
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta-Feira e Quinta-Feira 22 e 23 de Janeiro de 2020. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá orienta estabelecimentos sobre acessibilidade 

 

Caraguatatuba 

Instituto abre processo seletivo para o Hospital Regional de Caraguá. Confira 

as vagas 

 

Caraguatatuba 

Grafiteiro é acusado de crime ambiental por pintar pedras da costeira da 

Martim de Sá 

 

Caraguatatuba 

Serramar Shopping terá liquidação com até 70% de descontos 

 

Caraguatatuba 

Convênio assinado entre Prefeitura de Caraguá e Sebrae capacitará 13.500 

pessoas 

 

Caraguatatuba 

Almasurf altera local da segunda etapa do SUP e Surf Para Todos em Caraguá 

 

Radar Litoral 

Geral 

Moradora reclama de falta de manutenção no Gaivotas em Caraguá; prefeitura 

informa que equipes estão no bairro 

 

Esporte 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza 1º Torneio de Futsal de Aniversário da 

Cidade 

 

Polícia 

Adolescente é apreendido com revólver e munições no Balneário Golfinhos em 

Caraguá 

 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-de-caragua-orienta-estabelecimentos-sobre-acessibilidade/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/instituto-abre-processo-seletivo-para-vagas-no-hospital-regional-de-caragua-confira-as-vagas/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/instituto-abre-processo-seletivo-para-vagas-no-hospital-regional-de-caragua-confira-as-vagas/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/grafiteiro-comete-crime-ambiental-ao-pichar-pedras-em-costeira-da-martim-de-sa/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/grafiteiro-comete-crime-ambiental-ao-pichar-pedras-em-costeira-da-martim-de-sa/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/serramar-shopping-tera-liquidacao-com-ate-70-de-descontos/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/convenio-assinado-entre-prefeitura-de-caragua-e-sebrae-capacitara-13-500-pessoas/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/convenio-assinado-entre-prefeitura-de-caragua-e-sebrae-capacitara-13-500-pessoas/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/almasurf-altera-local-da-segunda-etapa-do-sup-e-surf-para-todos-em-caragua/
https://radarlitoral.com.br/noticias/14019/moradora-reclama-de-falta-de-manutencao-no-gaivotas-em-caragua;-prefeitura-informa-que-equipes-estao-no-bairro
https://radarlitoral.com.br/noticias/14019/moradora-reclama-de-falta-de-manutencao-no-gaivotas-em-caragua;-prefeitura-informa-que-equipes-estao-no-bairro
https://radarlitoral.com.br/noticias/14020/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-1%EF%BF%BD-torneio-de-futsal-de-aniversario-da-cidade
https://radarlitoral.com.br/noticias/14020/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-1%EF%BF%BD-torneio-de-futsal-de-aniversario-da-cidade
https://radarlitoral.com.br/noticias/14022/adolescente-e-apreendido-com-revolver-e-municoes-no-balneario-golfinhos-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/14022/adolescente-e-apreendido-com-revolver-e-municoes-no-balneario-golfinhos-em-caragua


 

 

 

Esporte 

Casal de pilotos de asa delta troca "chá de bebê" por "voo revelação" em 

Caraguá 

 

Saúde 

Hospital Regional de Caraguatatuba abre processo seletivo para 500 vagas de 

38 funções 

 

Geral 

Prefeitura e Sebrae firmam convênio do Projeto Caraguatatuba 

Empreendedora IV para atender 13,5 mil pessoas 

 

Meio Ambiente 

CCZ de Caraguatatuba promove no sábado primeira feira de adoção de 2020 

 

Meio Ambiente 

Caraguatatuba dá início à ação de limpeza de praias nesta sexta-feira 

 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba oficializa passeio turístico para Fazenda de 

Mexilhão na Praia da Cocanha 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 cargos do 

Hospital Regional do LN 

 

Portal R3 

Polícia 

Homem é preso em Caraguá por porte ilegal de arma 

 

Caraguatatuba 

Hospital Regional do Litoral Norte abre processo seletivo com 500 vagas 

 

Portal Caiçara 

Cotidiano 

Caraguá recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 cargos do Hospital 

Regional do LN 
 

Entretenimento 

Preta Gil, Exaltasamba e Murilo Huff são atrações do Carnaval 2020 em 

Caraguá 

 

 

https://radarlitoral.com.br/noticias/14025/casal-de-pilotos-de-asa-delta-troca-
https://radarlitoral.com.br/noticias/14025/casal-de-pilotos-de-asa-delta-troca-
https://radarlitoral.com.br/noticias/14027/hospital-regional-de-caraguatatuba-abre-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-funcoes
https://radarlitoral.com.br/noticias/14027/hospital-regional-de-caraguatatuba-abre-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-funcoes
https://radarlitoral.com.br/noticias/14029/prefeitura-e-sebrae-firmam-convenio-do-projeto-caraguatatuba-empreendedora-iv-para-atender-135-mil-pessoas
https://radarlitoral.com.br/noticias/14029/prefeitura-e-sebrae-firmam-convenio-do-projeto-caraguatatuba-empreendedora-iv-para-atender-135-mil-pessoas
https://radarlitoral.com.br/noticias/14030/ccz-de-caraguatatuba-promove-no-sabado-primeira-feira-de-adocao-de-2020
https://radarlitoral.com.br/noticias/14031/caraguatatuba-da-inicio-a-acao-de-limpeza-de-praias-nesta-sexta-feira
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/22/Prefeitura-de-Caraguatatuba-oficializa-passeio-tur%C3%ADstico-para-Fazenda-de-Mexilh%C3%A3o-na-Praia-da-Cocanha
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/22/Prefeitura-de-Caraguatatuba-oficializa-passeio-tur%C3%ADstico-para-Fazenda-de-Mexilh%C3%A3o-na-Praia-da-Cocanha
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/22/Caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-Hospital-Regional-do-LN
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/22/Caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-Hospital-Regional-do-LN
https://www.portalr3.com.br/2020/01/homem-e-preso-em-caragua-por-porte-ilegal-de-arma/
https://www.portalr3.com.br/2020/01/hospital-regional-do-litoral-norte-abre-processo-seletivo-com-cerca-de-500-vagas/
http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-ln/
http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-ln/
http://www.portalcaicara.com.br/preta-gil-exaltasamba-e-murilo-huff-sao-atracoes-do-carnaval-2020-em-caraguatatuba/
http://www.portalcaicara.com.br/preta-gil-exaltasamba-e-murilo-huff-sao-atracoes-do-carnaval-2020-em-caraguatatuba/


 

 

 

Nova Imprensa 

Meio Ambiente 

Prefeitura autoriza construção de canal extravasor no Santamarina e Golfinhos 

 

Variedades 

Futuros papais promovem Voo Revelação de Asa Delta em Caraguatatuba 

 

Saúde 

Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 cargos do 

Hospital Regional do LN 

 

Saúde 

Caraguatatuba entrega 130 aparelhos auditivos e zera fila de espera 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Hospital Regional de Caraguatatuba abre processo seletivo para mais de 500 

vagas 

 
O Vale  

Nossa Região 

Mais da metade da região descumpre meta de reduzir mortes no trânsito 
 

Nossa Região 

Futuros pais promovem voo revelação de asa delta em Caraguá 

 

Nossa Região 

Hospital Regional abre concurso com salários de até R$ 7,2 mil em Caraguá 
 

Repórter Litoral 

Geral 

Novo Hospital Regional do Litoral Norte abre mais de 500 vagas para 

profissionais 

 

Geral 

Prefeitura e Sebrae/SP formalizam convênio do Projeto Caraguatatuba 

Empreendedora IV para atender 13,5 mil pessoas 

 

Agora Vale 

Geral 

PAT de Caraguatatuba orientará população sobre elaboração de currículo e 

comportamento em entrevista de emprego 

 

https://novaimprensa.com/2020/01/prefeitura-autoriza-construcao-de-canal-extravasor-no-santamarina-e-golfinhos.html
https://novaimprensa.com/2020/01/futuros-papais-promovem-voo-revelacao-de-asa-delta-em-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-ln
https://novaimprensa.com/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-ln
https://novaimprensa.com/2020/01/caraguatatuba-entrega-de-130-aparelhos-auditivos-e-zera-fila-de-espera.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/22/hospital-regional-de-caraguatatuba-abre-processo-seletivo-para-mais-de-500-vagas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/22/hospital-regional-de-caraguatatuba-abre-processo-seletivo-para-mais-de-500-vagas.ghtml
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/95864-transito--mais-da-metade-da-regiao-descumpre-meta-de-reduzir-mortes.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/96002-futuros-pais-promovem-voo-revelacao-de-asa-delta-em-caragua.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/96001-hospital-regional-abre-concurso-com-salarios-de-ate-r--7-2-mil-em-caragua.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/22/novo-hospital-regional-do-litoral-norte-abre-mais-de-500-vagas-para-profissionais/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/22/novo-hospital-regional-do-litoral-norte-abre-mais-de-500-vagas-para-profissionais/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/23/prefeitura-e-sebraesp-formalizam-convenio-do-projeto-caraguatatuba-empreendedora-iv-para-atender-135-mil-pessoas/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/23/prefeitura-e-sebraesp-formalizam-convenio-do-projeto-caraguatatuba-empreendedora-iv-para-atender-135-mil-pessoas/
https://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/pat-de-caraguatatuba-orientara-populacao-sobre-elaboracao-de-curriculo-e-comportamento-em-entrevista-de-emprego
https://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/pat-de-caraguatatuba-orientara-populacao-sobre-elaboracao-de-curriculo-e-comportamento-em-entrevista-de-emprego


 

 

 

Geral 

Serramar Shopping prepara a maior liquidação do Litoral Norte 

 

Informativo 

Prefeitura e Sebrae/SP formalizam convênio do Projeto Caraguatatuba 

Empreendedora IV para atender 13,5 mil pessoas 

 

SP Rio+ 

Cidades 

Hospital Regional de Caraguatatuba abre concurso com salários de até R$ 7,2 

mil 

 

Gazeta de SP 

Seu Dinheiro 

Caraguatatuba abre processo seletivo para 500 vagas em hospital 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Futuros papais inovam e promovem no sábado Voo Revelação de Asa Delta 

em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 cargos do 

Hospital Regional do LN 

 

Ubatuba acontece 

Polícia 

Polícia Militar prende homem em Caraguatatuba por porte ilegal de arma de 

fogo 

 

Região 

Serramar Shopping anuncia a maior liquidação do Litoral Norte 

 

Carnaval 

Preta Gil, Exaltasamba e Murilo Huff são atrações do Carnaval 2020 em 

Caraguatatuba 

 

Empregos 

Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 cargos do 

Hospital Regional do Litoral Norte 

 

 

https://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/serramar-shopping-prepara-a-maior-liquidacao-do-litoral-norte
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/prefeitura-e-sebrae-sp-formalizam-convenio-do-projeto-caraguatatuba-empreendedora-iv-para-atender-13-5-mil-pessoas
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/prefeitura-e-sebrae-sp-formalizam-convenio-do-projeto-caraguatatuba-empreendedora-iv-para-atender-13-5-mil-pessoas
https://www.spriomais.com.br/2020/01/23/hospital-regional-de-caraguatatuba-abre-concurso-com-salarios-de-ate-r-72-mil/
https://www.spriomais.com.br/2020/01/23/hospital-regional-de-caraguatatuba-abre-concurso-com-salarios-de-ate-r-72-mil/
https://www.gazetasp.com.br/seu-dinheiro/2020/01/1060697-caraguatatuba-abre-processo-seletivo-para-500-vagas-em-hospital.html
http://massaguanews.com.br/2020/01/futuros-papais-inovam-e-promovem-no-sabado-voo-revelacao-de-asa-delta-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2020/01/futuros-papais-inovam-e-promovem-no-sabado-voo-revelacao-de-asa-delta-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2020/01/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-ln/
http://massaguanews.com.br/2020/01/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-ln/
http://ubatubaacontece.com.br/policia-militar-prende-homem-em-caraguatatuba-por-porte-ilegal-de-arma-de-fogo/
http://ubatubaacontece.com.br/policia-militar-prende-homem-em-caraguatatuba-por-porte-ilegal-de-arma-de-fogo/
http://ubatubaacontece.com.br/serramar-shopping-anuncia-a-maior-liquidacao-do-litoral-norte/
http://ubatubaacontece.com.br/preta-gil-exaltasamba-e-murilo-huff-sao-atracoes-do-carnaval-2020-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/preta-gil-exaltasamba-e-murilo-huff-sao-atracoes-do-carnaval-2020-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-litoral-norte/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-litoral-norte/


 

 

 

Turismo 

Prefeitura de Caraguatatuba oficializa passeio turístico para Fazenda de 

Mexilhão na Praia da Cocanha 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 cargos do Hospital 

Regional do LN 

 

Oceânica FM 

Caraguatatuba 

Menino ou menina? Benjamim ou Letícia? 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

PAT de Caraguatatuba oferece palestras para quem busca emprego 

 
Noroeste News 

Edição 1.130 

 

Expressão Caiçara 

Edição 1363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-oficializa-passeio-turistico-para-fazenda-de-mexilhao-na-praia-da-cocanha/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-oficializa-passeio-turistico-para-fazenda-de-mexilhao-na-praia-da-cocanha/
https://www.litoralempauta.com.br/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-ln/
https://www.litoralempauta.com.br/caraguatatuba-recebe-processo-seletivo-para-500-vagas-de-38-cargos-do-hospital-regional-do-ln/
https://oceanicafm.com.br/noticia/362/menino-ou-menina-benjamim-ou-leticia
https://globoplay.globo.com/v/8258774/programa/
http://www.noroestenews.com.br/1130/1130.pdf


 

 

 

Clipping de Notícias: 22/01/2020 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News  

 

Prefeitura de Caraguá orienta estabelecimentos sobre 
acessibilidade 

 

 

Comerciantes e munícipes de Caraguatatuba que queiram adequar prédios, 
residências e calçadas para o padrão acessível, adaptadas para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, podem procurar a Secretaria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e Idoso (Sepedi). 

As orientações são gratuitas e o técnico da área também pode ir até o local 
para uma vistoria, indicando sobre medidas e equipamentos necessários para 
um prédio acessível. Para as calçadas, a Sepedi também elabora 
gratuitamente, o projeto de Calçada Acessível, realizado por um arquiteto. 

Em 2019, foram realizados 528 projetos de Calçada Acessível e lavrados 692 
autos de infração, destes 368 adequações foram executadas. O munícipe que 
não atender aos critérios corre risco de multa com valor a partir de R$ 1,9 mil. 

O projeto de Calçada Acessível segue orientações da Lei Municipal nº 2074/13 
que orienta três tipos de faixas: serviço, livre e de acesso. A faixa de serviço 
tem largura mínima de 70 cm, destinada à instalação de equipamentos e 
mobiliários urbanos (lixeiras, bancos, postes, telefones públicos, sinalização, 
etc). 

A faixa livre deve ser regular, firme, contínua e antiderrapante, 
preferencialmente de concreto desempenado. Deve ter largura mínima de 1,20 
metros, não sendo permitidas quaisquer interferências estruturais. Esta é por 
onde o pedestre irá passar. 

Já a faixa de acesso só pode ser instalada em calçadas com largura mínima de 
2 metros, admitindo vegetação, anúncios, veículos, mesas, entre outros, desde 
que autorizados pelos órgãos competentes. 



 

 

 

É orientado também que plante árvores que não prejudiquem a construção, 
como pata-de-vaca, resedá, jasmim-manga, quaresmeira, manacá-da-serra-
anão, ipê, dama-da-noite, pau-fava, cássia-do-nordeste. Figueira e Chapéu de 
Sol não são espécies indicadas. 

Segundo o Setor de Projetos e Acessibilidade da Sepedi, o proprietário do 
imóvel é o responsável pela construção da calçada em frente seu lote e deverá 
mantê-lo em perfeitas condições de conservação. Ao comerciante, é de 
extrema importância que ele construa ou reforme seu estabelecimento para 
receber da melhor maneira todos os públicos. 

O proprietário de uma loja de artigos esportivos da cidade, Henrique Miki, 
procurou a Sepedi para orientações quanto à reforma de sua loja. Ele conta 
que está em fase final da obra, e deverá adequar alguns pontos. “A visita foi 
bem esclarecedora. Alguns detalhes teremos que arrumar e outros estão certo. 
O importante é oferecer o melhor acolhimento ao meu cliente”, disse Henrique. 

A arquiteta e chefe da área de Gerenciamento de Risco da Sepedi, Talita 
Pelays da Silva reforça que as pessoas procurem o setor antes de iniciar 
qualquer intervenção em seu comércio ou calçada. 

“Disponibilizamos o serviço gratuitamente. Temos um setor apenas para 
atender essa área, então contem com a gente para ofertar o melhor à nossa 
população. Com isso, facilitaremos o acesso de idosos, gestantes e pessoas 
com deficiência”, destacou Talita. 

A Sepedi fica localizada na Rua Jorge Burihan, n° 10 – Jardim Jaqueira 
(próximo à rodoviária). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 22/01/2020 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News  

 

Instituto abre processo seletivo para o Hospital Regional de 
Caraguá. Confira as vagas 

 

 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 vagas 
a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 
16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 
na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP. Não 
será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

Segue o link da ficha de 
inscrição http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e do 
cronograma http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf . 

http://www.isgsaude.org/
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf


 

 

 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 
dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 
onde alinhou com a direção da Organização Social como seria feito o processo 
seletivo. 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba 
para agilizar as contratações. Os candidatos terão quatro dias para a inscrição 
e depois passam por provas técnicas e entrevista”. 

Segundo o prefeito, posteriormente as empresas terceirizadas contratadas pela 
Organização Social também farão processos de seleção de cargos para as 
áreas de limpeza e segurança. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) irá auxiliar os candidatos com cópia da documentação 
exigida em edital, durante o período de inscrição. Os interessados devem se 
dirigir ao local na Rua Taubaté, 520 – Sumaré, com toda a documentação. 

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 
– Analista de Contratos 
– Analista de DP 
– Analista de Gestão de Pessoas 
– Analista de Sistemas / Infraestrutura 
– Arquivista 
– Assistente Social 
– Auxiliar Administrativo 
– Auxiliar de Farmácia 
– Enfermeiro UTI Adulto 
– Enfermeiro UTI Pediátrica 
– Enfermeiro Qualidade 
– Enfermeiro Centro Cirúrgico 
– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 
– Enfermeiro Trabalho 
– Enfermeiro Generalista 
– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 
– Engenheiro do Trabalho 
– Farmacêutico 
– Faturista 
– Fonoaudiólogo 
– Maqueiro 
– Motorista 
– Nutricionista 



 

 

 

– Odontólogo 
– Ouvidor 
– Psicólogo 
– Técnico de Aparelho Gessado 
– Técnico de Radiologia 
– Técnico de Enfermagem 
– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 
– Técnico de Enfermagem do Trabalho 
– Técnico de Radioterapia 
– Técnico de Saúde Bucal 
– Técnico de Segurança do Trabalho 
– Técnico de TI 
– Telefonista 
– Terapeuta Ocupacional 
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Grafiteiro é acusado de crime ambiental por pintar pedras da 
costeira da Martim de Sá 

 

 

Um grafiteiro está sendo acusado de cometer crime ambiental ao fazer pinturas 
ou grafites em pedras da costeira da Martim de Sá. Um ambientalista entrou 
em contato com o autor das pichações, mas foi ironizado. Apesar do grafiteiro 
não ver maldade em seu ato, o caso deverá ser apurado pela Secretaria de 
meio Ambiente de Caraguá 

O ambientalista Gillard Ferreira, de Caraguatatuba, denunciou pichações feitas 
por um grafiteiro em pedras da costeira da Martim de Sá e no Farol do morro 
da Prainha. Para Gillard, o grafiteiro teria cometido crime ambiental ao pintar 
pedras e o farol do morro da Prainha. 

Ferreira chegou a entrar em contato com o autor dos grafites para explicar que 
era crime ambiental pichar pedras e o farol, mas teria sido ironizado pelo 
grafiteiro. 

“Falei para ele que pedra, costeira e farol não é local para se fazer grafitar ou 
pintar. Ele me encaminhou uma mensagem ironizando o feito”, lamentou. 



 

 

 

Veja a mensagem enviada pelo grafiteiro ao ambientalista. “Demoro mano. 
Ingenuidade da minha parte achar que não ia incomodar ninguém posto que 
não é pichação e sim graffiti com uma expressão, mas entendo o incômodo 
principalmente da sua parte que é local, se você acha que apagar esse trampo 
vai resolver seu incômodo fica a vontade, vai ter bastante trabalho, a Pedro( 
pedra)a toda é pixada(pichada). Bom, é isso mano. Foi mal aí valsar(vazar)) 
esse incômodo, abração, fica com Deus” 

As pichações ou grafites foram feitos por Denner Alves. Não conseguimos 
contato com ele. O ambientalista disse que utilizará vários produtos para 
remover as pichações das pedras da costeira da Martim de Sá e do farol da 
Prainha. 

 

 

Gillard Ferreira é conhecido como “guardião” das praias de Caraguá. 
Desempregado há cerca de dois meses, conta com apoio de comerciantes 
para recolher lixo e micro-lixo das praias da cidade, trabalha que faz 
diariamente, desde os 16 anos de idade. 

Recentemente, Gillard encontrou uma granada de efeito moral no mangue do 
Camaroeiro. O artefato foi entregue para a polícia da cidade. 
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Serramar Shopping terá liquidação com até 70% de descontos 

 
O bota fora de verão acontecerá em janeiro, com descontos de até 70% 

A Liquida de Verão do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, está marcada 
para acontecer nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, com descontos imbatíveis que 
podem chegar a 70%. A maior liquidação do Litoral Norte vai beneficiar 
diretamente turistas e moradores locais. 

A mega liquidação de verão tem como objetivo queimar os estoques e abrir 
espaço para a troca de coleções nas lojas participantes, acompanhando o 
calendário de lançamentos da indústria da moda. A campanha promocional 
promete aquecer as vendas no início de 2020. 

O bota fora de verão é a ocasião perfeita para quem deseja renovar o guarda-
roupa para o novo ano e economizar nas aquisições. A queima de estoque 
promete ser uma das maiores dos últimos anos. Para isso, o Serramar 
Shopping vem trabalhando no planejamento da campanha diretamente com os 
lojistas, a fim de que os descontos sejam realmente vantajosos para o 
consumidor. 

A melhor oportunidade de compras do ano! 

A liquidação do Serramar Shopping já é um evento consagrado e esperado 
pelos consumidores da região. Em 2020, o bota fora de verão terá descontos 



 

 

 

incríveis e um grande número de lojas participantes, com diversas opções de 
moda feminina, masculina, infantil, além de calçados, itens de decoração, 
beleza e produtos eletrônicos. Será um final de semana inteiro com ofertas 
imperdíveis. 

Sobre o Serramar Shopping 

O Serramar Shopping foi o primeiro grande centro de lazer e compras do Litoral 
Norte Paulista, inaugurado em 2011. O empreendimento conta com um mix de 
mais de 100 lojas, incluindo as principais lojas âncoras e satélites do mercado 
nacional. 

O shopping é considerado o maior centro de compras em varejo de 
Caraguatatuba, com infraestrutura moderna, projeto arquitetônico sustentável e 
atrações para toda a família. 

Serviço: 

Liquidação de Verão do Serramar Shopping 

Quando: 24, 25 e 26 de janeiro 

Endereço: Avenida José Herculano, 1.086, Pontal de Santa Marina, 
Caraguatatuba (SP). 
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Convênio assinado entre Prefeitura de Caraguá e Sebrae 
capacitará 13.500 pessoas 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sebrae/SP assinam convênio para a 
realização do Caraguatatuba Empreendedora 2020. A assinatura do convênio 
ocorreu na terça-feira(21), no Paço Municipal, no Centro. 

Em 2020, a iniciativa capacitará gratuitamente 13.500 pessoas, entre 
empresários, microempreendedores, artesãos e pequenos produtores rurais, 
além de alunos das redes municipais e estaduais de ensino com cursos, 
palestras, consultorias e oficinas voltadas para a gestão de negócios, 
totalizando 1.094 horas de treinamento. 

O prefeito Aguilar Junior e o gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José 
Busarello, assinaram o documento, acompanhados do gestor do Posto do 
Sebrae Aqui de Caraguatatuba e do Litoral Norte, Eduardo Ilário, e da 
coordenadora de projetos do Sebrae/SP, Lívia Torres. 

O gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José Busarello, disse que 
Caraguatatuba é a cidade mais empreendedora da região. “Nesse 4º ciclo do 
programa, o Sebrae e a Prefeitura querem envolver mais pessoas nas 
capacitações. Os interessados nos cursos e consultorias devem deixar o 
cadastro atualizado no Posto do Sabrae Aqui”, orientou. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o Caraguatatuba Empreendedora IV 
alcançará cerca de 13.500 moradores, entre empresários, MEI’s e potenciais 
empreendedores, além das crianças e jovens em idade escolar com suas 
ações. “Queremos dar condições para que os empreendedores locais possam 
gerar mais emprego e renda, visando o fortalecimento da economia local em 
todos os ramos”, destacou. 

Em 2019, o Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba fez 2.655 
atendimentos para microempreendedores individuais (MEI’s), micro e 



 

 

 

pequenos empresários, como orientação para abertura de negócio, declaração 
anual MEI, impressão de guias de pagamento, emissão de notas fiscais, 
consultorias, inscrições para cursos e acesso a linhas de crédito. A previsão do 
Sebrae/SP era realizar 2.380 atendimentos no ano passado, mas a meta ficou 
em 111% do previsto para o ano passado. 
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Almasurf altera local da segunda etapa do SUP e Surf Para 
Todos em Caraguá 

 
Em função da previsão do mar, evento foi transferido da praia de Martim de 
Sá para a praia de Indaiá 

A Almasurf informa que foi alterado o local da segunda etapa do SUP e Surf 
Para Todos neste fim de semana (24 a 26/1) em Caraguatatuba, litoral norte de 
São Paulo. 

Em função da previsão do mar, que indica uma ondulação de leste que pode 
comprometer o bom andamento das atividades, o evento foi transferido da 
praia de Martim de Sá para a praia de Indaiá. 

As aulas vão acontecer das 10h às 17h em frente ao Caraguá Praia Shopping, 
localizado na altura do número 900 da Avenida Dr. Arthur Costa Filho, região 
central da cidade. 

A plataforma Para Todos oferece aulas gratuitas de surf e SUP para pessoas 
de todas as idades, sem burocracia na inscrição, e tem o objetivo de oferecer 
ao público uma primeira experiência nos esportes de prancha. 

No último fim de semana, as clínicas gratuitas das modalidades reuniram 
centenas de pessoas e foram um sucesso, promovendo a popularização do 
universo dos boardsports. 



 

 

 

Nas próximas semanas, a equipe da Almasurf desembarca em São Sebastião, 
com atividades previstas para as praias Grande e Guaecá. 

Calendário Almasurf Verão Sobre Pranchas Litoral Norte SP 

SUP e Surf Para Todos 

Indaiá, Caraguatatuba 

24 a 26 de janeiro 
10h às 17h 

Praia Grande, São Sebastião 

31 de janeiro a 2 de fevereiro 
10h às 17h 

Guaecá, São Sebastião 

7 a 9 de fevereiro 
10h às 17h 

O Verão Sobre Pranchas é idealizado e produzido pela Almasurf. Apoio: 
Associação Brasileira da Indústria e dos Esportes com Prancha, Energias de 
Portugal, Tigre, OI Glass, Bayard, Portal Tamoios News, Prefeitura Municipal 
de Birigui, Prefeitura Municipal de Rio Claro, Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba, Prefeitura Municipal de São Sebastião e Governo do Estado de 
São Paulo. 
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Moradora reclama de falta de manutenção no Gaivotas em 

Caraguá; prefeitura informa que equipes estão no bairro 

 

A moradora Nathalia Kimberly enviou fotos ao Radar Litoral sobre a situação do 
bairro Gaivotas, em Caraguatatuba. Ela aponta falta de manutenção e reclama 
do mato alto nas ruas, buracos e esgoto à céu aberto. 

"Olha aonde chegamos, olha o estado que chegamos, ao ponto de ter que 
postar em Facebook e redes sociais pra tentar ser visto, porque ligar e 
denunciar e reclamar não resolve mais. Gaivotas literalmente se tornou um 
bairro abandonado pela prefeitura de Caraguatatuba. Se a população não 
pagar ou for cortar o mato, o mato invade sua casa. Poças de esgoto e sujeira 
se formando, pessoal da reciclagem não passa aqui na rua", reclama Nathalia. 
Ela citou as ruas Rouxinol, Tico Tico e Falcão.  



 

 

 

 

 

Prefeitura 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que as equipes da Secretaria de 
Serviços Públicos estão no bairro Gaivotas e iniciou a limpeza na Rua Pica Pau 
e depois seguirá com os serviços para outras vias. Em seguida, serão iniciados 
os demais serviços como roçada, varrição e Operação Bota-fora no bairro. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza 1º Torneio de Futsal de 

Aniversário da Cidade 

 

Para comemorar os 163 anos de emancipação político-administrativa do 

município, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação e do Departamento de Futebol, realiza o 1º Torneio de Futsal de 

Aniversário da Cidade. 
As fichas de inscrição já estão disponíveis no Departamento de Esportes, no 
Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug). O torneio será 
disputado no sistema de eliminatórias simples (mata-mata), por 32 equipes, 
que participaram de outros torneios de futsal do município. 

Para competir, os times precisam estar devidamente cadastrados no 
Departamento de Futebol. É obrigatório entregar a ficha de inscrição 
preenchida com cópias do documento original com foto e do comprovante de 
quitação eleitoral do jogador até o dia 2 de março. 

A equipe do Departamento de Futebol irá se reunir em um Congresso 
Técnico com os representantes de cada time no dia 26 de fevereiro, no Cemug, 
para a definição de todos os jogos do torneio. 

Serviço – Os times serão atendidos durante os dias de semana, das 9h às 16h, 
no Departamento de Futebol, no Cemug, que está localizado na Avenida José 
Herculano, 50 – Jardim Britânia. O telefone é (12) 3885-2200. 
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Adolescente é apreendido com revólver e munições no 

Balneário Golfinhos em Caraguá 

 

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar, na última terça-feira (21/1), 
por porte ilegal de arma e munições no bairro Balneário Golfinhos, em 
Caraguatatuba. A mãe do jovem franqueou a entrada dos policiais em sua 
casa, onde encontraram o revólver calibre 22. 

Foram apreendidas seis munições. O adolescente foi levado para a delegacia 
da cidade e permaneceu na carceragem à disposição da justiça. 
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Casal de pilotos de asa delta troca "chá de bebê" por "voo 

revelação" em Caraguá 

 

 

Os "chás revelação" vêm se tornando cada vez mais comuns no Brasil e no 
mundo para que os futuros papais e mamães conheçam o sexo do bebê que 
está a caminho. Contudo, em Caraguatatuba, o casal praticante de Voo Livre 
de São Paulo, Daniela Buratti (Dany Wings) e Daniel Pacheco, decidiu escolher 
uma forma bastante diferente para conhecer o sexo de seu futuro bebê. No 
próximo sábado (25), por volta das 15h, o casal participará - junto com amigos - 
de um salto de asa delta no Morro do Santo Antônio, no qual irá revelar se a 
criança irá se chamará Benjamin ou Letícia. 

Segundo a atleta profissional de Voo Livre, Dany Wings, antes da revelação, 
alguns amigos do casal irão decolar com as cores azul e rosa. Em seguida, 
será a vez de seu marido Daniel e o amigo Denilson realizarem o salto, no qual 
irá revelar se a criança será um menino ou menina. “Meu marido e eu somos 
pilotos de asa delta e voar faz parte da nossa rotina e estilo de vida, então 
surgiu a ideia de fazermos o Voo Revelação. Queremos algo que tenha sentido 
real para nós três, pois nosso bebê já fez vários voos de asa delta nesses 4 
meses de gestação.”, explicou Daniela. “Caraguatatuba é um dos nossos 
lugares preferidos de voo e temos grandes amigos que abraçaram a ideia com 
muito carinho e entusiasmo. Somente duas pessoas sabem o resultado: minha 
cunhada Priscila e nosso amigo Denilson”, complementou.  

Daniel Pacheco, pai da futura menina ou menino, contou sobre a ideia do Voo 
Revelação. “Quando chegamos à ideia, nos pareceu tão natural que não 
pensamos em outra maneira melhor do saber quem irá um dia também 



 

 

 

compartilhar essa paixão conosco. Já temos planejado várias outras viagens e 
voos com nosso(a) futuro(a) co-piloto(a). Além de muita saúde, desejamos a 
nosso filho(a) excelentes decolagens, longos voos e pousos suaves.”, explicou 
o futuro pai. 
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Hospital Regional de Caraguatatuba abre processo seletivo 

para 500 vagas de 38 funções 

 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 

Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 

imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 

salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 

vagas a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 
As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 
16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 
na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 - Centro, Caraguatatuba – SP.  Não 
será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org  - link 'Trabalhe Conosco'. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

Segue o link da ficha de 
inscrição http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e do 
cronograma http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf . 

http://www.isgsaude.org/
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf


 

 

 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 
dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 
onde conheceu a unidade e buscou informações de como seria feito o 
processo seletivo. 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba. 
Os candidatos terão quatro dias para a inscrição e depois passam por provas 
técnicas e entrevista”. 

Segundo o prefeito, posteriormente as empresas terceirizadas contratadas pela 
Organização Social também farão processos de seleção de cargos para as 
áreas de limpeza e segurança. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) irá auxiliar os candidatos com cópia da documentação 
exigida em edital, durante o período de inscrição. Os interessados devem se 
dirigir ao local na Rua Taubaté, 520  –  Sumaré, com toda a documentação. 

  

Confira os cargos: 

- Analista de Comunicação 

- Analista de Contratos 

- Analista de DP 

- Analista de Gestão de Pessoas 

- Analista de Sistemas / Infraestrutura 

- Arquivista 

- Assistente Social 

- Auxiliar Administrativo 

- Auxiliar de Farmácia 

- Enfermeiro UTI Adulto 

- Enfermeiro UTI Pediátrica 

- Enfermeiro Qualidade 

- Enfermeiro Centro Cirúrgico 

- Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 

- Enfermeiro Trabalho 

- Enfermeiro Generalista 

- Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 



 

 

 

- Engenheiro do Trabalho 

- Farmacêutico 

- Faturista 

- Fonoaudiólogo 

- Maqueiro 

- Motorista 

- Nutricionista 

- Odontólogo 

- Ouvidor 

- Psicólogo 

- Técnico de Aparelho Gessado 

- Técnico de Radiologia 

- Técnico de Enfermagem 

- Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 

- Técnico de Enfermagem do Trabalho 

- Técnico de Radioterapia 

- Técnico de Saúde Bucal 

- Técnico de Segurança do Trabalho 

- Técnico de TI 

- Telefonista 

- Terapeuta Ocupacional 
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Prefeitura e Sebrae firmam convênio do Projeto Caraguatatuba 

Empreendedora IV para atender 13,5 mil pessoas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sebrae/SP assinaram o convênio definitivo 

para a realização do Caraguatatuba Empreendedora IV na terça-feira (21/01), 

no Paço Municipal. 
Em 2020, a iniciativa capacitará gratuitamente 13.500 pessoas, entre 
empresários, microempreendedores, artesãos e pequenos produtores rurais, 
além de alunos das redes municipais e estaduais de ensino com cursos, 
palestras, consultorias e oficinas voltadas para a gestão de negócios, 
totalizando 1.094 horas de treinamento. 

O prefeito Aguilar Junior e o gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José 
Busarello, assinaram o documento, acompanhados do gestor do Posto do 
Sebrae Aqui de Caraguatatuba e do Litoral Norte, Eduardo Ilário, e da 
coordenadora de projetos do Sebrae/SP, Lívia Torres. 

O gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José Busarello, disse que 
Caraguatatuba é a cidade mais empreendedora da região. “Nesse 4º ciclo do 
programa, o Sebrae e a Prefeitura querem envolver mais pessoas nas 
capacitações. Os interessados nos cursos e consultorias devem deixar o 
cadastro atualizado no Posto do Sabrae Aqui”, orientou.   

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o Caraguatatuba Empreendedora IV 
alcançará cerca de 13.500 moradores, entre empresários, MEI’s e potenciais 
empreendedores, além das crianças e jovens em idade escolar com suas 
ações. “Queremos dar condições para que os empreendedores locais possam 



 

 

 

gerar mais emprego e renda, visando o fortalecimento da economia local em 
todos os ramos”,  destacou. 

Em 2019, o Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba fez 2.655 
atendimentos para microempreendedores individuais (MEI’s), micro e 
pequenos empresários, como orientação para abertura de negócio, declaração 
anual MEI, impressão de guias de pagamento,  emissão de notas fiscais, 
consultorias, inscrições para cursos e acesso a linhas de crédito. A previsão do 
Sebrae/SP era realizar 2.380 atendimentos no ano passado, mas a meta ficou 
em 111% do previsto para o ano passado. 

Caraguatatuba Empreendedora IV 

O Caraguatatuba Empreendedora IV oferecerá cursos, oficinas e palestras nas 
áreas de finanças, marketing, vendas, planejamento e gestão de pessoas os 
segmentos de Alimentação Fora do Lar, Turismo (voltado para o trade do setor) 
e Multisetorial (destinado a empreendedores de diversos ramos). A Prefeitura 
de Caraguatatuba e o Sebrae/SP continuam com “Jovens Empreendedores – 
Primeiros Passos”. A iniciativa, que desenvolve o potencial empreendedor em 9 
mil alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino, abrangerá cerca de 
1.400 estudantes do Ensino Médio em 2020.  

Além das capacitações e consultorias, os empresários e empreendedores terão 
a oportunidade de contratar até R$ 20 mil a juro zero para investir em 
equipamentos e reformas nos seus estabelecimentos; fazer visitas técnicas a 
feiras para conhecer as tendências do mercado; participar das rodadas de 
negócios do 3ª Empreenda Caraguatatuba; ter acesso ao Programa Investe 
Turismo, realizado pelo Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur para acelerar 
o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a competitividade em 30 Rotas 
Turísticas Estratégicas do Brasil, com foco na geração de empregos; e imergir 
nas 60 horas no Seminário Empretec, metodologia da Organização das Nações 
Unidas (ONU), voltada para o desenvolvimento de características do 
comportamento empreendedor e identificação de novas oportunidades de 
negócios. 

O Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da 
Secretaria de Governo) fica na Av. Frei Pacífico Wagner, 1.011 – Centro. Mais 
informações pelo telefone (12) 3882-3854 ou e-
mails sebraeaqui@caraguatatuba.sp.gov.br e sebraeaquicaraguatatuba@gmail
.com. 

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da 
Secretaria de Governo) está localizada na Av. Frei Pacífico Wagner, 1.011 – 
Centro. O telefone é o (12) 3889-
1410.  sala.empreendedor@caraguatatuba.sp.gov.br 

Histórico 

Em 2019, o projeto Caraguatatuba Empreendedora III contou com palestras, 
consultorias e oficinas nos Programas Artesanato, Alimentação Fora do Lar, 
Olericultura, Reparação Automotiva e Comércio Varejista de Alimentos 
(minimercados). Cerca de 180 empresários dos ramos de artesanato, 
alimentação, vestuário, hospedagem, beleza e agricultura fizeram as 
capacitações do Projeto Caraguatatuba Empreendedora II da Prefeitura 

mailto:sebraeaqui@caraguatatuba.sp.gov.br
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:sala.empreendedor@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 

 

Municipal e do Sebrae no ano de 2018. Em 2017, cerca de 50 empresários 
participantes do Caraguatatuba Empreendedora I fizeram encontros avançados 
e oficinas gratuitas de finanças, marketing, vendas, planejamento e gestão de 
pessoas. 
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CCZ de Caraguatatuba promove no sábado primeira feira de 

adoção de 2020 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba e as ONG’s “Cia 

das Patas” e “Anjos de Patas” realizam em sua sede, neste sábado (25), 

das 9h às 14h, a primeira feira de adoção de 2020. Aproximadamente 40 

pet’s estarão no local à espera de uma adoção totalmente responsável. 
Na feira, os interessados em realizar a adoção devem apresentar RG, CPF e 
um comprovante de endereço. O adotante passará por um questionário 
avaliativo. Esse procedimento faz parte das normas da posse responsável de 
animais. 

Guias e coleiras são importantes para adoção de cães de porte médio e 
grande. Para os felinos, o ideal é que a pessoa leve uma caixa própria para 
melhorar o transporte e a locomoção do pet. Esses três itens (guias, coleiras e 
caixas) facilitam e dão mais segurança à adoção. 

Todos os animais, filhotes e adultos, sairão da feira microchipados. Além disso, 
alguns dos pet´s já estão castrados e os demais serão encaminhados para a 
castração, gratuita, ofertada pelo CCZ. 

Serviço: O Centro de Controle Zoonoses (CCZ) está localizado na Rua Ministro 
Dílson Funaro, 115 - Jardim Britânia – Telefones: (12) 3887-6085 / 3887-6888. 
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 Caraguatatuba dá início à ação de limpeza de praias nesta 

sexta-feira 

 
Caraguatatuba segue com o projeto Verão no Clima, que prevê ações de 
educação ambiental nas praias Martim de Sá e Cocanha aos finais de semana. 
Nesta sexta-feira (24), os monitores vão realizar junto com a população, uma 
ação de limpeza de praias. 

A ação se concentrará na entrada da Praia Martim de Sá, no canto direito e 
qualquer pessoa interessada na causa pode participar, das 9h às 12h. 

Segundo o secretário de Meio, Ambiente, Agricultura e Pesca, Marcel Giorgeti, 
é importante a participação de todos, onde cada um fazendo sua parte, só 
reforçará o trabalho de educação ambiental, que realizamos durante o ano. 

O Projeto Verão no Clima é uma parceria da Prefeitura de Caraguatatuba com 
a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 22/01/2020 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 

 

Prefeitura de Caraguatatuba oficializa passeio turístico para 
Fazenda de Mexilhão na Praia da Cocanha 

 

O Alvará de Turismo de Base Comunitária era uma reivindicação antiga dos 

maricultores do local, que agora poderão ter outra opção de renda, além da 

venda dos produtos.  

  

 
  
Caraguatatuba conta com mais um atrativo turístico. O prefeito Aguilar Junior 

entregou nesta terça-feira (21/01), aos representantes da Associação de 

Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec), o Alvará de 

Licença de Funcionamento do passeio de visitação na Fazenda de Mexilhão, 

na Praia da Cocanha, região Norte da cidade. 

O Alvará de Turismo de Base Comunitária era uma reivindicação antiga dos 

maricultores do local, que agora poderão ter outra opção de renda, além da 

venda dos produtos. Com a oficialização do passeio, Caraguatatuba ganha 

mais uma atração de turismo, única no Litoral Norte, que visa garantir 

preservação ambiental e a valorização da cultura caiçara local. 

O prefeito Aguilar Junior destacou a preocupação em sempre pensar no povo 

de Caraguatatuba, que é da região. “Temos muitos desafios a serem 

enfrentados, mas com vontade e parcerias, vamos realizar. Obrigado por 



 

 

 

buscarem mais esse crescimento e no que precisarem, conte comigo. O 

próximo passo é a balsa para manutenção do produto”, garantiu Aguilar Junior. 

  

O passeio 

A Fazenda de Mexilhão é considerada a maior do Estado e sua produção em 

uma área de 36 mil metros quadrados pode chegar a 160 toneladas/ano, se 

não houver nenhuma intercorrência. 

Atualmente, o passeio já é realizado com estudantes do Instituto de Pesca de 

São Paulo e Instituto Federal de Caraguatatuba, como aula prática no curso de 

Aquicultura, criação de animais aquáticos com possibilidade de consumo. 

A saída do passeio fica localizada na Amapec e dura em média, 1h30. Os 

visitantes poderão conhecer o dia a dia do funcionamento da Fazenda, desde o 

processo de reprodução do Mexilhão, as práticas de cultivo até o seu 

desenvolvimento para o tamanho comercial, além de toda técnica de limpeza, 

beneficiamento e preparação do produto para venda. 

 Além da produção do 

mexilhão, a Fazenda é uma 

fonte de biodiversidade, pois 

atrai outras espécies marinhas, 

como tartarugas, arraias, 

polvos e se der sorte, até boto 

e toda fauna incrustada como 

esponjas, corais, vieiras e 

microalgas, famosas no ramo 

de cosméticos. 

Os visitantes do passeio e 

apreciadores da culinária, além 

de conhecer toda a criação, 

poderão escolher seu produto 

direto da fonte e adquirir ao final do passeio na Associação. 

Segundo um dos associados da AMAPEC, José Luiz Alves, o compromisso da 

Prefeitura, em entregar o alvará mostra a preocupação com o trabalho do povo 

caiçara, pois na época da baixa produção, o passeio se torna uma alternativa 

de renda aos maricultores, que sobrevivem da venda do marisco. 

Moradores e turistas interessados em conhecer o atrativo, podem procurar pela 

Associação na Avenida João Gonçalves Santana, 500 – Massaguaçu – Praia 

da Cocanha ou fazer o agendamento pelo telefone (12) 99767-2163. 
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Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 
cargos do Hospital Regional do LN 

 

As inscrições ficarão abertas nos dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro, das 9h às 

16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 

na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP.  Não 

será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

 

 

 
O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 

Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 

imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 

salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 

vagas a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 

16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 

na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP.  Não 

será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 

inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 

no site do Instituto – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato deve selecionar a 

unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para acessar a Ficha de 

Inscrição do Processo Seletivo. 

Clique aqui para acessar a ficha de inscrição e aqui para acessar o 

cronograma. 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 

área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 

Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

  

http://www.isgsaude.org/
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf


 

 

 

Parceria 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 

dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 

onde conheceu a unidade e buscou informações de como seria feito o 

processo seletivo. 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba. 

Os candidatos terão quatro dias para a inscrição e depois passam por provas 

técnicas e entrevista”. 

Segundo o prefeito, posteriormente as empresas terceirizadas contratadas pela 

Organização Social também farão processos de seleção de cargos para as 

áreas de limpeza e segurança. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT) irá auxiliar os candidatos com cópia da documentação 

exigida em edital, durante o período de inscrição. Os interessados devem se 

dirigir ao local na Rua Taubaté, 520  –  Sumaré, com toda a documentação. 

  

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 

– Analista de Contratos 

– Analista de DP 

– Analista de Gestão de Pessoas 

– Analista de Sistemas / Infraestrutura 

– Arquivista 

– Assistente Social 

– Auxiliar Administrativo 

– Auxiliar de Farmácia 

– Enfermeiro UTI Adulto 

– Enfermeiro UTI Pediátrica 

– Enfermeiro Qualidade 

– Enfermeiro Centro Cirúrgico 

– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 

– Enfermeiro Trabalho 

– Enfermeiro Generalista 

– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 

– Engenheiro do Trabalho 

– Farmacêutico 



 

 

 

– Faturista 

– Fonoaudiólogo 

– Maqueiro 

– Motorista 

– Nutricionista 

– Odontólogo 

– Ouvidor 

– Psicólogo 

– Técnico de Aparelho Gessado 

– Técnico de Radiologia 

– Técnico de Enfermagem 

– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 

– Técnico de Enfermagem do Trabalho 

– Técnico de Radioterapia 

– Técnico de Saúde Bucal 

– Técnico de Segurança do Trabalho 

– Técnico de TI 

– Telefonista 

– Terapeuta Ocupacional 
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Homem é preso em Caraguá por porte ilegal de arma 

 
Arma e munições apreendidos apresentados no plantão do DP. (Foto: 
Divulgação/PMESP 
 
Na madrugada desta quarta-feira, dia 22, equipe da Polícia Militar de 
Caraguatatuba, durante patrulhamento para coibir furtos e roubos pelo bairro 
Golfinhos, avistou um homem em atitudes suspeitas, sendo abordado. 

Em busca pessoal, foi localizado em seu poder 5 munições calibre 38 intactas 
e após diligência em sua residência, foi encontrado um revólver calibre 22, com 
numeração suprimida e uma munição. 

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Distrito Policial para as demais 
providências, onde permaneceu a disposição da justiça. 
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Hospital Regional do Litoral Norte abre processo seletivo com 

500 vagas 

Fotos: Cláudio Gomes/PMC 
 
O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 vagas 
a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 
16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 
na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP. Não 
será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 
O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

http://www.isgsaude.org/


 

 

 

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 
– Analista de Contratos 
– Analista de DP 
– Analista de Gestão de Pessoas 
– Analista de Sistemas / Infraestrutura 
– Arquivista 
– Assistente Social 
– Auxiliar Administrativo 
– Auxiliar de Farmácia 
– Enfermeiro UTI Adulto 
– Enfermeiro UTI Pediátrica 
– Enfermeiro Qualidade 
– Enfermeiro Centro Cirúrgico 
– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 
– Enfermeiro Trabalho 
– Enfermeiro Generalista 
– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 
– Engenheiro do Trabalho 
– Farmacêutico 
– Faturista 
– Fonoaudiólogo 
– Maqueiro 
– Motorista 
– Nutricionista 
– Odontólogo 
– Ouvidor 
– Psicólogo 
– Técnico de Aparelho Gessado 
– Técnico de Radiologia 
– Técnico de Enfermagem 
– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 
– Técnico de Enfermagem do Trabalho 
– Técnico de Radioterapia 
– Técnico de Saúde Bucal 
– Técnico de Segurança do Trabalho 
– Técnico de TI 
– Telefonista 
– Terapeuta Ocupacional 
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Caraguá recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 cargos 

do Hospital Regional do LN 

 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 
vagas a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 
16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 
na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP.  Não 
será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org  – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 
Segue o link da ficha de 
inscrição http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e do 
cronograma http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf . 
O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 
dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 
onde conheceu a unidade e buscou informações de como seria feito o 
processo seletivo. 

http://www.isgsaude.org/
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf
http://www.portalcaicara.com.br/wp-content/uploads/2020/01/DJI_0402-Copia-CAPA.jpg


 

 

 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba. 
Os candidatos terão quatro dias para a inscrição e depois passam por provas 
técnicas e entrevista”. 

Segundo o prefeito, posteriormente as empresas terceirizadas contratadas pela 
Organização Social também farão processos de seleção de cargos para as 
áreas de limpeza e segurança. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) irá auxiliar os candidatos com cópia da documentação 
exigida em edital, durante o período de inscrição. Os interessados devem se 
dirigir ao local na Rua Taubaté, 520  –  Sumaré, com toda a documentação. 

Confira os cargos: 
– Analista de Comunicação 
– Analista de Contratos 
– Analista de DP 
– Analista de Gestão de Pessoas 
– Analista de Sistemas / Infraestrutura 
– Arquivista 
– Assistente Social 
– Auxiliar Administrativo 
– Auxiliar de Farmácia 
– Enfermeiro UTI Adulto 
– Enfermeiro UTI Pediátrica 
– Enfermeiro Qualidade 
– Enfermeiro Centro Cirúrgico 
– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 
– Enfermeiro Trabalho 
– Enfermeiro Generalista 
– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 
– Engenheiro do Trabalho 
– Farmacêutico 
– Faturista 
– Fonoaudiólogo 
– Maqueiro 
– Motorista 
– Nutricionista 
– Odontólogo 
– Ouvidor 
– Psicólogo 
– Técnico de Aparelho Gessado 
– Técnico de Radiologia 
– Técnico de Enfermagem 
– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 
– Técnico de Enfermagem do Trabalho 
– Técnico de Radioterapia 
– Técnico de Saúde Bucal 
– Técnico de Segurança do Trabalho 
– Técnico de TI 



 

 

 

– Telefonista 
– Terapeuta Ocupacional 
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Preta Gil, Exaltasamba e Murilo Huff são atrações do Carnaval 

2020 em Caraguá 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, já definiu as 
atrações para o Carnaval 2020 em Caraguatatuba com três shows de grandes 
artistas brasileiros e ainda 17 Blocos Carnavalescos. 

O primeiro show do Carnaval 2020 fica por conta de Murilo Huff, no domingo 
(23/02), às 21h, da Praça da Cultura, no Centro. O cantor sertanejo, marido da 
cantora Marília Mendonça, é natural de Goiânia e seus maiores sucessos são 
Dois Enganados, Se for Arrumar Alguém, Idiota Favorito e outros. 

Em seguida, na segunda (24/02), quem sobe ao palco, é o grupo de 
pagode Exaltasamba, também a partir das 21h.  A banda foi fundada em 1982 
e desde então canta sucessos como Teu Segredo, Tá Vendo Aquela Lua, Fui, 
Livre Pra Voar e muito mais! 

Fechando com chave de ouro o Carnaval 2020 de Caraguatatuba, na terça-
feira (25/01) a cantora Preta Gil será a atração na Praça da Cultura, no Centro, 
às 21h. A filha de Gilberto Gil tem como seus maiores sucessos as músicas 
Sinais de Fogo, Muito Perigoso, Cheiro de Amor e diversas outras canções que 
fizeram e fazem sucesso no Brasil. 

Além dos shows, a apresentação de 17 Blocos Carnavalescos já estão 
confirmados para este Carnaval, seis a mais que o ano passado. 

O Bloco responsável por abrir o Carnaval nas ruas de Caraguatatuba é o da 
Solidariedade, na quinta-feira (20/02), com a concentração no Quiosque 
Guaruça, no Centro. A saída está prevista para as 20h. 

Os blocos mais tradicionais da cidade estão confirmados como, por exemplo, 
Bloco das Piranhas, do Urso, Devotos da Cheirosa, dos Trouxas, Gaiola das 
Loucas, Tropa D´Litro e muito mais! 

Confira aqui a programação completa. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/CARNAVAL-CARAGUATATUBA-2020.pdf
http://www.portalcaicara.com.br/wp-content/uploads/2020/01/1-Copia-825x305.jpg
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Prefeitura autoriza construção de canal extravasor no 

Santamarina e Golfinhos 

Intervenções são necessárias para dar maior vazão das águas que 

desembocam no Rio Lagoa 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nos próximos dias as obras de construção 
do canal extravasor entre os bairros Jardim Britânia e Pontal Santamarina. 
As intervenções são necessárias para dar maior vazão das águas que 
desembocam no Rio Lagoa, oriundas dos bairros Pontal Santamarina, 
Balneário dos Golfinhos, Jardim Britânia e parte da Praia das Palmeiras. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, inicialmente as intervenções iniciais 
serão executadas entre o Rio Lagoa e a Rodovia SP-55, um trecho de 500 
metros. 

Posteriormente, a obra seguirá em direção ao Pontal Santamarina e, com isso, 
haverá necessidade de corte na Rodovia Rio-Santos (SP-55) na altura da 
rotatória do Serramar Shopping. 

Para a intervenção, a Prefeitura pediu autorização do Departamento de 
Estradas de Rodagens (DER) e haverá necessidade de desvios de trânsito na 
SP-55. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/Drenagem_01.jpg


 

 

 

A obra será executada por uma empresa terceirizada que ficou em segundo 
lugar no processo licitatório, já que a primeira colocada desistiu de realizar a 
intervenção no final do ano passado. 

O custo estimado de toda a obra de drenagem é de aproximadamente R$ 1 
milhão e os recursos são provenientes de uma parceria entre a Prefeitura de 
Caraguatatuba e o Fehidro (Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo), ligado ao Governo do Estado. A expectativa é de que as obras estejam 
concluídas em abril. 
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Futuros papais promovem Voo Revelação de Asa Delta em 

Caraguatatuba 

Eles vão revelar se a criança irá se chamar Benjamin ou Letícia. 

 
Os chás revelação vêm se tornando cada vez mais comum no Brasil e no 
mundo. 

Assim, o casal praticante de Voo Livre de São Paulo, Daniela Buratti (Dany 
Wings) e Daniel Pacheco, decidiu escolher uma forma bastante diferente para 
conhecer o sexo de seu futuro bebê. 

No próximo sábado (25) o casal organiza, por volta das 15h, um salto de Asa 
Delta no Morro do Santo Antônio, no qual irá revelar se a criança irá se chamar 
Benjamin ou Letícia. 

Segundo a atleta profissional de Voo Livre, Dany Wings, antes da revelação, 
alguns amigos do casal irão decolar com as cores azul e rosa. Em seguida, 
será a vez de seu marido Daniel e o amigo Denilson realizarem o salto, no qual 
irá revelar se a criança será um menino ou menina. 

“Meu marido e eu somos pilotos de asa delta e voar faz parte da nossa rotina e 
estilo de vida, então surgiu a ideia de fazermos o Voo Revelação. Queremos 
algo que tenha sentido real para nós três, pois nosso bebê já fez vários voos de 
asa delta nesses quatro meses de gestação.”, explicou Daniela. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/1-4.jpg


 

 

 

“Caraguatatuba é um dos nossos lugares 
preferidos de voo e temos grandes amigos que 
abraçaram a ideia com muito carinho e 
entusiasmo. Somente duas pessoas sabem o 
resultado: minha cunhada Priscila e nosso amigo 
Denilson”, complementou. 

Daniel Pacheco, pai da futura menina ou menino, 
contou sobre a ideia do Voo Revelação. 

“Quando chegamos à ideia, nos pareceu tão 
natural que não pensamos em outra maneira 
melhor do saber quem irá um dia também 
compartilhar essa paixão conosco. Já temos 
planejado várias outras viagens e voos com 
nosso(a) futuro(a) co-piloto(a). Além de muita 

saúde, desejamos a nosso filho(a) excelentes decolagens, longos voos e 
pousos suaves.”, explicou o futuro pai. 
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Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 

cargos do Hospital Regional do LN 

 

 
O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 
vagas a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 
16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 
na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP.  Não 
será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org  – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

Segue o link da ficha de 
inscrição http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e do 
cronograma http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf . 

http://www.isgsaude.org/
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf
https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/DJI_0402.jpg


 

 

 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 
dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 
onde alinhou com a direção da Organização Social como seria feito o processo 
seletivo. 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba 
para agilizar as contratações. Os candidatos terão quatro dias para a inscrição 
e depois passam por provas técnicas e entrevista”. 

Segundo o prefeito, posteriormente as empresas terceirizadas contratadas pela 
Organização Social também farão processos de seleção de cargos para as 
áreas de limpeza e segurança. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) irá auxiliar os candidatos com cópia da documentação 
exigida em edital, durante o período de inscrição. Os interessados devem se 
dirigir ao local na Rua Taubaté, 520  –  Sumaré, com toda a documentação. 

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 
– Analista de Contratos 
– Analista de DP 
– Analista de Gestão de Pessoas 
– Analista de Sistemas / Infraestrutura 
– Arquivista 
– Assistente Social 
– Auxiliar Administrativo 
– Auxiliar de Farmácia 
– Enfermeiro UTI Adulto 
– Enfermeiro UTI Pediátrica 
– Enfermeiro Qualidade 
– Enfermeiro Centro Cirúrgico 
– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 
– Enfermeiro Trabalho 
– Enfermeiro Generalista 
– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 
– Engenheiro do Trabalho 
– Farmacêutico 
– Faturista 
– Fonoaudiólogo 



 

 

 

– Maqueiro 
– Motorista 
– Nutricionista 
– Odontólogo 
– Ouvidor 
– Psicólogo 
– Técnico de Aparelho Gessado 
– Técnico de Radiologia 
– Técnico de Enfermagem 
– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 
– Técnico de Enfermagem do Trabalho 
– Técnico de Radioterapia 
– Técnico de Saúde Bucal 
– Técnico de Segurança do Trabalho 
– Técnico de TI 
– Telefonista 
– Terapeuta Ocupacional 
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Caraguatatuba entrega 130 aparelhos auditivos e zera fila de 

espera 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, realizou 
nesta terça-feira (21/01) a entrega de 130 aparelhos auditivos com o objetivo 
de zerar a fila de pacientes que aguardavam pelo benefício. 

A entrega foi realizada na Secretaria de Saúde e beneficiou 63 pacientes com 
deficiência auditiva. O investimento é de R$ 89,7 mil com base em recursos 
municipais. 

A distribuição dos aparelhos foi feita em pequenos grupos com cerca de 10 
pessoas. Os pacientes compareceram acompanhados de um familiar para 
receber orientações básicas a respeito do manejo e cuidados que devem ter 
com os aparelhos. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, falou da satisfação em estar 
presente neste momento tão especial para cada paciente. “Este é um grande 
desafio, pois muita gente precisa de aparelhos auditivos. Espero que isto 
melhore e muito a qualidade de vida de vocês. Estamos zerando novamente a 
fila de espera pelo benefício, assim como fizemos em 2018”, ressaltou. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/Foto-2.jpg


 

 

 

Segundo a fonoaudióloga Janaína Gonzaga Marques, da Secretaria da Saúde, 
cada aparelho foi regulado de acordo com o exame de audiometria de cada 
paciente. 

Raimundo Rodrigues da Costa, 78 anos, aguardava pelo aparelho desde 
novembro de 2019. Com problemas de audição, desde os 76 anos, agradeceu 
a iniciativa da Prefeitura de Caraguatatuba. “Eu achei ótimo. Recebi rápido 
demais e deu tudo certo. Para nós, que somos de idade, é maravilhoso contar 
com este aparelho”, disse. 

O secretário de Saúde, Amauri Toledo, ressalta que o uso do equipamento 
requer do usuário um período de adaptação. “A participação e colaboração da 
família é muito importante neste momento”, afirma. 
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Hospital Regional de Caraguatatuba abre processo seletivo 

para mais de 500 vagas 
Salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. Inscrições serão abertas entre os 

dias 3 e 6 de fevereiro, das 9h às 16h, na Associação Comercial e Empresarial 

de Caraguá. 

Hospital Regional de Caraguatatuba — Foto: Divulgação/ Prefeitura de 

Caraguatatuba 
 
O Hospital Regional de Caraguatatuba (SP) anunciou a abertura de um 
processo seletivo para 500 vagas em 38 cargos (veja relação completa abaixo). 
Os salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. 
As inscrições serão abertas entre os dias 3 e 6 de fevereiro, das 9h às 16h, na 
Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba. os interessados 
devem comparecer com os documentos exigidos e também a ficha de 
inscrição preenchida. 
 
De acordo com o Instituto Sócrates Guanaes (ISG), responsável pela gestão do 
HR no litoral norte, a seleção é tanto para contratação imediata como para 
cadastro reserva de profissionais - as vagas devem ser preenchidas entre 
março e dezembro. 
Oportunidades são para os cargos de: 
 

 Analista de Comunicação 

 Analista de Contratos 

 Analista de DP 

 Analista de Gestão de Pessoas 

 Analista de Sistemas / Infraestrutura 

 Arquivista 

http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf


 

 

 

 Assistente Social 

 Auxiliar Administrativo 

 Auxiliar de Farmácia 

 Enfermeiro UTI Adulto 

 Enfermeiro UTI Pediátrica 

 Enfermeiro Qualidade 

 Enfermeiro Centro Cirúrgico 

 Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 

 Enfermeiro Trabalho 

 Enfermeiro Generalista 

 Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 

 Engenheiro do Trabalho 

 Farmacêutico 

 Faturista 

 Fonoaudiólogo 

 Maqueiro 

 Motorista 

 Nutricionista 

 Odontólogo 

 Ouvidor 

 Psicólogo 

 Técnico de Aparelho Gessado 

 Técnico de Radiologia 

 Técnico de Enfermagem 

 Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 

 Técnico de Enfermagem do Trabalho 

 Técnico de Radioterapia 



 

 

 

 Técnico de Saúde Bucal 

 Técnico de Segurança do Trabalho 

 Técnico de TI 

 Telefonista 

 Terapeuta Ocupacional 
 

O processo seletivo terá prova de conhecimento técnico para cada área de 
atuação, além de conhecimentos em informática e também uma entrevista 

coletiva. Outras informações podem ser obtidas no site do ISG. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isgsaude.org/novo/processos-seletivos.php
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Mais da metade da região descumpre meta de reduzir mortes 

no trânsito 

 
Trânsito. Movimento em rua no centro de Guaratinguetá, município que teve 
aumento de 8% nas mortes (Foto: /Rogério Marques/Arquivo OVALE) 

 

RMVale encerrou 2019 com 390 mortes em acidentes de trânsito, número que 

sobe para 425 em 2015; com isso, a região registra queda de 8,24% no 

número de óbitos de um ano para o outro, também abaixo da meta do estado 

Entre as 39 cidades do Vale do Paraíba, 22 delas (56%) ainda não 
conseguiram cumprir a meta do governo estadual de reduzir pela metade as 
mortes em acidentes de trânsito. As cidades têm compromisso de atingir a 
meta até o final de 2020. 

Desses 22 municípios, nove (23%) aumentaram o número de vítimas fatais em 
acidentes de trânsito no ano passado comparado a 2015, quando a meta foi 
lançada pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, do governo 
estadual. 

No mesmo período de comparação, duas cidades (5,13%) mantiveram o 
mesmo número de mortes nos dois anos, enquanto 11 (28,21%) reduziram 
abaixo da meta estipulada pelo estado. 

No Vale, 12 dos 39 cidades já cumpriram a meta, enquanto outras cinco não 
tiveram mortes no trânsito em 2019 e em 2015. 

Os dados são da série histórica do Infosiga (Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo). 



 

 

 

A RMVale encerrou 2019 com 390 mortes em acidentes de trânsito, número 
que sobe para 425 em 2015. Com isso, a região registra queda de 8,24% no 
número de óbitos de um ano para o outro, também abaixo da meta do estado. 

A média mensal de vítimas fatais no trânsito em 2019 foi de 33 mortes, acima 
da de 2018 (30) e 2017 (31). 

É menor que a média de 2016 (36) e a de 2015 (35). 

ACIDENTES. 

Os municípios do Vale que mais aumentaram os óbitos em acidentes de 
trânsito em 2019, na comparação com 2015, foram Lagoinha (100%), São Luís 
do Paraitinga (100%), Santa Branca (100%), Cunha (80%), Pindamonhangaba 
(78%), Jacareí (44%), Campos do Jordão (40%), Caçapava (12%) e 
Guaratinguetá (8%). 

Caraguatatuba, Taubaté e S. José baixam número de vítimas abaixo do 
estipulado 

Onze cidades do Vale reduziram as mortes em acidentes de trânsito abaixo da 
meta do governo estadual. São elas: Aparecida (-42%), Lorena (-41%), 
Cachoeira Paulista (-37%), Caraguatatuba (-28%), Ubatuba (-27%), Taubaté (-
19%), São José dos Campos (-18%), São Sebastião (-17%), Cruzeiro (-15%), 
Tremembé (-12%) e Igaratá (-11%). Entre as cidades que atingiram ou até 
superaram a meta, estão Ilhabela (-50%), Lavrinhas (-60%) e Monteiro Lobato 
(-100%). 

Em nota, a Secretaria de Governo disse que o programa Respeito à Vida 
"trabalha ativamente junto a 304 municípios do Estado para promover ações 
efetivas de prevenção de acidentes e educação para o trânsito". Informou que 
2020 é o último ano da década da ONU pela segurança no trânsito, mas que o 
trabalho é "perene e que vai além da década". 
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Futuros pais promovem voo revelação de asa delta em Caraguá 

 
Casal praticante de Voo Livre decidiu escolher uma forma bastante diferente 
para conhecer o sexo de seu futuro bebê (Foto: Divulgação/PMC) 

Os chás revelação vêm se tornando cada vez mais comum no Brasil e no 
mundo. 

Assim, o casal praticante de Voo Livre de São Paulo, Daniela Buratti (Dany 
Wings) e Daniel Pacheco, decidiu escolher uma forma bastante diferente para 
conhecer o sexo de seu futuro bebê. 

No próximo sábado (25) o casal organiza, por volta das 15h, um salto de Asa 
Delta no Morro do Santo Antônio, no qual irá revelar se a criança irá se chamar 
Benjamin ou Letícia. 

Segundo a atleta profissional de Voo Livre, Dany Wings, antes da revelação, 
alguns amigos do casal irão decolar com as cores azul e rosa. Em seguida, 
será a vez de seu marido Daniel e o amigo Denilson realizarem o salto, no qual 
irá revelar se a criança será um menino ou menina. 

“Meu marido e eu somos pilotos de asa delta e voar faz parte da nossa rotina e 
estilo de vida, então surgiu a ideia de fazermos o Voo Revelação. Queremos 
algo que tenha sentido real para nós três, pois nosso bebê já fez vários voos de 
asa delta nesses quatro meses de gestação.”, explicou Daniela. 

“Caraguatatuba é um dos nossos lugares preferidos de voo e temos grandes 
amigos que abraçaram a ideia com muito carinho e entusiasmo. Somente duas 



 

 

 

pessoas sabem o resultado: minha cunhada Priscila e nosso amigo Denilson”, 
complementou. 

Daniel Pacheco, pai da futura menina ou menino, contou sobre a ideia do Voo 
Revelação. 

“Quando chegamos à ideia, nos pareceu tão natural que não pensamos em 
outra maneira melhor do saber quem irá um dia também compartilhar essa 
paixão conosco. Já temos planejado várias outras viagens e voos com 
nosso(a) futuro(a) co-piloto(a). Além de muita saúde, desejamos a nosso 
filho(a) excelentes decolagens, longos voos e pousos suaves.”, explicou o 
futuro pai. 
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Hospital Regional abre concurso com salários de até R$ 7,2 mil 

em Caraguá 

 
Hospital Regional de Caraguatatuba (Foto: Divulgação) 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 vagas 
a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro, das 9h às 16h, 
na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica na 
Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP. Não será 
cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 



 

 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 
dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 
onde alinhou com a direção da Organização Social como seria feito o processo 
seletivo. 

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 

– Analista de Contratos 

– Analista de DP 

– Analista de Gestão de Pessoas 

– Analista de Sistemas / Infraestrutura 

– Arquivista 

– Assistente Social 

– Auxiliar Administrativo 

– Auxiliar de Farmácia 

– Enfermeiro UTI Adulto 

– Enfermeiro UTI Pediátrica 

– Enfermeiro Qualidade 

– Enfermeiro Centro Cirúrgico 

– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 

– Enfermeiro Trabalho 

– Enfermeiro Generalista 

– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 

– Engenheiro do Trabalho 

– Farmacêutico 

– Faturista 

– Fonoaudiólogo 

– Maqueiro 



 

 

 

– Motorista 

– Nutricionista 

– Odontólogo 

– Ouvidor 

– Psicólogo 

– Técnico de Aparelho Gessado 

– Técnico de Radiologia 

– Técnico de Enfermagem 

– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 

– Técnico de Enfermagem do Trabalho 

– Técnico de Radioterapia 

– Técnico de Saúde Bucal 

– Técnico de Segurança do Trabalho 

– Técnico de TI 

– Telefonista 

– Terapeuta Ocupacional 
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Novo Hospital Regional do Litoral Norte abre mais de 500 

vagas para profissionais 

 

Salários variam entre R$ 1.200 a R$ 7.200,00 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 

Caraguatatuba, abre o  Processo Seletivo Emergencial para contratação 

imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 

salários variam entre R$ 1.200,00 e R$ 7.200,00. No total, serão mais de 500 

vagas a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06  de fevereiro, das 9h às 

16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 

na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP.  Não 

será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 

inscrição preenchida, bem como de todos os documentos exigidos previstos 

nos pré-requisitos (originais e cópias). Todas estas informações e o 

detalhamento do processo podem ser conferidos no site do 

Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato deve 

selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 

acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo e os pré-requisitos 

necessários para cada cargo. 

http://www.isgsaude.org/


 

 

 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 

área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 

Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

 Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 

– Analista de Contratos 

– Analista de DP 

– Analista de Gestão de Pessoas 

– Analista de Sistemas / Infraestrutura 

– Arquivista 

– Assistente Social 

– Auxiliar Administrativo 

– Auxiliar de Farmácia 

– Enfermeiro UTI Adulto 

– Enfermeiro UTI Pediátrica 

– Enfermeiro Qualidade 

– Enfermeiro Centro Cirúrgico 

– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 

– Enfermeiro Trabalho 

– Enfermeiro Generalista 

– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 

– Engenheiro do Trabalho 

– Farmacêutico 

– Faturista 

– Fonoaudiólogo 

– Maqueiro 

– Motorista 

– Nutricionista 

– Odontólogo 

– Ouvidor 

– Psicólogo 

– Técnico de Aparelho Gessado 

– Técnico de Radiologia 

– Técnico de Enfermagem 

– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 

– Técnico de Enfermagem do Trabalho 

– Técnico de Radioterapia 

– Técnico de Saúde Bucal 

– Técnico de Segurança do Trabalho 

– Técnico de TI 

– Telefonista 



 

 

 

– Terapeuta Ocupacional 
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Prefeitura e Sebrae/SP formalizam convênio do Projeto 

Caraguatatuba Empreendedora IV para atender 13,5 mil 

pessoas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sebrae/SP assinaram o convênio definitivo 

para a realização do Caraguatatuba Empreendedora IV na última terça-feira 

(21/01), no Paço Municipal, no Centro. 

Em 2020, a iniciativa capacitará gratuitamente 13.500 pessoas, entre 

empresários, microempreendedores, artesãos e pequenos produtores rurais, 

além de alunos das redes municipais e estaduais de ensino com cursos, 

palestras, consultorias e oficinas voltadas para a gestão de negócios, 

totalizando 1.094 horas de treinamento. 

O prefeito Aguilar Junior e o gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José 

Busarello, assinaram o documento, acompanhados do gestor do Posto do 

Sebrae Aqui de Caraguatatuba e do Litoral Norte, Eduardo Ilário, e da 

coordenadora de projetos do Sebrae/SP, Lívia Torres. 

O gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José Busarello, disse que 

Caraguatatuba é a cidade mais empreendedora da região. “Nesse 4º ciclo do 



 

 

 

programa, o Sebrae e a Prefeitura querem envolver mais pessoas nas 

capacitações. Os interessados nos cursos e consultorias devem deixar o 

cadastro atualizado no Posto do Sabrae Aqui”, orientou. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o Caraguatatuba Empreendedora IV 

alcançará cerca de 13.500 moradores, entre empresários, MEI’s e potenciais 

empreendedores, além das crianças e jovens em idade escolar com suas 

ações. “Queremos dar condições para que os empreendedores locais possam 

gerar mais emprego e renda, visando o fortalecimento da economia local em 

todos os ramos”,  destacou. 

Em 2019, o Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba fez 2.655 

atendimentos para microempreendedores individuais (MEI’s), micro e 

pequenos empresários, como orientação para abertura de negócio, declaração 

anual MEI, impressão de guias de pagamento,  emissão de notas fiscais, 

consultorias, inscrições para cursos e acesso a linhas de crédito. A previsão do 

Sebrae/SP era realizar 2.380 atendimentos no ano passado, mas a meta ficou 

em 111% do previsto para o ano passado. 

Caraguatatuba Empreendedora IV 

O Caraguatatuba Empreendedora IV oferecerá cursos, oficinas e palestras nas 

áreas de finanças, marketing, vendas, planejamento e gestão de pessoas os 

segmentos de Alimentação Fora do Lar, Turismo (voltado para o trade do setor) 

e Multisetorial (destinado a empreendedores de diversos ramos). A Prefeitura 

de Caraguatatuba e o Sebrae/SP continuam com “Jovens Empreendedores – 

Primeiros Passos”. A iniciativa, que desenvolve o potencial empreendedor em 9 

mil alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino, abrangerá cerca de 

1.400 estudantes do Ensino Médio em 2020.  Além das capacitações e 

consultorias, os empresários e empreendedores do terão a oportunidade de 

contratar até R$ 20 mil a juro zero para investir em equipamentos e reformas 

nos seus estabelecimentos; fazer visitas técnicas a feiras para conhecer as 

tendências do mercado; participar das rodadas de negócios do 3ª Empreenda 

Caraguatatuba; ter acesso ao Programa Investe Turismo, realizado pelo 

Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur para acelerar o desenvolvimento, 

aumentar a qualidade e a competitividade em 30 Rotas Turísticas Estratégicas 

do Brasil, com foco na geração de empregos; e imergir nas 60 horas no 

Seminário Empretec, metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), 

voltada para o desenvolvimento de características do comportamento 

empreendedor e identificação de novas oportunidades de negócios. 



 

 

 

O Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da 

Secretaria de Governo) fica na Av. Frei Pacífico Wagner, 1.011 – Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3882-3854 ou e-

mails sebraeaqui@caraguatatuba.sp.gov.br e sebraeaquicaraguatatuba@gmail

.com. 

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da 

Secretaria de Governo) está localizada na Av. Frei Pacífico Wagner, 1.011 – 

Centro. O telefone é o (12) 3889-

1410.  sala.empreendedor@caraguatatuba.sp.gov.br 

Histórico 

Em 2019, o projeto Caraguatatuba Empreendedora III contou com palestras, 

consultorias e oficinas nos Programas Artesanato, Alimentação Fora do Lar, 

Olericultura, Reparação Automotiva e Comércio Varejista de Alimentos 

(minimercados). Cerca de 180 empresários dos ramos de artesanato, 

alimentação, vestuário, hospedagem, beleza e agricultura fizeram as 

capacitações do Projeto Caraguatatuba Empreendedora II da Prefeitura 

Municipal e do Sebrae no ano de 2018. Em 2017, cerca de 50 empresários 

participantes do Caraguatatuba Empreendedora I fizeram encontros avançados 

e oficinas gratuitas de finanças, marketing, vendas, planejamento e gestão de 

pessoas. 
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PAT de Caraguatatuba orientará população sobre elaboração de 

currículo e comportamento em entrevista de emprego 

Para participar é só procurar o local, sem necessidade de agendamento prévio 

A partir do dia 23 de janeiro (quinta-feira), o PAT de Caraguatatuba 
promoverá uma vez por semana, às 14h, palestra para a população que 
queira aprender sobre como se comportar em entrevista de emprego e 
elaboração de currículo. 
Para participar é só procurar o local, sem necessidade de agendamento prévio. 
O PAT fica localizado na Rua Taubaté, 520 - Sumaré. 

Segundo o coordenador do PAT, Allan Mattos, basta ter vontade de aprender e 
levar todas as dúvidas pertinentes ao assunto. 

"A ideia é capacitar os candidatos para que cheguem às empresas preparados 
na busca por uma vaga de emprego. "Ter um bom currículo é essencial para 
chegar à entrevista e ter uma boa apresentação é o que vai garantir a vaga de 
emprego", afirmou. 

Serviço 
PAT - Caraguatatuba 
Endereço: Rua Taubaté, 520 - Sumaré 
Telefone: (12) 3882-5211 
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Serramar Shopping prepara a maior liquidação do Litoral Norte 

O bota fora de verão acontecerá em janeiro, com descontos de até 70% 

A Liquida de Verão do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, está marcada 
para acontecer nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, com descontos imbatíveis que 
podem chegar a 70%. A maior liquidação do Litoral Norte vai beneficiar 
diretamente turistas e moradores locais. 
A mega liquidação de verão tem como objetivo queimar os estoques e abrir 
espaço para a troca de coleções nas lojas participantes, acompanhando o 
calendário de lançamentos da indústria da moda. A campanha promocional 
promete aquecer as vendas no início de 2020. 

O bota fora de verão é a 
ocasião perfeita para 
quem deseja renovar o 
guarda-roupa para o 
novo ano e economizar 
nas aquisições. A 
queima de estoque 
promete ser uma das 
maiores dos últimos 
anos. Para isso, o 
Serramar Shopping vem 
trabalhando no 
planejamento da 
campanha diretamente 

com os lojistas, a fim de que os descontos sejam realmente vantajosos para o 
consumidor. 
A melhor oportunidade de compras do ano! 
A liquidação do Serramar Shopping já é um evento consagrado e esperado 
pelos consumidores da região. Em 2020, o bota fora de verão terá descontos 
incríveis e um grande número de lojas participantes, com diversas opções de 
moda feminina, masculina, infantil, além de calçados, itens de decoração, 
beleza e produtos eletrônicos. Será um final de semana inteiro com ofertas 
imperdíveis.  

Serviço: 
Liquidação de Verão do Serramar Shopping 
Quando: 24, 25 e 26 de janeiro 
Endereço: Avenida José Herculano, 1.086, Pontal de Santa Marina, 
Caraguatatuba (SP). 

 

 

https://www.agoravale.com.br/GCWAVRESP/Manager/Editor/js/tinymce/plugins/filemanager/uploader/noticias/2020/janeiro/serramar-shopping-promocao-agoravale.jpg
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Prefeitura e Sebrae/SP formalizam convênio do Projeto 

Caraguatatuba Empreendedora IV para atender 13,5 mil pessoas 

A parceria resultado em 1.094 horas de treinamento para empresários, 
microempreendedores, artesãos e pequenos produtores rurais 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sebrae/SP assinaram o convênio 
definitivo para a realização do Caraguatatuba Empreendedora IV na última 
terça-feira (21/01), no Paço Municipal, no Centro. 
Em 2020, a iniciativa capacitará gratuitamente 13.500 pessoas, entre 
empresários, microempreendedores, artesãos e pequenos produtores rurais, 
além de alunos das redes municipais e estaduais de ensino com cursos, 
palestras, consultorias e oficinas voltadas para a gestão de negócios, 
totalizando 1.094 horas de treinamento. 

O prefeito Aguilar Junior e o gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José 
Busarello, assinaram o documento, acompanhados do gestor do Posto do 
Sebrae Aqui de Caraguatatuba e do Litoral Norte, Eduardo Ilário, e da 
coordenadora de projetos do Sebrae/SP, Lívia Torres. 

O gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José Busarello, disse que 
Caraguatatuba é a cidade mais empreendedora da região. "Nesse 4º ciclo do 
programa, o Sebrae e a Prefeitura querem envolver mais pessoas nas 
capacitações. Os interessados nos cursos e consultorias devem deixar o 
cadastro atualizado no Posto do Sabrae Aqui", orientou.   

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o Caraguatatuba Empreendedora IV 
alcançará cerca de 13.500 moradores, entre empresários, MEI's e potenciais 
empreendedores, além das crianças e jovens em idade escolar com suas 
ações. "Queremos dar condições para que os empreendedores locais possam 
gerar mais emprego e renda, visando o fortalecimento da economia local em 
todos os ramos",  destacou. 

Em 2019, o Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba fez 
2.655 atendimentos para microempreendedores individuais (MEI's), micro 
e pequenos empresários, como orientação para abertura de negócio, 
declaração anual MEI, impressão de guias de pagamento,  emissão de notas 
fiscais, consultorias, inscrições para cursos e acesso a linhas de crédito. A 
previsão do Sebrae/SP era realizar 2.380 atendimentos no ano passado, mas a 
meta ficou em 111% do previsto para o ano passado. 
Caraguatatuba Empreendedora IV 
O Caraguatatuba Empreendedora IV oferecerá cursos, oficinas e palestras nas 
áreas de finanças, marketing, vendas, planejamento e gestão de pessoas os 
segmentos de Alimentação Fora do Lar, Turismo (voltado para o trade do setor) 



 

 

 

e Multisetorial (destinado a empreendedores de diversos ramos). A Prefeitura 
de Caraguatatuba e o Sebrae/SP continuam com "Jovens Empreendedores - 
Primeiros Passos". A iniciativa, que desenvolve o potencial empreendedor em 9 
mil alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino, abrangerá cerca de 
1.400 estudantes do Ensino Médio em 2020.  Além das capacitações e 
consultorias, os empresários e empreendedores do terão a oportunidade de 
contratar até R$ 20 mil a juro zero para investir em equipamentos e reformas 
nos seus estabelecimentos; fazer visitas técnicas a feiras para conhecer as 
tendências do mercado; participar das rodadas de negócios do 3ª Empreenda 
Caraguatatuba; ter acesso ao Programa Investe Turismo, realizado pelo 
Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur para acelerar o desenvolvimento, 
aumentar a qualidade e a competitividade em 30 Rotas Turísticas Estratégicas 
do Brasil, com foco na geração de empregos; e imergir nas 60 horas no 
Seminário Empretec, metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), 
voltada para o desenvolvimento de características do comportamento 
empreendedor e identificação de novas oportunidades de negócios. 

O Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da 
Secretaria de Governo) fica na Av. Frei Pacífico Wagner, 1.011 - Centro. Mais 
informações pelo telefone (12) 3882-3854 ou e-
mails sebraeaqui@caraguatatuba.sp.gov.br e sebraeaquicaraguatatuba@gmail
.com. 
 
A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da 
Secretaria de Governo) está localizada na Av. Frei Pacífico Wagner, 1.011 - 
Centro. O telefone é o (12) 3889-
1410.  sala.empreendedor@caraguatatuba.sp.gov.br 
 
Histórico 
Em 2019, o projeto Caraguatatuba Empreendedora III contou com palestras, 
consultorias e oficinas nos Programas Artesanato, Alimentação Fora do Lar, 
Olericultura, Reparação Automotiva e Comércio Varejista de Alimentos 
(minimercados). Cerca de 180 empresários dos ramos de artesanato, 
alimentação, vestuário, hospedagem, beleza e agricultura fizeram as 
capacitações do Projeto Caraguatatuba Empreendedora II da Prefeitura 
Municipal e do Sebrae no ano de 2018. Em 2017, cerca de 50 empresários 
participantes do Caraguatatuba Empreendedora I fizeram encontros avançados 
e oficinas gratuitas de finanças, marketing, vendas, planejamento e gestão de 
pessoas. 
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Hospital Regional de Caraguatatuba abre concurso com 

salários de até R$ 7,2 mil 

 
Foto: Divulgação/PMC 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 vagas 
a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro, das 9h às 16h, 
na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica na 
Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP. Não será 
cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 
dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 



 

 

 

onde alinhou com a direção da Organização Social como seria feito o processo 
seletivo. 

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 

– Analista de Contratos 

– Analista de DP 

– Analista de Gestão de Pessoas 

– Analista de Sistemas / Infraestrutura 

– Arquivista 

– Assistente Social 

– Auxiliar Administrativo 

– Auxiliar de Farmácia 

– Enfermeiro UTI Adulto 

– Enfermeiro UTI Pediátrica 

– Enfermeiro Qualidade 

– Enfermeiro Centro Cirúrgico 

– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 

– Enfermeiro Trabalho 

– Enfermeiro Generalista 

– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 

– Engenheiro do Trabalho 

– Farmacêutico 

– Faturista 

– Fonoaudiólogo 

– Maqueiro 

– Motorista 

– Nutricionista 

– Odontólogo 

– Ouvidor 

– Psicólogo 

– Técnico de Aparelho Gessado 

– Técnico de Radiologia 

– Técnico de Enfermagem 



 

 

 

– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 

– Técnico de Enfermagem do Trabalho 

– Técnico de Radioterapia 

– Técnico de Saúde Bucal 

– Técnico de Segurança do Trabalho 

– Técnico de TI 

– Telefonista 

– Terapeuta Ocupacional 
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Caraguatatuba abre processo seletivo para 500 vagas em 

hospital 

As inscrições poderão ser realizadas de 3 a 6 de fevereiro; são 500 vagas em 

38 cargos, cujos salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil 

 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 vagas 
a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 
16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 
na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP. Não 
será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

A ficha de inscrição pode ser consultada diretamente na internet pelo 
link http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e o 

http://www.isgsaude.org/
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf


 

 

 

cronograma, 
em http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf. 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 
dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 
onde alinhou com a direção da Organização Social como seria feito o processo 
seletivo. 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba 
para agilizar as contratações. Os candidatos terão quatro dias para a inscrição 
e depois passam por provas técnicas e entrevista”. 

Segundo o prefeito, posteriormente as empresas terceirizadas contratadas pela 
Organização Social também farão processos de seleção de cargos para as 
áreas de limpeza e segurança. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) irá auxiliar os candidatos com cópia da documentação 
exigida em edital, durante o período de inscrição. Os interessados devem se 
dirigir ao local na Rua Taubaté, 520 – Sumaré, com toda a documentação. 

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 
– Analista de Contratos 
– Analista de DP 
– Analista de Gestão de Pessoas 
– Analista de Sistemas / Infraestrutura 
– Arquivista 
– Assistente Social 
– Auxiliar Administrativo 
– Auxiliar de Farmácia 
– Enfermeiro UTI Adulto 
– Enfermeiro UTI Pediátrica 
– Enfermeiro Qualidade 
– Enfermeiro Centro Cirúrgico 
– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 
– Enfermeiro Trabalho 
– Enfermeiro Generalista 
– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 
– Engenheiro do Trabalho 
– Farmacêutico 
– Faturista 
– Fonoaudiólogo 
– Maqueiro 
– Motorista 
– Nutricionista 
– Odontólogo 
– Ouvidor 
– Psicólogo 

http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf


 

 

 

– Técnico de Aparelho Gessado 
– Técnico de Radiologia 
– Técnico de Enfermagem 
– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 
– Técnico de Enfermagem do Trabalho 
– Técnico de Radioterapia 
– Técnico de Saúde Bucal 
– Técnico de Segurança do Trabalho 
– Técnico de TI 
– Telefonista 
– Terapeuta Ocupacional 
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Veículo: Massagua News 

Futuros papais inovam e promovem no sábado Voo Revelação 

de Asa Delta em Caraguatatuba 

 

  

Os chás revelação vêm se tornando cada vez mais comum no Brasil e no 
mundo. Assim, o casal praticante de Voo Livre de São Paulo, Daniela Buratti 
(Dany Wings) e Daniel Pacheco, decidiram escolher uma forma bastante 
diferente para conhecer o sexo de seu futuro bebê. 

No próximo sábado (25), o casal estará organizando por volta das 15h um salto 
de Asa Delta no Morro do Santo Antônio, no qual irá revelar se a criança irá se 
chamar Benjamin ou Letícia. 

Segundo a atleta profissional de Voo Livre, Dany Wings, antes da revelação, 
alguns amigos do casal irão decolar com as cores azul e rosa. Em seguida, 
será a vez de seu marido Daniel e o amigo Denilson realizarem o salto, no qual 
irá revelar se a criança será um menino ou menina. 

“Meu marido e eu somos pilotos de asa delta e voar faz parte da nossa rotina e 
estilo de vida, então surgiu a ideia de fazermos o Voo Revelação. Queremos 
algo que tenha sentido real para nós três, pois nosso bebê já fez vários voos de 
asa delta nesses 4 meses de gestação.”, explicou Daniela. 

“Caraguatatuba é um dos nossos lugares preferidos de voo e temos grandes 
amigos que abraçaram a ideia com muito carinho e entusiasmo. Somente duas 
pessoas sabem o resultado: minha cunhada Priscila e nosso amigo Denilson”, 
complementou. 



 

 

 

Daniel Pacheco, pai da futura menina ou menino, contou sobre a ideia do Voo 
Revelação. 

“Quando chegamos à ideia, nos pareceu tão natural que não pensamos em 
outra maneira melhor do saber quem irá um dia também compartilhar essa 
paixão conosco. Já temos planejado várias outras viagens e voos com 
nosso(a) futuro(a) co-piloto(a). Além de muita saúde, desejamos a nosso 
filho(a) excelentes decolagens, longos voos e pousos suaves.”, explicou o 
futuro pai. 
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Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Massagua News 

Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 

cargos do Hospital Regional do LN 

 
Foto: Divulgação/PMC 
O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral 
Norte, em Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo 
Emergencial para contratação imediata e cadastro reserva de profissionais 
em 38 diferentes cargos, cujos salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. 
No total, serão mais de 500 vagas a serem preenchidas entre março e 
dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h 
às 16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), 
que fica na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – 
SP.  Não será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e 
cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org  – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

Segue o link da ficha de 
inscrição http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e do 
cronograma http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf . 

http://www.isgsaude.org/
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf


 

 

 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista 
coletiva. Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 
dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 
onde conheceu a unidade e buscou informações de como seria feito o 
processo seletivo. 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba. 
Os candidatos terão quatro dias para a inscrição e depois passam por provas 
técnicas e entrevista”. 

Segundo o prefeito, posteriormente as empresas terceirizadas contratadas pela 
Organização Social também farão processos de seleção de cargos para as 
áreas de limpeza e segurança. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) irá auxiliar os candidatos com cópia da documentação 
exigida em edital, durante o período de inscrição. Os interessados devem se 
dirigir ao local na Rua Taubaté, 520  –  Sumaré, com toda a documentação. 

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 

– Analista de Contratos 

– Analista de DP 

– Analista de Gestão de Pessoas 

– Analista de Sistemas / Infraestrutura 

– Arquivista 

– Assistente Social 

– Auxiliar Administrativo 

– Auxiliar de Farmácia 

– Enfermeiro UTI Adulto 

– Enfermeiro UTI Pediátrica 

– Enfermeiro Qualidade 

– Enfermeiro Centro Cirúrgico 

– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 



 

 

 

– Enfermeiro Trabalho 

– Enfermeiro Generalista 

– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 

– Engenheiro do Trabalho 

– Farmacêutico 

– Faturista 

– Fonoaudiólogo 

– Maqueiro 

– Motorista 

– Nutricionista 

– Odontólogo 

– Ouvidor 

– Psicólogo 

– Técnico de Aparelho Gessado 

– Técnico de Radiologia 

– Técnico de Enfermagem 

– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 

– Técnico de Enfermagem do Trabalho 

– Técnico de Radioterapia 

– Técnico de Saúde Bucal 

– Técnico de Segurança do Trabalho 

– Técnico de TI 

– Telefonista 

– Terapeuta Ocupacional 
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Polícia Militar prende homem em Caraguatatuba por porte 

ilegal de arma de fogo 
 

Na madrugada de quarta-feira, (22), equipe da Polícia Militar do 20º BPM/I, 
durante patrulhamento para coibir furtos e roubos pelo bairro Golfinhos em 
Caraguatatuba, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Em busca pessoal 
foram encontradas 05 munições calibre 38 intactas, sendo que em diligência 
até a residência do indivíduo foi encontrado um revólver calibre 22 com 
numeração suprimida e uma munição. Diante dos fatos o indivíduo foi 
conduzido à Delegacia onde permaneceu à disposição da justiça. 
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Serramar Shopping anuncia a maior liquidação do Litoral Norte 
 

 

O bota fora de verão acontecerá em janeiro, com descontos de até 70% 

A Liquida de Verão do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, está marcada 
para acontecer nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, com descontos imbatíveis que 
podem chegar a 70%. A maior liquidação do Litoral Norte vai beneficiar 
diretamente turistas e moradores locais. 

A mega liquidação de verão tem como objetivo queimar os estoques e abrir 
espaço para a troca de coleções nas lojas participantes, acompanhando o 
calendário de lançamentos da indústria da moda. A campanha promocional 
promete aquecer as vendas no início de 2020. 

O bota fora de verão é 
a ocasião perfeita para 
quem deseja renovar 
o guarda-roupa para o 
novo ano e 
economizar nas 
aquisições. A queima 
de estoque promete 
ser uma das maiores 
dos últimos anos. Para 
isso, o Serramar 
Shopping vem 
trabalhando no 
planejamento da 



 

 

 

campanha diretamente com os lojistas, a fim de que os descontos sejam 
realmente vantajosos para o consumidor. 

A melhor oportunidade de compras do ano! 

A liquidação do Serramar Shopping já é um evento consagrado e esperado 
pelos consumidores da região. Em 2020, o bota fora de verão terá descontos 
incríveis e um grande número de lojas participantes, com diversas opções de 
moda feminina, masculina, infantil, além de calçados, itens de decoração, 
beleza e produtos eletrônicos. Será um final de semana inteiro com ofertas 
imperdíveis. 

Sobre o Serramar Shopping 

O Serramar Shopping foi o primeiro grande centro de lazer e compras do Litoral 
Norte Paulista, inaugurado em 2011. O empreendimento conta com um mix de 
mais de 100 lojas, incluindo as principais lojas âncoras e satélites do mercado 
nacional. 

O shopping é considerado o maior centro de compras em varejo de 
Caraguatatuba, com infraestrutura moderna, projeto arquitetônico sustentável e 
atrações para toda a família. 

Serviço: 

Liquidação de Verão do Serramar Shopping 

Quando: 24, 25 e 26 de janeiro 

Endereço: Avenida José Herculano, 1.086, Pontal de Santa Marina, 
Caraguatatuba (SP). 
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Preta Gil, Exaltasamba e Murilo Huff são atrações do Carnaval 

2020 em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, já definiu as 
atrações para o Carnaval 2020 em Caraguatatuba com três shows de grandes 
artistas brasileiros e ainda 17 Blocos Carnavalescos. 
 

O primeiro show do Carnaval 2020 fica por conta de Murilo Huff, no domingo 
(23/02), às 21h, da Praça da Cultura, no Centro. O cantor sertanejo, marido da 
cantora Marília Mendonça, é natural de Goiânia e seus maiores sucessos são 
Dois Enganados, Se for Arrumar Alguém, Idiota Favorito e outros. 

Em seguida, na segunda (24/02), quem sobe ao palco, é o grupo de pagode 
Exaltasamba, também a partir das 21h. A banda foi fundada em 1982 e desde 
então canta sucessos como Teu Segredo, Tá Vendo Aquela Lua, Fui, Livre Pra 
Voar e muito mais! 

Fechando com chave de ouro o Carnaval 2020 de Caraguatatuba, na terça-
feira (25/01) a cantora Preta Gil será a atração na Praça da Cultura, no Centro, 
às 21h. A filha de Gilberto Gil tem como seus maiores sucessos as músicas 

Sinais de Fogo, Muito 
Perigoso, Cheiro de Amor e 
diversas outras canções que 
fizeram e fazem sucesso no 
Brasil. 

Além dos shows, a 
apresentação de 17 Blocos 
Carnavalescos já estão 
confirmados para este 
Carnaval, seis a mais que o 
ano passado. 



 

 

 

O Bloco responsável por abrir o Carnaval nas ruas de Caraguatatuba é o da 
Solidariedade, na quinta-feira (20/02), com a concentração no Quiosque 
Guaruça, no Centro. A saída está prevista para as 20h. 

Os blocos mais tradicionais da cidade estão confirmados como, por exemplo, 
Bloco das Piranhas, do Urso, Devotos da Cheirosa, dos Trouxas, Gaiola das 
Loucas, Tropa D´Litro e muito mais! 
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Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 

cargos do Hospital Regional do Litoral Norte 
 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 vagas 
a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 
16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 
na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP. Não 
será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 
inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

Segue o link da ficha de inscrição 
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e do 
cronograma http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf . 



 

 

 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 
dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 
onde alinhou com a direção da Organização Social como seria feito o processo 
seletivo. 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba 
para agilizar as contratações. Os candidatos terão quatro dias para a inscrição 
e depois passam por provas técnicas e entrevista”. 

Segundo o prefeito, posteriormente as empresas terceirizadas contratadas pela 
Organização Social também farão processos de seleção de cargos para as 
áreas de limpeza e segurança. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) irá auxiliar os candidatos com cópia da documentação 
exigida em edital, durante o período de inscrição. Os interessados devem se 
dirigir ao local na Rua Taubaté, 520 – Sumaré, com toda a documentação. 

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 
– Analista de Contratos 
– Analista de DP 
– Analista de Gestão de Pessoas 
– Analista de Sistemas / Infraestrutura 
– Arquivista 
– Assistente Social 
– Auxiliar Administrativo 
– Auxiliar de Farmácia 
– Enfermeiro UTI Adulto 
– Enfermeiro UTI Pediátrica 
– Enfermeiro Qualidade 
– Enfermeiro Centro Cirúrgico 
– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 
– Enfermeiro Trabalho 
– Enfermeiro Generalista 
– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 
– Engenheiro do Trabalho 
– Farmacêutico 
– Faturista 
– Fonoaudiólogo 
– Maqueiro 
– Motorista 
– Nutricionista 
– Odontólogo 



 

 

 

– Ouvidor 
– Psicólogo 
– Técnico de Aparelho Gessado 
– Técnico de Radiologia 
– Técnico de Enfermagem 
– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 
– Técnico de Enfermagem do Trabalho 
– Técnico de Radioterapia 
– Técnico de Saúde Bucal 
– Técnico de Segurança do Trabalho 
– Técnico de TI 
– Telefonista 
– Terapeuta Ocupacional 
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Prefeitura de Caraguatatuba oficializa passeio turístico para 

Fazenda de Mexilhão na Praia da Cocanha 

 

Caraguatatuba conta com mais um atrativo turístico. O prefeito Aguilar Junior 
entregou nesta terça-feira (21/01), aos representantes da Associação de 
Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec), o Alvará de 
Licença de Funcionamento do passeio de visitação na Fazenda de Mexilhão, 
na Praia da Cocanha, região Norte da cidade. 

O Alvará de Turismo de Base Comunitária era uma reivindicação antiga dos 
maricultores do local, que agora poderão ter outra opção de renda, além da 
venda dos produtos. Com a oficialização do passeio, Caraguatatuba ganha 
mais uma atração de turismo, única no Litoral Norte, que visa garantir 
preservação ambiental e a valorização da cultura caiçara local. 

O prefeito Aguilar Junior destacou a preocupação em sempre pensar no povo 

de Caraguatatuba, que é da região. “Temos muitos desafios a serem 

enfrentados, mas com vontade e parcerias, vamos realizar. Obrigado por 

buscarem mais esse crescimento e no que precisarem, conte comigo. O 

próximo passo é a 

balsa para 

manutenção do 

produto”, garantiu 

Aguilar Junior. 

O passeio 

A Fazenda de 
Mexilhão é 
considerada a maior 
do Estado e sua 
produção em uma 
área de 36 mil metros 



 

 

 

quadrados pode chegar a 160 toneladas/ano, se não houver nenhuma 
intercorrência. 

Atualmente, o passeio já é realizado com estudantes do Instituto de Pesca de 
São Paulo e Instituto Federal de Caraguatatuba, como aula prática no curso de 
Aquicultura, criação de animais aquáticos com possibilidade de consumo. 

A saída do passeio fica localizada na Amapec e dura em média, 1h30. Os 
visitantes poderão conhecer o dia a dia do funcionamento da Fazenda, desde o 
processo de reprodução do Mexilhão, as práticas de cultivo até o seu 
desenvolvimento para o tamanho comercial, além de toda técnica de limpeza, 
beneficiamento e preparação do produto para venda. 

Além da produção do mexilhão, a Fazenda é uma fonte de biodiversidade, pois 
atrai outras espécies marinhas, como tartarugas, arraias, polvos e se der sorte, 
até boto e toda fauna incrustada como esponjas, corais, vieiras e microalgas, 
famosas no ramo de cosméticos. 

Os visitantes do passeio e apreciadores da culinária, além de conhecer toda a 
criação, poderão escolher seu produto direto da fonte e adquirir ao final do 
passeio na Associação. 

Segundo um dos associados da AMAPEC, José Luiz Alves, o compromisso da 
Prefeitura, em entregar o alvará mostra a preocupação com o trabalho do povo 
caiçara, pois na época da baixa produção, o passeio se torna uma alternativa 
de renda aos maricultores, que sobrevivem da venda do marisco. 

Moradores e turistas interessados em conhecer o atrativo, podem procurar pela 
Associação na Avenida João Gonçalves Santana, 500 – Massaguaçu – Praia 
da Cocanha ou fazer o agendamento pelo telefone (12) 99767-2163. 
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Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 vagas de 38 

cargos do Hospital Regional do LN 

 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 

Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 

imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 

salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 vagas 

a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 

16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 

na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP. Não 

será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha de 

inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 

no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 

deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 

acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

Segue o link da ficha de inscrição 

http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e do 

cronograma http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf . 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 

área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 

Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Parceria 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve pessoalmente em 

dezembro passado na matriz do Instituto Sócrates Guanaes, em São Paulo, 



 

 

 

onde conheceu a unidade e buscou informações de como seria feito o 

processo seletivo. 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba. 

Os candidatos terão quatro dias para a inscrição e depois passam por provas 

técnicas e entrevista”. 

Segundo o prefeito, posteriormente as empresas terceirizadas contratadas pela 

Organização Social também farão processos de seleção de cargos para as 

áreas de limpeza e segurança. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT) irá auxiliar os candidatos com cópia da documentação 

exigida em edital, durante o período de inscrição. Os interessados devem se 

dirigir ao local na Rua Taubaté, 520 – Sumaré, com toda a documentação. 

Confira os cargos: 

– Analista de Comunicação 

– Analista de Contratos 

– Analista de DP 

– Analista de Gestão de Pessoas 

– Analista de Sistemas / Infraestrutura 

– Arquivista 

– Assistente Social 

– Auxiliar Administrativo 

– Auxiliar de Farmácia 

– Enfermeiro UTI Adulto 

– Enfermeiro UTI Pediátrica 

– Enfermeiro Qualidade 

– Enfermeiro Centro Cirúrgico 

– Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 

– Enfermeiro Trabalho 

– Enfermeiro Generalista 

– Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 

– Engenheiro do Trabalho 



 

 

 

– Farmacêutico 

– Faturista 

– Fonoaudiólogo 

– Maqueiro 

– Motorista 

– Nutricionista 

– Odontólogo 

– Ouvidor 

– Psicólogo 

– Técnico de Aparelho Gessado 

– Técnico de Radiologia 

– Técnico de Enfermagem 

– Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 

– Técnico de Enfermagem do Trabalho 

– Técnico de Radioterapia 

– Técnico de Saúde Bucal 

– Técnico de Segurança do Trabalho 

– Técnico de TI 

– Telefonista 

– Terapeuta Ocupacional 
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Menino ou menina? Benjamim ou Letícia? 

 

Sexo de bebê será revelado durante voo de asa delta no Morro de Santo 
Antônio, em Caraguá 

Fotos: Divulgação 
 

Benjamim ou Letícia? 

A praticante de voo de asa delta Daniela Buratti vai conhecer o sexo do seu 
futuro bebê durante um salto de asa delta. 

O acontecimento está marcado para às 15h00 deste sábado, 25, no Morro de 
Santo Antônio, região central de Caraguatatuba, com a participação do marido 
dela, Daniel Pacheco, também piloto de asa delta. 

Daniela Buratti, ou Dany Wings, é atleta profissional de Voo Livre. No quarto 
mês de gestação, ela ficará em solo observando o marido Daniel, juntamente 
com amigos, saltarem do morro de Santo Antônio. 

Apenas dois deles sabem o sexo do bebê e, em pleno vôo, vão revelar se é 
menino ou menina, ao soltar um jato de fumaça. Pela cor, rosa ou azul, se é 
Benjamim ou Letícia. 
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Uma justa homenagem a 
Sávio Luiz dos Santos

Na última semana, milhares de 
manifestações nas redes sociais eviden-
ciavam o carinho e o respeito que a co-
munidade de Caraguatatuba tem pelo 
empresário Sávio Luiz dos Santos que ter-
minou seu mandato de dois anos a frente 
da Associação Comercial e Empresarial.

A entidade fundada em 21 de abril 
de 1965 teve como idealizador de sua 
criação o então contador José d’ Almeida 
Barbosa o qual nunca foi seu presidente. 

Inicialmente conhecida como 
ACIC – Associação Comercial e Indus-
trial de Caraguatatuba e hoje como ACE 
– Associação Comercial e Empresarial de 
Caraguatatuba tem 54 anos de existência.

Destacados empresários de nossa 
cidade foram presidentes da entidade e 
Sávio foi o seu vigésimo primeiro man-
datário.

No último dia dez de janeiro Sávio 
entregou a presidência para o advogado 
Lucas Gallina, que assume para o biênio 
2020/2021. 

Mas Sávio não foi só presidente, 
sua participação na entidade acumula dé-
cadas tendo sido diretor e conselheiro de 
várias gestões.

O que posso eu dizer sobre Sávio:
Sávio além de um ser iluminado foi 

o melhor diretor que tive em dois manda-
tos como presidente.

Foi um parceiro que me acompa-
nhou mesmo nos momentos mais difíceis 
que tive quando enfrentamos problemas 
com o prefeito na criação da chamada 
Zona Azul.

Vou repetir o que me disse Ali 
Yaktine um dos primeiros presidentes de 
nossa entidade.

“Não podemos comparar gestões. 
Cada um de nós foi preparado pela vida. 
E com nossas experiências e valores, 
cada um da sempre o melhor de si como 
presidente. Isso é certo. 

Podemos até discordar de algumas 
ações de um presidente, mas nunca dizer 
que cada um não deu o melhor de si.”

Em minha opinião sua gestão foi 
perfeita, política e administrativamente fa-
lando e o classifico como um grande pre-
sidente que com certeza faz jus a figurar 
com sua foto na galeria de ex-presidentes 
da entidade.”

Vejamos alguns dados de sua 
gestão biênio 2018/2019

-Aumento no número de associados;
-Inclusão de novos parceiros;
-Continuidade e melhoria em eventos 
como a Caminhada da Mulher que em 
2018 teve 300 participantes e em 2019 al-
cançou 500 participantes;
-O resgate do Baile de Aniversário da 
ACE que foi sucesso nos dois anos de seu 
mandato;
-A feijoada do Dia do Comerciante;
-A Rota do Hamburguer;
-O apoio a Feira Empreenda Caraguá que 
também foi brilhante nestes 2  anos;
-A parceria com o Sebrae que trouxe di-
versos treinamentos e capacitações para 
os empresários de nossa cidade como o 
Caraguatatuba Empreendedora e a forma-
ção de uma turma do Empretec;
-A aproximação com a Prefeitura Muni-
cipal onde apoiou e também recebeu o 
apoio em vários eventos;
-O estreitamento da parceria com a UNI-
MED SJC que andava abalada;
-A participação assídua nas reuniões da 
Regional RA6 da FACESP;
-Em seu mandado a entidade teve repre-
sentantes em todos os Conselhos Munici-
pais;
-A volta da Revista Interface Empresarial 
parada há mais de 2 anos;
-Voltou a ter visibilidade em toda a im-
prensa falada e escrita do Litoral Norte;
-Parceria com a Associação de Hotéis e 

Pousadas e Associação de Quiosques fa-
zendo uma pesquisa de ocupação aos fi-
nais de semana que hoje serve de parâme-
tro e de informação para os empresários 
locais e para a imprensa em geral;
-A ACE encabeçou a Manifestação de 
empresários contra as interdições da Ta-
moios;
-Doação de 6 bicicletas para a Polícia Mi-
litar para o patrulhamento das ruas;
-Implantação do aplicativo da ACE Cara-
guá e modernização do site;
-A TV ACE que estará em pleno funciona-
mento a partir desse mês;

-Reabertura do Posto da Junta Comercial;
-Criação do Café Empresarial que tem 
sido um grande sucesso de público;
-Distribuição de brindes aos associados 
no final do ano;
-Sem contar os trabalhos internos como a 
modernização na área de informática, au-
mento no número de consultas do SCPC, 
revitalização e manutenção da sede, in-
vestimentos em capital humano e o reco-
nhecimento e valorização dos colabora-
dores, e outras pequenas ações, mas não 
menos importantes que foram realizadas.
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Prefeitura autoriza construção de 
canal extravasor para evitar enchentes 

no Santamarina e Golfinhos 
A Prefeitura de 

Caraguatatuba inicia nos 
próximos dias as obras de 
construção do canal extra-
vasor entre os bairros Jar-
dim Britânia e Pontal San-
tamarina. 

As intervenções são 
necessárias para dar maior 
vazão das águas que de-
sembocam no Rio Lagoa, 
oriundas dos bairros Pon-
tal Santamarina, Balneário 
dos Golfinhos, Jardim Bri-
tânia e parte da Praia das 
Palmeiras. 

Segundo a Secreta-
ria de Obras Públicas, ini-
cialmente as intervenções 
serão executadas entre o 
Rio Lagoa e a Rodovia SP-
55, um trecho de 500 me-
tros.

Posteriormente, a 
obra seguirá em direção ao 
Pontal Santamarina e, com 

isso, haverá necessidade de 
corte na Rodovia Rio-San-
tos (SP-55) na altura da ro-
tatória do Shopping. 

Para a intervenção, 
a Prefeitura pediu autori-
zação do Departamento 
de Estradas de Rodagens 
(DER) e haverá necessida-
de de desvios de trânsito na 
SP-55. 

A obra será exe-
cutada por uma empresa 
terceirizada que ficou em 
segundo lugar no proces-
so licitatório, já que a pri-

meira colocada desistiu de 
realizar a intervenção no 
final do ano passado.

O custo estimado 
de toda a obra de drena-
gem é de aproximada-
mente R$ 1 milhão e os 
recursos são provenientes 
de uma parceria entre a 
Prefeitura de Caraguata-
tuba e o Fehidro (Fundo 
de Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo), li-
gado ao Governo do Esta-
do. A expectativa é de que 
as obras estejam concluí-
das em abril.

Prefeitura realiza nivelamento 
com bica corrida no Massaguaçu 

Mais de 200 tonela-
das de um material chama-
do bica corrida (composto 
de pó de pedra e cascalho) 
são utilizados no nivela-
mento mecânico do Portal 
Patrimônium, no bairro 
Massaguaçu, localizado na 
região Norte da cidade.

Os trabalhos feitos 
pela Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep) tem o objetivo de 
melhorar as condições de 

trânsito na via e proporcio-
nar maior segurança para os 
veículos e pedestres.

Atendendo a reivin-
dicação dos moradores, o 
trabalho foi iniciado na Rua 

Antônio de Salena. Dois ca-
minhões trucados revezam para 
transportar todo o material até a 
via enquanto uma motonivelado-
ra (Patrol) realiza o nivelamento 
mecânico.

Demônios da Garoa e Chimarruts 
agitam público em Caraguatatuba 

mesmo com chuva 
A chuva do final de 

semana não atrapalhou os 
fãs que foram curtir os sho-
ws dos grupos Demônios da 
Garoa (Centro) e Chimarruts 
(Massaguaçu), dentro da 
programação do Caraguata-
tuba Summer Festival 2020.

A banda de samba 
Demônios da Garoa foi fun-
dada nos anos 70 e desde 
então faz sucesso nas rodas 
de bares e de sambas em 
todo Brasil. Atualmente con-
ta com os integrantes Sér-
gio Rosa, Roberto Barbosa, 
Dedé Paraizo, Izael Caldeira 
e Ricardo Rosa.

Com a presença de 
cerca de 10 mil pessoas, 

a banda se apresentou na 
sexta-feira (17/01) e cantou 
os seus maiores sucessos, 
como por exemplo, Trem 
das Onze, Saudosa Maloca, 
Prova de Carinho, Samba do 
Arnesto.

A abertura do show 
do Demônios da Garoa fi-
cou por conta da grupo local 
Choro Cinema Mudo.

Massaguaçu
Já no sábado (18/01), 

a banda Chimarruts agitou o 
público na praia do Massa-
guaçu.

O melhor do reggae 
foi apresentado pela ban-
da que é formada por Rafa 
Machado, Nê, Diego Dutra, 
Vinícius Marques, Emerson 
Alemão, Sander Fróis e Ro-
drigo Maciel. A abertura do 
show principal foi com a 
banda local Tribo Caiçara.

O Caraguatatuba 
Summer Festival segue até 
15 de fevereiro na Praça da 
Cultura, Porto Novo e Mas-
saguaçu com shows todos 
gratuitos.

Entre as atrações 
principais que ainda vão pas-
sar pelos palcos da cidade 
estão Planta & Raiz, Os Tra-
vessos, Falamansa, Detonau-
tas e Banda Melim.

Obra do Sistema de Esgotos do Jardim 
Califórnia já tem 90% de redes 

coletoras instaladas 
A concessionária 

continua com as obras de im-
plantação do Sistema de Es-
gotamento Sanitário (SES) 
do Jardim Califórnia, em Ca-
raguatatuba.

Iniciado após a visi-
ta técnica da Prefeitura de 
Caraguatatuba, durante o fe-
riado de 20 de novembro, o 
empreendimento tem prazo 
de conclusão de três meses, 
mas deve ser concluído antes 
do prazo final.

Uma antiga reivindi-
cação da comunidade, o SES 
Jardim Califórnia está loca-
lizado na região central do 
bairro Estrela D’Alva.

Contará com 1,4 km 
de redes coletoras e uma es-
tação elevatória de esgotos 
em benefício de 100 famílias 
que ainda não tinham seus 

imóveis contemplados com 
sistema de esgotamento sa-
nitário.

Com investimento 
na ordem de R$ 1 milhão, 
as obras estão sendo exe-
cutadas na Avenida Alcides 
Alves Pereira, Travessa José 
Arildo, Rua Derval Teixeira 
e Rua Manoel Amaral, se-
quencialmente.

O gerente da Divi-
são Caraguatatuba, Pedro 
Rogério de Almeida Veiga, 
explica que pela proximida-
de do Jardim Califórnia com 

o Centro, é uma obrigação 
e compromisso da Sabesp 
executar essa obra comple-
mentar para atender a região 
em sua totalidade.

“Estamos com o cro-
nograma adiantado. A Sa-
besp já assentou 90% das 
redes coletoras e já executou 
87% dos ramais domiciliares 
a serem atendidos pelo siste-
ma. Paralelamente, já esta-
mos fazendo a reposição de 
bloquetes e concluímos 55% 
do trabalho nesse sentido”, 
finalizou.
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Grito de Carnaval 
em Ilhabela acontece sábado

O Carnaval de Ilha-
bela começa a agitar o arqui-
pélago a partir do dia 25 de 
janeiro, com o evento “Grito 
de Carnaval”, que conta com 
as apresentações das esco-
las de samba da cidade e por 
fim o show musical da Banda 
Araketu.

O local da festa foi 
modificado e será realizada 
no bairro da Água Branca, no 
Campo do Galera, a partir das 
21h. A mudança do local ocor-
reu, pensando no grande fluxo 
de pessoas que irão ao evento, 
além de turistas atraídos pela 
temporada de verão e feriado 
do aniversário da cidade de 
São Paulo, dando aos foliões 
do “Grito de Carnaval”, uma 
prévia do carnaval da cidade, 
juntamente com o gostinho da 
folia.

“Queremos aproveitar 
ao máximo o esforço da Liga 
das Escolas de Samba neste 
carnaval, trazendo para Ilha-
bela um cenário de alegria e 
profissionalismo, como vimos 
que é possível no Dia do Sam-
ba. O Grito de Carnaval é só 
o começo de um evento que 
só termina em 25 de feverei-
ro, valorizando as famílias, 

escolas e blocos de Ilhabela”. 
Destaca a secretária de Desen-
volvimento Econômico e do 
Turismo, Bianca Colepicolo.

Além das apresenta-
ções da Corte Momesca de 
Ilhabela e escolas de samba 
da cidade, nossa corte de 2020 
receberá a corte de São Sebas-
tião, que promete abrilhantar 
mais o evento e dar um show 
de samba junto com o Show 
do Araketu.

“O grito de carnaval” 
trata-se de um evento inédito 
e queremos inserir nas come-
morações para que os paulis-
tanos possam se programar e 
virem brincar em Ilhabela”, 
completou o presidente da 
Liga Carnavalesca Cleber 

Biscassi.
A abertura oficial do 

Carnaval 2020 acontece no 
dia 21 de fevereiro, às 21h, na 
Vila, com a entrega da chave 
da cidade para a Corte Mo-
mesca, seguida pelos desfiles 
dos blocos de embalo e trio 
elétrico.

Confira a programação 
completa do Carnaval

25/1
21h - Grito de Carnaval
21/2
21h – Entrega da chave para 
Corte Momesca 22h – Blo-
cos de embalo e trio elétrico
22/2
15h – 18h – Matinê (Salga)
21h – Trio elétrico (Vila)

Ilhabela adia Audiências Públicas 
sobre Saneamento Básico

A prefeita de Ilha-
bela, Maria das Graças 
Ferreira, determinou o 
adiamento das Audiên-
cias Públicas sobre o 
contrato de prestação de 
serviços de saneamento 
básico do arquipélago 
com a Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo, que 
seriam realizadas nos 

dias 21 e 23 de janeiro, 
no Auditório do Paço 
Municipal. As novas da-
tas serão definidas em 
breve. A prefeita tomou a 
decisão após acatar posi-
ção da Advocacia Geral 
do Município e rito legal 
proposto por procurado-
res municipais.

Assim que a novas 

datas forem definidas a 
prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, fará a 
divulgação. As audiên-
cias têm o objetivo de 
dar conhecimento à po-
pulação sobre o contrato 
com a Sabesp e abrir es-
paço para manifestação 
pública.

Adolescente é 
apreendido por tráfico 

em Caraguatatuba
 Um adolescente fo-
ragido da Fundação Casa foi 
apreendido na madrugada 
de segunda-feira (20/01), no 
bairro Sumaré.
 De acordo com a 
Polícia Militar, o jovem jogou 
uma sacola no chão ao perce-
ber a aproximação da viatura, 
mas acabou sendo abordado e 
apreendido, após os policiais 
encontrarem na sacola 229 
embalagens de cocaína, 90 
pedras de crack, e 45 embala-
gens de maconha.
 O adolescente con-
fessou ser foragido e foi leva-
do para a delegacia onde ficou 
à disposição da Justiça.

Dois são presos em 
desmanche em 
Caraguatatuba

 Dois homens foram 
presos na última sexta-feira 
(17/01), em um desmanche 
clandestino de caminhões no 
bairro Pegorelly.
 Segundo a Polícia 
Civil, a dupla foi encontrada 
após uma empresa que teve 
um caminhão furtado em 
Guarulhos rastrear o veículo e 
encontrá-lo na cidade.
 No local, foram en-
contrados motores e diversas 
peças cortadas. Alguns donos 
de caminhões roubados foram 
até o local e reconheceram 

partes de seus veículos.
 A dupla foi presa por 
furto e receptação. Um deles 
já tinha passagem por roubo e 
tráfico.

Jovem é detido por 
tráfico em Ubatuba

 Um adolescente foi 
detido por tráfico de drogas 
na Praia do Sapê. A apreensão 
foi na madrugada de sábado 
(18/01), e segundo a Polícia 
Militar, ao avistar a viatura o 
jovem tentou fugir, mas aca-
bou sendo capturado.
 Com ele a polícia 
apreendeu aproximadamente 
155 embalagens vazias que 
seriam usadas para embalar 
drogas, 31 papelotes de maco-
nha, um relógio e R$ 303,00. 
Levado para a delegacia, o jo-
vem permaneceu à disposição 
da Justiça.

Homem é preso por 
tráfico em São Sebastião
 Em patrulhamento 
pelo bairro Morro do Abrigo, 
a Polícia Militar deteve um 
homem na noite de segunda-
-feira (20/01), por tráfico de 
drogas.
 De acordo com a 
polícia, com o indivíduo que 
estava em atitude suspeita, 
foram encontrados 16 eppen-
dorfs de cocaína, 1 aparelho 
celular e R$ 97,00. Nas pro-
ximidades do local onde o 
mesmo foi abordado ainda foi 

encontrada uma sacola con-
tendo mais 179 eppendorfs 
de cocaína e uma balança de 
precisão.

Procurado por homicídio 
é preso em Ubatuba

 De acordo com a Po-
lícia Militar, atendendo a uma 
denúncia de que em um veí-
culo se encontrava uma pes-
soa procurada por homicídio, 
policiais se dirigiram ao local, 
e prenderam dois homens. 
A abordagem aconteceu na 
madrugada de quinta-feira 
(16/01), no bairro Rio Escuro.
 No veículo foi en-
contrada uma mochila conten-
do 1 simulacro de pistola, 1 
celular, 1 tablete de maconha, 
10 eppendorfs de cocaína, 97 
pedras de crack e R$ 93,00.
 Os homens foram 
levados para a delegacia e um 
terceiro indivíduo fugiu.

Homem é preso por 
tráfico em Ilhabela

 De acordo com a 
Polícia Militar, após uma de-
núncia, ocorrida na noite de 
terça-feira (14/01), policiais 
se dirigiram até o bairro Mor-
ro do Abrigo, onde abordaram 
um indivíduo que carregava 
uma sacola plástica onde fo-
ram encontrados 14 embala-
gens de cocaína, 19 de crack, 
1 celular e R$ 85,00. Ele foi 
levado para a delegacia e fi-
cou a disposição da Justiça.
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Gracinha está disposta a implementar 

solução que for proposta pela sociedade 
civil e Câmara para ajuste da TPA

A prefeita de Ilhabe-
la, Maria das Graças Ferreira 
dos Santos Souza, a Graci-
nha, informou nesta segun-
da-feira (20), que está dis-
posta a acatar a solução que 
for proposta pela sociedade 
civil e Câmara para ajustes 
no funcionamento da Taxa 
de Preservação Ambiental 
(TPA), cobrada dos turistas 
que entram com veículos no 
arquipélago, desde março de 
2008. A prefeita concorda 
que há necessidade de me-
lhoria no modelo de opera-
ção.

Reconhecendo que a 
criação da Taxa de Preser-
vação Ambiental representa 
um avanço para as áreas am-
biental e turística, a Prefeita 
defende ajuste no sistema de 
funcionamento de cobrança 
da taxa, feita por meio de ca-
bines instaladas na saída da 
ilha, próximo ao embarque 
da travessia da balsa.

Gracinha Ferreira tem 
acompanhado as discussões 
promovidas pelos conselhos 
municipais de meio ambien-
te e turismo, sociedade civil 
e legislativo. “Estamos nos 
informando sobre os debates 

nessas reuniões 
para implantar-
mos o que for 
melhor para o 
município”. Des-
tacou a prefeita, 
que elogiou a 
participação ati-
va do legislativo. 
“Estou feliz por 
saber que o vereador Anísio 
Oliveira tem representando a 
Câmara e participado dos de-
bates sobre esse assunto com 
os conselhos de Turismo e de 
Meio Ambiente”.

Uma nova licitação 
para a prestação do serviço 
terá que ser aberta após a úl-
tima ser cancelada por ação 
de uma empresa que alegou 
inconstitucionalidade no edi-
tal. Atualmente, apenas uma 
empresa faz o serviço de co-
brança e o software. O con-
selho de meio ambiente pro-
pôs que uma empresa faça o 
serviço de cobrança e outra 
do software, para ter con-
dições de fazer conferência 
dos valores. Essa alteração 
no edital, de divisão dos ser-
viços, provocou o cancela-
mento do certame, mas abriu 
essa oportunidade de rever a 

operação.
Os representantes 

nos conselhos de meio am-
biente e turismo entendem 
que é preciso fazer “uma 
nova proposta de funciona-
mento de cobrança da TPA 
para que ela cumpra de fato 
sua função de preservação”. 
Contestam o fato dos va-
lores arrecadados servirem 
para praticamente manter a 
estrutura da arrecadação e 
não terem efetividade no in-
centivo do Turismo de maior 
permanência, que é mais 
sustentável.

A verba da arrecada-
ção da TPA é revertida ao 
Fundo de Meio Ambiente 
e deve ser aplicada em des-
tinação final de resíduos, 
castração e chipagem de ani-
mais, educação ambiental, 
entre outros.

Rotary Club de Caraguatatuba Poiares 
entrega equipamento a Casa de 

Saúde Stella Maris
O Rotary Club de Ca-

raguatatuba Poiares em par-
ceria com o Distrito 4571 de 
Rotary International, entre-
gam para a UTI Neonatal da 
Maternidade da Casa de Saú-
de Stella Maris em Caragua-
tatuba novos equipamentos. 
Foram doados: 04 Incuba-
doras Neonatal Estacioná-
ria, 02 Berços Aquecidos de 
UTI Neonatal e 07 Bombas 
de Infusão de Seringa. Os in-
vestimentos totalizaram R$ 
199.900,00 e, foram adquiri-
dos com recursos provenien-
tes do Subsídio Global apro-
vado pela Fundação Rotária, 
conforme projeto apresenta-
do à Fundação Rotária pelo 
clube. 

Os equipamentos 
vêm para contribuir, ainda 
mais, com o excelente ser-
viço prestado pela mater-
nidade à toda comunidade 
do Litoral Norte Paulista, já 

que a maternidade da Casa 
de Saúde Stella Maris em 
Caraguatatuba é o “hospital 
de referência no atendimen-
to materno-infantil” para as 
quatro cidades praianas, e até 
mesmo, para algumas outras 
cidades da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba, 
conforme informa a Diretora 
Administrativa, Sra. Tatiane 
Santos. 

Acompanhado por as-
sociados do Rotary Club de 
Caraguatatuba Poiares, as-
sim como, dos Presidentes: 
Alessandra Aparecida Fer-

reira Antunes e Dante Bachi 
Junior, que lideraram o pro-
jeto, e ainda, pelos associa-
dos do Rotary Club de Ca-
raguatatuba, Gov. Distrital 
de Rotary International, Au-
gusto Antunes Corrêa Filho, 
e do Rotary Club de Ubatu-
ba, Dr. Juscelino Mendes de 
Almeida Neto (Pediatra), o 
Governador do Distrito 4571 
do Rotary International, GD 
João Weslley Trigo Lage 
visitou em 14 de janeiro de 
2020 a Casa de Saúde Stella 
Maris em Caraguatatuba/SP. 

Assinado decreto que autoriza 
desapropriação de terreno para construção 

de casas populares em Barequeçaba
A Prefeitura de São 

Sebastião assinou na última 
sexta-feira (17) um decreto 
que autoriza a desapropria-
ção de uma área de aproxi-
madamente 2.500 metros 
quadrados para a construção 
de casas populares em Bare-
queçaba, na região central 
do município.

As unidades habita-
cionais serão destinadas às 
famílias que tiveram que 
deixar suas casas, devido ao 
risco de desabamento dos 
imóveis, após as fortes chu-
vas que castigaram a cidade, 
em maio do ano passado.

Nesta nova etapa da 
desapropriação, a Secretaria 
de Assuntos Jurídicos (SA-
JUR), vai propor uma ação 
judicial para a concretiza-
ção da desapropriação do 
terreno e após o trâmite as 
obras devem ser iniciadas.

Conforme com-
promisso firmado entre o 
prefeito e os moradores, o 
terreno proposto para de-

sapropriação fica na Rua 
Amália Maria de Jesus, em 
Barequeçaba.

No momento, algu-
mas famílias estão em casas 
do conjunto habitacional 
“São Sebastião F”, no bair-
ro do Jaraguá, enquanto ou-
tras, estão recebendo Alu-
guel Social.

O prefeito Felipe 
Augusto comemorou a as-
sinatura do decreto. “Essa 
é uma conquista para as fa-

mílias. Sabemos o quanto é 
importante a moradia para 
o ser humano e estamos fa-
zendo de tudo para dar todo 
o apoio necessário para es-
sas famílias. Nosso objetivo 
sempre foi que as famílias 
continuassem em Bareque-
çaba e vamos conseguir 
concretizar essa promessa. 
Agora é questão de tempo 
para que as novas casas se-
jam construídas”, comen-
tou.

Prefeitura entrega mais de 2 mil 
metros quadrados de pavimentação 

pela Regional Topolândia
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Re-
gional Topolândia, vincula-
da à Secretaria de Serviços 
Públicos (SESEP), realizou 
diversas obras em 2019. 
As ruas dos bairros Itatin-
ga, Olaria, Mirante e To-
polândia receberam mais 
de 2 mil metros quadrados 
de pavimentação com blo-
quetes; foram substituídos 
cerca de 60 metros de tu-
bulação e quase 700 metros 
quadrados de pavimenta-
ção com concreto.

Nesta sexta-feira 
(17), diversas obras e re-
paros foram realizados; 
as ruas Onofre Santos, 

Antônio Pereira, Traves-
sa Rosalina, por exemplo, 
tiveram as galerias limpas. 
Também tiveram as ruas 
limpas, com o serviço de 
retirada de areia, a Bene-

dito Pedro dos Santos e a 
Rua Francisco Tenório. Até 
uma pedra que poderia des-
lizar foi quebrada nos ser-
viços. Receberam o serviço 
de limpeza de mato as ruas, 
Santiago e Amélia.
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A Festa Tropical 2019, organizada pelas 
mulheres da Fraternidade Feminina Maria 

Meira, foi um sucesso. Na ocasião também 
ocorreu a posse da nova presidente Maria 

Clara S. Fernandes e da nova Diretoria. 
Parabéns meninas. Deixo aqui registrado uma 
homenagem ao nosso amigo Emílio Charif Ali 
Joma, que nos deixou de forma tão inesperada. 
Aos familiares minhas singelas condolências.

Ana Joma e 
Emilio Carif Ali Joma

Caraguatatuba promove entrega de 130 
aparelhos auditivos e zera fila de espera 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Saúde, reali-
zou nesta terça-feira (21/01) 
a entrega de 130 aparelhos 
auditivos com o objetivo de 
zerar a fila de pacientes que 
aguardavam pelo benefício.

A entrega foi realiza-
da na Secretaria de Saúde e 
beneficiou 63 pacientes com 
deficiência auditiva. O in-
vestimento é de R$ 89,7 mil 
com base em recursos muni-
cipais.

A distribuição dos 
aparelhos foi feita em pe-
quenos grupos com cerca 
de 10 pessoas. Os pacien-
tes compareceram acompa-
nhados de um familiar para 
receber orientações básicas 
a respeito do manejo e cui-
dados que devem ter com os 
aparelhos.

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
falou da satisfação em estar 
presente neste momento tão 
especial para cada paciente. 
“Este é um grande desafio, 

pois muita gente precisa de 
aparelhos auditivos. Espero 
que isto melhore e muito a 
qualidade de vida de vocês. 
Estamos zerando novamente 
a fila de espera pelo benefí-
cio, assim como fizemos em 
2018”, ressaltou.

Segundo a fonoau-
dióloga Janaína Gonzaga 
Marques, da Secretaria da 
Saúde, cada aparelho foi re-
gulado de acordo com o exa-
me de audiometria de cada 
paciente.

Raimundo Rodrigues 
da Costa, 78 anos, aguarda-
va pelo aparelho desde no-

vembro de 2019. Com pro-
blemas de audição, desde os 
76 anos, agradeceu a inicia-
tiva da Prefeitura de Cara-
guatatuba. “Eu achei ótimo. 
Recebi rápido demais e deu 
tudo certo. Para nós, que so-
mos de idade, é maravilhoso 
contar com este aparelho”, 
disse.

O secretário de Saú-
de, Amauri Toledo, ressalta 
que o uso do equipamento 
requer do usuário um pe-
-ríodo de adaptação. “A par-
ticipação e colaboração da 
família é muito importante 
neste momento”, afirma.

Preta Gil, Exaltasamba e 
Murilo Huff são atrações do Carnaval 

2020 em Caraguatatuba 
A Prefeitura de Ca-

raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Turismo, já 
definiu as atrações para o 
Carnaval 2020 em Cara-
guatatuba com três shows 
de grandes artistas brasilei-
ros e ainda 17 Blocos Car-
navalescos.

O primeiro show 
do Carnaval 2020 fica por 
conta de Murilo Huff, no 
domingo (23/02), às 21h, 
da Praça da Cultura, no 
Centro. O cantor sertane-
jo, marido da cantora Ma-
rília Mendonça, é natural 
de Goiânia e seus maiores 
sucessos são Dois Enga-
nados, Se for Arrumar 
Alguém, Idiota Favorito e 
outros.

Em seguida, na se-
gunda (24/02), quem sobe 
ao palco, é o grupo de pa-
gode Exaltasamba, tam-
bém a partir das 21h.  A 
banda foi fundada em 1982 

e desde então canta suces-
sos como Teu Segredo, Tá 
Vendo Aquela Lua, Fui, Li-
vre Pra Voar e muito mais!

Fechando com cha-
ve de ouro o Carnaval 
2020 de Caraguatatuba, na 
terça-feira (25/01) a can-
tora Preta Gil será a atra-
ção na Praça da Cultura, 
no Centro, às 21h. A filha 
de Gilberto Gil tem como 
seus maiores sucessos as 
músicas Sinais de Fogo, 
Muito Perigoso, Cheiro 
de Amor e diversas outras 
canções que fizeram e fa-
zem sucesso no Brasil.

Além dos shows, a 
apresentação de 17 Blo-
cos Carnavalescos já es-

tão confirmados para este 
Carnaval, seis a mais que o 
ano passado.

O Bloco responsá-
vel por abrir o Carnaval 
nas ruas de Caraguatatuba 
é o da Solidariedade, na 
quinta-feira (20/02), com 
a concentração no Quios-
que Guaruça, no Centro. A 
saída está prevista para as 
20h.

Os blocos mais tra-
dicionais da cidade estão 
confirmados como, por 
exemplo, Bloco das Pira-
nhas, do Urso, Devotos 
da Cheirosa, dos Trouxas, 
Gaiola das Loucas, Tropa 
D´Litro e muito mais
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VENDE-SE Casa 
R$ 150.000,00 próx 
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/ 
wc/ gar/ 3882-3022

CASA próx. rodoviária 
c/3 dor. sendo 1 suíte/ 
sala/ coz/ wc/ gar/ R$ 400 
mil/ 3882-3022

Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/
projeto aprovado de 10 
sobrados na Rua Cris-
tovão de Barros/ um 
quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito 
contra oferta (12) 99660-
2700 com Flávio

VENDE-SE apto R$ 
240.000,00 M. Sá 2 dor/ 
sl/ coz/ wc/ gar. coberta/ 
3882-3022

VD Terreno Praia das 
Palmeiras 10x30 c/ escri-
tura definitiva e impostos 
pagos/ R$ 35.000,00 (12) 
98111-5520

ALUGA-SE CHALÉ 
KIT R$ 450,00/ bairro Pal-
meiras/ tratar: 3882-3022

VD Lote 100m² no Mor-
ro do Algodão (próximo 
ao Posto de Saúde)/ Ligar 
99735-3675 período da 
manhã

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezados Senhores(as) Associados(as)

 O Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caragua-
tatuba, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados para a 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 31 de janeiro 
de 2020, em sua sede situada a Rua São Sebastião nº 19, bairro Sumaré, 
iniciando-se os trabalhos às 10h00, em primeira convocação, ou na falta 
de quórum necessário, às 10h30 em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

 Ratificação da Eleição da Diretoria da Associação, procedida na 
AGO realizada em 12/12/2019, em face de erro ocorrido na elaboração 
do Edital de Convocação publicado em 14/11/2019, e atendimento às ex-
igências formuladas na Nota de Exigência do Oficio de Registro Civil de 
Pessoa Jurídica de Caraguatatuba, sob nº de protocolo 1846.

Caraguatatuba, 22 de janeiro de 2020.

Caraguatatuba oficializa passeio 
turístico para Fazenda de Mexilhão 

na Praia da Cocanha 
Caraguatatuba conta 

com mais um atrativo turísti-
co. O prefeito Aguilar Junior 
entregou nesta terça-feira 
(21/01), aos representantes 
da Associação de Pescadores 
e Maricultores da Praia da 
Cocanha (Amapec), o Alvará 
de Licença de Funcionamen-
to do passeio de visitação 
na Fazenda de Mexilhão, 
na Praia da Cocanha, região 
Norte da cidade.

O Alvará de Turis-
mo de Base Comunitária era 
uma reivindicação antiga 
dos maricultores do local, 
que agora poderão ter ou-
tra opção de renda, além da 
venda dos produtos. Com a 
oficialização do passeio, Ca-
raguatatuba ganha mais uma 
atração de turismo, única no 
Litoral Norte, que visa ga-
rantir preservação ambiental 
e a valorização da cultura 
caiçara local.

O prefeito Aguilar 

Junior destacou a pre-
ocupação em sempre 
pensar no povo de Ca-
raguatatuba, que é da 
região. “Temos mui-
tos desafios a serem 
enfrentados, mas com 
vontade e parcerias, va-
mos realizar. Obrigado 
por buscarem mais esse 
crescimento e no que 
precisarem, conte comigo. O 
próximo passo é a balsa para 
manutenção do produto”, ga-
rantiu Aguilar Junior.

 
O passeio 

A Fazenda de Mexi-
lhão é considerada a maior 
do Estado e sua produção em 
uma área de 36 mil metros 
quadrados pode chegar a 160 
toneladas/ano, se não houver 
nenhuma intercorrência.

Atualmente, o passeio 
já é realizado com estudantes 
do Instituto de Pesca de São 
Paulo e Instituto Federal de 

Caraguatatuba, como aula 
prática no curso de Aqui-
cultura, criação de animais 
aquáticos com possibilidade 
de consumo.

A saída do passeio 
fica localizada na Amapec 
e dura em média, 1h30. Os 
visitantes poderão conhecer 
o dia a dia do funcionamento 
da Fazenda, desde o processo 
de reprodução do Mexilhão, 
as práticas de cultivo até o 
seu desenvolvimento para o 
tamanho comercial, além de 
toda técnica de limpeza, be-
neficiamento e preparação 
do produto para venda.
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E agora, Roan?
Conseguimos entender o desespero do doutor em voltar a ocupar o cargo público. Afinal, 
mesmo sem precisar, caso não volte ao poder, como faria para ser recontratado na rede 
pública de saúde e aposentar com um gordo salário de médico? Ou, então, quem irá 
pagar suas caipirinhas de lima da Pérsia ou seus cigarros nas viagens interestaduais? A 
resposta fica por conta de vocês, leitores e eleitores.

Será que agora vai?
Semana passada havíamos publicado que ACS tinha desistido 
de sua pré-candidatura a prefeito. Um dia após a publicação 
de nosso tabloide, Antônio Carlos mudou de ideia e convidou 
os cinco vereadores de oposição para um almoço em seu 
hotel no Massaguaçu. O prato servido teria sido bife à 
parmegiana, o mais barato do cardápio, claro. E o assunto, 
mais uma vez, era sua pré-candidatura a prefeito.

Será que agora vai? II
Dos cinco edis opositores, o único que não estava presente era Dênis 
Guerra, que pretende lançar candidatura própria para o Executivo, mas 
isso já é outra história. Segundo rumores, ACS estaria pedindo apoio 
dos vereadores alegando que agora, sim, será candidato. Tudo devido a 
uma decisão de Dias Tóffoli, que teria aberto uma jurisprudência que 
caso não haja o dolo (intenção) não causaria a inelegibilidade, e que, 
segundo o próprio Cabeção, também serviria para sua candidatura.

Vai faltar voto
Com as novas regras eleitorais, políticos de carreira estão tendo grande dificuldade 
em montar os partidos, principalmente por não existirem mais as coligações. O que 
tem sobrado são vereadores de votações exorbitantes. Afinal, segundo os mesmos, 
Baduquinha teria dois mil votos; Aurimar, um pouco mais, talvez; Quincas estaria 
com a mesma perspectiva; Sérgio Braz não ficaria atrás. Tato Aguilar teria o peso 
do nome. Leo, da Pison, o apoio da maioria dos evangélicos. Carlinhos da Farmácia, 
com um time todo renovado. Duda Silva com o apoio e a experiência do ex-
deputado Roberto Santiago, e por aí afora. Resumindo: vai faltar eleitor para tantos 
candidatos bons de voto

Pesquisa I
Foi só publicarmos que em breve estaríamos fazendo uma pesquisa séria 
para divulgar em nosso tabloide que sobrou nomes de pré-candidatos para 
colocarmos na pesquisa sebastianense. Alguns já conhecidos, como o prefeito 
Felipe Augusto, vereador Glayvison, Roan, Hamilton Pacheco, Wagner Teixeira 
e Ernani. Outros nomes já foram surpresa, como é o caso do dr. Neto Onofre, 
Fábio Merlin, capitão Gonzales, entre outros. Se o instituto cobrasse por nome 
de candidatos ao invés de entrevistado, eu estaria fu..., digo, falido.

Em segundo plano
Um racha no grupo opositor ao prefeito Felipe Augusto já estaria com os 
dias contados para acontecer. Tudo devido ao alter ego do dr. Roan, que 
não aceita ficar e segundo plano nunca, e tem se sentido completamente 
desprestigiado por não ser o próprio a decidir questões políticas, como 
nome do vice, partido, candidatos a vereador etc.
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A Prefeitura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Saúde, realizou 
nesta terça-feira (21/01) a entrega 

Caraguatatuba promove entrega de 130 aparelhos 
auditivos e zera fila de espera

de 130 aparelhos auditivos com o 
objetivo de zerar a fila de pacientes que 
aguardavam pelo benefício.

A entrega foi realizada na Secretaria 
de Saúde e beneficiou 63 pacientes com 
deficiência auditiva. O investimento é 
de R$ 89,7 mil com base em recursos 
municipais.

A distribuição dos aparelhos foi feita 
em pequenos grupos com cerca de 10 
pessoas. Os pacientes compareceram 
acompanhados de um familiar para 
receber orientações básicas a respeito do 
manejo e cuidados que devem ter com 
os aparelhos.

Segundo a fonoaudióloga Janaína 
Gonzaga Marques, da Secretaria da 
Saúde, cada aparelho foi regulado de 
acordo com o exame de audiometria 

 A Prefeitura de Caraguatatuba 
inicia nos próximos dias as obras de 
construção do canal extravasor entre 
os bairros Jardim Britânia e Pontal 
Santamarina.

As intervenções são necessárias 
para dar maior vazão das águas que 
desembocam no Rio Lagoa, oriundas 
dos bairros Pontal Santamarina, 
Balneário dos Golfinhos, Jardim 
Britânia e parte da Praia das Palmeiras.

Segundo a Secretaria de Obras 
Públicas, inicialmente as intervenções 
iniciais serão executadas entre o Rio 
Lagoa e a Rodovia SP-55, um trecho 
de 500 metros.

Prefeitura autoriza construção de canal extravasor 
para evitar enchentes no Santamarina e Golfinhos

Posteriormente, a obra seguirá em 
direção ao Pontal Santamarina e, com 
isso, haverá necessidade de corte na 
Rodovia Rio-Santos (SP-55) na altura 
da rotatória do Serramar Shopping.

Para a intervenção, a Prefeitura 
pediu autorização do Departamento 
de Estradas de Rodagens (DER) e 
haverá necessidade de desvios de 
trânsito na SP-55.

A obra será executada por uma 
empresa terceirizada que ficou em 
segundo lugar no processo licitatório, 
já que a primeira colocada desistiu 
de realizar a intervenção no final do 
ano passado.

O custo estimado de toda a obra 
de drenagem é de aproximadamente 
R$ 1 milhão e os recursos são 
provenientes de uma parceria entre 
a Prefeitura de Caraguatatuba e 

o Fehidro (Fundo de Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo), 
ligado ao Governo do Estado. A 
expectativa é de que as obras estejam 
concluídas em abril.

A partir desta segunda-feira (20/01), 
a Prefeitura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Saúde, oficializa 

 Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela 
com inclusão de reforço para crianças de quatro anos

o trabalho de reforço da vacinação 
contra a Febre Amarela em todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 

com exceção da UBS Tabatinga. A 
ação é parte de uma prerrogativa do 
Ministério da Saúde, que inclui, a 
partir de agora, uma dose de reforço 
às crianças de quatro anos.

A caderneta de vacinação de todos 
os demais munícipes também deve ser 
atualizada com a vacinação contra 
a doença conforme cada caso, que 
deverá ser averiguado pela equipe de 
vacinação da UBS de referência do 
paciente.  

Neste ano, a vacinação contra febre 
amarela será ampliada no Calendário 
Nacional de Vacinação para todo 

país. A estratégia de mobilização 
social deverá ser reforçada no sentido 
de melhorar a adesão da população 
à vacinação e consequentemente 
melhorar a cobertura vacinal.

Vale ressaltar que a partir de 
2020, 1.101 novos municípios 
da Região Nordeste passarão a 
ser área com recomendação da 
vacinação contra a febre amarela, 
conforme as normas do Calendário 
Nacional de Vacinação, em virtude 
da situação epidemiológica no país 
e a necessidade de proteger esta 
população contra a doença

de cada paciente.
Raimundo Rodrigues da Costa, 78 

anos, aguardava pelo aparelho desde 
novembro de 2019. Com problemas de 
audição, desde os 76 anos, agradeceu a 
iniciativa da Prefeitura de Caraguatatuba. 
“Eu achei ótimo. Recebi rápido demais 
e deu tudo certo. Para nós, que somos 
de idade, é maravilhoso contar com este 
aparelho”, disse.

O secretário de Saúde, Amauri 
Toledo, ressalta que o uso do 
equipamento requer do usuário um 
período de adaptação. “A participação 
e colaboração da família é muito 
importante neste momento”, afirma.
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A programação do Carnamar 
2020 foi pauta de reunião entre 
P r e f e i t u r a  d e  S ã o  S e b a s t i ã o, 
Assoc iação  Sebas t ianense  das 
Entidades Carnavalescas (ASEC) e 
Associação dos Pescadores Artesanais 
e Proprietários de Embarcações 
de  Tur i smo de  São  Sebas t ião 
(APAPETSS).

O diálogo na tarde desta terça-
feira (21) foi para definir o dia a ser 
realizado o Carnamar deste ano.

Havia uma proposta da ASEC de 
realizar o Carnamar no sábado do dia 
22 de fevereiro. Uma vez que, segundo 
a Associação, as escolas registram 
prejuízos no Desfile de Carnaval, 
por causa de atrasos dos foliões que 
participaram no Carnamar.

Por outro lado, os pescadores 
consideram manter a tradição de 
realizar o Carnamar aos domingos. 
Algumas embarcações já teriam 
vendido pacotes de passeio para o 
domingo do dia 23 de fevereiro, e 
uma mudança neste momento geraria 
prejuízos financeiros.

Prefeitura de São Sebastião define programação
 do Carnamar 2020A secretária de Turismo, Adriana 

Balbo, agiu como intermediária do 
encontro, e propôs que qualquer 
proposta de alteração no Carnamar 
fosse apresentada com antecedência.

“Tem que se ouvir todos os lados, 
e possíveis mudanças de alteração 
que seja apresentada com no mínimo 
um ano de antecedência”, comentou 
a secretária municipal.

O presidente da ASEC, Maurício 
Santana de Melo concordou, e 
destacou a unanimidade entre as 
escolas de Carnaval sebastianense, 
em manter no domingo o Carnamar 
deste ano.

“Realmente está muito em cima 
para uma alteração e não queremos 
prejudicar ninguém. A ideia é 
retomar o diálogo com os pescadores 
em seguida, para já conversarmos 
sobre o próximo ano”, considerou.

O presidente da APAPETSS, 
Eduardo Hipolito do Rego, também 
ressaltou o diálogo entre as partes 
para um objetivo comum de São 
Sebastião ter um Carnaval bom 

para todos. “Vamos manter sempre 
o diálogo, e qualquer possível 

alteração, depois conversamos para 
o Carnaval de 2021”, comentou.

Caraguatatuba recebe processo seletivo para 500 
vagas de 38 cargos do Hospital Regional do LN

O Instituto Sócrates Guanaes, 
gestor do Hospital Regional do Litoral 
Norte, em Caraguatatuba, abre o 
Processo Seletivo Emergencial para 
contratação imediata e cadastro reserva 
de profissionais em 38 diferentes 
cargos, cujos salários variam entre R$ 
1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão 
mais de 500 vagas a serem preenchidas 
entre março e dezembro de 2020.

As inscrições ficarão abertas nos 
dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 
9h às 16h, na Associação Comercial e 
Empresarial de Caraguatatuba (ACE), 
que fica na Rua Engenheiro João 
Fonseca, 484 - Centro, Caraguatatuba 
– SP.  Não será cobrada qualquer taxa 
de inscrição.

Os interessados devem comparecer 
ao local de inscrição munidos da ficha 
de inscrição preenchida, bem como 
dos documentos exigidos (originais e 
cópias).

Todas estas informações e o 
detalhamento do processo podem 
ser conferidos no site do Instituto: 

www.isgsaude.org  - link ‘Trabalhe 
Conosco’. O candidato deve selecionar 
a unidade HOSPITAL REGIONAL 
DO LITORAL NORTE para acessar 
a Ficha de Inscrição do Processo 
Seletivo.

O processo seletivo contará com 
prova de conhecimento técnico 
para cada área de atuação, além de 
conhecimentos em informática e 
entrevista coletiva. Todas as etapas são 
classificatórias e eliminatórias.

Confira os cargos
- Analista de Comunicação
- Analista de Contratos
- Analista de DP
- Analista de Gestão de Pessoas
- Analista de Sistemas / Infraestrutura
- Arquivista
- Assistente Social
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Farmácia
- Enfermeiro UTI Adulto
- Enfermeiro UTI Pediátrica
- Enfermeiro Qualidade

- Enfermeiro Centro Cirúrgico
- Enfermeiro Oncologia / 
Radioterapia
- Enfermeiro Trabalho
- Enfermeiro Generalista
- Enfermeiro Serviço de Apoio
 de Diagnostico Terapêutico (SADT)
- Engenheiro do Trabalho
- Farmacêutico
- Faturista
- Fonoaudiólogo
- Maqueiro
- Motorista
- Nutricionista
- Odontólogo
- Ouvidor
- Psicólogo
- Técnico de Aparelho Gessado
- Técnico de Radiologia
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Enfermagem 
+ Instrumentação Cirúrgica
- Técnico de Enfermagem 
do Trabalho
- Técnico de Radioterapia
- Técnico de Saúde Bucal

- Técnico de Segurança do Trabalho
- Técnico de TI
- Telefonista
- Terapeuta Ocupacional
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Preta Gil, Murilo Huff  e Exaltamsamba estão entre 
as atrações confirmadas para o Carnaval deste ano em 
Caraguatatuba. Os shows ocorrem entre o domingo e 
a terça-feira de folia, na Praça da Cultura, no Centro.

 A divulgação foi feita nas redes sociais pelo 

Carnaval de Caraguatatuba terá shows 
de Murilo Huff, Preta Gil e Exaltasamba

secretário de Turismo, Rodrigo Tavano.
O cantor Murilo Huff, que lançou seu primeiro 

DVD em dezembro de 2018 e teve a música “Dois 
Enganados” com mais de 2 milhões de acesso no 
YouTube em uma semana, em abril do ano passado, 
será a atração no Domingo de Carnaval (23/02).

Já na Segunda-feira (24), a animação fica por conta 
do Exaltasamba, atualmente formado por Thell, 
Jeffinho, Magrão e Brilhantina.

Quem vai agitar a Terça-feira de Carnaval (25) 
é Preta Gil, que apresenta um repertório animado, 
composto por músicas próprias e muitos sucessos, 
levando ao palco toda sua alegria e irreverência.

Além dos shows, a Folia em Caraguatatuba 
terá a sua programação tradicional, com os bailes 
populares nos bairros, desfiles de blocos e o Carnaval 
de Antigamente, entre outras atrações.

O Carnaval de Ilhabela vai começar mais cedo em 
Ilhabela. Neste sábado (25/1), o Campo do Galera, 
na Água Branca, recebe o “Grito de Carnaval” com a 
banda Araketu e apresentações das escolas de samba.

O local da festa foi modificado e será realizada no 
bairro da Água Branca, no Campo do Galera, a partir 
das 21h. Segundo a prefeitura, a mudança do local 
ocorreu “pensando no grande fluxo de pessoas que irão 
ao evento, além de turistas atraídos pela temporada de 
verão e feriado do aniversário da cidade de São Paulo”. 

“Queremos aproveitar ao máximo o esforço da Liga 
das Escolas de Samba neste carnaval, trazendo para 
Ilhabela um cenário de alegria e profissionalismo, como 

Ilhabela terá “Grito de Carnaval” com 
a banda Araketu e escolas de samba

vimos que é possível no Dia do Samba. O Grito de 
Carnaval é só o começo de um evento que só termina 
em 25 de fevereiro, valorizando as famílias, escolas e blocos 
de Ilhabela”, destaca a secretária de Desenvolvimento 
Econômico e do Turismo, Bianca Colepicolo.

“O grito de carnaval” trata-se de um evento inédito e 
queremos inserir nas comemorações para que os paulistanos 
possam se programar e virem brincar em Ilhabela”, 
completou o presidente da Liga Carnavalesca Cleber 
Biscassi. A abertura oficial do Carnaval 2020 acontece 
no dia 21 de fevereiro, às 21h, na Vila, com a entrega da 
chave da cidade para a Corte Momesca, seguida pelos 
desfiles dos blocos de embalo e trio elétrico.
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O Arena Verão Esportiva 2020, instalado na Praia 
do Indaiá, em Caraguatatuba, recebe neste sábado 
(25/01), a partir das 18h30, o show com apresentações 
radicais de MotoCross do Freestyle Show.

O evento seria realizado no dia 12 de janeiro 

Com nova data, show de manobras com 
motos promete adrenalina no Arena 
Verão Esportiva (domingo), mas foi cancelado em função das fortes 

chuvas que atingiram a região. 
As apresentações ficarão por conta de grandes 

fenômenos do MotoCross brasileiro. Entre eles, estão 
o tetracampeão brasileiro de Freestyle MotoCross, 
o piloto Fred Kyrillos, o campeão mundial Marcelo 
Simões e Diego Dias, protagonista do MTV Sports.

O público poderá prestigiar diversas manobras 
realizadas nos campeonatos e apresentações no Brasil 
que prometem tirar o fôlego de qualquer um. Entre as 
manobras estão o whip, onde o piloto gira a moto de 
lado no ar, para fora, em um ângulo de pelo menos 98 
graus, e backflip, com um giro de 360 graus para trás.

Outra coisa muito comum em um Freestyle Show é 
ver um hear tattack, traduzido ao pé da letra “ataque 
cardíaco”. Uma manobra muito arriscada onde piloto 
inclina o corpo para o alto, podendo chegar a ficar 
perpendicular à moto, e esticar a cabeça alterando o 
campo de visão para trás. A perda do contato visual 
com a moto aumenta a dificuldade da execução.

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da 
Secretaria de Esportes (SEESP), recebe desde quarta-
feira (22), inscrições para as escolinhas esportivas, 
disponíveis à população, gratuitamente, em todas as 
regiões do município.

Diversas atividades são oferecidas para crianças, 
jovens e adultos, como Atletismo, Ginástica Rítmica 
e Artística, Basquete, Tênis, Tênis de Mesa, Beach 
Tennis, Musculação Adaptada, Futebol, Futsal, 
Futebol Society, Handebol, Voleibol, Vôlei Adaptado, 
Vôlei de Praia, Judô, Karatê e Taekwondo.

A SEESP promove ainda aulas de Canoagem, 
Natação, Natação em Águas Abertas, Vela, 
Surf, Natação para Deficientes, Damas, Xadrez, 
Alongamento, Caminhada, Zumba, Ginástica, 
Hidroginástica, Dança Sênior, Yoga, Dança de Salão 
para Idosos, entre outras modalidades.

No total são cerca de 4 mil vagas disponibilizadas 
entre todas as atividades. Os interessados podem 
se inscrever através do endereço eletrônico www.
saosebastiao.sp.gov.br, sem prazo específico para 
encerrar, ou presencialmente, de 1º a 29 de fevereiro, 
no local onde ocorrem as aulas de interesse, munidos 
de atestado médico.

No caso do Centro de Apoio Educacional (CAE) 
do Pontal da Cruz, as inscrições já podem ser feitas, 
uma vez que o espaço conta com secretaria para 
atendimento ao público.      

Prefeitura abre inscrições para 
escolinhas esportivas em São 
Sebastião Para consultar os horários e locais das atividades, 

os munícipes devem acessar o quadro de horários 
de modalidades esportivas, disponível no link de 
inscrições.

Serviço
Inscrições Escolinhas Esportivas
Pela internet: www.saosebastiao.sp.gov.br
Presencialmente: de 1º a 29 de fevereiro; no local 

onde ocorrem as aulas de interesse
Informações: (12) 3891-4530
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Um menor foi apreendido pela Polícia Militar com 
mais de 200 porções de drogas, no domingo 19/01, 
no bairro Sumaré, região central de Caraguatatuba. 
Ele foi surpreendido pelo crime de tráfico de drogas. 
Com o menor os policiais localizaram 229 papelotes 
de cocaína, 90 pedras de crack e 45 buchas de 
maconha.

Segundo a PM, policiais militares realizavam 
operação saturação no bairro, quando perceberam 
o menor em atitude suspeita. O rapaz tentou fugir, 
mas foi rapidamente capturado. Ele foi levado para 
a delegacia onde permaneceu à disposição da justiça.

Menor é apreendido com 
mais de 200 porções de 

drogas no Sumaré
Um desmanche clandestino foi estourado 

pela policia civil no bairro Pegorelli na região 
sul de Caraguatatuba. Policiais do SIG (Setor de 
Investigações Gerais) e do 1º Distrito Policial do 
Porto Novo “estouraram” o desmanche na tarde de 
sexta-feira (17).

A localização do desmanche foi possível devido 
a chegada de um caminhão furtado na mesma 
madrugada na cidade de Guarulhos, na grande São 
Paulo. O caminhão possuía rastreador o que ajudou 
a policia na localização.

Com as informações, os policiais foram ao local, 
onde encontraram diversos motores de caminhões e 
peças já cortadas, de origem desconhecida.

O desmanche ficava na Rua Carreador da 
Enseada, no bairro do Pegorelli. Dois homens 
foram presos por receptação e adulteração de sinal 
identificador de veículos.

Desmanche Clandestino 
é estourado pela policia 

civil no Pegorelli

A Polícia Militar recuperou, na noite de sábado 
18/01, duas motos que haviam sido furtadas em 
Caraguatatuba. A primeira motocicleta foi localizada 
no bairro Jaraguazinho, na região central, onde dois 
indivíduos estavam em uma moto preta em atitude 
de suspeita. Na abordagem foi constatado se tratar 
de produto de furto. A outra moto foi recuperada 
em operação no Travessão, na região sul da cidade.

Na operação realizada no Jaraguazinho, um 
homem foi preso e um menor apreendido. Já durante 
o patrulhamento da PM na zona sul, os indivíduos 
iniciaram a fuga por dentro de uma marina e um 
deles foi capturado. As motos foram devolvidas 
aos proprietários. Os acusados permaneceram á 
disposição da justiça.

Duas motos furtadas são 
recuperadas pela PM em 

Caraguá
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