador de caixa para farmácias e repositor, operador de caixa, 

operador de loja, açougueiro, balconista de frios e padaria para 

supermercados. A única exigência era que os interessados 

tivessem concluído o Ensino Médio. 



 

 

 

“Nos dias 11 e 12 haverá entrevistas e provas e os selecionados devem iniciar 

os trabalhos na primeira semana de dezembro”, disse Mattos. 

A estudante de Enfermagem Isabelle Pilon, 21 anos, foi candidatar-se à função 

de atendente em farmácia. “Vim para conquistar meu primeiro emprego de 

carteira assinada. Sei que a procura é alta e a oferta de empregos não 

acompanha a demanda. Gostaria que as empresas estabelecessem parcerias 

com as Faculdades, justamente para possibilitar o primeiro emprego aos 

estudantes e futuros profissionais”, sugeriu. 

Há dois anos sem emprego fixo, Mauro de Melo Rodrigues, 39 anos, está na 

disputa de uma vaga em supermercado. “Trabalhei em uma grande rede de 

supermercados. Iniciei como empacotador, fui caixa e cheguei a subgerente. 

Estou confiante em conseguir minha vaga”, afirmou. 

A gerente de Recursos Humanos, Úrsula Teixeira Carvalho, do Laticínios 

Litoral Norte, no bairro Martim de Sá, recorreu ao PAT para selecionar 

funcionários. “A parceria com o PAT facilita nosso trabalho na hora de 

contratar”, disse. 

PAT 

Fique de olhos nas vagas do PAT na página da Prefeitura de 

Caraguatatuba, www.caraguatatuba.sp.gov.br  à direita, em Principais Serviços 

há opção Trabalho. 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. Endereço: 

Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. Telefone (12) 3882-5211. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Prefeitura intensifica fiscalização e autuação de 

concessionárias que deixam fios soltos em vias 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, 

intensificou a fiscalização de concessionárias de energia que utilizam postes 

em ruas da cidade. O objetivo da ação é realizar vistorias que resultem 

em multas àquelas empresas que deixam fios soltos pelas vias da cidade. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a equipe de fiscalização 

já passou por quatro setores da região central. Em um único destes setores, já 

foram feitas 31 autuações. 

Ainda de acordo com o secretário, a multa gira em torno de R$ 2.161,00 por 

obstrução, segundo o artigo 310 do Código de Postura 11/44/80; e de acordo 

com o artigo 252 que legisla sobre a depredação de calçadas. 

“Com estas ações, prezamos, não somente pela estética, mas também pela 

prevenção de acidentes”, avalia o secretário. 



 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que denúncias sobre fios soltos em 

postes da cidade podem ser feitas pela Central 156, canal direto 

de atendimento à população. 
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Loteamento Rio Marinas receberá extensão de iluminação 

pública na próxima semana 

 

Após 15 anos de congelamento no loteamento Balneário Rio Marinas, no Morro 

do Algodão, as famílias consolidadas na área, terão em breve água e luz nas 

residências. 

O primeiro passo será a iluminação. Equipe da Secretaria de Habitação, 

Secretaria de Serviços Públicos e da Engelmig Energia estiveram nesta 

semana no loteamento Balneário Rio Marinas, no Morro do Algodão para 

informar os moradores sobre a instalação de postes de iluminação pública. 

De acordo com o diretor da Secretaria de Habitação, Marcos Kinkas, a ação 

ocorrerá na próxima semana onde será feita toda extensão da rede e ligação 

legalizada em todas as residências e familiares que ali residem. 
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Trabalho de limpeza em praias e trilhas é intensificado em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba intensificou a limpeza de praias e as trilhas 

no Camaroeiro, Brava, Garcês, Freira e acesso ao Morro do Santo Antônio. 

Todo o trabalho é feito pela equipe da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), 

com apoio da empresa terceirizada Pioneira. A limpeza de praias já é feita 

periodicamente durante todo o ano. As demais praias da cidade também 

receberão os trabalhos após a finalização destas. 

No total, a equipe da Pioneira trabalha com 15 funcionários somente na 

limpeza de praias contando com o apoio de um trator roçadeira e duas 

varredeiras mecânicas para orla da praia. 
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Cobrança indevida de telefonia e empréstimos bancários são 

maiores reclamações do Procon 

 

Os atendimentos realizados no Procon da Prefeitura de Caraguatatuba no mês 

de outubro foram maiores em relação ao mês anterior. O relatório das 

atividades computou um total de 833 procedimentos formalizados, 83 registros 

a mais se comparado ao do mês de setembro. 

A principal reclamação ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor foi em 

relação à cobrança indevida de serviços de telefonia e empréstimos bancários. 

Entre os 833 procedimentos formalizados, 93 resultaram em audiências e 

desses, quatro não tiveram o comparecimento do fornecedor. 

No mês de outubro, o Procon  registrou ainda 333 consultas, 24 atendimentos 

preliminares, 208 cartas de informações preliminares (CIP’s) emitidas e dessas, 

50 tornaram-se acordos. Além disso, 30 atendimentos foram extra Procon, ou 

seja, encaminhados para setores competentes e 88 cadastros de Nota Fiscal 

Paulista. 



 

 

 

Reclamação – Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer 

ao órgão pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É 

preciso apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, 

como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. 

O atendimento para registro de reclamações, retorno e cadastro de Nota Fiscal 

Paulista é realizado de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h30. As audiências 

são realizadas de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h. Na sexta-feira, a 

equipe fiscaliza os locais com mais reclamações dos consumidores. O Procon 

conta com 12 funcionários. 

Serviço 

Procon de Caraguatatuba 

Av. Frei Pacífico Wagner, 908 – Centro. 

Telefone: (12) 3897-8282/ (12) 3897-8279 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza nova ação conjunta de 

abordagem social com moradores de rua 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realizou mais uma ação concentrada de 

abordagem social com a população adulta em situação de rua. 

A ação foi coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania e contou com a participação de representantes da Secretaria de 

Urbanismo, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Mobilidade Urbana 

e Proteção ao Cidadão e equipe da Atividade Delegada. 

O grupo se reuniu no Batalhão da Polícia Militar de onde saíram para pontos 

considerados críticos, onde há aglomeração de andarilhos aliado ao consumo 

de entorpecentes. 

Os locais visitados nesta quinta-feira são os considerados mais graves. O 

secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Jonas Fontes, explica 

que além de realizar a abordagem social dessas pessoas, verificando seu 

estado de saúde, o motivo de estarem ali e encaminhá-las para uma tentativa 

de reinserção social, a ação também é preventiva. “Buscamos evitar que 



 

 

 

aqueles locais venham se tornar um ponto cativo de concentração de 

moradores de rua”, disse. 

A força-tarefa encaminhou cinco moradores para a Casa Transitória Luz do 

Caminho onde foram recebidos por uma equipe especializada, que tem a 

missão de acolhê-los, realizar um diagnóstico de sua situação social. Além 

desses, outros oito moradores aceitaram ajuda com transporte para retornarem 

às suas cidades de origem. 

Caraguatatuba realiza desde 2017 a campanha permanente “Não dê esmola, 

dê futuro”. A campanha faz parte da política pública de Proteção Social 

Especial do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, que visa a garantia 

de direitos da população em situação de vulnerabilidade pessoal e social. 

O objetivo da campanha é orientar a população local, temporária (turistas) e as 

instituições sociais que desenvolvem projetos e atendimento junto à população 

em situação de rua, para que não deem dinheiro ou comida, mas acionem as 

equipes de abordagem que tomarão providências adequadas. 

Serviço: 

Casa Transitória Luz do Caminho 

Rua: Banco Itaú, 201 – Porto Novo | Telefone: (12) 3887-6287 

 CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência Social 

Rua: Senador Feijó, n. 165 – Jardim Aruan | Telefone: (12) 3882-5236 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 10/11/2019 
Editoria: Geral 

Veículo: Repórter Litoral 

 

Massaguaçu ganha Praça do Idoso e Ecoponto a partir da 

próxima semana 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

entrega oficialmente na próxima terça-feira (12/11), às 17h, a Praça do Idoso e 

uma unidade do Ecoponto no bairro Massaguaçu. 

A Praça do Idoso ganha paisagismo, arborização, bancos, playground, 

acessibilidade, iluminação, lixeiras, bicicletários, mesa de jogos (damas e 

xadrez), além de aparelhos de ginástica para a Terceira Idade. 

Segundo a Prefeitura, a praça servirá de ponto de encontro e acolhimento dos 

idosos, mas também para realizar eventos promovidos pela comunidade. 



 

 

 

  

Ecoponto 

A Região Norte de Caraguatatuba ganhará o primeiro Ecoponto. O espaço 

servirá para receber resíduos de construção civil, móveis, 

equipamentos domésticos, sobras de poda, pneus, material de Coleta Seletiva, 

óleo de cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, baterias de equipamentos 

eletrônicos e madeiras. 

A coleta da maioria dos resíduos será diária, garantindo que o espaço esteja 

sempre limpo e organizado. O local possuirá guarita e controle de acesso, que 

impedirá o descarte de materiais ou de volumes diferentes do permitido. 

Vale ressaltar que o Ecoponto não receberá lixo orgânico; animais mortos e lixo 

hospitalar, contaminantes e químicos. Volumes acima de 1 metro cúbico devem 

ser encaminhados para empresas recicladoras ou aterros privados licenciados. 

A instalação de Ecopontos faz parte do Plano de Resíduos 

Sólidos desenvolvido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria 

de Meio Ambiente. A cidade já conta com outros dois Ecopontos: Martim de Sá 

e Balneário Golfinhos. 
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Caraguatatuba intensifica preparativos para Operação Verão 

2019/2020 

 

Secretários e representantes de diversas pastas se reuniram na última quinta-

feira (07) para discutir ações públicas que serão desenvolvidas durante a 

temporada de verão 2019/2020 em Caraguatatuba. 

O objetivo foi reforçar as estratégias de cada setor para que este período, que 

deve reunir mais de 1 milhão de pessoas na cidade, seja bom para moradores 

e para os turistas. 

A pedido do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, os representantes das 

secretarias de Turismo, Urbanismo, Comunicação Social, Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, Fazenda e Saúde estruturam medidas relacionadas a 

quesitos como som alto, camping selvagem, animal na praia, terrenos sujos, 

ambulantes, ônibus/vans, ocupação de mesas e cadeiras nas praias, passeios 

públicos, fluxo, atividades náuticas, entre outros. 



 

 

 

“A nós caberá a fiscalização de ambulantes irregulares, venda de produtos 

proibidos como qualquer tipo de bebida alcoólica”, explica o secretário da 

Fazenda Ricardo Romera. 

A fiscalização de alimentos sem a devida autorização, terrenos sujos que 

possam trazer doenças está a cargo da Vigilância Sanitária, conforme explica o 

secretário de Saúde Amauri Toledo. 

Autorizações para a entrada e circulação de ônibus e vans de turismo estão 

com a Secretaria de Mobilidade Urbana, assim como a fiscalização para melhor 

fluidez do trânsito, respeito ao pedestre e ciclistas, entre outras ações, de 

adoro com o secretário-adjunto Hugo Leonardo. 

Já atividades náuticas na areia, som alto, animais na praia, ocupação de 

espaços na praia e passeio estão sob a tutela do secretário Wilber Cardozo, do 

Urbanismo. 

Na avaliação do secretário de Turismo Cristian Bota, a integração de todas as 

secretarias é de fundamental importância para o sucesso dessa temporada que 

prevê, ainda, eventos na Praça da Cultura (Centro), Praça de Eventos (Porto 

Novo) e outros bairros. A programação completa deve ser divulgada em breve. 
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Roupas infantis e masculinas são os itens de maior 

necessidade do Fundo Social de Caraguatatuba 

 

Durante o ano inteiro, o Fundo Social de Caraguatatuba realiza doações de 

roupas e sapatos para adultos e crianças de todos os tamanhos. Todo mês, 

mais de 3,3 mil peças são entregues às famílias encaminhadas pelos Centros 

de Referência de Assistência Social (Cras) do município. 

Prateleiras lotadas de roupas ficam à disposição no local, que são abastecidas 

com as doações da população, que diariamente entregam as peças no espaço, 

além também, de campanhas promovidas no ano, como Campanha do 

Agasalho e ações emergenciais. 

Segundo o Fundo Social com a proximidade do final do ano, 

esses encaminhamentos aumentam devido à chegada de novos moradores na 

cidade, desta forma, algumas peças específicas estão em falta. 

O Fundo Social pede que quem puder, doe roupas masculinas e infantis, 

inclusive calçados, além também de toalhas de banho. 



 

 

 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar destaca o trabalho efetivo que 

realizam com as gestantes. “Entregamos todo mês um kit enxoval, com peças 

novas adquiridas com recursos próprios ou por parcerias. Mas ainda 

precisamos atender crianças maiores. Conto com a colaboração de todos, 

nesta solidariedade de fim de ano”, disse. 

Importante destacar também a rede de solidariedade que o Fundo Social 

conquistou. Algumas pessoas que buscam as doações, quando podem, doam 

aquilo que não usam, como é o caso da Amanda de Carvalho Reis. 

Ela conta que muitas vezes precisou do serviço, buscando peças para sua 

família. Mas assim que teve a oportunidade doou de volta, reabastecendo as 

prateleiras. “É gratificante poder ajudar quem me ajudou, é recompensador”, 

destacou Amanda. 
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Mais de 1,6 mil toneladas de material reciclável já foram 

recolhidos pela Coleta Seletiva em Caraguatatuba 

 

Cada vez mais Caraguatatuba busca soluções para a coleta pública do lixo e 

estratégias para a gestão de resíduos. Uma das ações mais importantes de 

cuidado com o meio ambiente é a Coleta Seletiva, que em dois anos de 

funcionamento ativo, já reaproveitou 1.680 mil toneladas de material. 

O trabalho da Coleta consiste no recolhimento de material pelo caminhão 

devidamente identificado, que passa nos bairros, de acordo com uma 

programação diária. 

Atualmente, a Coleta Seletiva atende 1.540 logradouros, cerca de 90% do 

município, contando com a participação de 7,5 mil habitantes que realizam a 

reciclagem dos materiais em suas casas. 

Para facilitar o trabalho dos coletores, evite deixar os materiais recicláveis em 

saco iguais ao da coleta municipal. Dê preferência para caixas de papelão, 

principalmente no horário próximo ao da coleta. Para garantir uma boa 

qualidade do produto, lave bem e seque antes de descartar, assim o munícipe 

evitará atração de insetos. 



 

 

 

A Coleta Seletiva recolhe, em média, 60 toneladas de lixo reutilizável por mês e 

na alta temporada esse número aumenta para 80 toneladas. A separação do 

lixo orgânico e do reciclável, além da redução de gastos para o município, gera 

emprego, por meio das cooperativas de reciclagem. 

Caraguatatuba possui duas cooperativas, situadas nos bairros Pegorelli e 

Ponte Seca. Nos locais, os materiais são triados, gerando renda aos 

cooperados e voltando para o ciclo comercial como mercadoria. 

Quer quiser saber mais sobre como separar o lixo e a programação da coleta, 

acesse: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/coletaseletiva. Dúvidas, 

informações e reclamações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3897-2530. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/coletaseletiva
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Eleição de conselheiros deliberativos e fiscais do CaraguaPrev 

terá 27 servidores 

 

A eleição para escolher os conselheiros deliberativos e fiscais do Caraguaprev, 

ocorre em 3 de dezembro (terça-feira) e terá 27 candidatos concorrendo. 

Entre os servidores que disputam as vagas, estão funcionários da Prefeitura de 

Caraguatatuba, Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 

Câmara Municipal e aposentados. 

A homologação e o nome dos candidatos estão disponíveis no Diário Oficial nº 

159 publicado nesta quinta-feira (07). 

Servidores ativos e inativos terão a oportunidade de votar em seus 

representantes nos órgãos no dia da eleição, das 10h às 16h, em urnas que 

serão colocadas na Prefeitura de Caraguatatuba, no Centro; na Secretaria de 

Serviços Públicos, no Jardim Aruan; Secretaria de Educação, no Indaiá; 

CaraguaPrev, no Centro; e Câmara Municipal, no Centro. 

O resultado da votação será divulgado no dia 4 de dezembro (quarta-feira) e a 

posse dos conselheiros eleitos ocorre no dia 18 de dezembro, às 16h, na sede 

da entidade. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/11/Edital_159.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/11/Edital_159.pdf


 

 

 

Remuneração – Os conselheiros fiscais e deliberativos titulares recebem 

uma gratificação equivalente a 50% da menor referência salarial dos 

servidores efetivos do Município, após aprovação em exame de certificação 

profissional (CPA-10) da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA). 

Mais detalhes sobre escolha dos conselheiros deliberativos e fiscais estão 

disponíveis no edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Caraguatatuba no dia 17 de outubro, no 

link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2019/10/Edital_146.pdf (Edital 146/págs. 11, 12 e 13). 

O CaraguaPrev fica Av. Prestes Maia, 302 – Centro (em frente ao Fisk). Mais 

informações pelos telefones (12) 3883-3252/ 3883-3480 ou no 

site http://www.caraguaprev.sp.gov.br. 

CONFIRA OS CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO DO 

CARAGUAPREV 

Nome do (a) Servidor (a)/ 

Prefeitura Municipal, 

Fundacc e CaraguaPrev 

Matrícula Cargo Efetivo Nome na Cédula de Votação 

Werley da Silva Fernandes 8.555 Motorista Werley Motorista da Saúde 

Carmen Luiza Ramos da 

Silva 

17.359 Agente 

Administrativo 

Carmen Luiza 

Gladys Sylvia Costa 

Toledano Correia Lima 

2.807 Bióloga Gladys 

Márcia Denise Gusmão 

Coelho 

2.726 Assistente Social Marcinha – Assistente Social 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/10/Edital_146.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/10/Edital_146.pdf
http://www.caraguaprev.sp.gov.br/


 

 

 

Silvia dos Santos da Silva 5.887 Fiscal de Trânsito Silvia do Trânsito 

Luana Moussalli Forcioni 

Guedes 

22.041 Agente 

Administrativo 

Luana Guedes – 

CARAGUAPREV/SEPEDI 

Mariana Estella Cestari Lese 8.747 Psicóloga Mariana Cestari 

Ana Paula Pueyo de Lima 13.515 PEBI – Educação 

Infantil 

Ana Paula Pueyo 

Ivone Cardoso Vicente 

Alfredo 

15.377 Professor 

Adjunto I 

Ivone Alfredo 

Diego Passos Nascimento 13.698 Agente 

Administrativo 

Diego da Educação 

Marcus da Costa Nunes 

Gomes 

7.548 Tec. Segurança 

do Trabalho 

Marcus BOB 

Ivy Monteiro Malerba 14.865 Terapeuta 

Ocupacional 

Ivy Malerba 

Rose Ellen de Oliveira Faria 15.403 Agente 

Administrativo 

Rose 

  

  



 

 

 

Nome do (a) Servidor (a)/ Câmara de 

Caraguatatuba 

Matrícula Cargo Efetivo Nome na Cédula de 

Votação 

Rosemeire Maria de Jesus 26 Agente 

Parlamentar 

Rose da Câmara 

José Mario da Silva 05 Supervisor 

Técnico 

Zé Mario 

  

  

Servidores Inativos – 

Aposentados 

Matrícula Cargo Nome na Cédula de 

Votação 

Vera Lucia Magalhães Reis Albok 206 Aposentada Verinha Albok 

Rosana Maria Nunes de Almeida 374 Aposentada Rosana Educação 

Gilceli de Oliveira Ubina 499 Aposentada Gil – Aposentada 

  

CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV 

 Matrícula Cargo Efetivo Nome na Cédula de 

Votação 

Adriana Zambotto 3.078 Agente Administrativo Adriana Zambotto 

(SOCIAL) 



 

 

 

Solange Helena Soares 

Ribeiro 

7.090 Adjunto II Prof.ª Sol Soares 

Benedita Auxiliadora de 

Morais 

8.823 Técnica em Radiologia Auxiliadora – Pró Mulher 

Marcia Regina Paiva Silva 

Rossi 

6.103 PEB I Márcia Paiva 

Cristiano Paulo Silva 2.865 Eletricista Cristiano Paulo – SEPEDI 

Suelen Cristina de Oliveira 18.596 PEB – Ensino 

Fundamental 
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Tribunal de Contas do Estado aprova contas de 2017 da 

Prefeitura de Caraguatatuba 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou em sessão 

realizada em 5 de novembro as contas de 2017 da administração do atual 

prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 
 

Os pareceres foram favoráveis e os conselheiros aprovaram as contas por 

unanimidade, seguindo o voto do relator, Conselheiro Dimas Ramalho. 
 
Segundo ele, o parecer favorável às contas municipais está fundamentado na 

existência de equilíbrio orçamentário financeiro do Município de 

Caraguatatuba, “apontando que os gastos com saúde e educação estão 

dentro do previsto na legislação”. 

 
De acordo com o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, isso é resultado 

do trabalho sério e transparente que realizamos frente à gestão pública da 
cidade. 
 

“É preciso saber administrar as prioridades dos munícipes e investir no 
que realmente impacta na vida da população, tudo com muita 
responsabilidade fiscal. Hoje Caraguatatuba é referência com relação às 
contas públicas”, destacou. 
 

Índice Firjan 2017/2018 
 
Pelo segundo ano consecutivo a cidade de Caraguatatuba foi classificada 

como “Gestão de Excelência” pelo 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. 
 

Em 2017a cidade alcançou o índice de 0,8413 ponto e neste ano a 0,8443 de 
pontuação geral. 
 

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 indicam “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 apontam 
“Gestão Crítica”. 
 

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. 
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Caraguá pode abrir concurso com 100 vagas na área da 

educação em 2020 

 
Cargos são para nível superior e os salários irão variar de R$ 2.839,74 e R$ 

2.490,72 

  

A Prefeitura de Caraguatatuba pode abrir em 2020 um concurso público para a 

criação de 100 vagas para a contratação de psicopedagogo e professor 

bilíngue de libras. Serão 50 vagas para cada cargo que exigem nível superior. 

Os salários variam R$ 2.839,74 e R$ 2.490,72, respectivamente. 

A abertura do concurso será possível após a aprovação do projeto de lei na 

Câma Municipal que permite a prefeitura criar os postos. O texto foi votado na 

última segunda-feira (4). No entanto, a prefeitura não tem uma data definida 

para lançar o edital. Segundo a Secretaria de Educação, essa conclusão deve 

acontecer depois das inscrições para o ano letivo de 2020, quando será 

possível verificar a real demanda do município.  

Para professor de libras da educação básica, o salário inicial será de R$ 

2.490,72 e carga horária de 30h/semanais. O preenchimento do cargo exige 

cursos de graduação com Licenciatura Plena em Libras ou curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia, com pós-graduação em Libras, com no 

mínimo 600 horas e prova prática, em ambos os casos. 

Para psicopedagogo institucional o salário inicial será de R$ 2.839,74 e jornada 

de 40h/semanais. A carreira requer aprovação em concurso público e 

Licenciatura Plena em Psicopedagogia ou graduação com Licenciatura Plena 



 

 

 

em Pedagogia; Psicologia ou Fonoaudiologia com pós-graduação em 

Psicopedagogia Institucional, com carga horária mínima de 360h. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 08/11/2019 
Editoria: Litoral 

Veículo: Gazeta de SP 

 

Massaguaçu, em Caraguatatuba, ganha Praça do Idoso e 

Ecoponto 

 

Praça será palco de eventos da comunidade; Ecoponto é o 3º da cidade e o 1º 

da Região Norte 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba entrega oficialmente na próxima terça-feira (12), 
às 17h, a Praça do Idoso e uma unidade do Ecoponto no bairro Massaguaçu. A 
ação será realizada por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

A Praça do Idoso passa a contar com paisagismo, arborização, bancos, 
playground, acessibilidade, iluminação, lixeiras, bicicletários, mesa de jogos 
(damas e xadrez), além de aparelhos de ginástica para a terceira idade. 

Segundo a prefeitura, a praça servirá de ponto de encontro e acolhimento dos 
idosos, mas também para realizar eventos promovidos pela comunidade. 

ECOPONTO 

A região norte de Caraguatatuba ganhará o seu primeiro Ecoponto. O espaço 
servirá para receber resíduos de construção civil, móveis, equipamentos 
domésticos, sobras de poda, pneus, material de coleta seletiva, óleo de 



 

 

 

cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, baterias de equipamentos eletrônicos e 
madeiras. 

A coleta da maioria dos resíduos será diária, garantindo que o espaço esteja 
sempre limpo e organizado. O local possuirá guarita e controle de acesso, que 
impedirá o descarte de materiais ou de volumes diferentes do permitido. 

O Ecoponto não receberá lixo orgânico, animais mortos e lixo hospitalar, 
contaminantes e químicos. Volumes acima de 1 metro cúbico devem ser 
encaminhados para empresas recicladoras ou aterros privados licenciados. 

A instalação de Ecopontos faz parte do Plano de Resíduos Sólidos 
desenvolvido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente. A cidade já conta com outros dois Ecopontos: Martim de Sá e 
Balneário Golfinhos. 
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Teatro Mario Covas recebe VI Mostra Cultural de Cinema da 

Escola 

O glamour hollywoodiano chega ao Teatro Mario Covas (TMC), nesta segunda-
feira (11), a partir das 19h, com a VI Mostra Cultural de Cinema da Escola, 
realizada pela Escola Estadual Colônia dos Pescadores em parceria com a 
Prefeitura Municipal e a Fundacc – Fundação Educacional  e Cultural de 
Caraguatatuba. 

Em sua 6ª edição, o projeto, que tem como proposta a produção de curta-
metragem, foi desenvolvido pelos alunos dos 3ºs anos B, C, D e E com a 
temática ‘As mil e umas histórias de Maurício de Sousa – Turma da Mônica 
jovem’. 

São quatro filmes, ‘Um Dia de Agito’, ‘O Segredo do Acampamento’, ‘Jogos 
Mortíferos’ e ‘Baile à Fantasia’ com produção, edição, roteiro produzido pelos 
alunos que irão disputar uma estatueta dourada do Oscar nas categorias: 
Melhor Produtor Artístico; Diretor; Atriz; Roteirista; Fotografia; Maquiagem; 
Ator; Cenário; Figurino e Editor Técnico. 

A mostra é uma idealização do professor de Artes José Antonio Carrera Pereira 
e da professora de Língua Portuguesa Sônia Antunes e tem como objetivo 
finalizar o ciclo de estudos dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, 
trabalhando todas as habilidades e competências vividas durante sua vida 



 

 

 

escolar, além de utilizar recursos da tecnologia a favor do aprendizado dos 
estudantes. 

Segundo Carrera, a mostra é algo que agrada muito os alunos que esperam 
sempre ansiosos para participar. Ele afirma que, “ver a forma como eles se 
dispõem a trabalhar e a vontade de concluir o projeto é algo incrível”. 

Participarão, ainda, convidados especiais que entregarão as estatuetas aos 
alunos em uma noite mais do que especial de gala com seus convidados, pais 
e amigos para prestigiar. 
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Massaguaçu ganha Praça do Idoso e Ecoponto nesta terça-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 
entrega oficialmente nesta terça-feira (12), às 17h, a Praça do Idoso e uma 
unidade do Ecoponto no bairro Massaguaçu. 

A Praça do Idoso ganha paisagismo, arborização, bancos, playground, 
acessibilidade, iluminação, lixeiras, bicicletários, mesa de jogos (damas e 
xadrez), além de aparelhos de ginástica para a Terceira Idade. 

Segundo a Prefeitura, a praça servirá de ponto de encontro e acolhimento dos 
idosos, mas também para realizar eventos promovidos pela comunidade. 

Ecoponto 

A Região Norte de Caraguatatuba ganhará o primeiro Ecoponto. O espaço 
servirá para receber resíduos de construção civil, móveis, 
equipamentos domésticos, sobras de poda, pneus, material de Coleta 
Seletiva, óleo de cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, baterias de 
equipamentos eletrônicos e madeiras. 

A coleta da maioria dos resíduos será diária, garantindo que o espaço esteja 
sempre limpo e organizado. O local possuirá guarita e controle de acesso, 
que impedirá o descarte de materiais ou de volumes diferentes do permitido. 

Vale ressaltar que o Ecoponto não receberá lixo orgânico; animais mortos 
e lixo hospitalar, contaminantes e químicos. Volumes acima de 1 metro 
cúbico devem ser encaminhados para empresas recicladoras ou aterros 
privados licenciados. 

A instalação de Ecopontos faz parte do Plano de Resíduos 
Sólidos desenvolvido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente. A cidade já conta com outros dois Ecopontos: 
Martim de Sá e Balneário Golfinhos. 
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Após esfaquear esposa e filhos, homem é morto ao atentar 

contra a vida de policiais militares em Caraguatatuba 

 

Sábado (08), por volta de 01h30 chegou ao conhecimento de policiais militares 

em patrulhamento pelas ruas via COPOM, que um homem teria esfaqueado a 

esposa e dois filhos no bairro do Tinga em Caraguatatuba. No local, os policiais 

fizeram contato com as vítimas, esposa e duas crianças que se refugiaram na 

casa de vizinhos (parentes), que informaram que o agressor P.J.A.C. de 38 

anos estava dentro de casa. Ao chegar ao local, o homem partiu brandindo a 

faca e com a intenção de ferir os policiais, que tiveram que reagir com dois 

disparos de arma de fogo atingindo o agressor, que atingido na altura do tórax 

morreu no local. O SAMU foi acionado e o médico atestou que o homem havia 

morrido. Foi notado forte cheiro de gás na residência, indicio que o indivíduo 

tinha a intenção de atear fogo no imóvel. Ocorrência registrada na Delegacia 

de Polícia Civil de Caraguatatuba. 

Com informações da Comunicação Social do 20º BPM/I (Litoral Norte) 
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Teatro Mario Covas recebe Tributo Legião Urbana na próxima 

quinta-feira 

 

A quinta-feira (14), no Teatro Mario Covas (TMC), será dia de saudar uma das 

maiores bandas nacionais: Legião Urbana. O espetáculo musical em tributo à 

banda começa às 21h e promete uma viagem de volta aos anos 80 e 90 com 

os grandes sucessos que embalaram toda uma geração e ainda hoje 

conquistam o público. 
Os ingressos para o show podem ser adquiridos na Wizard Idiomas e no site 
Ingresso Digital pelo valor de R$ 60 inteira e R$ 30 a meia entrada. 

Formulado pela banda Monte Castelo, o tributo à Legião Urbana foi idealizado 
inicialmente pelo cantor Dario Aaron e o guitarrista Philipe Antunes. Amigos, 
músicos e profundos admiradores da obra da lendária banda de Brasília, 
ambos compartilhavam o desejo de resgatar e preservar o momento musical 
que marcou a história de suas famílias, assim também como de toda sua 
juventude. Após algumas formações, juntaram-se definitivamente ao grupo o 
baterista Denis Gonçalez e o baixista Celio Izzi, que também compartilhavam 
os mesmo ideais. 

Vindos de uma geração que não pode assistir a um show de seus ídolos, eles 
somaram seus talentos com a vontade de realizar um espetáculo que 
resgatasse no palco a essência do fenômeno do rock brasileiro dos anos 80 e 
90 e em pouco tempo desenvolveram um show marcado pela atuação e 
musicalidade eletrizante, uma grande sintonia com o público e um repertório 
que abrange as diversas fases da discografia da Legião Urbana e dos 
trabalhos do seu líder. 



 

 

 

Legião Urbana 

Legião Urbana é uma banda de rock brasileira fundada em 1982 na cidade de 
Brasília (DF) pelos integrantes Renato Russo (Voz, Letras, Teclas, Violão) e 
Marcelo Bonfá (Bateria, Percussões). O grupo também contou com Dado Villa-
Lobos (Guitarra, Violão) e Renato Rocha (Baixo) em sua formação clássica. 

Diante do falecimento de Renato Russo em 11 de Outubro de 1996, o grupo 
encerrou suas atividades 11 dias depois. Possui uma discografia de oito álbuns 
de estúdio, três compilações e seis álbuns ao vivo, um deles sem a presença 
de Renato Russo. 

Serviço 

Tributo Legião Urbana 

Dia: 14/11, quinta-feira 

Hora: 21h 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: Wizard Idiomas e Ingresso Digital (internet) 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Adolescente é surpreendido pela PM com quase 6 kg de drogas 

em ônibus da linha Pegorelli em Caraguatatuba 
 

Neste domingo (10), por volta das 11h, durante operação da Polícia Militar na 
região sul de Caraguatatuba, visando combate e prevenção a roubos em 
coletivos pela SP-55, próximo ao bairro Travessão, foi realizada a abordagem 
em um ônibus que fazia a linha Pegorelli. Ao vistoriarem o interior do veículo, 
os policiais militares suspeitaram da atitude de um passageiro e fizeram a 
abordagem, sendo localizadas duas mochilas contendo cerca de 3 mil pinos 
com cocaína (4,350 kg) e 375 invólucros de maconha (1,636 kg). Total da 
apreensão: 5,986 kg. O adolescente foi apreendido juntamente com os 
entorpecentes e conduzido para o DP onde permanece a disposição da 
Justiça. 

Com informações da Comunicação Social do 20º BPM/I (Litoral Norte) 
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Dois homens são presos pela PM, sendo um procurado pela 

Justiça e outro por receptação na zona sul de Caraguatatuba 
 

Sábado (09) o motorista de um carro Honda Civic recebeu sinal para estacionar 
durante patrulhamento efetuado por equipe da Polícia Militar, em uma das ruas 
do bairro Perequê-Mirim, zona sul de Caraguatatuba. Três homens foram 
abordados no interior do veículo. Em consulta ao sistema, os policiais 
constataram que um dos suspeitos era procurado pela Justiça. Um segundo 
indivíduo foi preso acusado de crime de receptação e na posse de um aparelho 
celular que fora furtado na cidade de São Paulo. Ambos permaneceram presos 
a disposição da Justiça. 

Com informações da Comunicação Social do 20º BPM/I (Litoral Norte) 
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Telefonia e empréstimos bancários lideram reclamações no 

PROCON Caraguatatuba 

 

Os atendimentos realizados no Procon da Prefeitura de Caraguatatuba no mês 

de outubro foram maiores em relação ao mês anterior. O relatório das 

atividades computou um total de 833 procedimentos formalizados, 83 registros 

a mais se comparado ao do mês de setembro. 

A principal reclamação ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor foi em 

relação à cobrança indevida de serviços de telefonia e empréstimos bancários. 

Entre os 833 procedimentos formalizados, 93 resultaram em audiências e 

desses, quatro não tiveram o comparecimento do fornecedor. 

No mês de outubro, o Procon registrou ainda 333 consultas, 24 atendimentos 

preliminares, 208 cartas de informações preliminares (CIP’s) emitidas e dessas, 

50 tornaram-se acordos. Além disso, 30 atendimentos foram extra Procon, ou 

seja, encaminhados para setores competentes e 88 cadastros de Nota Fiscal 

Paulista. 

Reclamação – Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer 

ao órgão pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É 

preciso apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, 

como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. 

O atendimento para registro de reclamações, retorno e cadastro de Nota Fiscal 

Paulista é realizado de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h30. As audiências 

são realizadas de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h. Na sexta-feira, a 

equipe fiscaliza os locais com mais reclamações dos consumidores. O Procon 

conta com 12 funcionários. 

Serviço 

Procon de Caraguatatuba 



 

 

 

Av. Frei Pacífico Wagner, 908 – Centro. 

Telefone: (12) 3897-8282/ (12) 3897-8279 

Site: http://procon.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba 
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