
 

 

 

 



 

 

 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Segunda-Feira e Terça-Feira 27 e 28 de Janeiro de 2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
PM prende homem em Caraguá por tentativa de estupro em criança de seis 
anos  

 

Caraguatatuba  
Turista é picado por cobra em Cachoeira de Caraguá  
 
Caraguatatuba 
Litoral Norte ganha depósito de ajuda humanitária  
 
Caraguatatuba 
Prefeitura seleciona 11 projetos para definir a marca do turismo local  
 
Caraguatatuba 
Obras no Sistema Gaivotas já alcançaram 67% de conclusão em menos de 1 
ano   
 
Caraguatatuba 
Inscrições para o Projeto Guri se encerram nesta terça (28) em Caraguá e 
Ilhabela  
 
Caraguatatuba 
Coordenação e Controle de Dengue se reúne nesta terça (28) em Caraguá 
 
Radar Litoral 
Polícia  
Menor é apreendido com drogas 'preparadas para a venda' na pista de skate 
do Centro de Caraguá 

 
Geral  
Prefeitura seleciona 11 projetos para concurso de criação da Marca do Turismo 
de Caraguatatuba 

 
Meio Ambiente 
Sistema Gaivotas tem 67% da obra concluída, aponta Sabesp 
 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/pm-prende-homem-em-caragua-por-tentativa-de-estupro-em-crianca-de-seis-anos/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/pm-prende-homem-em-caragua-por-tentativa-de-estupro-em-crianca-de-seis-anos/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/turista-e-picado-por-cobra-em-cachoeira-de-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/turista-e-picado-por-cobra-em-cachoeira-de-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/litoral-norte-ganha-deposito-de-ajuda-humanitaria/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-seleciona-11-projetos-para-definir-a-marca-do-turismo-local/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-seleciona-11-projetos-para-definir-a-marca-do-turismo-local/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/obras-no-sistema-gaivotas-ja-alcancaram-67-de-conclusao-em-menos-de-1-ano/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/obras-no-sistema-gaivotas-ja-alcancaram-67-de-conclusao-em-menos-de-1-ano/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/inscricoes-para-o-projeto-guri-se-encerram-nesta-terca28-em-caragua-e-ilhabela/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/inscricoes-para-o-projeto-guri-se-encerram-nesta-terca28-em-caragua-e-ilhabela/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/coordenacao-e-controle-de-dengue-se-reune-nesta-terca28-em-caragua/
https://radarlitoral.com.br/noticias/14060/menor-e-apreendido-com-drogas-'preparadas-para-a-venda'-na-pista-de-skate-do-centro-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/14060/menor-e-apreendido-com-drogas-'preparadas-para-a-venda'-na-pista-de-skate-do-centro-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/14063/prefeitura-seleciona-11-projetos-para-concurso-de-criacao-da-marca-do-turismo-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/14063/prefeitura-seleciona-11-projetos-para-concurso-de-criacao-da-marca-do-turismo-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/14065/sistema-gaivotas-tem-67%25-da-obra-concluida-aponta-sabesp


 

 

 

Educação 
Instituto Federal de Caraguatatuba abre inscrição para o Proeja 

 
Portal Costa Azul 
Caraguatatuba 
Operação Bota-Fora recolhe mais de 25 caminhões de resíduos nos bairros 
Travessão, Perequê-Mirim e Barranco Alto 

 
Caraguatatuba 
Depósito de Ajuda Humanitária da Defesa Civil será inaugurado em 
Caraguatatuba 

 
Caraguatatuba 
Turista é picado por cobra em trilha de cachoeira em Caraguatatuba 

 
Caraguatatuba 
Bicho-preguiça é resgatado do telhado de uma casa em Caraguá 

 
Portal R3 
Caraguatatuba 
Projeto Guri de Caraguatatuba abre inscrições para 65 vagas 
 
Polícia 
Denúncia leva prisão de homem com drogas em Caraguá 
 
Portal Caiçara 
Cotidiano 
Projeto Guri de Caraguatatuba abre inscrições para 65 vagas 

 
Cotidiano 
Depósito de Ajuda Humanitária da Defesa Civil será inaugurado em 
Caraguatatuba 
 
Nova Imprensa 
Cotidiano 
Bicho-preguiça é resgatado em cima de telhado em Caraguá 
 
G1 Vanguarda 
Vale do Paraíba e Região 
Turista é picado por cobra em trilha de cachoeira em Caraguatatuba 
 
O Vale  
Projetos Especiais Brand 
Temporada de água-viva; saiba como se proteger de queimaduras 

https://radarlitoral.com.br/noticias/14067/instituto-federal-de-caraguatatuba-abre-inscricao-para-o-proeja
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/27/Opera%C3%A7%C3%A3o-Bota-Fora-recolhe-mais-de-25-caminh%C3%B5es-de-res%C3%ADduos-nos-bairros-Travess%C3%A3o-Perequ%C3%AA-Mirim-e-Barranco-Alto
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/27/Opera%C3%A7%C3%A3o-Bota-Fora-recolhe-mais-de-25-caminh%C3%B5es-de-res%C3%ADduos-nos-bairros-Travess%C3%A3o-Perequ%C3%AA-Mirim-e-Barranco-Alto
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/27/Dep%C3%B3sito-de-Ajuda-Humanit%C3%A1ria-da-Defesa-Civil-ser%C3%A1-inaugurado-em-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/27/Dep%C3%B3sito-de-Ajuda-Humanit%C3%A1ria-da-Defesa-Civil-ser%C3%A1-inaugurado-em-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/27/Turista-%C3%A9-picado-por-cobra-em-trilha-de-cachoeira-em-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/27/Bicho-pregui%C3%A7a-%C3%A9-resgatado-do-telhado-de-uma-casa-em-Caragu%C3%A1
https://www.portalr3.com.br/2020/01/projeto-guri-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-65-vagas/
https://www.portalr3.com.br/2020/01/denuncia-leva-prisao-de-homem-com-drogas-em-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/projeto-guri-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-65-vagas/
http://www.portalcaicara.com.br/deposito-de-ajuda-humanitaria-da-defesa-civil-sera-inaugurado-em-caraguatatuba/
http://www.portalcaicara.com.br/deposito-de-ajuda-humanitaria-da-defesa-civil-sera-inaugurado-em-caraguatatuba/
https://novaimprensa.com/2020/01/bicho-preguica-e-resgatado-em-cima-de-telhado-em-caragua.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/27/turista-e-picado-por-cobra-em-trilha-de-cachoeira-em-caraguatatuba.ghtml
https://www.ovale.com.br/_conteudo/brand/projetos_especias_brand/2020/01/96230-temporada-de-agua-viva--saiba-como-se-proteger-de-queimaduras.html


 

 

 

Projetos Especiais Brand 
Caraguatatuba tem o melhor início da temporada dos últimos dez anos 
 
Projetos Especiais Brand 
Caraguá realiza concurso para criação de sua marca turística 
 
Nossa Região 
Número de latrocínios cai 50% na RMVale, diz Estado 
 
Nossa Região 
Bicho-preguiça é resgatado em cima de telhado em Caraguá 
 
Repórter Litoral 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba promove capacitação com foco nas vagas do Hospital Regional 
 
Caraguatatuba 
Pró-Mulher promove encontro para que mulheres possam tirar dúvidas sobre 
direitos na gestação 
 
Caraguatatuba 
Adolescente do bairro do Tinga é flagrado vendendo drogas na Pista Skate de 
Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Obra da Sabesp no Sistema Gaivotas já alcançou 67% de conclusão em 
menos de 1 ano 
 
Caraguatatuba 
Homem que atirou contra boate e atingiu funcionária é preso em 
Caraguatatuba 
 
Meon 
Região 
Bicho-preguiça é resgatado em cano de água de residência em Caraguá 
 
Circuito Turístico 
 Confira a programação cultural da RMVale 
 
Região 
Padrasto é suspeito de estuprar menina de seis anos em Caraguá 
 
 
 

https://www.ovale.com.br/_conteudo/brand/projetos_especias_brand/2020/01/96224-caraguatatuba-tem-o-melhor-inicio-da-temporada-dos-ultimos-dez-anos.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/brand/projetos_especias_brand/2020/01/96229-caragua-realiza-concurso-para-criacao-de-sua-marca-turistica.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/brand/projetos_especias_brand/2020/01/96229-caragua-realiza-concurso-para-criacao-de-sua-marca-turistica.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/96295-numero-de-latrocinios-cai-50--na-rmvale--diz-estado.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/96337-bicho-preguica-e-resgatado-em-cima-de-telhado-em-caragua.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/27/caraguatatuba-promove-capacitacao-com-foco-nas-vagas-do-hospital-regional/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/27/pro-mulher-promove-encontro-para-que-mulheres-possam-tirar-duvidas-sobre-direitos-na-gestacao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/27/pro-mulher-promove-encontro-para-que-mulheres-possam-tirar-duvidas-sobre-direitos-na-gestacao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/27/adolescente-do-bairro-do-tinga-e-flagrado-vendendo-drogas-na-pista-skate-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/27/adolescente-do-bairro-do-tinga-e-flagrado-vendendo-drogas-na-pista-skate-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/28/obra-da-sabesp-no-sistema-gaivotas-ja-alcancou-67-de-conclusao-em-menos-de-1-ano/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/28/obra-da-sabesp-no-sistema-gaivotas-ja-alcancou-67-de-conclusao-em-menos-de-1-ano/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/28/homem-que-atirou-contra-boate-e-atingiu-funcionaria-e-preso-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/28/homem-que-atirou-contra-boate-e-atingiu-funcionaria-e-preso-em-caraguatatuba/
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/bicho-preguica-e-resgatado-em-cano-de-agua-de-residencia-em-caragua
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/circuitoturisticormvale/confira-a-agenda-de-cidades-da-rmvale
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/padastro-e-suspeito-de-estuprar-menina-de-6-anos


 

 

 

Agora Vale 
Informativo 
Projeto Guri de Caraguatatuba tem 65 vagas abertas para jovens 
 
Informativo 
Prefeitura seleciona 11 projetos para concurso de criação da Marca do Turismo 
de Caraguatatuba 
 
Massagua News 
Caraguatatuba 
Caravana leva trabalhadores dos ramos de alimentação e hoteleiros de 
Caraguatatuba para Feira ANUFOOD Brazil 
 
Caraguatatuba 
Instituto Federal de Caraguatatuba abre inscrição para o PROEJA 
 
Ubatuba acontece 
Empregos  
Caraguatatuba liderou a geração de empregos em 2019 no Litoral Norte; 
Ubatuba contratou mais em dezembro 
 
Polícia 
 Adolescente morador no Tinga é apreendido com 386 porções de drogas em 
Caraguatatuba 
 
Região  
Jovem turista é picado por cobra em trilha na Cachoeira do Mancha em 
Caraguatatuba 
 
Região 
Projeto Guri de Caraguatatuba abre inscrições para 65 vagas 
 
Litoral em Pauta 
Caraguatatuba 
Contribuintes têm até dia 31 de janeiro para quitar IPTU de 2020 com 10% de 
desconto em Caraguatatuba 
 
TV Vanguarda 
Link Vanguarda 
Ambulantes aproveitam alta temporada para faturar nas praias do litoral norte 
 
Bom Dia Vanguarda 
Projeto Guri abre mais de 60 vagas em Caraguatatuba 
 

https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/projeto-guri-de-caraguatatuba-tem-65-vagas-abertas-para-jovens
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/prefeitura-seleciona-11-projetos-para-concurso-de-criacao-da-marca-do-turismo-de-caraguatatuba
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/prefeitura-seleciona-11-projetos-para-concurso-de-criacao-da-marca-do-turismo-de-caraguatatuba
http://massaguanews.com.br/2020/01/caravana-leva-trabalhadores-dos-ramos-de-alimentacao-e-hoteleiros-de-caraguatatuba-para-feira-anufood-brazil/
http://massaguanews.com.br/2020/01/caravana-leva-trabalhadores-dos-ramos-de-alimentacao-e-hoteleiros-de-caraguatatuba-para-feira-anufood-brazil/
http://massaguanews.com.br/2020/01/instituto-federal-de-caraguatatuba-abre-inscricao-para-o-proeja/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-liderou-a-geracao-de-empregos-em-2019-no-litoral-norte-ubatuba-contratou-mais-em-dezembro/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-liderou-a-geracao-de-empregos-em-2019-no-litoral-norte-ubatuba-contratou-mais-em-dezembro/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-liderou-a-geracao-de-empregos-em-2019-no-litoral-norte-ubatuba-contratou-mais-em-dezembro/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-morador-no-tinga-e-apreendido-com-386-porcoes-de-drogas-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-morador-no-tinga-e-apreendido-com-386-porcoes-de-drogas-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-morador-no-tinga-e-apreendido-com-386-porcoes-de-drogas-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-morador-no-tinga-e-apreendido-com-386-porcoes-de-drogas-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/jovem-turista-e-picado-por-cobra-em-trilha-na-cachoeira-do-mancha-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/jovem-turista-e-picado-por-cobra-em-trilha-na-cachoeira-do-mancha-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/projeto-guri-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-65-vagas/
https://www.litoralempauta.com.br/contribuintes-tem-ate-dia-31-de-janeiro-para-quitar-iptu-de-2020-com-10-de-desconto-em-caraguatatuba/
https://www.litoralempauta.com.br/contribuintes-tem-ate-dia-31-de-janeiro-para-quitar-iptu-de-2020-com-10-de-desconto-em-caraguatatuba/
https://globoplay.globo.com/v/8268789/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8268789/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8271232/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8271232/programa/
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Menor é apreendido com drogas 'preparadas para a venda' na 

pista de skate do Centro de Caraguá 

 
A Polícia Militar apreendeu nesta segunda-feira (27/1) um menor pelo crime de 
tráfico de drogas, no Centro de Caraguatatuba. Ele estava com 135 
embalagens com crack e contou aos policiais que havia mais entorpecentes em 
sua casa, no bairro do Tinga. 

Os policiais militares seguiram para a residência e localizaram mais 187 
papelotes de cocaína e outras 64 pedras de crack. Um celular e R$ 120 
também foram apreendidos. O jovem foi levado para a delegacia e permaneceu 
à disposição da justiça. 
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Prefeitura seleciona 11 projetos para concurso de criação da 

Marca do Turismo de Caraguatatuba 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou 
nesta segunda-feira (27), a lista com o nome de 11 participantes aptos a 
concorrer no concurso que vai escolher a marca turística da cidade. Os 
trabalhos inscritos foram analisados pela Comissão Organizadora do Concurso 

Os materiais foram enviados por concorrentes de Caraguatatuba, São Paulo, 
Bauru e Campinas. 

De acordo com o secretário de Turismo, Rodrigo Tavano, importante destacar 
que esta etapa definiu os projetos que atendiam os requisitos do edital 
publicado no ano passado e prorrogado no começo do mês. 

Agora, a Comissão Técnica Julgadora tem de 28 a 30 de janeiro para 
selecionar três trabalhos que vão para votação popular. 

A comissão é composta por um profissional de Design, dois membros do 
Conselho Municipal de Turismo (Comtur), um profissional de Marketing, um 
membro da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC), 
um profissional de Turismo, um membro da Associação Hotéis e Pousadas 
(AHP), um profissional de Jornalismo e um membro da Associação dos 
Quiosques.   

A próxima etapa é a votação popular que será feita de 5 a 21 de fevereiro de 
2020 em cima dos três trabalhos escolhidos. O resultado da escolha da Marca 
do Turismo de Caraguatatuba será divulgado dia 2 de março de 2020 pelo site 
www.caraguatatuba.sp.gov.br 

Conforme o secretário Tavano, a participação nesse concurso não enseja 
nenhuma remuneração financeira ou qualquer modalidade de sorte às pessoas 
participantes e não vincula a compra ou aquisição de quaisquer produtos ou 
serviços das pessoas envolvidas. O vencedor vai ganhar um notebook. 



 

 

 

Confira os participantes selecionados e as cidades 

Fernando Zaran - Caraguatatuba 

Julimarcio de Jesus – São Paulo 

Djalma de Oliveira - Caraguatatuba 

Vitor Hugo Parisi Ramos - Campinas 

Álvaro Reis - Caraguatatuba 

Lilian Mara Amaral Godoy Oliveira - Caraguatatuba 

Fabrício Cidral - Caraguatatuba 

João Henrique Thomasi Delfino - Bauru 

Glaucia Gomes Alcântara Damasceno - São Paulo 

Andre Edney - Caraguatatuba 

Márcia Regina Teixeira dos Santos - Caraguatatuba  
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Sistema Gaivotas tem 67% da obra concluída, aponta Sabesp 

 
As obras da Sabesp para o sistema de esgotamento sanitário do Jardim 
Gaivotas, em Caraguatatuba, atingiram 67% do cronograma em menos de um 
ano. Antiga reivindicação da população, a rede avançou 3,6 km desde outubro 
e, agora, soma 13,6 km de tubulações assentadas. 

"A obra tem prazo de conclusão de 24 meses e, em menos de um ano, 
estamos atingindo quase 70% de execução. Os trabalhos estão bastante 
agilizados", ressaltou o coordenador da Superintendência de Gestão do 
Programa de Recuperação Ambiental da Baixada Santista e Litoral Norte, 
Leandro Santos de Araujo. Com investimentos de R$ 14,5 milhões, o sistema 
terá, ao final dos trabalhos, 19,6 km de tubulações, permitindo a melhoria da 
infraestrutura sanitária do município. Serão disponibilizadas 1.954 novas 
ligações domiciliares, beneficiando cerca de 8 mil moradores. As obras tiveram 
início há dez meses. 

As ruas onde as redes coletoras já foram assentadas (por trechos) são: Pavão 
de Ouro (lado direito), Pica Pau, Falcão, Sem Nome, Cardeal, Uirapuru, Rua 
das Gaivotas (lado esquerdo), das Andorinhas, Rouxinol, Cambacica, Tuim, 
Pixoxó, Beija Flor, Pavão de Ouro (lado esquerdo), Cotovia, Rua das Gaivotas 
(lado direito), Avenida Garça, Rua Bico de Lacre, Arapongas, Tico Tico, Araras, 
Coleirinha, Pássaro Preto, Gavião e Avenida Tucano. 

Outros novos trechos a receberem obras do sistema de esgotamento sanitário 
estão localizados nas ruas Araras, Uirapuru, Arapongas, além de novos trechos 
da Tico Tico, Uirapuru, Gavião, Gaivotas e Garça. Vale ressaltar que, após a 
implantação de redes, é necessário aguardar um breve período para 
assentamento natural do solo antes da reposição de bloquetes. Além das redes 
em execução, a Sabesp já soma mais de 1.400 ramais de esgotos instalados e 
segue em andamento com as obras de construção das estações elevatórias e 



 

 

 

rede de recalque de esgotos – responsável pelo bombeamento do efluente 
para tratamento na ETE (Estação de Tratamento de Esgotos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Clipping de Notícias: 28/01/2020 
Editoria: Educação 

Veículo: Radar Litoral 

 
Instituto Federal de Caraguatatuba abre inscrição para o Proeja 
 
O Instituto Federal de Caraguatatuba (IFSP) está com inscrições abertas para 
o processo seletivo para o curso técnico em administração na forma integrada 
ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 

O curso é voltado para aqueles que terminaram o Ensino Fundamental e não 
concluíram o Ensino Médio. 

Cerca de 27 vagas estão abertas e o curso é ofertado na modalidade 
presencial, no período noturno com duração de três anos 

Para se candidatar a vaga é necessário que o candidato tenha concluído o 
Ensino Fundamental e tenha a idade mínima de 18 anos. 

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e acontecem até 31 de 
janeiro, das 12h às 18h, no Campus do Instituto Federal na Avenida Bahia, 
1.739, no Indaiá. 

Para a realização da matricula é necessário que o candidato apresente os 
seguintes documentos: RG, CPF, Título de Eleitor, Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental, Comprovante de Residência, 1 foto 3x4 e certificado de 
reservista (para homens). 

Para que o estudante possa receber uma ajuda de custo no valor de R$ 260 
durante 10 meses por ano para custear os estudos é necessário ter 75% de 
presença nas aulas mensalmente. O aluno também recebe vale transporte 
municipal para que possa participar das aulas. 

CEEJA 

As inscrições para o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de 
Caraguatatuba (CEEJA) também estão abertas e acontecem durante o período 



 

 

 

letivo para adultos com 18 anos ou mais que queiram concluir os anos finais do 
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. 

O modelo CEEJA oferece carga horária flexível, na qual o aluno faz seu próprio 
horário de estudos. O atendimento é individualizado e possibilita eliminar as 
disciplinas do currículo de acordo com o perfil de cada aluno. 

Os professores são especializados nas disciplinas do currículo na modalidade 
de suplência. Oferece ainda material de estudo apostilado e gratuito. O tempo 
de conclusão é variável, pois depende da disponibilidade de tempo para 
estudar e realizar as provas. A certificação é válida em todo território nacional. 

CEEJA – Rua Vinte de Abril, 125, bairro Massaguaçu. Telefones 3884-1953 ou 
3884-5025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Operação Bota-Fora recolhe mais de 25 caminhões de resíduos 

nos bairros Travessão, Perequê-Mirim e Barranco Alto 
O Bota-Fora recolhe todos os resíduos onde é feito o serviço de roçada e 
limpeza, além dos resíduos provenientes pelos próprios munícipes, porém 

segundo o Código de Posturas do município, entulho, lixo domiciliar e 
inservíveis não podem ser descartados na rua, calçada, praças encostas de 

rios e outros lugares públicos. 

 
A Operação Bota-fora está em ação nos bairros Perequê-Mirim, Travessão e 

Barranco Alto. O serviço é feito pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Serviços Público (Sesep). 

Segundo informações da equipe, em uma semana de trabalho já foram 

recolhidos 25 caminhões carregados de resíduos, totalizando mais de 350 

metros cúbicos de resíduos de construção civil, inservíveis, entre outros. 

O Bota-Fora recolhe todos os resíduos onde é feito o serviço de roçada e 

limpeza, além dos resíduos provenientes pelos próprios munícipes, porém 

segundo o Código de Posturas do município (art. 8º inc. XIV da lei 

1144/80), entulho, lixo domiciliar e inservíveis não podem ser descartados na 

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

A Prefeitura orienta aos munícipes fazer corretamente o descarte de resíduos 

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

Desde o início da semana passada (20/01) os funcionários da equipe Regional 

Sul da Sesep trabalham recolhendo os resíduos em diversas ruas dos bairros. 

A Operação Bota-Fora, nestes bairros, continuará até amanhã (28/01). 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Depósito de Ajuda Humanitária da Defesa Civil será inaugurado 

em Caraguatatuba 
Cerimônia acontece nesta terça-feira (28/01), às 10h, no Posto do Bombeiro de 

Caraguatatuba. 

 
A Defesa Civil do Estado de São Paulo inaugura nesta terça-feira (28/01), às 

10h, no Posto do Bombeiro de Caraguatatuba, o Depósito de Ajuda 

Humanitária da Defesa Civil Estadual do Litoral Norte. 

Além da inauguração, a Defesa Civil disponibilizará uma viatura para o Adjunto 

Regional de Proteção e Defesa Civil do Litoral Norte. 

O depósito contará com cestas básicas, colchões, cobertores, material de 

higiene e limpezas e lonas plásticas para atender um número de 60 pessoas 

em desastres ambientais. 

O evento deve contar com a presença do coronel PM Walter Nyakas Júnior, 

secretário estadual, chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa do Estado, 

além do tenente coronel PM Henguel Ricardo Pereira. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Turista é picado por cobra em trilha de cachoeira em 

Caraguatatuba 
Jovem fazia trilha na região da Cachoeira do Mancha quando foi picado por 
cobra no domingo (26). Segundo a prefeitura, ele foi socorrido, medicado e 

teve alta ainda no domingo. 

 
Um turista de 19 anos foi picado por uma cobra durante uma trilha na 

Cachoeira do Mancha em Caraguatatuba nesse domingo (26). 

Segundo a prefeitura, o turista é de Jacareí e foi socorrido para a Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Primavera. Ele foi medicado com oito 

ampolas de soro botrópico e teve alta ainda no domingo. 

Em nota, a prefeitura informou que este é o primeiro caso da cidade em 2020, 

mas alertou para os cuidados com a presença de animais peçonhentos em 

trechos de mata na região. 
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 
Bicho-preguiça é resgatado do telhado de uma casa em 

Caraguá 
Animal foi encontrado pela moradora da casa no bairro Olaria na tarde de 

sábado (25). A preguiça foi resgatada e liberada para a natureza. 
 

 
Um bicho-preguiça foi resgatado do telhado de uma casa no bairro Olaria, em 

Caraguatatuba na tarde deste sábado (25). 

Durante uma ronda pela região, a Polícia Ambiental foi acionada pela moradora 

do local. Ao entrarem na casa, os policias perceberam que a preguiça estava 

pendurada no telhado, correndo risco de cair. 

O animal era um adulto, e foi resgatado e em seguida liberado em uma área de 

mata. Ele não apresentava nenhum tipo de ferimento. 
 

 
 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal R3 
Projeto Guri de Caraguatatuba abre inscrições para 65 vagas 

 
O Polo do Projeto Guri de Caraguatatuba está com matriculas abertas até 28 
de fevereiro para jovens de 8 a 18 anos que queiram aprender a tocar 
instrumentos musicais ou cantar. 

São, ao todo, 65 vagas para as aulas de violino, canto coral, viola clássica, 
violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, saxofone, clarinete, 
percussão, trombone, trompete e eufônio. Para se matricular não é necessário 
ter conhecimento musical prévio, nem possuir instrumento ou realizar testes 
seletivos. 

As inscrições devem ser feitas às terças e quintas-feiras, das 13h às 18h, no 
CIASC –Centro Integrado de Ações Sociais, no Perequê Mirim, que fica 
localizado na Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 2.161. 

Os interessados devem levar cópias da certidão de nascimento ou do RG, 
cópia do RG da mãe, pai ou responsável legal, declaração escolar original que 
comprove que o interessado estude no período da manhã e cópia de um 
comprovante de residência. 

Sobre o Projeto Guri 
 
Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é 
considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos 
de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto/coral, 
tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, 
sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes. 



 

 

 

Serviço 
Inscrições: terças e quintas-feiras, das 13h às 18h, até 28 de fevereiro 
Idade: 8 a 18 anos 
Cursos: violino, canto coral, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, 
flauta transversal, saxofone, clarinete, percussão, trombone, trompete e eufônio 
Vagas: 65 vagas 
Local: CIASC – Perequê Mirim – Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 2.161 
Telefone: (12) 3887-2712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Portal R3 
Denúncia leva prisão de homem com drogas em Caraguá 

 
No início da noite desta sexta-feira, dia 24, após receber denúncia de tráfico de 
drogas pelo bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba, equipe da Polícia 
Militar deu início ao patrulhamento pelo local onde abordou um veículo 
suspeito. 

Em busca pessoal com o condutor foi encontrada a quantia de R$ 1.169,00 e 
quando indagado sobre a procedência do dinheiro ele informou ser proveniente 
da venda de drogas, informando ainda que elas estavam armazenadas em sua 
residência, no bairro Poiares. 

No local indicado, os policiais localizaram uma certa quantia de drogas e diante 
dos fatos foi dada voz de prisão ao envolvido, sendo conduzido ao DP, onde 
permaneceu a disposição da justiça. 

Apreensões: 
195 pedras de crack – 75g; 
63 porções e 366 pinos de cocaína – 450g; 
R$ 1.568,50 em dinheiro 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Cotidiano 

  Veículo: Portal Caiçara 

 
Projeto Guri de Caraguatatuba abre inscrições para 65 vagas 

O Polo do Projeto Guri de Caraguatatuba está com matrículas abertas até 28 
de fevereiro para jovens de 8 a 18 anos que queiram aprender a tocar 
instrumentos musicais ou cantar. 

São, ao todo, 65 vagas para as aulas de violino, canto coral, viola clássica, 
violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, saxofone, clarinete, 
percussão, trombone, trompete e eufônio. Para se matricular não é necessário 
ter conhecimento musical prévio, nem possuir instrumento ou realizar testes 
seletivos. 

As inscrições devem ser feitas às terças e quintas-feiras, das 13h às 18h, no 
CIASC –Centro Integrado de Ações Sociais, no Perequê Mirim, que fica 
localizado na Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 2.161. 

Os interessados devem levar cópias da certidão de nascimento ou do RG, 
cópia do RG da mãe, pai ou responsável legal, declaração escolar original que 
comprove que o interessado estude no período da manhã e cópia de um 
comprovante de residência. 

Sobre o Projeto Guri 
Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é 
considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos 
de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto/coral, 
tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, 
sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes. 

Serviço 
Inscrições: terças e quintas-feiras, das 13h às 18h, até 28 de fevereiro 
Idade: 8 a 18 anos 



 

 

 

Cursos: violino, canto coral, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, 
flauta transversal, saxofone, clarinete, percussão, trombone, trompete e eufônio 
Vagas: 65 vagas 
Local: CIASC – Perequê Mirim – Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 2.161 
Telefone: (12) 3887-2712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Cotidiano 

  Veículo: Portal Caiçara 

 
Depósito de Ajuda Humanitária da Defesa Civil será inaugurado 

em Caraguatatuba 
A Defesa Civil do Estado de São Paulo inaugura nesta terça-feira (28/01), às 
10h, no Posto do Bombeiro de Caraguatatuba, o Depósito de Ajuda 
Humanitária da Defesa Civil Estadual do Litoral Norte. 

Além da inauguração, a Defesa Civil disponibilizará uma viatura para o Adjunto 
Regional de Proteção e Defesa Civil do Litoral Norte. 

O depósito contará com cestas básicas, colchões, cobertores, material de 
higiene e limpezas e lonas plásticas para atender um número de 60 pessoas 
em desastres ambientais. 

O evento deve contar com a presença do coronel PM Walter Nyakas Júnior, 
secretário estadual, chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa do Estado, 
além do tenente coronel PM Henguel Ricardo Pereira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Cotidiano 

  Veículo: Nova Imprensa 
Bicho-preguiça é resgatado em cima de telhado em Caraguá 

Uma arara-azul-e-amarela também foi encontrada no mesmo bairro 

 
Um bicho-preguiça adulto foi resgatado pela Polícia Ambiental em uma 
residência no bairro Olaria, em araguatatuba, neste sábado (25). O animal 
estava em cima do telhado da casa e sofria risco de queda. 

A família que mora no local, na rua Sete de Setembro, solicitou ajuda e a 
equipe fez o salvamento do bicho-preguiça. Utilizando técnicas de manejo e 
captura de animais silvestres, os policiais conseguiram resgatar o animal sem 
causar ferimentos e como ele estava em boas ondições de saúde, foi solto em 
seu habitat natural. 

Arara-Azul-e-Amarela 

Ainda no bairro Olaria, uma arara-canindé, também conhecida como arara-
azul-e-amarela, foi encontrada em outra residência, na última quinta-feira (23). 

No local, a equipe de policiamento ambiental constatou que a ave estava 
devidamente anilhada, sem ferimentos e apresentava indícios claros de 
domesticação. Porém, os policiais não oseguira contato com o proprietário e o 
animal foi encainhado para o Cetro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), 
da cidade de Lorena. A arara ficou aos cuidados do biólogo, que realizará a 



 

 

 

readaptação da ave e posterior reinserção na natureza. 
 
A arara-canindé é um pouco menor do que outras araras e possui uma 
plumagem bastante colorida, mas predominantemente azul e amarela. Sua 
face é branca e possui riscas pretas ao redor dos olhos. O alto da cabeça é 
verde e o bico preto. Como todas as aves da espécie possuem dedos longos 
como garras. A expectativa de vida é 60 anos ou mais, desde que seja mantida 
em condições adequadas. 
 
Segundo a polícia ambiental, apesar da espécie não estar ameaçada de 
extinção, as araras-canindé tiveram sua população bastante diminuída, por 
conta de caçadores. “Sempre que estas aves são caçadas para o comércio, 
suas árvores e seus ninhos acabam sendo derrubados, isso causa prejuízo à 
reprodução, alterando completamente o habitat desses animais”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Vale do Paraíba e Região 

Veículo: G1 Vanguarda 
Turista é picado por cobra em trilha de cachoeira em 

Caraguatatuba 
Jovem fazia trilha na região da Cachoeira do Mancha quando foi picado por 
cobra no domingo (26). Segundo a prefeitura, ele foi socorrido, medicado e 

teve alta ainda no domingo. 
 
Um turista de 19 anos foi picado por uma cobra durante uma trilha na 
Cachoeira do Mancha em Caraguatatuba (SP) neste domingo (26). 
Segundo a prefeitura, o turista é de Jacareí e foi socorrido para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Primavera. Ele foi medicado com oito 
ampolas de soro botrópico e teve alta ainda no domingo. 
Em nota, a prefeitura informou que este é o primeiro caso da cidade em 2020, 
mas alertou para os cuidados com a presença de animais peçonhentos em 
trechos de mata na região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Projetos Especiais Brand 

Veículo: O Vale 
Temporada de água-viva; saiba como se proteger de 

queimaduras 

 
Durante o verão a presença deste habitante marinho é maior devido a 

disponibilidade de alimento e outros fatores ambientais 

Dezessete anos já se passaram e o assessor de investimentos Daniel Lunardi, 
31 anos, nunca esqueceu-se de um episódio em uma de suas férias em 
Caraguatatuba. 

“Estava surfando quando senti como se uma linha passasse pela minha perna 
e em poucos instantes comecei a notar uma ardência muito forte”, lembrou ele, 
que aos 14 anos, sofreu queimaduras pelo contato com água-viva. 

“A dor foi muito grande e - conforme sabedoria popular - fiz xixi na mão e joguei 
no local para ver se aliviava. Mas não fez diferença alguma e ainda fiquei uns 
dias com febre”, contou. Comum nesta época do ano, esses habitantes 
marinhos podem complicar a diversão de muitos banhistas. A presença da 
água-viva muitas vezes é indetectável, mas basta um toque para que a toxina 
cause reações. 

Segundo o Comandante de Subgrupamento de Bombeiros Marítimo de 
Caraguatatuba, João Batista de Castro Rapaci, ao avistar o animal é 
recomendado que o banhista saia da água. “Há chances dos seus tentáculos 
estarem soltos no mar, o que também pode causar lesões”, informou. 

Mas, segundo Hugo Gallo, diretor do Aquário de Ubatuba e presidente do 
Instituto Argonauta, os animais não atacam banhistas. “Esses habitantes 
marinhos produzem toxinas para se defender dos seus predadores e paralisar 



 

 

 

suas presas. O contato com humanos ocorre por acidente”, afirmou ele. “Por 
isso, é recomendado o deslocamento lento em áreas onde é observada a 
ocorrência desses animais”, continuou. 

Ainda segundo Gallo, não é uma boa ideia mexer nelas nem quando estão 
mortas. “O sistema de defesa é involuntário e continua em ação por algum 
tempo”, alertou. E mais: o bicho possui células urticantes pelo corpo inteiro, 
com maior concentração nos tentáculos, ou seja, diferente do pensamento 
popular não é somente a “cauda” que causa ferimentos. 

CUIDADOS. 

De olho na quantidade de banhistas nessa época do ano, a Prefeitura de 
Caraguatatuba realiza ações preventivas. A campanha reforça que pessoas 
alérgicas devem ter a atenção redobrada, pois a queimadura pode acarretar o 
fechamento da glote por edema, podendo levar a risco de vida. As principais 
reações, aliás, após o contato com a água-viva são vermelhidão e edema, 
quadros de enjoo, náuseas, dificuldades de respiração e choques anafiláticos. 

Se o contato com este animal - ou a Caravela - acontecer, segundo Rapaci, o 
melhor a fazer é lavar o local atingido com água do mar ou vinagre, retirar os 
tentáculos grudados na pele e, para amenizar a dor, aplicar compressa gelada. 

“Após os primeiros socorros é importante hidratar a região e evitar a exposição 
ao sol durante alguns dias. Já em casos de ferimentos mais graves é 
importante dirigirse ao hospital mais próximo”, concluiu. Em tempo, o uso de 
urina para aliviar a dor, segundo Gallo, é uma crendice popular não 
recomendada por especialistas da área de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Projetos Especiais Brand 

Veículo: O Vale 
Caraguatatuba tem o melhor início da temporada dos últimos 

dez anos 

 
Município comemora índice de ocupação de mais de 96%; confira agenda 

de eventos 

Caraguatatuba tem muito o que comemorar! Pesquisa realizada pela 
Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba aponta que a cidade 
teve uma virada de ano considerada excelente, com mais de 96% de ocupação 
dos leitos nos meios de hospedagem. 

“Esse foi um dos melhores inícios de temporada que tivemos. Para todo lugar 
que vamos tem movimento de gente. E o sol quente ajudou a manter nossos 
turistas por aqui”, afirmou em nota Sávio Luiz dos Santos, presidente da ACE. 

Para Thiago Fabrette, presidente da AHPC (Associação de Hoteis e Pousadas 
de Caraguatatuba), a temporada para os hotéis tem sido muito boa. “Essa foi 
uma das melhores taxas de ocupação hoteleira em Caraguatatuba dos últimos 
dez anos”, afirmou. 

Movimentação. 

Na avaliação do secretário de Turismo de Caraguatatuba, Rodrigo Tavano, o 
fato de o Natal e o Réveillon terem caído no meio da semana foi ótimo porque 
fez com que muita gente esticasse a permanência no litoral. “Veranistas e 
turistas aumentaram o tempo de permanência. Comerciantes que tinham se 
preparado com suprimentos até 6 de janeiro, no dia 2 tiveram de retornar às 
compras”, conta. 

Ele acredita que esse movimento deve permanecer até pelo menos o dia 19. 
“O movimento é bem grande e a Tamoios (rodovia) registra trânsito intenso de 



 

 

 

veículos descendo. Se o sol continuar forte, a tendência vai ser aumentar o 
número de visitantes”, concluiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 27/01/2020 
Editoria: Projetos Especiais Brand 

Veículo: O Vale 
Caraguá realiza concurso para criação de sua marca turística 

 

 

Ideia da prefeitura é que marca seja capaz de inspirar moradores da 
cidade e quem a visita ao longo do ano 

A prefeitura de Caraguatatuba deve divulgar no próximo dia 27 a lista dos 
participantes aptos a concorrer no concurso que vai escolher a marca turística 
da cidade. A avaliação das propostas será feita em duas etapas. 

Primeiro, por uma Comissão Técnica Julgadora composta por profissionais de 
design, marketing e turismo, um jornalista, dois membros Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo), um membro da Acec (Associação Comercial e 
Empresarial de Caraguatatuba), um membro da AHP (Associação Hotéis e 
Pousadas) e um membro da Associação dos Quiosques. 

As três propostas mais pontuadas pela comissão técnica serão encaminhadas 
para a votação popular, de 5 a 21 de fevereiro de 2020. O resultado será 
divulgado no dia 2 de março de 2020 pelo site. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 28/01/2020 
Editoria: Nossa Região 

Veículo: O Vale 
Número de latrocínios cai 50% na RMVale, diz Estado 

 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba tem menor índice de roubo 
seguido de morte de toda a série histórica da Secretaria de Segurança 

Pública paulista, que teve início em 2001 

A RMVale registrou em 2019 o menor número de latrocínios (o crime de roubo 
seguido de morte) de toda a sua série histórica no ano passado, com 13 
vítimas, de acordo com os dados oficiais da SSP (Secretaria de Estado da 
Segurança Pública). 

A série histórica da pasta começa em 2001 e o ano passado empata com 2014, 
que também registrou 13 mortes por latrocínio. 

Contribuiu para o resultado a redução de 50% no número de casos na 
comparação com 2018, que terminou o ano com 26 vítimas de latrocínio, o 
dobro de 2019. 

É ainda a maior redução percentual da história do Vale do Paraíba, 
considerando um ano comparado a seu antecessor. 

Antes de 2019, a região havia registrado queda de 45% nos latrocínios em 
2013: 17 mortes contra 31, em 2012. 

Entre 2001 e 2019, o Vale anotou nove anos com queda nos latrocínios e nove 
de aumento nos crimes, na comparação com o período anterior. 

A maior alta se deu em 2011: 73%, com 26 vítimas de latrocínio contra 15, em 
2010. 



 

 

 

O ano com a maior quantidade de mortes por latrocínio na RMVale ocorreu em 
2004, com 39 vítimas, seguido de 2002 (37), 2003 (34) e 2001 (32). 

No estado, os crimes de latrocínio recuaram 28,42% no ano passado, com 199 
vítimas contra 278, em 2018. 

Apenas duas das 10 regiões do interior tiveram queda dos latrocínios maior do 
que a do Vale: Santos (-64%) e Araçatuba (-60%). 

CIDADES. 

São José foi a principal responsável pela queda dos latrocínios na região. A 
cidade passou de 11 vítimas em 2018 para duas, no ano passado, uma 
retração de 81,8%. 

Outras nove cidades, como Pindamonhangaba, São Sebastião e Ubatuba, 
reduziram de um a dois latrocínios em 2018 para nenhum, no ano passado. 

Taubaté e Cruzeiro permaneceram com um caso em cada ano, enquanto 
Caraguatatuba aumentou de dois para três. 

Quatro cidades sem nenhum caso em 2018 registraram mortes por latrocínio 
em 2019: Piquete e Cunha (duas cada) e Monteiro Lobato e Tremembé, com 
uma. 

Nas demais 22 cidades da região, entre elas Jacareí, Campos do Jordão e 
Guaratinguetá, não houve latrocínios em nenhum dos dois anos.. 
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Veículo: O Vale 
Bicho-preguiça é resgatado em cima de telhado em Caraguá 

 

Um bicho-preguiça adulto foi resgatado pela Polícia Ambiental em uma 
residência no bairro Olaria, em Caraguatatuba, neste sábado (25). O animal 
estava em cima do telhado da casa e sofria risco de queda. 

A família que mora no local, na rua Sete de Setembro, solicitou ajuda e a 
equipe fez o salvamento do bicho-preguiça. Utilizando técnicas de manejo e 
captura de animais silvestres, os policiais conseguiram resgatar o animal sem 
causar ferimentos e como ele estava em boas ondições de saúde, foi solto em 
seu habitat natural. 

Ainda no bairro Olaria, uma arara-canindé, também conhecida como arara-
azul-e-amarela, foi encontrada em outra residência, na última quinta-feira (23). 
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Veículo: Repórter Litoral 
Caraguatatuba promove capacitação com foco nas vagas do 

Hospital Regional 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba, promoverá aos interessados no 
processo seletivo do Hospital Regional um treinamento especial para preparar 
a população nesta oportunidade única. 

A capacitação será na terça-feira (28/01), às 14h, no salão do Centro Integrado 
de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) e abordará técnicas 
de como se comportar em uma entrevista de emprego e elaboração de 
currículo. 

O final da palestra será aberto para questionamentos específicos do processo 
seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte. 

O coordenador do PAT, Allan Mattos, explica que a iniciativa é auxiliar a 
população para que tenha o melhor desempenho no processo de seleção. “O 
primeiro passo é ler atentamente o edital e a partir disto, buscar a 
documentação para o dia da inscrição”, destaca. 

Quem quiser garantir a vaga na palestra pode ligar direto para o PAT no 
telefone (12) 3882-5211. 



 

 

 

O Ciapi fica na Avenida Jorge Burihan, 30 – Jardim Jaqueira (próximo à 
rodoviária). 

Processo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.isgsaude.org/
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf
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Pró-Mulher promove encontro para que mulheres possam tirar 

dúvidas sobre direitos na gestação 

 

Futuras mamães poderão participar de um encontro especial, no Centro de 
Referência da Mulher (Pró-Mulher) para um debate sobre os direitos no período 
de gestação e licença maternidade e paternidade. 

O encontro, que será realizado no dia 10 de fevereiro em dois horários, às 9h e 
às 13h, irá contar com a participação da advogada, Stephanie Azevedo, 
especialista em direito da família e da mulher, e da terapeuta integrativa, 
Fabíola Alonso. 

As especialistas irão abordar temas importantes como: cesárea – direito da 
gestante; quando solicitar a licença maternidade/paternidade e entrega legal 
para adoção – Lei 13.509. 

A coordenadora do Centro de Referência da Mulher, Celina Medalha, disse que 
“os cuidados com as gestantes, sempre são voltados para o físico, e que neste 
caso o Pró-Mulher irá cuidar do lado emocional da paciente”. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), visa 
atender as gestantes com um olhar mais humanizado. Celina ressaltou a 
importância do Pró-Mulher, que disponibiliza acompanhamento na atenção 
básica e consultas de pré-natal na unidade. 



 

 

 

“As gestantes podem realizar exames básicos e de alta complexidade; se for 
uma necessidade médica, as pacientes podem fazer o pré-natal de alto risco, 
onde são acompanhadas até a trigésima quarta semana de gestação”, disse a 
coordenadora. 

Celina destacou que uma das dúvidas mais frequentes das gestantes “é sobre 
o parto por cesárea”, um direito de escolha previsto na lei, que deve ser 
avaliada com cautela, pela paciente. Ela disse que “é a oportunidade que elas 
têm para tirar dúvidas, que as afligem por não terem conhecimento sobre seus 
diretos”. 

Podem participar do encontro, todas as futuras mães, gestantes, independente 
do período de gestação. Após a palestra, para quem tiver interesse, a 
advogada Stephanie Azevedo fará um atendimento individualizado. 

Serviço – O Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) está localizado na 
Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 2.135 – Sumaré, Caraguatatuba, 
telefone (12) 3897-3500. 
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Veículo: Repórter Litoral 
Adolescente do bairro do Tinga é flagrado vendendo drogas na 

Pista Skate de Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar de Caraguatatuba recebeu uma denúncia via COPOM que um 
indivíduo estaria traficando na tarde deste domingo (26/01), na Praça Tom 
Ferreira ao lado da pista de skate. 

Segundo informou a polícia, um adolescente foi apreendido portando na sua 
cintura 135 invólucros de crack e um celular. Ele confessou que a droga seria 
dele e que ele estava vendendo no local. Na casa do adolescente, na Rua, 
Higino Martins, no bairro do Tinga, uma tia do acusado liberou a entrada dos 
policiais que localizaram mais drogas que estavam no quarto do menor. 

Foi localizado um saco contendo 187 embalagens a vácuo de cocaína, 64 
embalagens de crack e R$120,00 em dinheiro. O adolescente foi levado para a 
delegacia da cidade onde ficou à disposição da justiça. 
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Obra da Sabesp no Sistema Gaivotas já alcançou 67% de 

conclusão em menos de 1 ano 

 

 

Com cronograma adiantado, trabalhos em andamento há 10 meses já somam 
13,6 km de tubulações executadas 

As obras da Sabesp para o sistema de esgotamento sanitário do Jardim 
Gaivotas, em Caraguatatuba, atingiram 67% do cronograma em menos de um 
ano. Antiga reivindicação da população, a rede avançou 3,6 km desde outubro 
e, agora, soma 13,6 km de tubulações assentadas. 

“A obra tem prazo de conclusão de 24 meses e, em menos de um ano, 
estamos atingindo quase 70% de execução. Os trabalhos estão bastante 
agilizados”, ressaltou o coordenador da Superintendência de Gestão do 
Programa de Recuperação Ambiental da Baixada Santista e Litoral Norte, 
Leandro Santos de Araujo. 

Com investimentos de R$ 14,5 milhões, o sistema terá, ao final dos trabalhos, 
19,6 km de tubulações, permitindo a melhoria da infraestrutura sanitária do 
município. Serão disponibilizadas 1.954 novas ligações domiciliares, 
beneficiando cerca de 8 mil moradores. As obras tiveram início há dez meses. 

As ruas onde as redes coletoras já foram assentadas (por trechos) são: Pavão 
de Ouro (lado direito), Pica Pau, Falcão, Sem Nome, Cardeal, Uirapuru, Rua 
das Gaivotas (lado esquerdo), das Andorinhas, Rouxinol, Cambacica, Tuim, 
Pixoxó, Beija Flor, Pavão de Ouro (lado esquerdo), Cotovia, Rua das Gaivotas 



 

 

 

(lado direito), Avenida Garça, Rua Bico de Lacre, Arapongas, Tico Tico, Araras, 
Coleirinha, Pássaro Preto, Gavião e Avenida Tucano. 

Outros novos trechos a receberem obras do sistema de esgotamento sanitário 
estão localizados nas ruas Araras, Uirapuru, Arapongas, além de novos trechos 
da Tico Tico, Uirapuru, Gavião, Gaivotas e Garça. 

Vale ressaltar que, após a implantação de redes, é necessário aguardar um 
breve período para assentamento natural do solo antes da reposição de 
bloquetes. Além das redes em execução, a Sabesp já soma mais de 1.400 
ramais de esgotos instalados e segue em andamento com as obras de 
construção das estações elevatórias e rede de recalque de esgotos – 
responsável pelo bombeamento do efluente para tratamento na ETE (Estação 
de Tratamento de Esgotos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 28/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Repórter Litoral 
Homem que atirou contra boate e atingiu funcionária é preso 

em Caraguatatuba 

 
O homicídio aconteceu há três anos e vitimou uma funcionária que trabalhava 

no local. 

A Polícia Militar de Caraguatatuba deteve H.R, 34 anos, no começo da noite 
desta segunda-feira (27/01), pelo crime de homicídio qualificado, cometido em 
2018, quando ele com uma outra pessoa numa moto atiraram contra a boate 
Paladar na Avenida da Praia vindo vitimar uma funcionária. O homem já tinha 
passagem pelo crime de furto e receptação. 

A prisão foi realizada por uma equipe da Atividade Delegada da Polícia Militar 
na Alameda Pinheiros, por volta das 18h45, no bairro Cidade Jardim região 
Norte da cidade. Durante uma abordagem o acusado não ofereceu resistência 
e ao conferir seus documentos constataram um mandado de Prisão Preventiva 
contra o acusado em processo no Fórum de Caraguatatuba pela prática de 
Homicídio Qualificado na data de 2018 pelo Restaurante Paladar, em 
Caraguatatuba. 

O homem foi preso é levado para a delegacia de Caraguatatuba onde ficou 
preso à disposição da justiça. 
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Na tarde deste sábado (25), a Polícia Ambiental de Caraguatatuba foi acionada 
por uma moradora do bairro Olaria, para fazer o resgate de um bicho-preguiça. 

De acordo com a polícia, o animal estava no cano de água da casa, próximo ao 
telhado, correndo risco de queda. A captura foi feita em alguns minutos, e a 
preguiça foi solta, sem ferimentos, em uma área de mata. 

Em casos de ferimentos, o animal é encaminhado para a Fundação Animalia, 
em São Sebastião, para reabilitação. 
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CAÇAPAVA 
7, 8 e 9 de fevereiro - 1º Festival do Torresmo, Churros e Cerveja 
Artesanal 
Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2020, Caçapava recebe o "Festival de 
Torresmo" e simultaneamente o "Festival do Chopp" e o "Festival do Churros", 
com os melhores produtos de porco, como joelho, costelinha, "pururuca" e as 
mais diferentes opções de bacon. Saiba mais. 

 
CAMPOS DO JORDÃO 

7 a 31 de janeiro - Férias no Museu 
Com ações como visita ambiental, caça ao tesouro ambiental e aos detalhes do 
Museu, descoberta sobre as curiosidades do Auditório, além de jogos como 
caça-palavras, quebra-cabeças de esculturas e pinturas de desenho de obras, 
os equipamentos convidam todo o público para participar. Saiba mais.  

 
CARAGUATATUBA 

28 de dezembro a 15 de fevereiro - Caraguatatuba Summer Festival 
Os shows acontecem em três locais da cidade, na Praça da Cultura (Centro), 
Praça de Eventos do Porto Novo (Região Sul) e Massaguaçu. Saiba mais.  
11 de janeiro e 02 de fevereiro - Arena Verão Esportiva 
Grandes nomes do Freestyle brasileiro farão um grande show, que promete 
deixar o público sem fôlego. Entre eles está o tetracampeão brasileiro de 
Freestyle MotoCross, o piloto Fred Kyrillos. Saiba mais.  
  

ILHABELA 
9 de janeiro a 6 de fevereiro - Exposição ‘A Cor exprime Algo Por Si Só 
Começa nesta quinta-feira (9), a exposição “A Cor exprime Algo Por Si Só” da 
artista plástica Daniela Marton, na sala de exposição do Centro Cultural da Vila, 
em Ilhabela. Mostra vai até o dia 6 de fevereiro. Saiba mais.  
7 e 9 de fevereiro - 1ª edição do Festival da Lula 

http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/cacapava/noticias-de-cacapava/cacapava-recebe-1o-festival-do-torresmo-churros-e-cerveja-artesanal
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/campos-do-jordao/noticias-de-campos-do-jordao/campos-do-jordao-realiza-ferias-no-museu-com-diversas-atracoes-gratuitas
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/noticias-de-caraguatatuba/michel-telo-e-detonautas-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-1
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/noticias-de-caraguatatuba/show-de-manobras-aereas-com-motos-abre-arena-verao-esportiva-em-caragua
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/ilhabela/noticias-de-ilhabela/ilhabela-apresenta-a-exposicao-a-cor-exprime-algo-por-si-so


 

 

 

O 1º Festival da Lula contará com a comercialização de pratos à base desse 
apreciado fruto do mar. Além da gastronomia, o evento contará com 
apresentações musicais, que terão início na sexta-feira (7), a partir das 19h, 
com DJ Ella, em seguida, às 20h com Roney Alves e fechando as atrações da 
noite às 22h, Lucio Neves. Saiba mais.  
2 de fevereiro - 2ª Edição da Festa de Iemanjá 
A 2ª Edição da Festa de Iemanjá de Ilhabela acontece no dia 2 de fevereiro, às 
22h na Praia do Oscar, Região Sul do arquipélago. Segundo a crença, Iemanjá 
é a padroeira dos pescadores. Saiba mais.   

 
JACAREÍ 

6 de janeiro a 1° de fevereiro - Exposição das peças sacras ‘Paulistinhas’ 
Cama elástica, pula-pula inflável, jogos esportivos, pintura facial, jogos de 
mesa, são as atrações que fazem parte da rotina do Agita Férias nos bairros, 
com a participação de monitores capacitados para acompanhar todo o evento e 
animar a criançada. Saiba mais.  

 
SÃO SEBASTIÃO 

9 a 31 de janeiro - Uma Praia e Um Violão 
A cantora Luiza Possi abriu a programação do projeto musical ‘Uma Praia e 
Um Violão' ao pôr do sol na praia de Barequeçaba, na última quinta-feira (9).  A 
cantora Roberta Campos é a próxima grande atração do evento, seguida de 
Sandra de Sá e Léo Maia. Saiba mais.  
23 de fevereiro - 30º Carnamar 
A 30ª edição do Carnamar será realizada no dia 23 de fevereiro a partir das 
9h30, na praia de São Francisco, em São Sebastião. Saiba mais.  

 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

29 de janeiro - Caça noturna ao tesouro 
Uma brincadeira de caça noturna ao tesouro acontece nesta quarta-feira (29), 
às 19h, no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. Saiba mais.  

 
TAUBATÉ 

  

7 a 31 de janeiro - Férias é Legal no Museu 
O Museu Monteiro Lobato está com uma programação especial de férias 
durante o mês de janeiro. Saiba mais.  
24 a 31 de janeiro - Exposição ‘No Ritmo da Bossa’ 
O Museu da Imagem e do Som de Taubaté - Mistau abre nesta sexta-feira (24), 
uma exposição discográfica em comemoração ao Dia Nacional da Bossa 
Nova. Saiba mais.  

http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/ilhabela/noticias-de-ilhabela/ilhabela-realiza-1a-edicao-do-festival-da-lula
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/ilhabela/noticias-de-ilhabela/ilhabela-realiza-2a-edicao-da-festa-de-iemanja
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/jacarei/noticias-de-jacarei/agita-ferias-traz-diversao-para-jacarei
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/sao-sebastiao/noticias-de-sao-sebastiao/projeto-uma-praia-e-um-violao-traz-roberta-campos-e-sandra-de-sa-para-sao-sebastiao
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/sao-sebastiao/noticias-de-sao-sebastiao/30o-carnamar-agita-o-domingo-de-carnaval-em-sao-sebastiao
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/sao-jose-dos-campos/noticias-de-sao-jose-dos-campos/quarta-tem-caca-noturna-ao-tesouro-em-sao-jose
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/taubate/noticias-de-taubate/museu-monteiro-lobato-tem-programacao-especial-de-ferias
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/taubate/noticias-de-taubate/museu-da-imagem-e-do-som-abre-exposicao-no-ritmo-da-bossa-em-taubate


 

 

 

 
UBATUBA 

24 de dezembro a 2 de fevereiro -  Festival de Verão Ubatuba 
Festival de Verão Ubatuba acontece de sexta-feira (24) até o dia 2 de fevereiro, 
das 10h às 22h, na Praia Grande. Saiba mais.  
1º de fevereiro - Show de Renato Teixeira e Chico Teixeira 
Renato Teixeira e Chico Teixeira apresentam próximo dia 1º de fevereiro, a 
partir das 21h, o show inédito ‘De Pai para Filho’, no Teatro Municipal Pedro 
Paulo Teixeira Pinto, localizado à Praça Exaltação à Santa Cruz, 22, 
Centro. Saiba mais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://meon.com.br/circuitoturisticormvale/ubatuba/noticias-de-ubatuba/festival-de-verao-ubatuba-agita-o-fim-de-semana-no-litoral-norte-1
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/ubatuba/noticias-de-ubatuba/renato-teixeira-e-chico-teixeira-apresentam-o-inedito-de-pai-pra-filho-em-ubatuba-1
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Um homem de 48 anos foi preso por tentativa de estupro a uma criança de seis 
anos, no bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba, na noite de sexta-feira (24). 
Segundo a Polícia Militar, o suspeito é padrasto da vitíma e estava sozinho 
com a menina, quando teria beijado sua boca.  

A polícia foi acionada pela mãe da criança, que indicou onde o suspeito estava. 
O homem confessou o crime e não resistiu a prisão. 

O suspeito foi conduzido para a delegacia da cidade, onde permanece a 
disposição da justiça. Caso seja julgado culpado, ele vai responder por estupro 
de vulnerável e terá pena de sete a quinze anos em regime fechado. 

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), 
Caraguá registrou 63 casos de estupro de vulnerável somente em 2019. 
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Projeto Guri de Caraguatatuba tem 65 vagas abertas para 

jovens 
As inscrições estão abertas até o fim do mês de fevereiro 

 
O Polo do Projeto Guri de Caraguatatuba está com matriculas abertas até 28 
de fevereiro para jovens de 8 a 18 anos que queiram aprender a tocar 
instrumentos musicais ou cantar. 
São, ao todo, 65 vagas para as aulas de violino, canto coral, viola clássica, 
violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, saxofone, clarinete, 
percussão, trombone, trompete e eufônio. Para se matricular não é necessário 
ter conhecimento musical prévio, nem possuir instrumento ou realizar testes 
seletivos. 

As inscrições devem ser feitas às terças e quintas-feiras, das 13h às 18h, no 
CIASC -Centro Integrado de Ações Sociais, no Perequê Mirim, que fica 
localizado na Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 2.161. 

Os interessados devem levar cópias da certidão de nascimento ou do RG, 
cópia do RG da mãe, pai ou responsável legal, declaração escolar original que 
comprove que o interessado estude no período da manhã e cópia de um 
comprovante de residência. 

Serviço 
Inscrições: terças e quintas-feiras, das 13h às 18h, até 28 de fevereiro 
Idade: 8 a 18 anos 
Cursos: violino, canto coral, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, 
flauta transversal, saxofone, clarinete, percussão, trombone, trompete e eufônio 
Vagas: 65 vagas 
Local: CIASC - Perequê Mirim - Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 2.161 
Telefone: (12) 3887-2712 
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Veículo: Agora Vale 
Prefeitura seleciona 11 projetos para concurso de criação da 

Marca do Turismo de Caraguatatuba 
De acordo com o secretário de Turismo, Rodrigo Tavano, importante destacar 

que esta etapa definiu os projetos que atendiam os requisitos do edital publicado 
no ano passado e prorrogado no começo do mês 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou 
nesta segunda-feira (27/01), a lista com o nome de 11 participantes aptos a 
concorrer no concurso que vai escolher a marca turística da cidade. Os 
trabalhos inscritos foram analisados pela Comissão Organizadora do 
Concurso 
Os materiais foram enviados por concorrentes de Caraguatatuba, São 
Paulo, Bauru e Campinas. 
De acordo com o secretário de Turismo, Rodrigo Tavano, importante destacar 
que esta etapa definiu os projetos que atendiam os requisitos do edital 
publicado no ano passado e prorrogado no começo do mês. 
Agora, a Comissão Técnica Julgadora tem de 28 a 30 de 
janeiro para selecionar três trabalhos que vão para votação popular. 
A comissão é composta por um profissional de Design, dois membros do 
Conselho Municipal de Turismo (Comtur), um profissional de Marketing, um 
membro da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC), 
um profissional de Turismo, um membro da Associação Hotéis e Pousadas 
(AHP), um profissional de Jornalismo e um membro da Associação dos 
Quiosques.   

A próxima etapa é a votação popular que será feita de 5 a 21 de fevereiro de 
2020 em cima dos três trabalhos escolhidos. O resultado da escolha da 
Marca do Turismo de Caraguatatuba será divulgado dia 2 de março de 
2020 pelo site www.caraguatatuba.sp.gov.br 
Conforme o secretário Tavano, a participação nesse concurso não enseja 
nenhuma remuneração financeira ou qualquer modalidade de sorte às 
pessoas participantes e não vincula a compra ou aquisição de quaisquer 
produtos ou serviços das pessoas envolvidas. O vencedor vai ganhar um 
notebook. 
 

Confira os participantes selecionados e as cidades 
1. Fernando Zaran - Caraguatatuba 

2. Julimarcio de Jesus - São Paulo 

3. Djalma de Oliveira - Caraguatatuba 

4. Vitor Hugo Parisi Ramos - Campinas 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 

 

5. Álvaro Reis - Caraguatatuba 

6. Lilian Mara Amaral Godoy Oliveira - Caraguatatuba 

7. Fabrício Cidral - Caraguatatuba 

8. João Henrique Thomasi Delfino - Bauru 

9. Glaucia Gomes Alcântara Damasceno - São Paulo 

10. Andre Edney - Caraguatatuba 

11. Márcia Regina Teixeira dos Santos - Caraguatatuba 
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Veículo: Massagua News 
Caravana leva trabalhadores dos ramos de alimentação e 
hoteleiros de Caraguatatuba para Feira ANUFOOD Brazil 

 
Profissionais que trabalham em bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques e 
similares, além dos hoteleiros podem conhecer gratuitamente a ANUFOOD 
Brazil – All About Food (tudo sobre comida) em março. 

A 2ª Edição da ANUFOOD Brazil – Feira de Negócios Exclusiva para o Setor 
de Alimentos e Bebidas é um evento de negócios exclusiva para o setor de 
alimentos e bebidas, que será realizada entre os dias 9 e 11 de março, das 10h 
às 19h, no São Paulo Expo, na Capital. 

Os interessados em participar da comitiva precisam fazer o cadastro no 
link http://bit.ly/ABRASEL. As vagas são limitadas em 23. Os inscritos partem 
no dia 9 de março, 8h, em frente ao Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de  
Caraguatatuba (no prédio da Secretaria de Governo, no Centro.   

Organizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e 
com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores) do Litoral 
Norte e Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba, a caravana 
levará os visitantes para conhecer o evento que reúne 400 marcas expositoras, 
seminários, aulas-show, congresso, palestras, oficinas voltados para o futuro 
do mercado de alimentos e bebidas nos seus mais diferentes aspectos. 

O Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da 
Secretaria de Governo) fica na Av. Frei Pacífico Wagner, 1.011 – Centro. O 
horário de atendimento é das 9h às 16h. Mais informações pelo telefone (12) 
3882-3854 ou e-
mails sebraeaqui@caraguatatuba.sp.gov.br e sebraeaquicaraguatatuba@gmail
.com 

 
  

http://bit.ly/ABRASEL
mailto:sebraeaqui@caraguatatuba.sp.gov.br
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
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Veículo: Massagua News 
Instituto Federal de Caraguatatuba abre inscrição para o 

PROEJA 

 
O Instituto Federal de Caraguatatuba (IFSP) está com inscrições abertas para 
o processo seletivo para o curso técnico em administração na forma integrada 
ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 

O curso é voltado para aqueles que terminaram o Ensino Fundamental e não 
concluíram o Ensino Médio. 

Cerca de 27 vagas estão abertas e o curso é ofertado na modalidade 
presencial, no período noturno com duração de três anos 

Para se candidatar a vaga é necessário que o candidato tenha concluído o 
Ensino Fundamental e tenha a idade mínima de 18 anos. 

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e acontecem até 31 de 
janeiro, das 12h às 18h, no Campus do Instituto Federal na Avenida Bahia, 
1.739, no Indaiá. 

Para a realização da matricula é necessário que o candidato apresente os 
seguintes documentos: RG, CPF, Título de Eleitor, Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental, Comprovante de Residência, 1 foto 3×4 e certificado de 
reservista (para homens). 

Para que o estudante possa receber uma ajuda de custo no valor de R$ 260 
durante 10 meses por ano para custear os estudos é necessário ter 75% de 
presença nas aulas mensalmente. O aluno também recebe vale transporte 
municipal para que possa participar das aulas. 

CEEJA 



 

 

 

As inscrições para o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de 
Caraguatatuba (CEEJA) também estão abertas e acontecem durante o período 
letivo para adultos com 18 anos ou mais que queiram concluir os anos finais do 
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. 

O modelo CEEJA oferece carga horária flexível, na qual o aluno faz seu próprio 
horário de estudos. O atendimento é individualizado e possibilita eliminar as 
disciplinas do currículo de acordo com o perfil de cada aluno. 

Os professores são especializados nas disciplinas do currículo na modalidade 
de suplência. Oferece ainda material de estudo apostilado e gratuito. O tempo 
de conclusão é variável, pois depende da disponibilidade de tempo para 
estudar e realizar as provas. A certificação é válida em todo território nacional. 

CEEJA – Rua Vinte de Abril, 125, bairro Massaguaçu. Telefones 3884-1953 ou 
3884-5025. 
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Caraguatatuba liderou a geração de empregos em 2019 no 

Litoral Norte; Ubatuba contratou mais em dezembro 
A cidade de Caraguatatuba foi o município que obteve o melhor desempenho 
na geração de empregos em 2019 entre as quatro cidades do Litoral Norte. 

Os dados foram divulgados na sexta-feira (24) pelo Ministério da Economia, por 
meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). 

No ano passado, Caraguatatuba conseguiu contratar 10.127 pessoas com 
carteira assinada no município. Contabilizando os dados de dispensados, a 
cidade obteve um saldo positivo de 1.038 contratações. 

Somando as outras três cidades do Litoral Norte, os municípios conseguiram 
juntas um saldo positivo de 583 contratações no final do ano, um pouco mais 
da metade de Caraguatatuba sozinha. 

Saindo do âmbito do Litoral Norte, e indo para o do Vale do Paraíba e região, 
Caraguatatuba foi a 2ª maior cidade geradora de emprego, perdendo apenas 
para Pindamonhangaba com um saldo positivo de 1.069 contratações. 

Abrangendo desta vez todo o Estado de São Paulo, Caraguatatuba ficou na 
32ª colocação, ficando atrás de cidades como São Paulo, Barueri, Campinas e 
Ribeirão Preto, que possuem polos industriais como principais meios de 
geração de emprego. 
Em 2019 
Um dos motivos para os bons números da cidade foi o reflexo das contratações 
oriundas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), graças ao 
estreitamento de relacionamento com empresas da cidade para realização de 
processos seletivos no órgão. 

Dezembro 

No mês que fechou 2019, Caraguatatuba empregou em dezembro um total de 
1.319 pessoas, ficando atrás apenas de Ubatuba com 1.355. Ilhabela, em 
dezembro, empregou 432 pessoas e São Sebastião, 687. 



 

 

 

O saldo de contratação no mês de dezembro também foi positivo para 
Caraguatatuba, com 671. Ilhabela fechou o último mês de 2019 com 225, São 
Sebastião com 148 e Ubatuba com 734. 
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Adolescente morador no Tinga é apreendido com 386 porções 

de drogas em Caraguatatuba 
 

Um adolescente fazia ponto de venda de drogas nos arredores da pista de 
skate no centro de Caraguatatuba, quando foi surpreendido pela Polícia Militar 
e teve apreendidas 135 embalagens com crack, preparadas para venda. 
Durante a entrevista, o menor revelou aos policiais que havia mais 
entorpecentes em sua residência no bairro do Tinga. No endereço foram 
localizados 187 papelotes com cocaína, 64 pedras de crack, um parelho celular 
e R$ 120,00. O adolescente infrator foi conduzido para a Delegacia de Polícia 
Civil, onde foi registrada a ocorrência. 
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Defesa Civil do Estado inaugura Depósito de Ajuda 

Humanitária em Caraguatatuba para atender o Litoral Norte 
quando de desastres ambientais 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo inaugura nesta terça-feira (28/01), às 
10h, no Posto do Bombeiro de Caraguatatuba, o Depósito de Ajuda 
Humanitária da Defesa Civil Estadual do Litoral Norte. 

Além da inauguração, a Defesa Civil disponibilizará uma viatura para o Adjunto 
Regional de Proteção e Defesa Civil do Litoral Norte. 

O depósito contará com cestas básicas, colchões, cobertores, material de 
higiene e limpezas e lonas plásticas para atender um número de 60 pessoas 
em desastres ambientais. 

O evento deve contar com a presença do coronel PM Walter Nyakas Júnior, 
secretário estadual, chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa do Estado, 
além do tenente coronel PM Henguel Ricardo Pereira. 
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Jovem turista é picado por cobra em trilha na Cachoeira do 

Mancha em Caraguatatuba 
Durante caminhada por uma trilha na Cachoeira do Mancha em Caraguatatuba, 
um turista de de Jacareí, 19 anos, recebeu a picada de uma cobra, no domingo 
(26), sendo encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do 
bairro Jardim Primavera. Segundo a Secretaria de Saúde, o jovem foi 
medicado tendo sido ministradas cerca de oito ampolas de soro, recebendo 
alta no mesmo dia. São comuns os passeios pelas trilhas nos municípios do 
Litoral Norte, principalmente de parte dos turistas que se sentem atraídos pelas 
belas paisagens. O mais comum são acidentes com quedas, ou se perder. A 
recomendação é estar acompanhado por um guia ou pessoa que conheça a 
região. adotando cuidados com animais peçonhentos. 
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Projeto Guri de Caraguatatuba abre inscrições para 65 vagas 

 
O Polo do Projeto Guri de Caraguatatuba está com matriculas abertas até 28 
de fevereiro para jovens de 8 a 18 anos que queiram aprender a tocar 
instrumentos musicais ou cantar. 

São, ao todo, 65 vagas para as aulas de violino, canto coral, viola clássica, 
violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, saxofone, clarinete, 
percussão, trombone, trompete e eufônio. Para se matricular não é necessário 
ter conhecimento musical prévio, nem possuir instrumento ou realizar testes 
seletivos. 

As inscrições devem ser feitas às terças e quintas-feiras, das 13h às 18h, no 
CIASC –Centro Integrado de Ações Sociais, no Perequê Mirim, que fica 
localizado na Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 2.161. 

Os interessados devem levar cópias da certidão de nascimento ou do RG, 
cópia do RG da mãe, pai ou responsável legal, declaração escolar original que 
comprove que o interessado estude no período da manhã e cópia de um 
comprovante de residência. 

Sobre o Projeto Guri 

Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é 
considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos 
de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto/coral, 
tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, 
sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes. 

Serviço 

Inscrições: terças e quintas-feiras, das 13h às 18h, até 28 de fevereiro 

Idade: 8 a 18 anos 



 

 

 

Cursos: violino, canto coral, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, 
flauta transversal, saxofone, clarinete, percussão, trombone, trompete e eufônio 

Vagas: 65 vagas 

Local: CIASC – Perequê Mirim – Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 2.161 

Telefone: (12) 3887-2712 
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Contribuintes têm até dia 31 de janeiro para quitar IPTU de 2020 

com 10% de desconto em Caraguatatuba 
Os contribuintes de Caraguatatuba podem pagar o carnê do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) de 2020 com 10% de desconto na parcela única até o 
dia 31 de janeiro (sexta-feira). A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou a 
distribuição dos 83.632 carnês do IPTU pelos Correios. 

A 2ª via do carnê do IPTU também pode ser requisitada pessoalmente na Área 
de Tributos Imobiliários (Cadastro/Guichê 4), no Paço Municipal, no Centro. 

Na internet, a 2ª via do carnê está disponível no 
site www.caraguatatuba.sp.gov.br,  na parte destinada ao  “Cidadão/Tributos”. 
É necessário ter em mãos o número da Inscrição Cadastral do imóvel para 
acessar a 2ª via e imprimir. Caso o contribuinte não tenha o número, basta 
solicitar pelo e-mail cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelos 
telefones (12) 3897-8170/8221 (Cadastro). 
5% de desconto – Também há opção de pagar o imposto à vista, com 5% de 
desconto na cota única, até o dia 20 de fevereiro. O carnê pode ser dividido em 
11 vezes, com o pagamento da primeira parcela no dia 20 de fevereiro (quinta-
feira). Nos dias em que o vencimento coincidir com finais de semana e 
feriados, o tributo poderá ser pago no próximo dia útil. 
Em Caraguatatuba, o reajuste no IPTU 2020 considerou o mesmo valor da 
correção do Valor de Referência do Município (VRM), que foi de 2,55% 
(variação de novembro de 2018 a outubro de 2019). O VRM foi calculado com 
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e passou de R$ 3,48 para R$ 3,57 
este ano. 

A Área de Tributos Imobiliários (Cadastro) da Secretaria Municipal da Fazenda 
lançou 83.632 carnês de IPTU. Desse total, 58.433 representam imóveis com 
edificações e 25.199 terrenos; além de outros 4.503 lançamentos como isentos 
ou imunes (Art. 150 da CF/Das Limitações do Poder de Tributar). Outros 
38.639 carnês foram envidados para endereços fora de Caraguatatuba. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 

 

Acessa SP (internet gratuita) 
A 2ª via do carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020 
também pode ser solicitada no Posto do Acessa SP, na Praça Diógenes 
Ribeiro de Lima, no Centro. O cidadão precisa informar o número da Inscrição 
Cadastral do imóvel. Para utilizar os serviços do Acessa São Paulo é 
necessário ir ao local munido de um documento de identificação com foto e 
fazer um cadastro digital para usar o serviço de internet gratuita do posto. 

O Acessa SP fica na Praça Diógenes Ribeiro de Lima (localizada na Av. da 
Praia), 140 – Centro. O horário de atendimento vai das 11h às 17h, telefone 
(12) 3883-3042. 

Poupatempo – O outro Posto do Acessa SP está localizado no Poupatempo, 
na Av. Rio Branco, 955 – Indaiá (Em frente à Escola Estadual Colônia dos 
Pescadores). O local funciona das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira e 
sábado, das 9h às 13h. 
Serviço 
IPTU 2020 – 2ª via  
Cota única: 10% de desconto no pagamento à vista até dia 31 de janeiro 
(sexta-feira) 
Site: www.caraguatatuba.sp.gov.br/ na parte destinada ao “Cidadão/Tributos” 
Área de Tributos Imobiliários: Cadastro/Guichê 4 no Paço Municipal 
Email: cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br 
Endereço: Paço Municipal/ Rua Luiz Passos Junior, 50 – Centro 
Horário de atendimento ao público: 9h às 16h30 
Telefones: (12) 3897-8170/8221 
Acessa SP (Internet Gratuita) 
Praça Diógenes Ribeiro de Lima, 140 – Centro, 

Horário: 11h às 17h/ 

Telefone: (12) 3883-3042 

Poupatempo – Av. Rio Branco, 955 – Indaiá 
Horário: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira/ das 9h às 13h, aos sábados, 

Telefone: 0800 772 36 33 
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