
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça-feira e Quarta-feira, 12 e 13 de Novembro de 2019. 

 

Tamoios News 

Feriado 

Confira o que abre e fecha nas prefeituras no feriado prolongado 

 

Cidades 

Cerca de 137 mil veículos devem trafegar pela Tamoios durante o feriado 

 

Cidades 

Prefeituras terão treinamento para combater possível chegada de óleo vazado 

no Nordeste 

 

Cidades 

Trecho de serra da Tamoios poderá ser interditado devido as chuvas 

 

Radar Litoral 

Variedades 

Caraguá terá stand up comedy "Nói que é pobre" com Cleber Rosa no feriado 

 

Geral 

Feriado prolongado vai contar com Guardas-Vidas Temporários nas praias de 

Caraguatatuba 

 

Variedades 

Espetáculo 'Sonho Mágico' é atração do fim de semana no auditório do Módulo 

em Caraguá 

 

Polícia 

Mulher é presa com 2.250 papelotes de cocaína e maconha dentro de ônibus 

em Caraguá 

 

Geral 

Usuários da Estrada do Rio Claro reclamam de alagamento e entulho; local 

passa por serviços de drenagem, informa prefeitura 

 

Nova Imprensa 

Meteorologia 

Marinha alerta para ventania de até 74 km/h no Litoral Norte 

https://www.tamoiosnews.com.br/litoral-norte/confira-o-que-abre-e-o-que-fecha-nas-prefeituras-no-feriado-prolongado/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/cerca-de-137-m-trafegar-pela-tamoios-durante-o-feriado-prolongado/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeituras-terao-treinamento-para-combater-possivel-chegada-de-oleo-vazado-no-nordeste/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeituras-terao-treinamento-para-combater-possivel-chegada-de-oleo-vazado-no-nordeste/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/trecho-de-serra-da-tamoios-podera-ser-interditado-devido-as-chuvas/
https://radarlitoral.com.br/noticias/13554/caragua-tera-stand-up-comedy-
https://radarlitoral.com.br/noticias/13559/feriado-prolongado-vai-contar-com-guardas-vidas-temporarios-nas-praias-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/13559/feriado-prolongado-vai-contar-com-guardas-vidas-temporarios-nas-praias-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/13557/espetaculo-'sonho-magico'-e-atracao-do-fim-de-semana-no-auditorio-do-modulo-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13557/espetaculo-'sonho-magico'-e-atracao-do-fim-de-semana-no-auditorio-do-modulo-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13556/mulher-e-presa-com-2.250-papelotes-de-cocaina-e-maconha-dentro-de-onibus-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13556/mulher-e-presa-com-2.250-papelotes-de-cocaina-e-maconha-dentro-de-onibus-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13555/usuarios-da-estrada-do-rio-claro-reclamam-de-alagamento-e-entulho;-local-passa-por-servicos-de-drenagem-informa-prefeitura
https://radarlitoral.com.br/noticias/13555/usuarios-da-estrada-do-rio-claro-reclamam-de-alagamento-e-entulho;-local-passa-por-servicos-de-drenagem-informa-prefeitura
https://novaimprensa.com/2019/11/mainha-alerta-ventania-74-km-h-litoral-norte.html


 

 

 

G1 

Vale do Paraíba e Região 

Médico é preso após agredir companheira e bater em viaturas da PM em 

tentativa de fuga 

 

O Vale 

Nossa Região 

Marinha alerta para fortes ventos no Litoral Norte 

 

Nossa Região 

Após chuvas, Tamoios pode ser interditada 

 

Contra&Verso 

Coluna Política 

Vereadores querem impugnar Audiências Públicas do Orçamento 2020 

 

Repórter Litoral 

Polícia 

Dois homens são presos após assaltar comerciante em Caraguatatuba 

 

Polícia 

Criminosos que participaram de furto na cidade de Caçapava são presos em 

Caraguatatuba 

 

Política 

Vereador apresenta moção de repúdio à Agência de Transporte do Estado 

 

Geral 

Proclamação da República: cerca de 137 mil veículos devem trafegar na 

Tamoios durante o feriado 

 

Geral 

PAT de Caraguatatuba agenda 320 entrevistas para trabalhadores 

 

Política 

Segunda audiência pública da Lei Orçamentária 2020 é nesta quinta-feira 

 

Polícia 

Mulher é presa dentro de ônibus transportando maconha e cocaína em 

Caraguatatuba 

 

Meon 

Região 

Serra da Tamoios pode ser interditada por risco de queda de barreira 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/11/11/medico-e-detido-apos-agredir-companheira-e-bater-em-viaturas-da-pm-em-tentativa-de-fuga.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/11/11/medico-e-detido-apos-agredir-companheira-e-bater-em-viaturas-da-pm-em-tentativa-de-fuga.ghtml
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/11/91558-marinha-alerta-para-fortes-ventos-no-litoral-norte.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2019/11/91555-apos-chuvas--tamoios-pode-ser-interditada.html
https://contraeverso.com.br/vereadores-querem-impugnar-audiencias-publicas-do-orcamento-2020/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/13/dois-homens-sao-presos-apos-assaltar-comerciante-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/13/criminosos-que-participaram-de-furto-na-cidade-de-cacapava-sao-presos-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/13/criminosos-que-participaram-de-furto-na-cidade-de-cacapava-sao-presos-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/13/vereador-apresenta-mocao-de-repudio-a-agencia-de-transporte-do-estado/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/13/proclamacao-da-republica-cerca-de-137-mil-veiculos-devem-trafegar-na-tamoios-durante-o-feriado/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/13/proclamacao-da-republica-cerca-de-137-mil-veiculos-devem-trafegar-na-tamoios-durante-o-feriado/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/12/pat-de-caraguatatuba-agenda-320-entrevistas-para-trabalhadores/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/12/segunda-audiencia-publica-da-lei-orcamentaria-2020-e-nesta-quinta-feira/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/12/mulher-e-presa-dentro-de-onibus-transportando-maconha-e-cocaina-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/12/mulher-e-presa-dentro-de-onibus-transportando-maconha-e-cocaina-em-caraguatatuba/
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/serra-da-tamoios-pode-ser-interditada-por-risco-de-queda-de-barreira


 

 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Feriado prolongado vai contar com Guardas-Vidas Temporários nas praias de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Espetáculo ‘Sonho Mágico’ é atração do fim de semana no auditório do Módulo 

 

Ubatuba Acontece 

Região 

Feriado prolongado vai contar com Guardas-Vidas Temporários nas praias de 

Caraguatatuba 

 

Região 

Defesa Civil monitora áreas de risco em Caraguatatuba 

 

Região 

Passageira de ônibus é presa em flagrante com 3,8kg de drogas em 

Caraguatatuba 

 

Região 

Risco de interdição da serra da rodovia dos Tamoios 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Lixo acumulado em casa traz transtornos a moradores em Caraguatatuba 

 

Link Vanguarda 

Concurso para guarda civil em Caraguatatuba tem 70 vagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://massaguanews.com.br/2019/11/feriado-prolongado-vai-contar-com-guardas-vidas-temporarios-nas-praias-de-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2019/11/feriado-prolongado-vai-contar-com-guardas-vidas-temporarios-nas-praias-de-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2019/11/espetaculo-sonho-magico-e-atracao-do-fim-de-semana-no-auditorio-do-modulo/
http://ubatubaacontece.com.br/feriado-prolongado-vai-contar-com-guardas-vidas-temporarios-nas-praias-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/feriado-prolongado-vai-contar-com-guardas-vidas-temporarios-nas-praias-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/defesa-civil-monitora-areas-de-risco-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/passageira-de-onibus-e-presa-em-flagrante-com-38kg-de-drogas-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/passageira-de-onibus-e-presa-em-flagrante-com-38kg-de-drogas-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/risco-de-interdicao-da-serra-da-rodovia-dos-tamoios-2/
https://globoplay.globo.com/v/8080769/
https://globoplay.globo.com/v/8080907/


 

 

 

Clipping de Notícias: 13/11/2019 

Editoria: Feriado 

Veículo: Tamoios News 

Confira o que abre e fecha nas prefeituras no feriado 

prolongado 

 

Confira como será o expediente nas prefeituras da região durante os feriado da 

Proclamação da República(dia 15) e Consciência Negra(dia 20). 

Ubatuba 

A Prefeitura de Ubatuba encerra as atividades às 15 horas de quinta-feira, 14 

de novembro e será retomado normalmente na terça-feira, dia 19 de novembro. 

O executivo decidiu antecipar o ponto facultativo do dia 20, Dia da Consciência 

Negra, que seria comemorado na quarta-feira, para a segunda-feira, 18. 

Unidades de Saúde: 

Todos os postos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) funcionam 

normalmente até às 17 horas desta quinta-feira, 14, e reabrem normalmente no 

dia 19 de novembro a partir das 7 horas. 

Permanecem abertos o Pronto Atendimento da Maranduba, com 

funcionamento diário 24 horas, e o Pronto Atendimento do Ipiranguinha 12h, 

com funcionamento diário, das 7h às 19h. 

A Santa Casa oferece atendimento diário regular 24 horas. 



 

 

 

Coleta de Lixo: 

Realizada pela Sanepav, a coleta do lixo funciona com a programação prevista 

nos bairros em dias e horários normais, sem alterações. 

Caraguá 

O Dia da Proclamação da República é comemorado na próxima na sexta-feira 

(15/11) e não haverá expediente na Prefeitura de Caraguatatuba. 

Alguns serviços públicos vão funcionar entre a sexta-feira e o domingo (15 a 

17), em regime de plantão. Os trabalhos nas repartições públicas continuam na 

segunda-feira (18/11). A prefeitura não informou se fecha no dia 20, Dia da 

Consciência Negra. 

Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão trabalham das 7h às 1h, na sexta-feira (15) e no sábado (16). A 

equipe permanece nas ruas das 7h à meia-noite, no domingo (17). A Defesa 

Civil opera em regime de plantão de 24 horas, no número 199. 

A coleta de lixo funciona normalmente conforme o cronograma. 

Transporte da Saúde e SAMU 

Setor de Transporte da Secretaria de Saúde continua com as viagens 

previamente agendadas dos pacientes para tratamentos em outras cidades. Os 

moradores de Caraguatatuba internados em outros municípios, após a alta 

médica, devem adotar o procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre 

em contato com Setor de Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone 

(12) 3897-9770, para a remoção deles para a casa. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funciona durante 24 

horas com três Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre às regiões 

Central, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte avançado que cobre a 

cidade inteira. O telefone de é o 192. 

Ilhabela 

A prefeitura de Ilhabela não terá expediente no dia 15 e no dia 18 pois também 

decidiu antecipar o feriado da Consciência Negra de quarta para segunda. Os 

serviços essenciais serão mantidos na sexta(15) e na segunda(18). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 13/11/2019 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

 

Cerca de 137 mil veículos devem trafegar pela Tamoios durante 

o feriado 

 

A Concessionária Tamoios implantará operação especial para o feriado de 

Proclamação da República a partir de quinta-feira (14). Condicionada ao fluxo 

de veículos, deverá ser implantada uma faixa adicional no trecho de Serra (do 

km 68 ao km 81), que atenderá ao aumento de demanda no sentido litoral. 

Para o retorno do feriado, a pista de subida voltará a ter sua configuração 

normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma 

faixa. Cerca de 137 devem trafegar pela rodovia durante o feriado. 

Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à 

disposição dos usuários e, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o 

acréscimo de demanda por serviços. 

OBRAS 

As obras de duplicação realizadas no trecho de Serra e operações Pare e Siga 

serão interrompidas na quinta (14) a partir das 12h, na sexta (15) e domingo 

(17) durante todo o dia e na segunda (18) até às 13h. No sábado (16) as 

atividades poderão ocorrer condicionadas ao fluxo de veículos. Uma equipe de 

manutenção estará de sobreaviso para eventuais emergências. 

Restrição de tráfego de veículos de carga: 

Sentido Litoral: quinta-feira (14), das 16h à meia-noite; sexta-feira (15), das 08h 

às 12h; e sábado (16), das 08h às 12h. 

Sentido S. J. Campos: das 13h de quinta-feira (14) às 23h de sexta-feira (15); e 

domingo (17), das 15h às 23h. 

Horários de pico: 



 

 

 

Início do feriado (fluxo de veículos sentido Litoral): 

Quinta-feira (14/11) – das 14h às 22h 

Sexta-feira (15/11) – das 06h às 14h 

Retorno do feriado (fluxo de veículos sentido Vale do Paraíba): 

Domingo (17/11) – das 12h às 22h 

Segunda-feira (18/11) – das 07h às 12h 

ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

Em caso de Emergência, o usuário deverá entrar em contato com o Centro de 

Controle de Operações da Concessionária Tamoios pelo 0800 545 0000 ou 

pelo APP Tamoios, utilizando o Wi-Fi da rodovia. 

No site da Concessionária Tamoios (www.concessionariatamoios.com.br) e no 

APP Tamoios, os usuários têm acesso a imagens de câmeras em pontos da 

Rodovia e à Rádio Web Tamoios. 

No Twitter da Concessionária Tamoios (@Tamoios099), os usuários são 

atualizados das condições de tráfego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 12/11/2019 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

Prefeituras terão treinamento para combater possível chegada 

de óleo vazado no Nordeste 

 

A Cetesb e o Instituto Florestal vão realizar um treinamento para orientar as 

equipes municipais para o caso do óleo vazado no Nordeste chegue ao Litoral 

Norte de São Paulo. Já há registro da presença desse material em praias do 

Espírito Santo, primeiro estado litorâneo do Sudeste. O treinamento será na 

próxima terça(19), na Associação Comercial de Caraguatatuba. 

 

 



 

 

 

 

A definição foi dada na segunda-feira (11) quando os secretários do Meio 

Ambiente de Caraguatatuba, Marcel Giorgeti; São Sebastião, Daniel 

Fernandes, e Ubatuba, Guilherme Adolpho, estiveram na Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado com o secretario executivo da pasta, 

Luiz Ricardo Santoro, para falar sobre a essa possibilidade. 

“Nos foi passada que a possibilidade do óleo chegar à nossa região é 

totalmente remota, mas de qualquer forma, a pedido do governo federal, foi 

criado um grupo de comunicação para repasses de informações sem a difusão 

de notícias falsas”, disse Giorgeti. 

Ainda conforme ele, o treinamento proposto pela Cetesb vai envolver equipes 

da Defesa Civil, Meio Ambiente, Saúde e Secretaria de Serviços Públicos das 

quatro cidades. Serão 15 vagas para cada município e esses funcionários 

serão líderes caso tenha necessidade de alguma intervenção com a 

participação da comunidade litorânea. 

O treinamento será com base no manual para limpeza de ambientes costeiros 

atingidos por óleo da Cetesb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 12/11/2019 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

Trecho de serra da Tamoios poderá ser interditado devido as 

chuvas 

 

O sistema de monitoramento meteorológico da Concessionária Tamoios aponta 

risco de fechamento do trecho de Serra, por conta do alto volume de chuvas 

registrado nas últimas horas. 

Nas últimas 72h foi registrado acúmulo de 83 mm de chuvas e o Protocolo de 

Segurança determina que, ao atingir 100 mm, o trecho seja interditado devido 

ao risco de queda de barreiras. 

As equipes da Concessionária trabalham no acompanhamento dos 

equipamentos e das encostas. A medida visa garantir a segurança dos 

usuários. 

Marinha 

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

informa que a intensificação dos ventos na borda de um sistema de alta 

pressão poderá provocar ventos de direção Leste a Nordeste, com intensidade 

de até 74 km/h (40 nós), na faixa litorânea compreendida entre os estados do 

Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre o dia 13 à 

tarde e o dia 14 pela manhã. 

Dersa 

De acordo com alerta emitido pela Marinha do Brasil, há previsão de fortes 

ventos até quinta-feira (14/11), que podem impactar nos sistemas de 

Travessias Litorâneas, causando lentidão ou interrupção dos serviços. 

Orientamos que os usuários programem a viagem antecipadamente e 

acompanhem as informações pelos seguintes canais: site 

www.dersa.sp.gov.br; Twitter @travessiasdersa, telefone 0800 7733 711 e App 

Travessias, disponível gratuitamente. 



 

 

 

Clipping de Notícias: 12/11/2019 

Editoria: Variedades 

Veículo: Radar Litoral 

 

Caraguá terá stand up comedy "Nói que é pobre" com Cleber 

Rosa no feriado 

O humor de Cleber Rosa chega ao Teatro Mario Covas (TMC) neste feriadão 

(15) com o stand up 'Nói Que é Pobre', onde o humorista interpreta seu famoso 

personagem Chico da Tiana. A sessão é às 21h e os ingressos podem ser 

adquiridos nas Lojas Presson e no site Mega Bilheteria por R$ 70 a inteira e R$ 

35 a meia entrada. O primeiro lote custa R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. 

Em 'Nói Que é Pobre' o humorista traz ao palco o grande sucesso da internet, 

Chico da Tiana, que faz reclamações bem humoradas em vídeos no Facebook 

e no canal 'Reclamação do Dia', no YouTube, que hoje passa de 500 milhões 

de visualizações e 724 mil inscritos. 

No stand up, as situações vividas nos vídeos são adaptadas para o público e o 

humorista conta as histórias vividas pelo "pobre", daí o nome do show. Usando 

textos simples e de fácil entendimento, Cleber Rosa conquistou um grande 

número de seguidores nas redes sociais, já que seus quadros não têm 

palavrões e nem piadas de duplo sentido, atingindo assim um público variado 

entre jovens, crianças e adultos. 

Serviço 

Stand up 'Nói Que é Pobre' com Cleber Rosa 

Dia: 15/11, sexta-feira 

Hora: às 21h 

Classificação: Livre 

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia) 

Primeiro Lote – R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 



 

 

 

Clipping de Notícias: 12/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 

Feriado prolongado vai contar com Guardas-Vidas 

Temporários nas praias de Caraguatatuba 

Os banhistas que quiserem curtir as praias de Caraguatatuba no feriado 

prolongado da Programação da República vão contar com áreas mais 

guarnecidas com a presença dos Guarda-Vidas Temporários (GVTs) 

contratatos pela Prefeitura. A novidade, deste ano, é que a praia Massaguaçu, 

na Região Norte, também contará com o profissional.  

Neste ano são 24 guarda-vidas temporários contratados que vão atuar na 

Mococa, Cocanha, Massaguaçu, Martim de Sá, Prainha, Indaiá, Aruan, 

Palmeiras, Flexeiras além da Lagoa Azul, no Capricórnio. 

A comandante do Grupamento dos Bombeiros Marítimos (GBMar) no Litoral 

Norte, tenente Érica Ramalho de Macedo, explica que até o início da 

temporada de verão os GVTs farão horário das 10n às 17h. 

Com a formatura dos 20 Guarda-Vidas por Tempo determinado (GVTD), 

contratados pelo Governo do Estado, no início de dezembro a cobertura 

nessas praias passa a ser das 7h às 19h, com grupos divididos em dois turnos. 

“Mas para este final de semana, eles já farão estágio com os GVT’s que 

estarão em atuação”, afirmou a comandante. 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 12/11/2019 

Editoria: Variedades 

Veículo: Radar Litoral 

 

Espetáculo 'Sonho Mágico' é atração do fim de semana no 

auditório do Módulo em Caraguá 

A magia do circo chega ao auditório do Centro Universitário Módulo, neste 

sábado e domingo (16 e 17/11), com a apresentação do espetáculo 'Sonho 

Mágico', às 16h, 18h e 20h. Com classificação livre, os ingressos para o show 

custam R$ 10 e podem ser adquiridos na Casa Beija Flor ou reservados com 

Ricardo pelo número (12) 98247-2526 ou Rony no número (12) 98107-1232. 

Em 'Sonho Mágico', o mágico Rony Rodrigues começa sua performance com o 

intuito de impressionar a todos, mas de repente aparece o palhaço Baunilha 

dizendo que seu sonho é ser mágico também e acaba fazendo a maior 

confusão. 

Para se redimir, o palhaço ajuda o mágico no show escolhendo voluntários. A 

confusão se estabelece e começa uma disputa entre o palhaço e o mágico 

para conquistar o respeitável público. Para encerrar, uma história emocionante 

sobre os sonhos e a importância de mantê-los vivos com a incrível mágica da 

neve, toma conta do picadeiro. 

Serviço 

Espetáculo 'Sonho Mágico' 

Dias: 16 e 17, sábado e domingo 

Hora: às 16h, 18h e 20h 

Ingressos: R$ 10 

Ponto de Venda: Casa Beija Flor (Rua Irmã Francisco, 851, Caputera) ou (12) 

98247-2526 – Ricardo / (12) 98107-1232 – Rony 

Classificação: Livre 

Local: Avenida Frei Pacífico Wagner, 653, Centro (Módulo Centro) 



 

 

 

Clipping de Notícias: 12/11/2019 

Editoria: Polícia 

Veículo: Radar Litoral 

 

 

Mulher é presa com 2.250 papelotes de cocaína e maconha 

dentro de ônibus em Caraguá 

A Polícia Miltiar prendeu, na tarde desta terça-feira (12/11), uma mulher pelo 

crime de tráfico de drogas, em Caraguatatuba. Ele foi detida em flagrante 

dentro de um ônibus na Avenida Rio Branco, no sentido São Sebastião, com 

2.250 papelotes de cocaína (2,5kg) e 384 buchas de maconha (1,3kg). 

Os policiais chegaram até uma mulher após denúncia anônima. A droga estava 

dentro de uma mochila, dividida em porções. Ela foi levada para a Delegacia de 

Caraguatatuba, indiciada por tráfico de entorpecentes e permanece à 

disposição da justiça.  
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Usuários da Estrada do Rio Claro reclamam de alagamento e 

entulho; local passa por serviços de drenagem, informa 

prefeitura 

Motoristas que utilizam a "Estrada do Rio Claro", na zona sul de 

Caraguatatuba, reclamam de alagamentos no local e entulho depositado em 

uma das margens da via. O Radar Litoral recebeu imagens do local e 

encaminhou à Prefeitura de Caraguá que, em nota, informou que a área passa 

por manutenção.  

As imagens mostram pontos de alagamento e o entulho que, segundo usuário 

da via, obstruía inclusive uma vala de escoamento de águas pluviais. A Estrada 

do Rio Claro dá acesso a bairros da zona sul de Caraguá e também ao Centro 

de Detenção Provisória (CDP) e Fundação Casa. 

 

  



 

 

 

Prefeitura 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou nesta manhã de terça-feira (12/11) que 

o local passa por obras serviços de prevenção de enchentes. Segundo a 

prefeitura, tubos de drenagem são instalados e as valas laterais da estrada 

recebem serviços de desassoreamento e limpeza para aumentar a vazão de 

águas pluviais. 

No total, a Secretaria de Serviços Públicos trabalha com 10 funcionários, uma 

retroescavadeira, uma pá carregadeira, uma motoniveladora (Patrol), um rolo 

compactador e quatro caminhões trucados. A previsão é que o serviço seja 

finalizado até o próximo dia 14. Ainda segundo a prefeitura, no local ocorre a 

implantação de uma nova ciclovia na Estrada do Rio Claro, reivindicação de 

moradores do Residencial Nova Caraguá 2.  

A prefeitura salientou que a base da ciclovia é feita com resíduos de 

construção civil tratados e processados na Área de Transbordo e Triagem 

(ATT). Após a estruturação, a ciclovia será implantada com asfalto fresado, 

proveniente da reutilização do concreto betuminoso que seria descartado. 
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Marinha alerta para ventania de até 74 km/h no Litoral Norte 

Mau tempo também pode paralisar serviço de balsas e bloquear a rodovia dos 

Tamoios 

 

A Marinha do Brasil alerta para a possibilidade de ventos fortes a região do 

Litoral Norte com velocidade de até 74 km/h (40 nós). A previsão é válida a 

patir desta quarta-feira (13) de tarde até a manhã de quinta (14). 

O Centro de Hidrografia da Marinha informa que a intensificação dos ventos na 

borda de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Leste 

a Nordeste entre os estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. 

A orientação é que os navegantes, comunidades de pesca e esporte consultem 

as informações meteorológicas antes de saírem ao mar. 
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Médico é preso após agredir companheira e bater em viaturas 

da PM em tentativa de fuga 

Caso aconteceu na noite de sábado (9) no bairro Martim de Sá em 

Caraguatatuba (SP). Um PM chegou a disparar contra o médico, mas ele 

estava com um carro blindado e não ficou ferido. 

 

Um médico de 44 anos foi preso depois de agredir a companheira e bater em 

duas viaturas da Polícia Militar ao tentar fugir em Caraguatatuba (SP). O caso 

aconteceu no sábado (9) no bairro Martim de Sá. 

A PM informou que foi acionada por uma mulher de 26 anos que afirmou ter 

sido agredida pelo médico. Ao perceber a chegada da polícia, o homem tentou 

fugir de carro. Na ação, ele jogou o carro contra uma viatura da PM que tentava 

o bloqueio, atravessou o canteiro central da avenida e seguiu na contramão. 

Alguns metros adiante, uma outra viatura tentava o bloqueio e deu sinal de 

parada ao homem. Ele também jogou o carro contra a viatura e a policial militar 

que tentava o bloqueio ainda disparou três vezes contra o veículo, mas foi 

derrubada com a batida. 

Os disparos atingiram o veículo, que é blindado. O homem ainda conseguiu 

fugir até a avenida Brasil, quando abandonou o veículo e fugiu a pé, mas foi 

abordado por policiais que passavam pela região. 

Ele foi encaminhado à Polícia Civil e preso em flagrante. Ele vai responder por 

lesão corporal, resistência e dano ao patrimônio. 
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Marinha alerta para fortes ventos no Litoral Norte 

 

A Marinha do Brasil emitiu um comunicado em que alerta para fortes ventos até 

a próxima quinta-feira (14) no Litoral Norte. 

De acordo com a Dersa, o fenômeno pode impactar no sistema de travessia 

litorânea e culminar na interrupção da balsa que opera entre São Sebastião e 

Ilhabela. 

Até 10h40 desta terça-feira, a travessia ocorria com 30 minutos de espera de 

ambos os lados. A atualização pode ser conferida aqui. 
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Após chuvas, Tamoios pode ser interditada 

 

O sistema de monitoramento meteorológico da Concessionária Tamoios 

apontou risco de fechamento do trecho de Serra, por conta do alto volume de 

chuvas registrado nas últimas horas. 

Nas últimas 72h foi registrado acúmulo de 83 mm de chuvas e o Protocolo de 

Segurança determina que, ao atingir 100 mm, o trecho seja interditado devido 

ao risco de queda de barreiras. 

A concessionária informou que as equipes da Concessionária trabalham no 

acompanhamento dos equipamentos e das encostas. 
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Vereadores querem impugnar Audiências Públicas do 

Orçamento 2020 

Os Vereadores de Oposição, também chamados de “O Quinteto de Ouro” quer 

impugnar as Audiências Públicas sobre o Orçamento 2020 na Câmara 

Municipal de Caraguatatuba. O grupo alega que a inclusão de R$ 100 Milhões 

no Orçamento, referente a contratação do Finasa é ilegal e deixa o projeto 

incorreto. Os Vereadores abandonaram a Audiência em protesto. 

O projeto do Orçamento 2020, LOA – Lei Orçamentária Anual – foi protocolada 

na Câmara e como reza o Regimento Interno, foram convocadas Audiências 

Públicas para discussão entre a população, Vereadores e membros da 

Prefeitura. Já foram realizadas Audiências na zona norte, zona sul e na 

Fundacc. As últimas etapas estavam marcadas para ontem e na próxima 

quinta-feira, ambas na Câmara Municipal de Caraguatatuba, sempre às 18h30. 

O Orçamento 2020 é uma estimativa das Receitas e Despesas do Executivo na 

cidade para o próximo ano e os valores chegam a casa dos R$ 936 Milhões, 

divididos entre outras Secretarias e Autarquias em valores arredondados como 

R$ 234 Milhões para a Educação, R$ 147 Milhões para Obras Públicas, R$ 162 

Milhões para a Saúde, R$ 6 Milhões para o Turismo, R$ 9 Milhões para a 

Fundacc e R$ 26 Milhões para a Câmara Municipal. 

Neste projeto de 160 páginas consta, na página 23, em Natureza das Receitas 

– Receitas de Capital – Fonte 1 – Rubrica 127 – Finasa, Financiamento e 

Infraestrutura o valor de R$ 100 Milhões, relacionado ao Empréstimo que foi 

cancelado pela Juíza substituta da 2ª Vara do Fórum local e que tanta polêmica 

causou no meio político da cidade. 

O quinteto de Vereadores da oposição alega que pelo fato do Empréstimo estar 

sub judice os valores relacionados a ele não podem constar no projeto do 

Orçamento, tornando o projeto ilegal e incorreto. Na Audiência Pública de 

ontem a noite estiveram presentes membros das Secretarias Municipais da 

Fazenda, Planejamento e Administração, além do Presidente da Câmara e os 

Vereadores Agnaldo Butiá, Tato Aguilar, Vandinho, De Paula, Celso Pereira, 

Fernando Cuiú, Onofre Ceará, Dennis Guerra e Duda Silva. Antes do início da 

Audiência Pública o Vereador Celso Pereira pediu a palavra para criticar a 

inclusão do item Finasa no projeto de Orçamento, alegando que devido ao 

cancelamento da sessão, o mesmo não poderia figurar. Alegações de que a 

Prefeitura estaria brincando com o projeto e que seria um desrespeito a 

população foram seguidas pelos Vereadores de oposição, que deixaram o 

plenário por não compactuarem com a inclusão e mais um desrespeito de uma 

decisão judicial. 



 

 

 

 

O Vereador Tato Aguilar defendeu o projeto alegando que o Empréstimo é uma 

questão jurídica e que a LOA é uma previsão de Receitas e Despesas e devido 

a isso, caso a decisão seja pela anulação final do Empréstimo, o item perde a 

validade e não será computado nas estimativas. 

A Prefeitura, através dos Servidores presentes alega que o Projeto do 

Orçamento ficou pronto antes da decisão na justiça e que no caso da operação 

de crédito ser invalidada, o item perde a validade, com o total sendo reduzido 

automaticamente. 

O Presidente da Câmara, Vereador Carlinhos da Farmácia informa que levou o 

ofício recebido pelos Vereadores, onde é pedida a impugnação das Audiências 

Públicas para a Assessoria Jurídica do Legislativo, obtendo como resposta que 

os Vereadores não tem competência para este tipo de pedido e que as 

Audiências Públicas devem seguir a tramitação normal. 

A medida é vista no meio político como uma ação político-administrativa, visto 

que caso consigam impugnar as Audiências Públicas o projeto deverá ser 

retirado para as devidas correções e com isso, recomeçar todo o trâmite, 

incluindo novo protocolo e Audiências Públicas, mas não terá prazo hábil para 

isso até o final do ano fiscal, o que empurraria o Projeto do Orçamento 2020 

para apreciação e votação somente no ano que vem. 

O Blog Contra & Verso procurou respostas entre os seus consultores jurídicos 

que concordaram com a atitude do Quinteto de Oposição, pois se o 

Empréstimo está sub judice não deve ser incluído no Orçamento, estando a 

peça Orçamentária incorreta. 
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Dois homens são presos após assaltar comerciante em 

Caraguatatuba 

 
Os criminosos renderam o comerciante no bairro do Massaguaçu e levaram 

dinheiro e celular da vítima.   

 

Um comerciante foi vítima de roubo na noite desta terça-feira (12/11), no bairro 

do Massaguaçu região Norte de Caraguatatuba. Os criminosos renderam a 

vítima no seu salão e levaram dinheiro e celular. Imagens de câmeras de 

segurança ajudou a identificar os criminosos. 

 

Segundo informou a polícia, após o assalto ao comerciante os acusados 

fugiram tomando rumo ignorado. Em poder das imagens os policias 

conseguiram identificar os acusados que foram presos ainda no bairro. Durante 

abordagem foi localizado um simulacro de pistola e celular da vítima. 

 

Os acusados foram levados para delegacia onde foi elaborado o boletim de 

ocorrência ficando os criminosos presos, à disposição da justiça. 
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Criminosos que participaram de furto na cidade de Caçapava 

são presos em Caraguatatuba 

 

Acusados estavam sendo rastreados pelo celular de uma das vítimas que 

acionou a PM de Caraguatatuba. 

A Polícia Militar de Caraguatatuba deteve dois criminosos no final da tarde 

desta terça-feira (12/11), no bairro Caputera quando eles estavam chegando na 

cidade, depois cometerem um furto na cidade de Caçapava no Vale do 

Paraíba. 

Segundo informou a polícia, os acusados foram presos na Rua, Tertuliano 

Fogaça, após um cerco policial. Durante entrevista eles confessaram ter 

furtado, três tablets, dois celulares e R$1.500,00, em dinheiro sendo que foi 

encontrado apenas dois celulares e trinta reais com os acusados. 

Os acusados foram levados para a delegacia onde foi tomado as providencias 

cabíveis, ficando à disposição da justiça. Os celulares e tablets foram 

recuperados e entregue as vítimas. 
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Vereador apresenta moção de repúdio à Agência de Transporte 

do Estado 

 

Na noite desta terça-feira, durante a 36ª sessão ordinária do ano, o vereador 

Celso Pereira apresentou e teve aprovada por unanimidade a moção de 

repúdio 051/19, à ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). 

Além dos votos favoráveis de todos, a moção foi bastante comentada pelos 

parlamentares, que apoiaram e teceram duras críticas aos responsáveis pela 

Rodovia dos Tamoios. 

“Não é de hoje que esta Casa de Leis vem travando uma verdadeira batalha 

contra o Governo do Estado no sentido de aumentar o limite de velocidade na 

Rodovia dos Tamoios. Porém, a nossa luta e o apelo junto aos órgãos 

responsáveis para que isso ocorra não vem sensibilizando aqueles que detém 

o poder de interferir junto a Concessionária (Tamoios) que administra a 

rodovia. Sabemos que a diminuição do limite de velocidade tem a finalidade de 

diminuir o número de acidentes, porém 40 km/h, no trecho de serra e 60 km/h 

até 80 km/h no trecho de planalto, em uma rodovia duplicada não dá para 

aceitar”, disse Celso Pereira em sua moção. 

Na última segunda-feira, Celso Pereira esteve com o Diretor Operacional da 

ARTESP, Alberto Silveira, fazendo a cobrança pessoalmente. “Fomos 



 

 

 

reivindicar os 100 km/h na rodovia. Acho uma vergonha esse limite 

estabelecido. É uma sacanagem com os usuários da Tamoios. Temos muitos 

moradores de Caraguá, do litoral, que pegam a estrada constantemente e 

sofrem com as multas. Isso afugenta o turismo, precisa ser revisto 

urgentemente”, esbravejou Celso Pereira. 

As justificativas ouvidas por Celso Pereira foram por questões técnicas. O 

vereador rebateu e questionou o limite de velocidade da Rodovia Oswaldo 

Cruz, que liga Ubatuba a Taubaté que é maior e não é duplicada. “Ficamos 

indignados com as justificativas e espero que corrijam isso o quanto antes”. 

Celso Pereira deixa claro que a segurança tem que estar em primeiro lugar, 

mas que um limite deste na Tamoios não pode ser considerado como medida 

de segurança. “Seja aonde for, sempre compreenderei que a segurança dos 

usuários das rodovias é prioridade, mas não somos hipócritas. Questões 

técnicas em diversas estradas do estado e do país tem um limite maior de 

velocidade. Cadê o respeito pelo litoral norte?”, finalizou. 

A sessão contou ainda com a aprovação de outras moções. Confira abaixo: 

MOÇÃO N° 54/2019 – Ver. Francisco Carlos Marcelino – Registra votos de 

pesar pelo falecimento do Ex-Presidente desta Casa de Leis Senhor Arlindo 

Yassuo Nakane, ocorrido dia 11 de novembro de 2019. 

MOÇÃO N° 52/2019 – Ver. João Silva de Paula Ferreira – A Câmara Municipal 

congratula com a Escola Estadual Thomaz Ribeiro de Lima pela realização do 

evento Arena Discursiva. 

MOÇÃO N° 53/2019 – Ver. João Silva de Paula Ferreira – A Câmara Municipal 

congratula com A Equipe de Damas da EE Ismael Iglesias de Caraguatatuba, 

pelo resultado obtido representando o município. 

MOÇÃO N° 55/2019 – Ver. Dennis da Silva Guerra – A Câmara Municipal 

congratula com o Sr Allan Guerra Gomes pela conquista do Max Fight 21 de 

Caraguatatuba. 

MOÇÃO N° 56/2019 – Ver. Francisco Carlos Marcelino – A Câmara Municipal 

vem, na forma regimental, inserir na ata dos trabalhos desta egrégia Casa 

Legislativa Moção de Congratulações ao Dr Sebastião Misira – Presidente da 

UVESP – União dos Vereadores do Estado de São Paulo. 
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Proclamação da República: cerca de 137 mil veículos devem 

trafegar na Tamoios durante o feriado 

 

Concessionária que administra a rodovia implantará operação especial na 

rodovia 

A Concessionária Tamoios implantará operação especial para o feriado de 

Proclamação da República a partir de quinta-feira (14). Condicionada ao fluxo 

de veículos, deverá ser implantada uma faixa adicional no trecho de Serra (do 

km 68 ao km 81), que atenderá ao aumento de demanda no sentido litoral. 

Para o retorno do feriado, a pista de subida voltará a ter sua configuração 

normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma 

faixa. 

Cerca de 137 mil veículos devem trafegar pela rodovia durante o feriado. 

Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) são colocados à 

disposição dos usuários e, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o 

acréscimo de demanda por serviços. 

OBRAS 

As obras de duplicação realizadas no trecho de Serra e operações Pare e Siga 



 

 

 

serão interrompidas na quinta (14) a partir das 12h, na sexta (15) e domingo 

(17) durante todo o dia e na segunda (18) até às 13h. No sábado (16) as 

atividades poderão ocorrer condicionadas ao fluxo de veículos. Uma equipe de 

manutenção estará de sobreaviso para eventuais emergências. 

Restrição de tráfego de veículos de carga: 

Sentido Litoral: quinta-feira (14), das 16h à meia-noite; sexta-feira (15), das 08h 

às 12h; e sábado (16), das 08h às 12h. 

Sentido S. J. Campos: das 13h de quinta-feira (14) às 23h de sexta-feira (15); e 

domingo (17), das 15h às 23h. 

Horários de pico: 

Início do feriado (fluxo de veículos sentido Litoral): 

Quinta-feira (14/11) – das 14h às 22h 

Sexta-feira (15/11) – das 06h às 14h 

Retorno do feriado (fluxo de veículos sentido Vale do Paraíba): 

Domingo (17/11) – das 12h às 22h 

Segunda-feira (18/11) – das 07h às 12h 

ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

Em caso de Emergência, o usuário deverá entrar em contato com o Centro de 

Controle de Operações da Concessionária Tamoios pelo 0800 545 0000 ou 

pelo APP Tamoios, utilizando o Wi-Fi da rodovia. 

No site da Concessionária Tamoios (www.concessionariatamoios.com.br) e no 

APP Tamoios, os usuários têm acesso a imagens de câmeras em pontos da 

Rodovia e à Rádio Web Tamoios. 

No Twitter da Concessionária Tamoios (@Tamoios099), os usuários são 

atualizados das condições de tráfego. 
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PAT de Caraguatatuba agenda 320 entrevistas para 

trabalhadores 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba (PAT) tem sido 

bastante acionado por empresários e empreendedores na busca de 

profissionais no mercado local. 

Nessa segunda e terça (11 e 12/11) cerca de 320 pessoas foram agendadas 

para passarem por prova e entrevistas para as redes de farmácia Drogasil e 

Raia. Outras 190 foram encaminhadas para redes de supermercados da zona 

norte. 

Nas dependências do PAT representantes das redes de farmácia aplicaram 

provas de Português e Matemática e entrevistaram os interessados nos cargos 

de operador de caixa e atendente. 

Há cinco meses desempregado, Flávio Rubens, 45 anos, foi bem classificado 

nas provas e entrevista. “Agora fico aguardando para ser chamado”, declarou. 

Outra candidata, Stella Reis Duarte Fonseca, 29 anos, completou um ano sem 

carteira assinada. “Gostei da forma como foram conduzidas as fases seletivas. 

Tenho prática em prestar assistência às pessoas. Estou confiante”, disse. 

Viviane Alves, do setor de Recursos Humanos da Drogasil, disse que a 

empresa procura colaboradores que queiram crescer dentro da empresa. “Não 

temos preferência por pessoas mais novas ou mais velhas, com ou sem 

experiência. As oportunidades são iguais. Queremos pessoas que se importem 

em atender e cuidar bem dos clientes”, afirmou. 



 

 

 

A gerente regional da Droga Raia, Marlene da Silva Martins, contou que esse é 

o segundo ano que a firma recorre ao PAT para seleção. “Essa parceria deixa 

o processo seletivo mais rápido e organizado. Agradeço à Prefeitura de 

Caraguatatuba, especialmente ao supervisor operacional do posto, Allan 

Mattos, pelo apoio”, ressaltou. 

De acordo com Allan Mattos, supervisor operacional do PAT, a demanda do 

posto aumentou muito por parte de empregadores, desde a realização do II 

Mutirão do Emprego (1º/10). 

“O objetivo do PAT é esse, estabelecer o trânsito rápido e eficiente entre 

empregadores e candidatos. Ficamos satisfeitos com a confiança depositada 

pelo empresariado na Prefeitura e na equipe do PAT”, declarou o supervisor. 
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Segunda audiência pública da Lei Orçamentária 2020 é nesta 

quinta-feira 

 

Após realizar na segunda-feira a primeira audiência pública 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, a 

Câmara Municipal promoverá a segunda reunião nesta quinta-feira, 14 de 

novembro, às 18h30. 

No primeiro encontro estiveram presentes representando a Prefeitura 

Municipal: Ediline Alves Boytchuk (responsável pela peça orçamentária e 

representante da secretaria de planejamento e administração); Natanael 

Norões (diretor de estatística); Nelson Hayashida (secretário adjunto da 

Fazenda); Rafael Torres (ordenador de despesas) e Leandro Borella 

(secretário de obras públicas) 

Os vereadores e a população tiveram a oportunidade de tirar as suas dúvidas 

em relação ao projeto e apresentar sugestões. Na quinta-feira, além da 

explanação da LOA, todos poderão novamente participar com perguntas. 

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 

As audiências públicas são transmitidas ao vivo pelo site: 

www.camaracaragua.sp.gov.br, pelo facebook e aplicativo oficial da Câmara. 
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Mulher é presa dentro de ônibus transportando maconha e 

cocaína em Caraguatatuba 

 

Uma mulher foi presa em flagrante no final da manhã desta terça-feira (12/11), 

pelo crime de tráfico de drogas. Ela estava dentro de um ônibus que faz linha 

Caraguatatuba/São Sebastião, quando foi presa com o entorpecente. 

Segundo informou a polícia, após uma denúncia via COPOM que dava conta 

que uma mulher estava com uma mochila lotada de drogas dentro de um 

ônibus indo para a cidade São Sebastião. 

O ônibus foi parado para averiguação na Avenida, Rio Branco, quando os 

policiais localizaram a mulher com a mochila e no seu interior, 384 buchas de 

maconha e 2.250 papelotes de cocaína. 

A mulher foi levada para a delegacia, onde foi elaborado boletim de ocorrência 

de tráfico de entorpecente, ficando presa, à disposição da justiça. 
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Serra da Tamoios pode ser interditada por risco de queda de 

barreira 

Chuva no local está persistente desde domingo 

 

O trecho de serra da Rodovia dos Tamoios pode ser interditado por conta da 

chuva que não dá trégua desde o domingo (10), na via. A empresa emitiu uma 

nota nesta terça-feira (12) informando que o risco de queda de barreira é alto 

na rodovia. 

De acordo com a concessionária que administra a via, nas últimas 72h foi 

registrado um acúmulo de 83 mm de chuvas. Por segurança dos usuários, 

sempre que o volume atinge 100 mm a pista é bloqueada por conta do risco de 

queda de barreiras na pista.  

 

O último bloqueio da rodovia por conta da possibilidade de deslizamentos foi 

em julho de 2019.  Até às 8h desta quarta-feira (13), os veículos percorriam a 

rodovia de São José dos Campos até Caraguatatuba normalmente. 
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Feriado prolongado vai contar com Guardas-Vidas 

Temporários nas praias de Caraguatatuba 

Os banhistas que quiserem curtir as praias de Caraguatatuba no feriado 

prolongado do Dia da Programação da República (15) vão contar com áreas 

mais guarnecidas com a presença dos Guarda-Vidas Temporários (GVTs) 

contratatos pela Prefeitura. A novidade, deste ano, é que a praia Massaguaçu, 

na Região Norte, também contará com o profissional.  

Neste ano são 24 guarda-vidas temporários contratados que vão atuar na 

Mococa, Cocanha, Massaguaçu, Martim de Sá, Prainha, Indaiá, Aruan, 

Palmeiras, Flexeiras além da Lagoa Azul, no Capricórnio. 

A comandante do Grupamento dos Bombeiros Marítimos (GBMar) no Litoral 

Norte, tenente Érica Ramalho de Macedo, explica que até o início da 

temporada de verão os GVTs farão horário das 10n às 17h. 

Com a formatura dos 20 Guarda-Vidas por Tempo determinado (GVTD), 

contratados pelo Governo do Estado, no início de dezembro a cobertura 

nessas praias passa a ser das 7h às 19h, com grupos divididos em dois turnos. 

“Mas para este final de semana, eles já farão estágio com os GVT’s que 

estarão em atuação”. 
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Espetáculo ‘Sonho Mágico’ é atração do fim de semana no 

auditório do Módulo 

A magia do circo chega ao auditório do Centro Universitário Módulo, neste 

sábado e domingo (16 e 17), com a apresentação do espetáculo ‘Sonho 

Mágico’, às 16h, 18h e 20h. Com classificação livre, os ingressos para o show 

custam R$ 10 e podem ser adquiridos na Casa Beija Flor ou reservados com 

Ricardo pelo número (12) 98247-2526 ou Rony no número (12) 98107-1232. 

Em ‘Sonho Mágico’, o mágico Rony Rodrigues começa sua performance com o 

intuito de impressionar a todos, mas de repente aparece o palhaço Baunilha 

dizendo que seu sonho é ser mágico também e acaba fazendo a maior 

confusão. 

Para se redimir, o palhaço ajuda o mágico no show escolhendo voluntários. A 

confusão se estabelece e começa uma disputa entre o palhaço e o mágico 

para conquistar o respeitável público. Para encerrar, uma história emocionante 

sobre os sonhos e a importância de mantê-los vivos com a incrível mágica da 

neve, toma conta do picadeiro. 

Serviço 

Espetáculo ‘Sonho Mágico’ 

Dias: 16 e 17, sábado e domingo 

Hora: às 16h, 18h e 20h 

Ingressos: R$ 10 

Ponto de Venda: Casa Beija Flor (Rua Irmã Francisco, 851, Caputera) ou (12) 

98247-2526 – Ricardo / (12) 98107-1232 – Rony 

Classificação: Livre 

Local: Avenida Frei Pacífico Wagner, 653, Centro (Módulo Centro) 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Feriado prolongado vai contar com Guardas-Vidas 

Temporários nas praias de Caraguatatuba 

Os banhistas que quiserem curtir as praias de Caraguatatuba no feriado 

prolongado do Dia da Proclamação da República (15) vão contar com áreas 

mais guarnecidas com a presença dos Guarda-Vidas Temporários (GVTs) 

contratatos pela Prefeitura. A novidade, deste ano, é que a praia Massaguaçu, 

na Região Norte, também contará com o profissional. 

Neste ano são 24 guarda-vidas temporários contratados que vão atuar na 

Mococa, Cocanha, Massaguaçu, Martim de Sá, Prainha, Indaiá, Aruan, 

Palmeiras, Flexeiras além da Lagoa Azul, no Capricórnio. 

A comandante do Grupamento dos Bombeiros Marítimos (GBMar) no Litoral 

Norte, tenente Érica Ramalho de Macedo, explica que até o início da 

temporada de verão os GVTs farão horário das 10n às 17h. 

Com a formatura dos 20 Guarda-Vidas por Tempo determinado (GVTD), 

contratados pelo Governo do Estado, no início de dezembro a cobertura 

nessas praias passa a ser das 7h às 19h, com grupos divididos em dois turnos. 

“Mas para este final de semana, eles já farão estágio com os GVT’s que 

estarão em atuação”. 
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Defesa Civil monitora áreas de risco em Caraguatatuba 

 A Prefeitura de Caraguatatuba informa que, de acordo com o Centro Nacional 

de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) o volume de 

chuva acumulado em 72 horas em Caraguatatuba é em torno de 20 milímetros. 

Vale ressaltar que há previsão de mais chuvas até quarta-feira (13/11), 

conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo. 

Equipes da Prefeitura estão nas ruas desde o início da manhã monitorando 

áreas de risco e desobstruindo ruas e valas de escoamento, como na Região 

da Estrada do Rio Claro. 

Os bairros mais atingidos foram da Região Sul da cidade: Porto Novo, 

Perequê-Mirim e Pegorelli. 

Em caso de emergência, os munícipes devem acionar a Defesa Civil de 

Caraguatatuba pelo telefone 199. 
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Passageira de ônibus é presa em flagrante com 3,8kg de 

drogas em Caraguatatuba 

Uma mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira 

(12), depois que uma denúncia chegou até a Polícia Militar de Caraguatatuba. 

O flagrante ocorreu no interior de um ônibus que transitava pela Avenida Rio 

Branco, em direção a São Sebastião. A mulher foi detida com 2.250 papelotes 

de cocaína, totalizando 2,5kg e 384 buchas de maconha que pesaram 1,3kg. 

Toda droga estava no interior de uma mochila dividida em porções para facilitar 

a sua venda. Os policiais militares prenderam a mulher que foi conduzida para 

a Delegacia de Polícia Civil, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência. Após 

os procedimentos, a mulher ficou detida a disposição da Justiça. 
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Risco de interdição da serra da rodovia dos Tamoios 

Por volta das 08h desta terça-feira a concessionária advertiu sobre risco de 

interdição da rodovia em virtude do volume de chuvas. Segundo a 

meteorologia, o tempo deve continuar sujeito a chuvas durante a semana. 

O sistema de monitoramento meteorológico da Concessionária Tamoios aponta 

risco de fechamento do trecho de Serra, por conta do alto volume de chuvas 

registrado nas últimas horas. 

Nas últimas 72h foi registrado acúmulo de 83 mm de chuvas e o Protocolo de 

Segurança determina que, ao atingir 100 mm, o trecho seja interditado devido 

ao risco de queda de barreiras. 

As equipes da Concessionária trabalham no acompanhamento dos 

equipamentos e das encostas. 

A medida visa garantir a segurança dos usuários. 
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