
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 07 e 08 de Outubro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Atividade Delegada Ambiental apresenta resultados em 20 dias de operação 

 

Caraguatatuba 

Sabesp inicia prolongamento de rede de esgoto no Rio do Ouro, em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Polícia prende homem por tráfico de drogas no Rio do Ouro 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Problemas financeiros lideram reclamações do Procon de Caraguatatuba em 

setembro 

 

Caraguatatuba 

Policiais militares em atividade delegada prendem homem por tráfico no Rio do 

Ouro 

 

Caraguatatuba 

Fundacc comemora Semana da Criança com inauguração de Espaço Infantil e 

musicais no Teatro Mario Covas 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Homem é preso em flagrante com mais de 90 porções de drogas 

 

Caraguatatuba 

Ambiental resgata 5 pássaros de cativeiro e os devolve à natureza 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Problemas financeiros lideram reclamações do Procon de Caraguatatuba em 

setembro 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/atividade-delegada-ambiental-apresenta-resultados-em-20-dias-de-operacao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/sabesp-inicia-prolongamento-de-rede-de-esgoto-no-rio-do-ouro-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/policia-prende-homem-por-trafico-de-drogas-no-rio-do-ouro/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18204/problemas-financeiros-lideram-reclamacoes-do-procon-de-caraguatatuba-em-setembro
https://radarlitoral.com.br/noticias/18204/problemas-financeiros-lideram-reclamacoes-do-procon-de-caraguatatuba-em-setembro
https://radarlitoral.com.br/noticias/18198/policiais-militares-em-atividade-delegada-prendem-homem-por-trafico-no-rio-do-ouro
https://radarlitoral.com.br/noticias/18198/policiais-militares-em-atividade-delegada-prendem-homem-por-trafico-no-rio-do-ouro
https://radarlitoral.com.br/noticias/18207/fundacc-comemora-semana-da-crianca-com-inauguracao-de-espaco-infantil-e-musicais-no-teatro-mario-covas
https://radarlitoral.com.br/noticias/18207/fundacc-comemora-semana-da-crianca-com-inauguracao-de-espaco-infantil-e-musicais-no-teatro-mario-covas
https://novaimprensa.com/2021/10/preso-flagrante-90-porcoes-drogas.html
https://novaimprensa.com/2021/10/ambiental-resgata-5-passaros.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/problemas-financeiros-lideram-reclamac-es-do-procon-de-caraguatatuba-em-setembro-1.191565
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/problemas-financeiros-lideram-reclamac-es-do-procon-de-caraguatatuba-em-setembro-1.191565


 

 
 

Caraguatatuba 

Defesa Civil de Caraguá realiza 66 atendimentos no mês de setembro 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Pedrinho, "o cadeirante radical" é sepultado em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caiçara produtor de vinhos premiados em Portugal é destaque na Folha 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Com drogas enterradas em terreno, traficante é preso em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

‘Esquenta Caraguá’ agita cidade nos dias 9 e 10 de outubro 

 

Caraguatatuba 

Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado da Padroeira do Brasil 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

‘Esquenta Caraguá’ Agita Cidade Nos Dias 9 E 10 De Outubro 

 

Caraguatatuba 

Inscrições Para Programa De Castração De Caraguatatuba São Encerradas; Vagas 

Preenchidas Em Menos De 24 Horas 

 

Caraguatatuba 

Operação Da Atividade Delegada Ambiental Já Apresenta Resultados Positivos Em 

20 Dias De Operação 

 

Caraguatatuba 

Projeto Horta Educativa Já Conta Com Mais De 30 Unidades Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguá Mantém Diversos Serviços De Plantão No Feriado Da 

Padroeira Do Brasil 

 

Caraguatatuba 

Curso Gratuito Do Sebrae: Aprenda A Colocar Sua Empresa Nas Redes Sociais 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/defesa-civil-de-caragua-realiza-66-atendimentos-no-mes-de-setembro-1.191719
http://salimburihan.blogspot.com/2021/10/pedrinho-o-cadeirante-radical-e.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/10/caicara-produtor-de-vinhos-premiados-em.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/com-drogas-enterradas-em-terreno-traficante-e-preso-em-caraguatatuba-sp-1.345940
https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/esquenta-caragua-agita-cidade-nos-dias-9-e-10-de-outubro/
https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/esquenta-caragua-agita-cidade-nos-dias-9-e-10-de-outubro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/inscricoes-para-programa-de-castracao-de-caraguatatuba-sao-encerradas-vagas-preenchidas-em-menos-de-24-horas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/inscricoes-para-programa-de-castracao-de-caraguatatuba-sao-encerradas-vagas-preenchidas-em-menos-de-24-horas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/operacao-da-atividade-delegada-ambiental-ja-apresenta-resultados-positivos-em-20-dias-de-operacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/operacao-da-atividade-delegada-ambiental-ja-apresenta-resultados-positivos-em-20-dias-de-operacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/projeto-horta-educativa-ja-conta-com-mais-de-30-unidades-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/curso-gratuito-do-sebrae-aprenda-a-colocar-sua-empresa-nas-redes-sociais/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeito De Caraguatatuba Anuncia Mutirão De Emprego Durante Treinamento 

Preparatório Para Processo Seletivo 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Morro Santo Antonio É Estímulo Para Empresária Que Emagreceu 50 Quilos Após 

1000 Subidas 

 

Caraguatatuba 

Festival De Pizzas Em Prol Da Apae Caraguatatuba É Neste Sábado 

 

Caraguatatuba 

‘Esquenta Caraguá’ Agita Cidade Nos Dias 9 E 10 De Outubro 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba anuncia Mutirão de Emprego durante treinamento preparatório 

para processo seletivo 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba disponibiliza calçados para pessoas com 

deficiência 

 

Caraguatatuba 

Morro Santo Antonio é estímulo para empresária que emagreceu 50 quilos após 1000 

subidas 

 

Caraguatatuba 

Pista de skate de Caraguatatuba será transformada em uma grande obra de arte ao ar livre 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado da Padroeira do 

Brasil 

 

Caraguatatuba 

Projeto Horta Educativa já conta com mais de 30 unidades em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Operação da Atividade Delegada Ambiental já apresenta resultados positivos em 20 dias de 

operação 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-mutirao-de-emprego-durante-treinamento-preparatorio-para-processo-seletivo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/07/prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-mutirao-de-emprego-durante-treinamento-preparatorio-para-processo-seletivo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/morro-santo-antonio-e-estimulo-para-empresaria-que-emagreceu-50-quilos-apos-1000-subidas/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/morro-santo-antonio-e-estimulo-para-empresaria-que-emagreceu-50-quilos-apos-1000-subidas/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/festival-de-pizzas-em-prol-da-apae-caraguatatuba-e-neste-sabado/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/esquenta-caragua-agita-cidade-nos-dias-9-e-10-de-outubro/
https://falacaragua.com.br/2021/10/prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-mutirao-de-emprego-durante-treinamento-preparatorio-para-processo-seletivo/
https://falacaragua.com.br/2021/10/prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-mutirao-de-emprego-durante-treinamento-preparatorio-para-processo-seletivo/
https://falacaragua.com.br/2021/10/fundo-social-de-solidariedade-de-caraguatatuba-disponibiliza-calcados-para-pessoas-com-deficiencia/
https://falacaragua.com.br/2021/10/fundo-social-de-solidariedade-de-caraguatatuba-disponibiliza-calcados-para-pessoas-com-deficiencia/
https://falacaragua.com.br/2021/10/morro-santo-antonio-e-estimulo-para-empresaria-que-emagreceu-50-quilos-apos-1000-subidas/
https://falacaragua.com.br/2021/10/morro-santo-antonio-e-estimulo-para-empresaria-que-emagreceu-50-quilos-apos-1000-subidas/
https://falacaragua.com.br/2021/10/pista-de-skate-de-caraguatatuba-sera-transformada-em-uma-grande-obra-de-arte-ao-ar-livre/
https://falacaragua.com.br/2021/10/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://falacaragua.com.br/2021/10/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://falacaragua.com.br/2021/10/projeto-horta-educativa-ja-conta-com-mais-de-30-unidades-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/10/operacao-da-atividade-delegada-ambiental-ja-apresenta-resultados-positivos-em-20-dias-de-operacao/
https://falacaragua.com.br/2021/10/operacao-da-atividade-delegada-ambiental-ja-apresenta-resultados-positivos-em-20-dias-de-operacao/


 

 
 

Caraguatatuba 

Inscrições para programa de castração de Caraguatatuba são encerradas; vagas 

preenchidas em menos de 24 horas 

 

Caraguatatuba 

Curso gratuito do Sebrae: Aprenda a colocar sua empresa nas Redes Sociais 

 

Caraguatatuba 

2º Encontro Workshop de Roteirização ocorre no Litoral Norte de São Paulo na próxima 

semana 

 

Caraguatatuba 

Sabesp inicia prolongamento de rede de esgoto no Rio do Ouro, em Caraguatatuba 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

‘Esquenta Caraguá’ agita cidade nos dias 9 e 10 de outubro 

 

Caraguatatuba 

Projeto Horta Educativa já conta com mais de 30 unidades em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado da Padroeira 

do Brasil 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado da Padroeira 

do Brasil 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba disponibiliza calçados para 

pessoas com deficiência 

 

Aguilar Junior anuncia Mutirão de Emprego durante treinamento preparatório para 

processo seletivo 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado da Padroeira do 

Brasil 

 

https://falacaragua.com.br/2021/10/inscricoes-para-programa-de-castracao-de-caraguatatuba-sao-encerradas-vagas-preenchidas-em-menos-de-24-horas/
https://falacaragua.com.br/2021/10/inscricoes-para-programa-de-castracao-de-caraguatatuba-sao-encerradas-vagas-preenchidas-em-menos-de-24-horas/
https://falacaragua.com.br/2021/10/curso-gratuito-do-sebrae-aprenda-a-colocar-sua-empresa-nas-redes-sociais/
https://falacaragua.com.br/2021/10/2o-encontro-workshop-de-roteirizacao-ocorre-no-litoral-norte-de-sao-paulo-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2021/10/2o-encontro-workshop-de-roteirizacao-ocorre-no-litoral-norte-de-sao-paulo-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2021/10/sabesp-inicia-prolongamento-de-rede-de-esgoto-no-rio-do-ouro-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2021/10/esquenta-caragua-agita-cidade-nos-dias-9-e-10-de-outubro/
http://massaguanews.com.br/2021/10/projeto-horta-educativa-ja-conta-com-mais-de-30-unidades-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2021/10/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
http://massaguanews.com.br/2021/10/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/10/07/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/10/07/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/10/07/fundo-social-de-solidariedade-de-caraguatatuba-disponibiliza-calcados-para-pessoas-com-deficiencia/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/10/07/fundo-social-de-solidariedade-de-caraguatatuba-disponibiliza-calcados-para-pessoas-com-deficiencia/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/10/07/aguilar-junior-anuncia-mutirao-de-emprego-durante-treinamento-preparatorio-para-processo-seletivo/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/10/07/aguilar-junior-anuncia-mutirao-de-emprego-durante-treinamento-preparatorio-para-processo-seletivo/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/


 

 
 

Diário do Caiçara 

Caraguatatuba 

CARAGUÁ REALIZA PLANTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. 

 

Caraguatatuba 

ATIVIDADE DELEGADA PRENDE HOMEM POR TRÁFICO NO RIO DO OURO. 

 

Caraguatatuba 

“ESQUENTA CARAGUÁ” AGITA A CIDADE NESTE FINAL DE SEMANA. 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

‘ESQUENTA CARAGUÁ’ AGITA CIDADE NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO 

 

Web Rádio Studio 

Notícias 

Aguilar Junior vistoria obras de coleta e tratamento de esgoto da Sabesp no Rio do 

Ouro 

 

Notícias 

Policiais militares em atividade delegada prendem homem por tráfico no Rio do 

Ouro 

 

Notícias 

Procon de Caraguatatuba orienta consumidores para compra de presentes do Dia 

das Crianças 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado da Padroeira 

do Brasil 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba disponibiliza calçados para 

pessoas com deficiência 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba anuncia Mutirão de Emprego durante treinamento 

preparatório para processo seletivo 

 

 

 

http://diariodocaicara.com.br/caragua-realiza-plantao-do-programa-de-recuperacao-fiscal/
http://diariodocaicara.com.br/atividade-delegada-prende-homem-por-trafico-no-rio-do-ouro/
http://diariodocaicara.com.br/esquenta-caragua-agita-a-cidade-neste-final-de-semana/
https://litoraldefato.com.br/2021/10/08/esquenta-caragua-agita-cidade-nos-dias-9-e-10-de-outubro/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/aguilar-junior-vistoria-obras-de-coleta-e-tratamento-de-esgoto-da-sabesp-no-rio-do-ouro/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/aguilar-junior-vistoria-obras-de-coleta-e-tratamento-de-esgoto-da-sabesp-no-rio-do-ouro/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/policiais-militares-em-atividade-delegada-prendem-homem-por-trafico-no-rio-do-ouro/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/policiais-militares-em-atividade-delegada-prendem-homem-por-trafico-no-rio-do-ouro/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-para-compra-de-presentes-do-dia-das-criancas/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-para-compra-de-presentes-do-dia-das-criancas/
https://imprensalivre.com.br/2021/10/07/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://imprensalivre.com.br/2021/10/07/prefeitura-de-caragua-mantem-diversos-servicos-de-plantao-no-feriado-da-padroeira-do-brasil/
https://imprensalivre.com.br/2021/10/07/fundo-social-de-solidariedade-de-caraguatatuba-disponibiliza-calcados-para-pessoas-com-deficiencia/
https://imprensalivre.com.br/2021/10/07/fundo-social-de-solidariedade-de-caraguatatuba-disponibiliza-calcados-para-pessoas-com-deficiencia/
https://imprensalivre.com.br/2021/10/07/prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-mutirao-de-emprego-durante-treinamento-preparatorio-para-processo-seletivo/
https://imprensalivre.com.br/2021/10/07/prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-mutirao-de-emprego-durante-treinamento-preparatorio-para-processo-seletivo/


 

 
 

Caraguatatuba 

Iniciativa de Aguilar Junior, Vacina Caraguá é referência para municípios durante 

‘Ideias e Debates 2021’ 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Lamaçal no bairro dos Golfinhos em Caraguatatuba 

 

Bom Dia Vanguarda 

Comerciantes e rede hoteleira esperam sol e turistas no feriado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imprensalivre.com.br/2021/10/07/iniciativa-de-aguilar-junior-vacina-caragua-e-referencia-para-municipios-durante-ideias-e-debates-2021/
https://imprensalivre.com.br/2021/10/07/iniciativa-de-aguilar-junior-vacina-caragua-e-referencia-para-municipios-durante-ideias-e-debates-2021/
https://globoplay.globo.com/v/9926996/
https://globoplay.globo.com/v/9929698/


 

 
 

Clipping de Notícias: 07/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Atividade Delegada Ambiental apresenta resultados em 20 dias de 

operação 

 

O convênio da Prefeitura de Caraguatatuba com a Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental já apresenta resultados desde a implantação, no dia 16 de setembro. A atuação 

disponibiliza oito policiais ambientais por dia em ações conjuntas com as secretarias 

municipais. 

Os trabalhos da Polícia Ambiental resultaram na abordagem de 120 pessoas, 12 veículos 

vistoriados, 17 vistorias ambientais, seis boletins de ocorrência ambiental, oito autos de 

infração ambiental estadual, totalizando R$ 7.331 em multas e sete apreensões de 

materiais utilizados em crimes de degradação ambiental. 

As ações são referentes às áreas de degradações ambientais, de invasão e de 

parcelamento irregular de solo. 

Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP) realizaram sete 

vistorias, dois embargos de obras e quatro multas que resultaram no valor de R$ 

18.355,92, sendo duas por obra irregular e falta de licenciamento, além de uma por 

queimada e uma por descarte irregular de resíduos de construção civil em vias públicas 

(RCC). 

O convênio tem prazo de cinco anos e permite que policiais ambientais atuem todos os 

dias da semana em ações de fiscalizações da Prefeitura em seus dias de folga. A medida 

visa contribuir para redução de crimes ambientais. 

A Prefeitura de Caraguatatuba conta com apoio da população para denunciar atividades 

ilegais, através da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental, no telefone 3886-2200. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Sabesp inicia prolongamento de rede de esgoto no Rio do Ouro, em 

Caraguatatuba 

 

Serão beneficiados cerca de 500 moradores de 120 imóveis; previsão de término dos 

trabalhos é de 60 dias 

A Sabesp iniciou os trabalhos de prolongamento da rede coletora de esgotos na rua 

Franciso Edison Guedes Saraiva, no bairro Rio do Ouro, região central de Caraguatatuba. 

Para o início da intervenção, a via recebeu visita técnica do gerente em Caraguatatuba, 

engenheiro Pedro Veiga, acompanhado do prefeito Aguilar Junior. 

“Essa região é muito próxima do rio Santo Antônio e os imóveis usavam soluções 

alternativas para descarte de esgotos, como fossa séptica. Pelo fato de o lençol freático ser 

bastante elevado, pode ocorrer vazamento de esgotos. Essa é uma reivindicação antiga da 

comunidade. Com a obra, cerca de 500 pessoas serão beneficiadas pela rede coletora, o 

que traz uma gama imensurável de resultados positivos com relação à saúde pública e ao 

desenvolvimento na região. O meio ambiente também será beneficiado”, destacou o 

gerente Veiga. 

Serão executados 500 metros de rede, beneficiando 120 imóveis. Após o término da obra, 

a Companhia orientará aos moradores sobre os procedimentos para a conexão dos imóveis 

ao sistema de esgoto. 

“Essa é mais uma importante obra em benefício da comunidade do Rio do Ouro. Com esse 

prolongamento vamos atender 120 famílias e essa obra não para por aqui. Teremos outras 

acontecendo nos próximos meses, na rua Ipê, e também vamos solucionar o problema de 

esgotamento no bairro Pegorelli, na região sul de Caraguatatuba. Continuaremos 

trabalhando para fazer saneamento básico na cidade inteira junto com o time da Sabesp”, 

finaliza o prefeito de Aguilar Junior. 
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Polícia prende homem por tráfico de drogas no Rio do Ouro 

 

Na tarde de quarta-feira (06) uma equipe da Polícia Militar, durante atividade delegada, 

realizou a prisão de J.B.J. de 31 anos. Ao avistar a equipe o indivíduo apresentou 

nervosismo e foi abordado pelos policiais. Foram encontradas três porções de cocaína e 

R$ 5,00 em dinheiro. 

O homem confessou que mais drogas estavam enterradas, no local foram localizadas mais 

60 porções de cocaína, 09 porções de maconha, 22 pinos com pedra de crack e R$ 

270,00. J.B.J. foi encaminhado à Delegacia de Caraguatatuba e permanece a disposição 

da justiça. 
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Problemas financeiros lideram reclamações do Procon de 

Caraguatatuba em setembro 

 

As reclamações sobre produtos financeiros movimentaram o Procon da Prefeitura de 

Caraguatatuba em setembro. O órgão recebeu diversas queixas no período sobre cartão de 

crédito, como cobranças indevidas e transações não reconhecidas pelo correntista; 

contratos, como não cumprimento, alteração transferência, irregularidades e recisão; e 

crédito consignado. 

O mês registrou 484 procedimentos formalizados e 1.128 atendimentos não formalizados 

relativos a orientações e encaminhamentos para outros órgãos públicos. Das 39 

audiências conciliatórias agendas pelo no Procon, os fornecedores deixaram de 

comparecer em 28. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 194 consultas; 19 

atendimentos preliminares; 118 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e 

desse montante, 23 resultaram em acordos e 22 foram encerradas, canceladas ou 

concluídas; 34 reclamações abertas com o retorno da CIP; quatro reclamações abertas 

sem a emissão da CIP; cinco reclamações sem atendimentos; 33 reclamações tiveram 

consulta fornecida ou foram encerradas; 32 atendimentos extra Procon (encaminhados 

para setores competentes); e 18 cadastros de Nota Fiscal Paulista.  

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros.  Atualmente, o Procon conta com 14 funcionários.  

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online pelo e-

mail procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Após entrar em contato com o Procon de 

Caraguatatuba, o cliente receberá um formulário para preencher com nome, documentos 

pessoais, endereço, descrição do problema e toda documentação pertinente à reclamação, 

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

mailto:procon@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no  Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br. 
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Policiais militares em atividade delegada prendem homem por tráfico 

no Rio do Ouro 

 

Policiais militares em atividade delegada prenderam, na tarde de quarta-feira (7/10), um 

homem por tráfico de drogas no Rio do Ouro, em Caraguatatuba. O indivíduo de 31 anos 

estava com três porções de cocaína, mas contou que havia mais drogas enterradas em um 

terreno.  

No local apontado foram encontradas 60 porções de cocaína, nove porções de maconha, 

22 pinos com pedra de crack e R$ 270. O homem foi levado para a Delegacia de Caraguá 

e permaneceu à disposição da justiça.  
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Fundacc comemora Semana da Criança com inauguração de Espaço 

Infantil e musicais no Teatro Mario Covas 

 

A Fundacc ( Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) preparou uma 

programação especial para comemorar a Semana da Criança. As atividades ocorrem nos 

dias 11 e 15 de outubro. 

Na segunda-feira (11), em menção ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o 

Teatro Mario Covas recebe o espetáculo "Expresso Tatu", que fala sobre a riqueza de nosso 

folclore, por meio do isolamento à urbanização. 

Na sexta-feira (15), na Biblioteca Afonso Schmidt, será inaugurado o Espaço Infantil, junto 

ao lançamento do livro "Conchinhas para catar", da autora mirim Cacá Nascimento. 

Artistas mirins estarão também presentes para realizar a encenação sobre a temática do 

livro. 

Musicais infantis 

Na Semana da Criança, o Teatro Mario Covas recebe dois musicais infantis. O primeiro 

deles será a peça "Expresso Tatu", com apresentação no dia 11/10, às 20h. Este trabalho 

pretende provocar e instigar a criatividade, não sendo somente entretenimento. 

A diretora afirma que a peça comunica uma ideia e permite que cada expectador faça sua 

própria reflexão sobre "o tempo das coisas e as coisas do tempo", explica a diretora 

artística Cristina Neves. 

Neves conta ainda que a peça "Expresso Tatu" vem para "acelerar o tempo das coisas que 

já foram e ainda estão por aí", reforça. 

"O musical traz o contado de pai para filho, que a cada nova versão insere o famoso 'Eu 

ouvi dizer...'. O espetáculo possibilita recuperar o passado e integrá-lo ao presente, 

reivindicando a totalidade da existência humana - a tradição e a experimentação, o novo e 

o ancestral, o universal e o local", explica Neves. 

Os figurinos foram criados por Adbailson Cuba e estão intrinsecamente relacionados com a 

proposta do trabalho, confeccionados manualmente para criar uma veracidade nas 

texturas, cores e formatos. 



 

 
 

No dia 23/10, às 16h, no Teatro Mario Covas haverá também a apresentação de outro 

musical infantil gratuito. Desta vez, a Cia de Danças de Diadema apresenta "Crocodilo 

embaixo da cama". Entrada gratuita. 

Programação - Semana da Criança: 

De 11/10 a 01/11 – Exposição de brinquedos e jogos infantis na Biblioteca Afonso 

Schmidt 

Segunda-feira (11/10) 

Local: Teatro Mario Covas 

20h – Musical Infantil  "Expresso Tatu" (ingresso solidário: leite em pó) 

Sexta-feira (15/10) 

Local: Biblioteca Afonso Schmidt 

10h - Inauguração Espaço Infantil 

- Lançamento do Livro: "Conchinhas para catar?" – da autora mirim Cacá Nascimento 

- Encenação sobre a temática do livro com artistas mirins 

Sábado (23/10) 

Local: Teatro Mario Covas 

16h – Musical Infantil: "Crocodilo embaixo da cama" (gratuito) 

Serviço - Expresso Tatu 
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Homem é preso em flagrante com mais de 90 porções de drogas 

A maior parte da droga estava enterrada 

 

Um homem foi preso em flagrante com mais de 90 porções de drogas no Rio do Ouro, 

em Caraguatatuba no começo da noite desta quarta-feira (6). 

Uma equipe da Polícia Militar patrulhava a região quando se deparou com o homem em 

atitudes suspeitas, o que motivou a abordagem. Ele foi revistado e identificado como J.B.J, 

de 31 anos. Então, com ele encontraram três porções de cocaína e R$ 5 em dinheiro. 

Em flagrante 

Ele confessou aos policiais que vendia drogas naquele local e que escondia mais droga e 

que a enterrou. A PM encontrou 60 porções de cocaína, nove porções de maconha, 22 

pedras de crack e R$ 270. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de 

drogas e foi encaminhado à cadeia pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/10/tutora-pede-ajuda-para-caes.html
https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
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Ambiental resgata 5 pássaros de cativeiro e os devolve à natureza 

O dono dos pássaros foi multado em R$2,5 mil 

 

A Polícia Ambiental resgatou cinco pássaros no bairro do Tinga em Caraguatatuba e os 

devolveu à natureza, nesta quarta-feira (6). O dono dos pássaros foi multado em R$ 2,5 

mil. 

Os policiais receberam denúncia anônima de aves silvestres em cativeiro e compareceram 

ao local. Então, a equipe falou direto com o proprietário do imóvel, que permitiu que 

entrassem. 

Os cinco pássaros silvestres eram da espécie coleirinho. O dono, porém, não possuía 

nenhuma licença do órgão competente para a criação deles. Segundo a Ambiental, as aves 

não apresentavam ferimentos e seu comportamento era bravio e agressivo, sinalizando a 

captura recente. 

Os pássaros foram recolhidos e como estavam aptos para soltura na natureza, os policiais 

os libertaram em seu habitat natural. 

Além do auto de infração por “manter em cativeiro aves da espécie nativa sem autorização 

do órgão competente”, o proprietário responderá juridicamente pelo crime ambiental 

praticado. 

Denúncias podem ser feitas à Polícia Ambiental pelo telefone (12) 3886-2200. 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/10/preso-flagrante-90-porcoes-drogas.html
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Problemas financeiros lideram reclamações do Procon de 

Caraguatatuba em setembro 

O mês registrou 484 procedimentos formalizados e 1.128 atendimentos não formalizados 

 

Entre os dias 1° e 30 de setembro de 2021, problemas relacionados à questão financeira 

lideraram as queixas feitas ao Procon da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Foram 

recebidas diversas reclamações sobre cartão de crédito, como cobranças indevidas e 

transações não reconhecidas pelo correntista; contratos, como não cumprimento, 

alteração transferência, irregularidades e rescisão; e crédito consignado. 

Entre no nosso grupo do WhatsApp e fique sempre ligado nas notícias mais importantes da 

RMVale, do Brasil e do mundo - Clique aqui e esteja sempre bem informado! 

Em setembro, foram contabilizados 484 atendimentos formalizados e 1.128 não 

formalizados -- estes orientados e encaminhados para outros órgãos públicos. Das 39 

audiências conciliatórias agendas pelo no Procon, os fornecedores deixaram de 

comparecer em 28. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 194 consultas; 19 

atendimentos preliminares; 118 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e 

desse montante, 23 resultaram em acordos e 22 foram encerradas, canceladas ou 

concluídas; 34 reclamações abertas com o retorno da CIP; quatro reclamações abertas 

sem a emissão da CIP; cinco reclamações sem atendimentos; 33 reclamações tiveram 

consulta fornecida ou foram encerradas; 32 atendimentos extra Procon (encaminhados 

para setores competentes); e 18 cadastros de Nota Fiscal Paulista. 

Para registrar uma reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente - 

ou com um representante - com uma procuração. É necessário apresentar uma cópia do 

RG, CPF e toda a documentação referente à reclamação, como nota fiscal, ordem de 

serviço, comprovante de pagamento ou outros. 

Além da maneira presencial, o consumidor também poderá realizar uma queixa de forma 

online pelo email procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Após entrar em contato, o cliente 

receberá um formulário para preencher com seu nome, documentos pessoais, endereço, 

descrição do problema e toda a documentação referente ao problema. 

https://bit.ly/ovale-agora-8


 

 
 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. 
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Defesa Civil de Caraguá realiza 66 atendimentos no mês de setembro 

Casos com abelhas continuam liderando o ranking de problemas 

 

A Defesa Civil de Caraguatatuba registrou o número de 66 ocorrências atendidas durante o 

último mês de setembro. Problemas com abelhas continuam liderando o ranking de 

atendimentos e, segundo nota da Defesa Civil, a tendência é que aumentem ainda mais 

com a chegada da primavera. 

Dos 66 episódios, 31 envolveram abelhas; sendo 23 casos dentro de residências e 8 em 

comércios, vias e/ou comércios públicos. 

Também houveram registros de seis casos com marimbondos e três com vespas. 

Outras ocorrências frequentes foram relacionadas com quedas de árvores; uma 

relacionada ao corte, duas com quedas em vias públicas e uma com queda em residência. 

A equipe também fez uma vistoria em árvore com perigo de queda iminente em área 

pública, além de uma vistoria em uma residência, entre outras ações. 

Comparado com agosto, houve um pequeno aumento nos atendimentos, passando de 63 

pra 66, especialmente no caso das abelhas. 
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Pedrinho, "o cadeirante radical" é sepultado em Caraguatatuba 

 

Foi sepultado na manhã desta quinta(7), em Caraguatatuba, o corpo de Pedro Henrique 

Amorim Cunha Cruz, de 38 anos. Amigos e familiares prestigiaram o sepultamento de 

Pedrinho, o cadeirante radical, ocorrido às 11 horas no Bela Vista Cemitério Parque, no 

bairro do Jetuba, região norte de Caraguatatuba. 

 Pedrinho estava internado no Hospital Municipal de São José dos Campos e faleceu às 

3h30 da madrugada de quarta-feira(6). O corpo dele chegou em Caraguatatuba às 3h40 

da madrugada desta quinta(7). Após o velório, o sepultamento ocorreu às 11 horas.  Seu 

corpo foi sepultado na quadra 6, setor 8, jazigo 619. 

 Causas  

Segundo o atestado de óbito, foram três as causas da morte de Pedrinho: Choque séptico, 

sepse cutâneo e úlcera por pressão. O choque séptico é o resultado de uma infecção que 

se alastra pelo corpo rapidamente, afeta vários órgãos e pode levar à morte. É mais 

comum em pessoas mais fracas, que não conseguem controlar a infecção, como crianças, 

idosos, e pacientes com câncer, insuficiência nos rins ou no fígado. 

 A sepse é uma doença potencialmente grave desencadeada por uma inflamação que se 

espalha pelo organismo diante de uma infecção, podendo levar a queda da pressão 

arterial, falência de órgãos, entre outros sintomas. A úlcera por pressão, também 

conhecida popularmente como escara, é uma ferida que aparece devido a pressão 

prolongada e consequente diminuição da circulação sanguínea em uma determinada parte 

da pele. Este tipo de ferida é mais comum em locais onde os ossos estão em maior contato 

com a pele, como acontece no fundo das costas, na nuca, no quadril ou nos calcanhares, 

pois aí a pressão sobre a pele é maior, piorando a circulação. As úlceras de pressão 

também são frequentes em pessoas acamadas, já que podem passar várias horas 

seguidas na mesma posição, o que também dificulta a circulação.  

 Repercussão  

 A morte de Pedro Henrique Amorim, aos 38 anos- ele iria completar 39 no próximo dia 

20,  causou profunda tristeza nos amigos e junto aos praticantes de Hardcore Sitting(skate 

para cadeirantes) no país. Nas redes sociais, centenas de amigos e praticantes do 



 

 
 

Hardcore Sitting lamentaram a morte de Pedrinho, o "cadeirante radical". A Jumper, um de 

seus patrocinadores, postou um vídeo em sua homenagem nesta quinta-feira(7).  

Da Califórnia(EUA), Aaron Fotheringham, um dos criadores do Hardcore Sitting, ídolo de 

Pedrinho, também, fez questão de homenageá-lo em mensagem no twitter: "Hoje seu 

coração não bate mais neste mundo, mas você será para sempre recordado com um 

grande homem! Foi um privilégio conhecer uma pessoa tão maravilhosa como 

você.@aaronwheelz 

Cadeirante radical 

Pedrinho, como ele era carinhosamente conhecido foi o primeiro brasileiro e o segundo 

cadeirante no mundo a praticar o “back flip”, a manobra mais temida e desafiadora dos 

esportes radicais, feito realizado em 2013, quando tinha 28 anos. 

A manobra, considerada a mais perigosa de todas- mortal para trás com um giro de 360º 

foi realizada na pista de skate de Caraguatatuba e ganhou destaque na mídia e na TV. 

Pedrinho chegou a gravar um especial para a TV Globo.  

A façanha de Pedrinho marcou seu nome nos esportes radicais. Pedrinho era um bom 

surfista e estudava educação física, quando em 2005, sofreu um acidente de carro. Ele 

não estava utilizando o cinto de segurança. Sofreu uma lesão medular L3/4 e ficou 

paralítico. 

Foi um período muito difícil. Muito ligado aos esportes, paralítico, ficou deprimido. Durante 

a fisioterapia, conheceu a cadeirante Michele Castilho, que foi a primeira a lhe falar sobre 

hardcore sitting, o skate em cadeira de rodas. 

O hardcore Sitting surgiu em 2007, na Califórnia(EUA). O norte-americano 

Aaron Fotheringham, foi um dos criadores da modalidade e o primeiro a realizar o black 

flip. Pablo Moya, um psicólogo desportivo habituado a incluir deficientes no mundo 

esportivo, que dirigia a equipe de basquete sobre rodas de São José dos Campos, foi 

fundamental na evolução de Pedrinho no Hardcore Sitting. Moya forneceu cadeiras 

especiais e incentivou Pedrinho a desenvolver o back flip.  

Pedrinho passou a ter patrocínios e a se apresentar em eventos por todo o país, 

incentivando as pessoas deficientes a encontrar um novo sentido para a vida. Ele praticava 

a modalidade usando capacete e joelheiras. 
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Caiçara produtor de vinhos premiados em Portugal é destaque na 

Folha 

 

O caraguatatubense André Manz, radicado há mais de 30 anos, em Portugal, considerado 

um dos melhores produtores de vinho do país, mereceu grande destaque em matéria de 

autoria de Giuliana Miranda, na edição desta quinta(7), da Folha. 

A Manzwine, de André Manz, participa da ProWine, maior feira para profissionais de vinhos 

e destilados, que será encerrada nesta quinta(7), no Transamérica Expo Center, na capital 

paulista.  

A história do empresário caraguatatubense abre e ocupa boa parte da reportagem “ 

Profissionais brasileiros ganham espaço no mundo dos vinhos em Portugal”.  Manz é dono 

da Manzwine, uma das produtoras de vinho mais premiadas de Portugal. 

Em 2029, em matéria para o portal Tamoios News, contei a história de Manz, que deixou 

Caraguatatuba para tentar a sorte no futebol profissional português e acabou se 

transformando num dos empresários mais bem sucedidos na área fitness e na produção 

de vinhos.   

Futebol 

André Manz nasceu em Caraguá. Na adolescência, foi um excelente goleiro. Jogou no E.C. 

Indaiá e no E.C. XV de Novembro, na época, time mais tradicional do Litoral Norte. Foi 

estudar educação física em Taubaté e lá, acabou jogando profissionalmente pelo E.C. 

Taubaté. 

Encerrada a faculdade, André decidiu tentar a sorte no futebol português. Foi 

contratado  pelo Ilha da Madeira, mas após uma grave lesão, André foi obrigado a 

abandonar o futebol. Ele decidiu permanecer no país e Iniciou carreira na área Fitness. 

Criou a empresa André Manz Produções Culturais e Artísticas. Ganhou destaque na área. 

Vinho 

Em 2004, André decidiu ir morar em Cheleiros, a poucos menos de 40 minutos de Lisboa, 

para fugir da agitação da grande cidade. Ele percebeu a grande tradição de produzir vinho 

naquela região e decidiu comprar um pequeno vinhedo abandonado. 



 

 
 

Convidou dois enólogos para verificar e identificar o tipo de uva que tinha no vinhedo que 

havia comprado. Os especialistas pesquisaram e descobriram que o vinhedo produzia uma 

uva portuguesa abandonada e quase extinta com o nome de “Jampal”. 

Os enólogos informaram a André que nenhuma vinícola produzia esse tipo de uva porque 

era pouco produtiva e não era rentável. Ele respondeu que não se interessava se a uva era 

rentável ou não, porque não queria produzir muito vinho e sim, apenas um bom vinho para 

servir aos amigos. 

O resultado foi surpreendente. Em 2011, criou a Manzwine e decidiu colocar seu vinho no 

mercado português. Hoje é dono de uma vinícola premiada e ampliou seus negócios. Dois 

de seus vinhos estão entre os 50 melhores vinhos de Portugal.  

Em Cheleiros, produz os vinhos Dona Fátima, Pomar do Espírito Santo, Platônico, Manz 

Rose,entre outros. Na Região do Douro, produz o vinho Manz Douro (Medalha de Ouro 

Mundus Vini 2013) e na Península de Setúbal, produz o vinho Contador de Estórias (Eleito 

um dos 50 Melhores Vinhos de Portugal). 
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Com drogas enterradas em terreno, traficante é preso em 

Caraguatatuba (SP) 

Foram apreendidas 60 porções de cocaína, nove porções de maconha, 22 pedras de 

crack, um aparelho celular e R$ 270 em dinheiro 

 

Um homem foi preso, na quarta-feira (6), no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba, no 

Litoral Norte de São Paulo, por tráfico de drogas. 

Durante patrulhamento pela região, os policiais avistaram um indivíduo, que demonstrou 

nervosismo ao notar a presença policial. O homem foi abordado e com ele estavam três 

porções de cocaína e R$ 5 em dinheiro. 

Ainda durante a abordagem, ele confessou que escondia drogas em um terreno localizado 

no bairro. No local, os policiais encontraram 60 porções de cocaína, nove porções de 

maconha, 22 pedras de crack, um aparelho celular e R$ 270 em dinheiro enterrados.  

O traficante foi preso e encaminhado para delegacia da cidade. 
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‘Esquenta Caraguá’ agita cidade nos dias 9 e 10 de outubro 

 

A Praça Ton Ferreira, no Centro de Caraguatatuba, vai ferver com a realização do evento 

esportivo ‘Esquenta Caraguá’, nos dias 9 e 10 de outubro. Os dois dias de competição 

prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das modalidades de Futevôlei, Basquete 

3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de várias regiões do Estado de São 

Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do município. 

As competições e o evento são uma realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação. Os jogos estão marcados para começarem a partir 

das 8h nos dois dias. 

“É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, seguindo todos os 

protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para este momento e 

tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na economia e eventos 

organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’, 

ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do 

esporte e defesa pessoal para mulheres. 

“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades 

olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e 

seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo. 

Futevôlei 

Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem 

ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração 

do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro. 

De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para 

disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. 

“Futevôlei é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e 



 

 
 

vejo com esse evento a oportunidade de estar movimentando o turismo local, pois muitos 

atletas de fora do município vem participar estimulando a retomada esportiva de uma 

forma geral”, explica Thiago Camilo. 

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte 

e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos 

participantes sejam de fora da cidade. 

“Muito importante uma pessoa como o Thiago Camilo interessado em colaborar em nossa 

retomada esportiva e esse evento tem tudo para ser um sucesso”, comenta o secretário de 

Esporte. 

O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro 

(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no 

dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser 

realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo 

(12) 99705-0895. 

Basquete 3×3 

Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na 

cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário 

nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três 

categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino. 

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada 

atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o 

Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100 

inscritos. 

Skate 

O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em 

Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de 

outubro e apenas crianças de até 15 anos poderão participar. 

Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura 

da autorização de participação e a competição será dividida entre a categoria masculina e 

fermina. 

Serviço 

Esquenta Caraguá 

Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba 

Data: 9 e 10 de outubro 

Horário: A partir das 8h 
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Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado da Padroeira 

do Brasil 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nas próximas segunda e terça-feira (11 

e 12/10), em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida e das compensações de 

jornadas previstas no Calendário Municipal de 2021. Algumas secretarias municipais 

seguem com serviços de plantão no feriado prolongado, incluindo a Secretaria da Fazenda 

com o atendimento da anistia nesta segunda-feira, no Paço Municipal. O expediente nas 

repartições públicas retorna na quarta-feira (13), a partir das 9h. 

A Secretaria da Fazenda promove o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – 

LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11), das 9h às 14h, na Área de Dívida 

Ativa (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que não podem ir ao Paço Municipal 

durante a semana, têm a oportunidade de pagar seus débitos municipais tributários e não 

tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 

24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas. 

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

monitoram as vias do município do sábado a terça-feira (9 a 12), das 8h à meia-noite, com 

possibilidade de extensão do turno até às 2h. A população pode fazer denúncias, 

reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no telefone 0800 778 8080. A 

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

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) mantém as equipes das Áreas de Limpeza 

Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, Manutenção e Reparos estarão 

executando atividades previamente agendadas. A coleta de lixo funciona normalmente, 

conforme o cronograma. 

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração continua com as rondas nos 

prédios públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-

8176. 

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda confere se os estabelecimentos 

possuem o alvará de funcionamento, entre outras exigências legais. Para não terem as 

mercadorias apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em 



 

 
 

mãos. Protocolos não são aceitos pelos fiscais do Comércio. A venda de produtos em 

desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a atividade 

também será fiscalizada com rigor. 

Os fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo fazem novas inspeções e acompanham 

procedimentos já em andamento, checam denúncias de perturbação do sossego, horário 

de funcionamento dos estabelecimentos, capacidade de ocupação de templos religiosos e 

nos comércios. 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde vistoria a aglomeração de pessoas nos 

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. Eventos com 

pista de dança seguem proibidos. As Fiscalizações do Comércio, Posturas e da Vigilância 

Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do 

Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao cumprimento das restrições do Plano SP 

e do Decreto Municipal 1.500/2021. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (de segunda a sexta, das 8h às 18h) ou 190, 

da Polícia Militar. Para falar com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 

3897-8800, no horário de expediente, ou utilize o aplicativo Caraguatatuba 156 disponível 

para download no ‘Play Store’ do celular, além do site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Plantão Social 

O plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

violência, após o boletim de ocorrência (BO); idosos em situação de violência; famílias em 

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional. O serviço funciona a partir das 18h até 8h, de segunda a sexta, e 24h aos 

finais de semana e feriados, pelo número (12) 99651-6185. 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que deseja ajudar 

deve entrar em contato no telefone de plantão (12) 99654-9439 (Abordagem), na segunda 

e na terça-feira (11 e 12/10), das 18h às 21h. Nos demais dias e em outros que os 

feriados não coincidam com segundas e terças-feiras, o telefone é o (12) 3600-2962 

(Instituto Restitui), das 15h às 21h. Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de 

vandalismo ou qualquer tipo de violência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia 

Militar no telefone 190. 

O auxílio funerário pode ser requisitado no Plantão Alcançável, de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 8h; e 24h aos sábados, domingos e feriados pelo telefone (12) 99750-8038. 

Esse benefício, previsto na Lei Municipal nº 470/1995 e Decretos Municipais 1.393/2021 

e 1.426/2021, é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo, 

ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com 

as despesas referentes ao funeral do ente. O auxílio funerário dispõe dos serviços urna 

mortuária (caixão) e sepultamento e velório. Para o caso do traslado do corpo, ele ocorrerá 

(tem limite de 200 km), desde que o falecido seja morador de Caraguatatuba e esteja 

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

O Conselho Tutelar funciona aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos em 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

regime de plantão de 24h pelo telefone: (12) 99723-6758. 

Transporte da Saúde e SAMU 

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde segue com as viagens previamente 

agendadas dos pacientes para tratamentos em outros municípios. Os moradores de 

Caraguatatuba internados em outras cidades, após a alta médica, devem adotar o 

procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre em contato com Setor de 

Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone (12) 3897-9770 para a remoção deles 

para a casa. 

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

quatro Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre as regiões do Centro, Centro-Norte, 

Centro-Sul, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte avançado que cobre a cidade inteira. 

O telefone é o 192. 

Poupatempo 

O Poupatempo promove um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de 

identidade durante os sábados de outubro (9, 16, 23 e 30/10), das 13h às 17h, mediante 

agendamento prévio nas quintas-feiras do mês, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Na segunda-feira (11), o Poupatempo de Caraguatatuba 

funciona das 9h às 17h. O prédio fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à 

Escola Estadual Colônia dos Pescadores). A ação é exclusiva para emissão do RG. 

Tamoios 

A Concessionária Tamoios realiza a partir de sexta-feira (8) a operação especial para o 

Feriado de Nossa Senhora Aparecida. A Operação Descida será montada no trecho de 

serra, liberando duas pistas sentido litoral e u pista sentido São José dos Campos visando 

garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao Litoral Norte. Para atender ao 

movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com duas 

pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. 

As obras do trecho de serra serão suspensas nesta sexta-feira (8) e podem ser retomadas 

a partir das 13h de quarta-feira (13), condicionadas ao fluxo de tráfego na região. O 

calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no link: 

https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes 

Telefones Úteis 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – 0800 778 8080 

Fiscalização de Posturas – (12) 99648-5103 (diurno), (12) 99648-7914 (noturno) e (12) 

99648 – 8117 (dia e noite) 

Fiscalização do Comércio – (12) 99653 –7268 

Setor de Transporte da Secretaria de Saúde – (12) 3897-9770 

Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração – (12) 3897-8176 

Defesa Civil – 199 

SAMU – 192 

https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes


 

 
 

Corpo de Bombeiros – 193 

Plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) – (12) 99651-

6185 

Plantão da População em Situação de Rua – (12) 99654-9439 (de segunda a terça-feira, 

das 18h às 21h/ Demais dias – (12) 3600-2962, das 15h às 21h 

Plantão Alcançável (auxílio funerário) – (12) 99750-8038 

Conselho Tutelar – (12) 99723-6758 

Polícia Militar – 190 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Primavera – (12) 3897-2112/ (12) 3897-

2113 

UPA Sul (Perequê-Mirim) – (12) 3886-3880 

Hospital Regional (12) – 3887-1075 

Fort Nort Desenvolvimento Ambiental e Urbano (Coleta de Lixo) – (12) 3883 -7667 

Concessionária Caraguá Luz S/A Iluminação Pública – 0800 774 1777 

Sabesp (Emergências) – 0800 055 0195 ou 195 (Interior e Litoral)/ Pessoas com 

deficiência auditiva ou de fala: 0800 016 0195 

Centro de Controle de Operações da Concessionária Tamoios – 0800 545 0000/ Internet: 

site www.concessionariatamoios.com.br, Twitter @Tamoios099 e App Tamoios 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP – 0800 055 5510/ Twitter @_dersp 

Travessias (Balsa) – 0800 77 33 711 
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‘Esquenta Caraguá’ Agita Cidade Nos Dias 9 E 10 De Outubro 

 

A Praça Ton Ferreira, no Centro de Caraguatatuba, vai ferver com a realização do evento 

esportivo ‘Esquenta Caraguá’, nos dias 9 e 10 de outubro. Os dois dias de competição 

prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das modalidades de Futevôlei, Basquete 

3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de várias regiões do Estado de São 

Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do município. 

As competições e o evento são uma realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação. Os jogos estão marcados para começarem a partir 

das 8h nos dois dias. 

“É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, seguindo todos os 

protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para este momento e 

tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na economia e eventos 

organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’, 

ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do 

esporte e defesa pessoal para mulheres. 

“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades 

olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e 

seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo. 

Futevôlei 

Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem 

ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração 

do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro. 

De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para 

disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. 

“Futevôlei é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e 

vejo com esse evento a oportunidade de estar movimentando o turismo local, pois muitos 

atletas de fora do município vem participar estimulando a retomada esportiva de uma 

forma geral”, explica Thiago Camilo. 



 

 
 

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte 

e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos 

participantes sejam de fora da cidade. 

“Muito importante uma pessoa como o Thiago Camilo interessado em colaborar em nossa 

retomada esportiva e esse evento tem tudo para ser um sucesso”, comenta o secretário de 

Esporte. 

O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro 

(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no 

dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser 

realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo 

(12) 99705-0895. 

Basquete 3×3 

Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na 

cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário 

nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três 

categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino. 

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada 

atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o 

Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100 

inscritos. 

Skate 

O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em 

Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de 

outubro e apenas crianças de até 15 anos poderão participar. 

Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura 

da autorização de participação e a competição será dividida entre a categoria masculina e 

fermina. 

Serviço 

Esquenta Caraguá 

Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba 

Data: 9 e 10 de outubro 

Horário: A partir das 8h 
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Inscrições Para Programa De Castração De Caraguatatuba São 

Encerradas; Vagas Preenchidas Em Menos De 24 Horas 

 

As inscrições para o Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos de Caraguatatuba 

estão encerradas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) reabriu as agendas na quarta-

feira (6), mas todas as 260 vagas disponibilizadas para o mês de outubro foram 

preenchidas no mesmo dia. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, todos os animais irão receber o microchip e 

passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem e identificação, além de 

obter outras informações. 

Por conta da Covid-19, no dia da avaliação, o animal poderá ser acompanhado apenas por 

uma pessoa. Vale lembrar que o uso de máscara será obrigatório. 

Após a avaliação com o veterinário, o proprietário deve agendar a castração na clínica 

imediatamente, sob o risco de perder a vaga. O animal que não for levado à avaliação 

perde a vaga automaticamente. 

O CCZ fica à Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 3887-

6888. 

Quem não conseguiu inscrever o pet no programa deverá esperar a reabertura das 

agendas, que está prevista para novembro. As inscrições deverão ser feitas, 

preferencialmente, por telefone ou presencialmente, no CCZ. 
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Operação Da Atividade Delegada Ambiental Já Apresenta Resultados 

Positivos Em 20 Dias De Operação 

 

O convênio da Prefeitura de Caraguatatuba com a Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental já apresenta resultados desde a implantação, no dia 16 de setembro. A atuação 

disponibiliza oito policiais ambientais por dia em ações conjuntas com as secretarias 

municipais. 

Os trabalhos da Polícia Ambiental resultaram na abordagem de 120 pessoas, 12 veículos 

vistoriados, 17 vistorias ambientais, seis boletins de ocorrência ambiental, oito autos de 

infração ambiental estadual, totalizando R$ 7.331 em multas e sete apreensões de 

materiais utilizados em crimes de degradação ambiental. 

As ações são referentes às áreas de degradações ambientais, de invasão e de 

parcelamento irregular de solo. 

Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP) realizaram sete 

vistorias, dois embargos de obras e quatro multas que resultaram no valor de R$ 

18.355,92, sendo duas por obra irregular e falta de licenciamento, além de uma por 

queimada e uma por descarte irregular de resíduos de construção civil em vias públicas 

(RCC). 

O convênio tem prazo de cinco anos e permite que policiais ambientais atuem todos os 

dias da semana em ações de fiscalizações da Prefeitura em seus dias de folga. A medida 

visa contribuir para redução de crimes ambientais. 

A Prefeitura de Caraguatatuba conta com apoio da população para denunciar atividades 

ilegais, através da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental, no telefone 3886-2200. 
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Projeto Horta Educativa Já Conta Com Mais De 30 Unidades Em 

Caraguatatuba 

 

A prática de Educação Ambiental é desenvolvida em todas as etapas de ensino da rede 

municipal de ensino de Caraguatatuba. Através do Setor de Projetos, é promovido o Projeto 

Hortas Educativas, que tem como objetivo o cultivo de hortas e espaços verdes nas 

unidades escolares. 

A interação e a criação de vínculos com a natureza possibilitam o desenvolvimento das 

crianças em termos sociais, afetivos, cognitivos e motores. Além disso, diante da realidade 

de restrições que ainda vivemos, a prática das atividades em espaços abertos tem sido 

uma prioridade. 

As hortas misturam pedagogia e consciência ambiental, cultivo, inclusão e consumo de 

alimentação saudável, tudo isso em um só espaço, incentivando as boas práticas na 

continuidade de seus cuidados. 

Retomado em maio deste ano, com a volta das atividades presenciais nas unidades 

escolares, as hortas foram desenvolvidas, preparadas, semeadas e agora realizam suas 

primeiras colheitas de verduras, legumes e temperos. Itens como tomate, alface, rabanete, 

salsa, cebolinha, coentro, entre outros, foram colhidos pelos alunos durante práticas 

pedagógicas e utilizados no preparo de refeições nas unidades. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, que recebeu de presente hortaliças colhidas pelos 

alunos, comentou sobre a importância do projeto e os diversos aspectos pedagógicos que 

podem ser desenvolvidos através das hortas. “O cultivo das hortas no ambiente escolar 

ajuda a transformar o pensamento e atitude das crianças sobre os hábitos alimentares. 

Além de estimular a produção e consumo de alimentos naturais, traz aos alunos atividades 

ligadas à culinária na escola, troca de conhecimentos e inserção de assuntos como a 

economia doméstica, além outras atividades ligadas às aulas de empreendedorismo”, 

explicou. 

Ao todo, mais de 30 unidades escolares do município já receberam a visita da equipe do 

projeto nos últimos meses. 

A responsável pelo projeto Horta Educativa na Secretaria de Educação, Mayara Peixoto, 

informou que durante a visita operacional são executados trabalhos de limpeza dos 

espaços da horta, preparação de terra, além de orientações técnicas e avaliação dos 



 

 
 

espaços. Ela explicou que é preciso prever o tamanho das crianças que vão utilizar o 

espaço, por exemplo. Elas precisam alcançar o canteiro em sua totalidade – tanto em 

altura, quanto em comprimento. Como parte do projeto, também fornecemos para as 

unidades, kits de ferramentas e insumos, como terra, adubo. 

Ela ainda comentou que a orientação é para que as escolas se organizem para realização 

da manutenção dos espaços, buscando estabelecer uma rede de cooperação junto aos 

pais e comunidade local. 

 Oficina em parceria com a Petrobras 

 A Petrobras, em parceria com a Secretaria de Educação de Caraguatatuba, promoveu na 

noite desta quarta-feira (7), a 2ª oficina de capacitação do Projeto Horta Educativa – 

Caraguatatuba. Com o tema ‘Horta Vertical’ a oficina foi realizada virtualmente para um 

grupo de 12 participantes. 

 Iniciado no mês de setembro, o projeto visa sensibilizar a comunidade escolar sobre a 

importância das hortas para as questões nutricionais, alimentares e de meio ambiente. Até 

setembro de 2023, serão realizadas outras oito capacitações sobre temas como 

compostagem, alimentos orgânicos, temperos naturais e empreendedorismo.  

O Programa de Educação Ambiental (PEA), executado pela Petrobras, é uma medida 

mitigadora exigida pelo IBAMA no licenciamento ambiental das atividades de operação da 

Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA) e do trecho terrestre do gasoduto 

Gasmex, em Caraguatatuba. 
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Prefeitura De Caraguá Mantém Diversos Serviços De Plantão No 

Feriado Da Padroeira Do Brasil 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nas próximas segunda e terça-feira (11 

e 12/10), em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida e das compensações de 

jornadas previstas no Calendário Municipal de 2021. Algumas secretarias municipais 

seguem com serviços de plantão no feriado prolongado, incluindo a Secretaria da Fazenda 

com o atendimento da anistia nesta segunda-feira, no Paço Municipal. O expediente nas 

repartições públicas retorna na quarta-feira (13), a partir das 9h. 

A Secretaria da Fazenda promove o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – 

LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11), das 9h às 14h, na Área de Dívida 

Ativa (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que não podem ir ao Paço Municipal 

durante a semana, têm a oportunidade de pagar seus débitos municipais tributários e não 

tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 

24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas. 

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

monitoram as vias do município do sábado a terça-feira (9 a 12), das 8h à meia-noite, com 

possibilidade de extensão do turno até às 2h. A população pode fazer denúncias, 

reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no telefone 0800 778 8080. A 

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

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) mantém as equipes das Áreas de Limpeza 

Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, Manutenção e Reparos estarão 

executando atividades previamente agendadas. A coleta de lixo funciona normalmente, 

conforme o cronograma. 

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração continua com as rondas nos 

prédios públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-

8176. 

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda confere se os estabelecimentos 

possuem o alvará de funcionamento, entre outras exigências legais. Para não terem as 

mercadorias apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em 

mãos. Protocolos não são aceitos pelos fiscais do Comércio. A venda de produtos em 

desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a atividade 

também será fiscalizada com rigor. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf


 

 
 

Os fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo fazem novas inspeções e acompanham 

procedimentos já em andamento, checam denúncias de perturbação do sossego, horário 

de funcionamento dos estabelecimentos, capacidade de ocupação de templos religiosos e 

nos comércios. 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde vistoria a aglomeração de pessoas nos 

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. Eventos com 

pista de dança seguem proibidos. As Fiscalizações do Comércio, Posturas e da Vigilância 

Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do 

Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao cumprimento das restrições do Plano SP 

e do Decreto Municipal 1.500/2021. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (de segunda a sexta, das 8h às 18h) ou 190, 

da Polícia Militar. Para falar com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 

3897-8800, no horário de expediente, ou utilize o aplicativo Caraguatatuba 156 disponível 

para download no ‘Play Store’ do celular, além do 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Plantão Social 

O plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

violência, após o boletim de ocorrência (BO); idosos em situação de violência; famílias em 

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional.  O serviço funciona a partir das 18h até 8h, de segunda a sexta, e 24h aos 

finais de semana e feriados, pelo número (12) 99651-6185. 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que deseja ajudar 

deve entrar em contato no telefone de plantão (12) 99654-9439 (Abordagem), na segunda 

e na terça-feira (11 e 12/10), das 18h às 21h. Nos demais dias e em outros que os 

feriados não coincidam com segundas e terças-feiras, o telefone é o (12) 3600-2962 

(Instituto Restitui), das 15h às 21h.  Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de 

vandalismo ou qualquer tipo de violência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia 

Militar no telefone 190. 

O auxílio funerário pode ser requisitado no Plantão Alcançável, de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 8h; e 24h aos sábados, domingos e feriados pelo telefone (12) 99750-8038. 

Esse benefício, previsto na Lei Municipal nº 470/1995 e Decretos Municipais 1.393/2021 

e 1.426/2021, é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo, 

ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com 

as despesas referentes ao funeral do ente. O auxílio funerário dispõe dos serviços urna 

mortuária (caixão) e sepultamento e velório. Para o caso do traslado do corpo, ele ocorrerá 

(tem limite de 200 km), desde que o falecido seja morador de Caraguatatuba e esteja 

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

O Conselho Tutelar funciona aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos em 

regime de plantão de 24h pelo telefone: (12) 99723-6758. 

Transporte da Saúde e SAMU 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/08/Edital_606.pdf
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde segue com as viagens previamente 

agendadas dos pacientes para tratamentos em outros municípios. Os moradores de 

Caraguatatuba internados em outras cidades, após a alta médica, devem adotar o 

procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre em contato com Setor de 

Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone (12) 3897-9770 para a remoção deles 

para a casa. 

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

quatro Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre as regiões do Centro, Centro-Norte, 

Centro-Sul, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte avançado que cobre a cidade inteira. 

O telefone é o 192. 

Poupatempo 

O Poupatempo promove um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de 

identidade durante os sábados de outubro (9, 16, 23 e 30/10), das 13h às 17h, mediante 

agendamento prévio nas quintas-feiras do mês, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Na segunda-feira (11), o Poupatempo de Caraguatatuba 

funciona das 9h às 17h. O prédio fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à 

Escola Estadual Colônia dos Pescadores). A ação é exclusiva para emissão do RG. 

Tamoios 

A Concessionária Tamoios realiza a partir de sexta-feira (8) a operação especial para o 

Feriado de Nossa Senhora Aparecida. A Operação Descida será montada no trecho de 

serra, liberando duas pistas sentido litoral e u pista sentido São José dos Campos visando 

garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao Litoral Norte. Para atender ao 

movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com duas 

pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. 

As obras do trecho de serra serão suspensas nesta sexta-feira (8) e podem ser retomadas 

a partir das 13h de quarta-feira (13), condicionadas ao fluxo de tráfego na região. O 

calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no 

link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes 

Telefones Úteis 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – 0800 778 8080 

Fiscalização de Posturas – (12) 99648-5103 (diurno), (12) 99648-7914 (noturno) e (12) 

99648 – 8117 (dia e noite) 

Fiscalização do Comércio – (12) 99653 –7268 

Setor de Transporte da Secretaria de Saúde – (12) 3897-9770 

Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração – (12) 3897-8176 

Defesa Civil – 199 

SAMU – 192 

Corpo de Bombeiros – 193 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes


 

 
 

Plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) – (12) 99651-

6185 

Plantão da População em Situação de Rua – (12) 99654-9439 (de segunda a terça-feira, 

das 18h às 21h/ Demais dias – (12) 3600-2962, das 15h às 21h 

Plantão Alcançável (auxílio funerário) – (12) 99750-8038 

Conselho Tutelar – (12) 99723-6758 

Polícia Militar – 190 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Primavera – (12) 3897-2112/ (12) 3897-

2113 

UPA Sul (Perequê-Mirim) – (12) 3886-3880 

Hospital Regional (12) – 3887-1075 

Fort Nort Desenvolvimento Ambiental e Urbano (Coleta de Lixo) – (12) 3883 -7667 

Concessionária Caraguá Luz S/A Iluminação Pública – 0800 774 1777 

Sabesp (Emergências) – 0800 055 0195 ou 195 (Interior e Litoral)/ Pessoas com 

deficiência auditiva ou de fala: 0800 016 0195 

Centro de Controle de Operações da Concessionária Tamoios – 0800 545 0000/ 

Internet: site www.concessionariatamoios.com.br, Twitter @Tamoios099 e App Tamoios 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP – 0800 055 5510/ Twitter @_dersp 

Travessias (Balsa) – 0800 77 33 711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.concessionariatamoios.com.br/
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Curso Gratuito Do Sebrae: Aprenda A Colocar Sua Empresa Nas Redes 

Sociais 

 

Quer saber como aumentar o engajamento e melhorar os resultados do seu negócio nas 

redes sociais? 

Aproveite a oportunidade, e faça a inscrição no “Engaja Mídias”, um evento online e 

gratuito com a participação especial de empresários especialistas do mundo digital. 

O curso será ministrado nos dias 19, 20 e 21 deste mês, às 19h, pelo Youtube. As vagas 

são limitadas e a inscrição deve ser feita pelo link: https://www.sympla.com.br/engaja-

midas__1362310 

Confira a Programação: 

– Dia 19/10 – Desbravando o Universo das Redes Sociais, com Rafael Kiso e Paula Tebett 

– Dia 20/10 – Como explorar ao máximo os recursos das redes sociais, com Mirella 

Bergamo e Matheus Mendes 

– Dia 21/10 – Como aumentar seu faturamento por meio das lives de vendas nas redes 

sociais, com Rachel Toyama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/engaja-midas__1362310
https://www.sympla.com.br/engaja-midas__1362310
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Prefeito De Caraguatatuba Anuncia Mutirão De Emprego Durante 

Treinamento Preparatório Para Processo Seletivo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), 

realizou na manhã desta quinta-feira (7), treinamento preparatório para vagas de emprego. 

Ainda há vagas para turma das 19h. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, reforçou a importância de se preparar para os processos 

seletivos, ainda mais neste momento de retomada econômica, onde muitas vagas de 

emprego serão abertas para população. 

O prefeito Aguilar Junior parabenizou o trabalho do PAT, sempre buscando possibilidades 

para que a população se qualifique e tenha mais oportunidades de emprego. Ainda 

reforçou aos participantes a importância de sempre fazer o melhor, seja dentro ou fora do 

ambiente do trabalho. “Busquem ser o melhor todos os dias, façam mais que o combinado 

e sempre estejam preparados para as oportunidades que a vida proporciona”. 

Diante do momento de crescimento econômico do município, Aguilar Junior ainda ressaltou 

as diversas oportunidades que irão surgir nas áreas de turismo com a alta temporada, 

retomada das obras dos Contornos da Tamoios ou até mesmo futuras vagas do Hospital 

Regional. “A economia está girando e vocês precisam estar preparados para as vagas que 

estão surgindo”, disse. 

Na ocasião, o prefeito anunciou o Mutirão de Emprego, que será realizado nos dias 4 e 5 

de novembro. Em breve, a Prefeitura de Caraguatatuba irá divulgar as informações 

completas. 

O treinamento foi conduzido pelo recrutador Raphael Rezende, que abordou sobre as 

crenças limitantes que as pessoas usam para desistir de alguma oportunidade, como 

idade, capacidade, concorrência, falta de experiência, entre outras. Ele também falou 

sobre comportamentos durante uma entrevista e elaboração de currículos, dando 

exemplos do que deve ou não fazer. 

Raphael faz um alerta: “não importa se você está começando agora. O que importa é seu 

desejo de mudar, de aprender, principalmente de conhecer suas habilidades 

comportamentais, que são mais valorizadas do que as técnicas. Se autoconhecer, para 

saber o que você quer e ter sempre a vontade de aprender. De querer aprender todos os 



 

 
 

dias, se manter atualizado no mercado. A carreira é sua, você precisa cuidar dela”, destaca 

o recrutador. 

A estudante do curso técnico de Dietética e Nutrição, Tatiane Toledo, está desempregada e 

procurou a palestra para entender mais sobre elaboração de currículo e aprender a perder 

o medo de entrevistas. “Foi bem esclarecedora. Como busco um estágio na área, vai ser 

importante, pois a partir de agora minha forma de abordagem será diferente”, disse. 

Na parte da manhã participaram 289 pessoas entre população que fez inscrição pelo PAT, 

estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba e os jovens da Guarda Mirim. Quem quiser 

participar da turma da noite pode se dirigir ao Teatro Mario Covas, às 19h. 
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Morro Santo Antonio É Estímulo Para Empresária Que Emagreceu 50 

Quilos Após 1000 Subidas 

 

O Morro Santo Antonio, um dos principais pontos turísticos de Caraguatatuba visitado 

diariamente por moradores e turistas, que se encantam com a vista da cidade lá de cima, é 

também ‘companheiro’ de quem quer emagrecer ou praticar uma atividade física. 

Esse é o caso da manicure e cabelereira Márcia Regina Rodrigues, 47 anos, que na última 

quarta-feira completou um ciclo de 1.000 subidas ininterruptas, desde que decidiu que era 

hora de emagrecer. Desde então, ela conseguiu eliminar 50 quilos dos 125 que chegou e 

se encontra em sua melhor forma. 

“Eu comecei a subir o morro porque estava em um grupo de emagrecimento e fazia jump. 

Mas machuquei o joelho e como não podia mais fazer o jump, achei que poderia subir o 

morro e não perder o propósito de fazer exercício”, conta. 

Ela ainda revela que no começo não pretendia fazer os 1000 dias e começou com dias 

alternados, até que conseguiu completar dois meses e cinco dias consecutivos. “A partir 

daí, cheguei a 100, 600 e agora consegui cravar nos 1000 dias. 

A motivação para essa empreitada foi o filho Pedro, hoje com 9 anos, que tinha o sonho, 

dela entrar com ele no mar. “Eu comecei no meu aniversário, há mais de três anos, depois 

de um tempo, o médico disse que fiz certo, começando devagar, por isso, consegui depois 

fazer todos os dias”, conta. 
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Festival De Pizzas Em Prol Da Apae Caraguatatuba É Neste Sábado 

 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caraguatatuba realiza neste 

sábado (9) o ‘Festival Beneficente da Pizza’ com deliciosas pizzas pré-assadas nos sabores 

mussarela, calabresa e frango com catupiry. Os vale-pizza já estão à venda e a retirada 

será na sede da APAE, no sábado (9), das 14h às 18h. 

Cada unidade de pizza, tamanho grande, sai por R$ 25 e o valor arrecadado será 

convertido em prol da Festa de Natal para alunos e atendidos da associação. 

Os vale-pizzas podem ser adquiridos diretamente na secretaria da APAE e informações 

podem ser obtidas nos telefones (12) 99215-16644 e (12) 3882-6778. 

Atualmente, a APAE Caraguatatuba atende 150 alunos, oferecendo a eles um atendimento 

educacional especializado. As atividades são desenvolvidas por funcionários, profissionais 

especializados, profissionais da área da educação, da saúde e da assistência social que 

atuam como equipe interdisciplinar e multidisciplinar, buscando a garantia de um 

atendimento de qualidade aos alunos, na preservação de seus direitos. 

Serviço 

Festival Beneficente de Pizza da Apae Caraguatatuba 

Endereço: Avenida Bahia, 633 – Indaiá 

Telefones: (12) 99215-16644 e (12) 3882-6778 

Valor unitário: R$ 25 

Sabores: Mussarela, Calabresa e Frango Catupiry 
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‘Esquenta Caraguá’ Agita Cidade Nos Dias 9 E 10 De Outubro 

 

A Praça Ton Ferreira, no Centro de Caraguatatuba, vai ferver com a realização do evento 

esportivo ‘Esquenta Caraguá’, nos dias 9 e 10 de outubro. Os dois dias de competição 

prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das modalidades de Futevôlei, Basquete 

3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de várias regiões do Estado de São 

Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do município. 

As competições e o evento são uma realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação. Os jogos estão marcados para começarem a partir 

das 8h nos dois dias. 

“É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, seguindo todos os 

protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para este momento e 

tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na economia e eventos 

organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’, 

ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do 

esporte e defesa pessoal para mulheres. 

“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades 

olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e 

seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo. 

Futevôlei 

Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem 

ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração 

do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro. 

De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para 

disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. 

“Futevôlei é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e 

vejo com esse evento a oportunidade de estar movimentando o turismo local, pois muitos 

atletas de fora do município vem participar estimulando a retomada esportiva de uma 

forma geral”, explica Thiago Camilo. 



 

 
 

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte 

e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos 

participantes sejam de fora da cidade. 

“Muito importante uma pessoa como o Thiago Camilo interessado em colaborar em nossa 

retomada esportiva e esse evento tem tudo para ser um sucesso”, comenta o secretário de 

Esporte. 

O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro 

(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no 

dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser 

realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo 

(12) 99705-0895. 

Basquete 3×3 

Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na 

cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário 

nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três 

categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino. 

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada 

atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o 

Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100 

inscritos. 

Skate 

O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em 

Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de 

outubro e apenas crianças de até 15 anos poderão participar. 

Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura 

da autorização de participação e a competição será dividida entre a categoria masculina e 

fermina. 

Serviço 

Esquenta Caraguá 

Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba 

Data: 9 e 10 de outubro 

Horário: A partir das 8h 
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Prefeito de Caraguatatuba anuncia Mutirão de Emprego durante 

treinamento preparatório para processo seletivo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), 

realizou na manhã desta quinta-feira (7), treinamento preparatório para vagas de emprego. 

Ainda há vagas para turma das 19h. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, reforçou a importância de se preparar para os processos 

seletivos, ainda mais neste momento de retomada econômica, onde muitas vagas de 

emprego serão abertas para população. 

O prefeito Aguilar Junior parabenizou o trabalho do PAT, sempre buscando possibilidades 

para que a população se qualifique e tenha mais oportunidades de emprego. Ainda 

reforçou aos participantes a importância de sempre fazer o melhor, seja dentro ou fora do 

ambiente do trabalho. “Busquem ser o melhor todos os dias, façam mais que o combinado 

e sempre estejam preparados para as oportunidades que a vida proporciona”. 

Diante do momento de crescimento econômico do município, Aguilar Junior ainda ressaltou 

as diversas oportunidades que irão surgir nas áreas de turismo com a alta temporada, 

retomada das obras dos Contornos da Tamoios ou até mesmo futuras vagas do Hospital 

Regional. “A economia está girando e vocês precisam estar preparados para as vagas que 

estão surgindo”, disse. 

Na ocasião, o prefeito anunciou o Mutirão de Emprego, que será realizado nos dias 4 e 5 

de novembro. Em breve, a Prefeitura de Caraguatatuba irá divulgar as informações 

completas. 

O treinamento foi conduzido pelo recrutador Raphael Rezende, que abordou sobre as 

crenças limitantes que as pessoas usam para desistir de alguma oportunidade, como 

idade, capacidade, concorrência, falta de experiência, entre outras. Ele também falou 

sobre comportamentos durante uma entrevista e elaboração de currículos, dando 

exemplos do que deve ou não fazer. 

Raphael faz um alerta: “não importa se você está começando agora. O que importa é seu 

desejo de mudar, de aprender, principalmente de conhecer suas habilidades 

comportamentais, que são mais valorizadas do que as técnicas. Se autoconhecer, para 



 

 
 

saber o que você quer e ter sempre a vontade de aprender. De querer aprender todos os 

dias, se manter atualizado no mercado. A carreira é sua, você precisa cuidar dela”, destaca 

o recrutador. 

A estudante do curso técnico de Dietética e Nutrição, Tatiane Toledo, está desempregada e 

procurou a palestra para entender mais sobre elaboração de currículo e aprender a perder 

o medo de entrevistas. “Foi bem esclarecedora. Como busco um estágio na área, vai ser 

importante, pois a partir de agora minha forma de abordagem será diferente”, disse. 

Na parte da manhã participaram 289 pessoas entre população que fez inscrição pelo PAT, 

estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba e os jovens da Guarda Mirim. Quem quiser 

participar da turma da noite pode se dirigir ao Teatro Mario Covas, às 19h. 
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Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba disponibiliza calçados para 

pessoas com deficiência 

 

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso (Sepedi), está doando tênis com uma só peça para pessoas 

amputadas. 

No equipamento, há 18 disponíveis para doação. Para o pé esquerdo são cinco: número 

36, um pé; número 41, um pé; e número 42, três. Pé direito: 36, dois; 37, dois; 38, três; 

40, dois; 41, um; e 42, dois. 

De acordo com o secretário da Sepedi, Amauri Toledo, muita gente não sabe que esse 

calçado avulso pode fazer diferença para alguém. “Nossa ideia é de estabelecermos uma 

rede de contatos entre o comércio de calçados, o Fundo Social e a Sepedi, de forma a 

sensibilizar as pessoas em relação à essa demanda”, ressalta Toledo. 

A fonoaudióloga Paula Hiromi Kavadi, responsável pelo setor de Atendimento e 

Planejamento da Sepedi, disse que essa iniciativa vai ao encontro de um segmento da 

população que se beneficiará com essa iniciativa. “É uma oportunidade de adquirir um 

calçado não tendo que comprar o par, quando a pessoa somente utiliza um. E muitas 

pessoas também não sabem que podem ajudar doando esse calçado que sobra”, destaca. 

Quem tiver interesse na doação e quem precisar desse calçado poderá procurar o Fundo 

Social de Solidariedade, na Rua José Damazo dos Santos, 39, Centro, das 8h às 17h. 
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Morro Santo Antonio é estímulo para empresária que emagreceu 50 quilos 

após 1000 subidas 

 

O Morro Santo Antonio, um dos principais pontos turísticos de Caraguatatuba visitado 

diariamente por moradores e turistas, que se encantam com a vista da cidade lá de cima, é 

também ‘companheiro’ de quem quer emagrecer ou praticar uma atividade física. 

Esse é o caso da manicure e cabelereira Márcia Regina Rodrigues, 47 anos, que na última 

quarta-feira completou um ciclo de 1.000 subidas ininterruptas, desde que decidiu que era 

hora de emagrecer. Desde então, ela conseguiu eliminar 50 quilos dos 125 que chegou e 

se encontra em sua melhor forma. 

“Eu comecei a subir o morro porque estava em um grupo de emagrecimento e fazia jump. 

Mas machuquei o joelho e como não podia mais fazer o jump, achei que poderia subir o 

morro e não perder o propósito de fazer exercício”, conta. 

Ela ainda revela que no começo não pretendia fazer os 1000 dias e começou com dias 

alternados, até que conseguiu completar dois meses e cinco dias consecutivos. “A partir 

daí, cheguei a 100, 600 e agora consegui cravar nos 1000 dias. 

A motivação para essa empreitada foi o filho Pedro, hoje com 9 anos, que tinha o sonho, 

dela entrar com ele no mar. “Eu comecei no meu aniversário, há mais de três anos, depois 

de um tempo, o médico disse que fiz certo, começando devagar, por isso, consegui depois 

fazer todos os dias”, conta. 

Com sol, chuva, poeira, trovoadas, em grupo com amigas, sozinha. Não importava: 5h30 

ela estava de pé para seguir sua trajetória. Quanto tempo gastava para o trajeto? 27 

minutos pra subir e 27 minutos para descer. 

Mas e agora, será que vai completar os 2 mil? Ela adianta que não, porque esse ciclo 

chegou ao fim, mas as atividades físicas permanecem, porque sua disposição e saúde 

melhoraram muito. “Aprendi a ter disciplina, que por mais que eu tenha problemas, se não 

fizer exercício, eu vou ter dois problemas”. 

Em relação à importância do Morro Santo Antonio em sua vida, Márcia destaca que 

aprendeu a ter uma constância. “Eu digo para todos que têm que subir. Independente de 

qualquer problema, o morro cura qualquer estresse. Costumo dizer que subia com mil 

problemas e descia com a solução. É mágico!”. 
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Pista de skate de Caraguatatuba será transformada em uma grande obra de 

arte ao ar livre 

 

Projeto Arte Grafite chega  à Caraguatatuba entre os dias 25 e 29/10/21. A Pista de Skate 

da cidade será transformada em uma verdadeira tela. Esta é a proposta do projeto Arte 

Grafite, que tem como objetivo criar obras de arte ao ar livre, para quebrar a monotonia 

das cidades com desenhos e pinturas gigantes. 

As obras serão produzidas pelo artista plástico Alexandre Fillage, reconhecido 

internacionalmente por sua inspiração na fauna brasileira. Ele vai grafitar nos quatro lados 

da Pista de Skate, usando como base a fauna e a flora do município. O modelo de arte 

escolhido foi concebido e construído com o apoio de artistas da Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). 

Nestes cinco dias de evento, serão ministradas oficinas gratuitas de grafite profissional 

para 120 crianças e adolescentes de 12 a 18 anos com o objetivo de despertar, por meio 

da arte, o olhar e o cuidado com o bem natural do Planeta e promover, além da 

conscientização, acesso à cultura, ao lazer e entretenimento. 

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), por meio da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa e com patrocínio da Panco, o projeto Arte & 

Grafite, em Caraguatatuba, tem realização e organização da Perfectto Projetos, apoio da 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) e da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Urbanismo. 

Oficina de Grafite 

As oficinas de artes plásticas terão aulas teóricas e práticas, que resultarão em grandes 

obras de arte ao ar livre, tanto em extensão como em formatos, com temas voltados à 

preservação da flora e da fauna e alinhados com uma atividade esportiva como o skate. 

Com isso, Caraguatatuba passará a ter este verdadeiro centro de arte como mais uma 

atração e um ponto de referência do município, que mostra a importância da beleza 

estética do grafite em centros urbanos. 

Os participantes serão divididos em turmas de, no máximo, 30 participantes, marcadas 

para os horários das 8h, 10h, 13h e 15h. O projeto funcionará entre 8h e 17h. As 



 

 
 

inscrições dos interessados em fazer parte do projeto podem ser feitas junto à Fundacc, 

pelo telefone (12) 3897-5660 até o próximo dia 15. 

A Fundacc convida a todos os artistas de grafite locais interessados em conhecer o projeto 

a também entrar em contato diretamente com a instituição e conversar com a jornalista 

Talita Fernanda. 

Os alunos participantes irão grafitar coletivamente com o artista e irão aprender as 

seguintes temáticas: a história do grafite; quem são os principais artistas de cada época; 

como diferenciar grafite de pichação e, na parte prática, conhecerão técnicas tradicionais 

como o uso de spray e como aplicar a distância e a velocidade no seu uso; que tipo de tinta 

usar, se a óleo ou acrílica; utilização de estêncil, aerógrafo, giz de cera, giz pastel, giz 

oleoso e de que forma podem obter uma visão de profundidade em suas obras. 

Por questão de segurança, serão disponibilizados máscaras, luvas e óculos para todos os 

participantes, para evitar inalação ou mesmo qualquer situação que ofereça risco. Em 

função do distanciamento social causado pela Covid-19, serão fornecidas máscaras para 

todos. 

Patrocinadores: 

PANCO 

A Panco é uma empresa 100% brasileira que iniciou suas atividades em 1952 na Vila Ré, 

Zona Leste de São Paulo. Seu slogan é “Amor, Carinho e Dedicação”, que traduz a filosofia 

da empresa e é aplicado em todos os seus processos, desde o desenvolvimento de 

produtos até a busca pela satisfação do consumidor. O Portfolio da Panco conta com mais 

de 150 produtos entre pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, panettones, farináceos e 

macarrão instantâneo. 

www.panco.com.br 

Facebook.com/PancoOficial 

Instagram: @PancoOficial 

Twitter: @PancoOficial 

SAC: 0800 117777 

PERFECTTO PROJETOS 

A Perfectto Projetos é uma empresa especializada na gestão e produção de projetos 

esportivos e culturais, por meio de mecanismos de incentivos fiscais, tendo realizado 

diversos projetos próprios e também com parcerias de empresas culturais, grupos de 

teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a produção de eventos culturais de grande 

proporção de público em praças públicas, até a circulação de projetos em escolas públicas 

e entidades assistenciais. 

Cronograma: 

Segunda-feira – 25/10/21 

Das 8h às 17h: Aula teórica no Teatro Mario Covas 



 

 
 

Dias 26 a 28/10/21 

Das 8h às 17h: Aulas práticas na Pista de Skate de Caraguatatuba 

Dia 29 – Entrega de certificados na Pista de Skate de Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado da 

Padroeira do Brasil 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nas próximas segunda e terça-feira (11 

e 12/10), em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida e das compensações de 

jornadas previstas no Calendário Municipal de 2021. Algumas secretarias municipais 

seguem com serviços de plantão no feriado prolongado, incluindo a Secretaria da Fazenda 

com o atendimento da anistia nesta segunda-feira, no Paço Municipal. O expediente nas 

repartições públicas retorna na quarta-feira (13), a partir das 9h. 

A Secretaria da Fazenda promove o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – 

LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11), das 9h às 14h, na Área de Dívida 

Ativa (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que não podem ir ao Paço Municipal 

durante a semana, têm a oportunidade de pagar seus débitos municipais tributários e não 

tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 

24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas. 

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

monitoram as vias do município do sábado a terça-feira (9 a 12), das 8h à meia-noite, com 

possibilidade de extensão do turno até às 2h. A população pode fazer denúncias, 

reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no telefone 0800 778 8080. A 

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

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) mantém as equipes das Áreas de Limpeza 

Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, Manutenção e Reparos estarão 

executando atividades previamente agendadas. A coleta de lixo funciona normalmente, 

conforme o cronograma. 

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração continua com as rondas nos 

prédios públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-

8176. 

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda confere se os estabelecimentos 

possuem o alvará de funcionamento, entre outras exigências legais. Para não terem as 

mercadorias apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em 

mãos. Protocolos não são aceitos pelos fiscais do Comércio. A venda de produtos em 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf


 

 
 

desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a atividade 

também será fiscalizada com rigor. 

Os fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo fazem novas inspeções e acompanham 

procedimentos já em andamento, checam denúncias de perturbação do sossego, horário 

de funcionamento dos estabelecimentos, capacidade de ocupação de templos religiosos e 

nos comércios. 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde vistoria a aglomeração de pessoas nos 

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. Eventos com 

pista de dança seguem proibidos. As Fiscalizações do Comércio, Posturas e da Vigilância 

Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do 

Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao cumprimento das restrições do Plano SP 

e do Decreto Municipal 1.500/2021. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (de segunda a sexta, das 8h às 18h) ou 190, 

da Polícia Militar. Para falar com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 

3897-8800, no horário de expediente, ou utilize o aplicativo Caraguatatuba 156 disponível 

para download no ‘Play Store’ do celular, além do 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Plantão Social 

O plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

violência, após o boletim de ocorrência (BO); idosos em situação de violência; famílias em 

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional.  O serviço funciona a partir das 18h até 8h, de segunda a sexta, e 24h aos 

finais de semana e feriados, pelo número (12) 99651-6185. 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que deseja ajudar 

deve entrar em contato no telefone de plantão (12) 99654-9439 (Abordagem), na segunda 

e na terça-feira (11 e 12/10), das 18h às 21h. Nos demais dias e em outros que os 

feriados não coincidam com segundas e terças-feiras, o telefone é o (12) 3600-2962 

(Instituto Restitui), das 15h às 21h.  Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de 

vandalismo ou qualquer tipo de violência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia 

Militar no telefone 190. 

O auxílio funerário pode ser requisitado no Plantão Alcançável, de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 8h; e 24h aos sábados, domingos e feriados pelo telefone (12) 99750-8038. 

Esse benefício, previsto na Lei Municipal nº 470/1995 e Decretos Municipais 1.393/2021 

e 1.426/2021, é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo, 

ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com 

as despesas referentes ao funeral do ente. O auxílio funerário dispõe dos serviços urna 

mortuária (caixão) e sepultamento e velório. Para o caso do traslado do corpo, ele ocorrerá 

(tem limite de 200 km), desde que o falecido seja morador de Caraguatatuba e esteja 

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

O Conselho Tutelar funciona aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos em 

regime de plantão de 24h pelo telefone: (12) 99723-6758. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/08/Edital_606.pdf
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

Transporte da Saúde e SAMU 

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde segue com as viagens previamente 

agendadas dos pacientes para tratamentos em outros municípios. Os moradores de 

Caraguatatuba internados em outras cidades, após a alta médica, devem adotar o 

procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre em contato com Setor de 

Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone (12) 3897-9770 para a remoção deles 

para a casa. 

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

quatro Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre as regiões do Centro, Centro-Norte, 

Centro-Sul, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte avançado que cobre a cidade inteira. 

O telefone é o 192. 

Poupatempo 

O Poupatempo promove um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de 

identidade durante os sábados de outubro (9, 16, 23 e 30/10), das 13h às 17h, mediante 

agendamento prévio nas quintas-feiras do mês, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Na segunda-feira (11), o Poupatempo de Caraguatatuba 

funciona das 9h às 17h. O prédio fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à 

Escola Estadual Colônia dos Pescadores). A ação é exclusiva para emissão do RG. 

Tamoios 

A Concessionária Tamoios realiza a partir de sexta-feira (8) a operação especial para o 

Feriado de Nossa Senhora Aparecida. A Operação Descida será montada no trecho de 

serra, liberando duas pistas sentido litoral e u pista sentido São José dos Campos visando 

garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao Litoral Norte. Para atender ao 

movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com duas 

pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. 

As obras do trecho de serra serão suspensas nesta sexta-feira (8) e podem ser retomadas 

a partir das 13h de quarta-feira (13), condicionadas ao fluxo de tráfego na região. O 

calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no 

link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes 

Telefones Úteis 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – 0800 778 8080 

Fiscalização de Posturas – (12) 99648-5103 (diurno), (12) 99648-7914 (noturno) e (12) 

99648 – 8117 (dia e noite) 

Fiscalização do Comércio – (12) 99653 –7268 

Setor de Transporte da Secretaria de Saúde – (12) 3897-9770 

Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração – (12) 3897-8176 

Defesa Civil – 199 

SAMU – 192 

Corpo de Bombeiros – 193 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes


 

 
 

Plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) – (12) 99651-

6185 

Plantão da População em Situação de Rua – (12) 99654-9439 (de segunda a terça-feira, 

das 18h às 21h/ Demais dias – (12) 3600-2962, das 15h às 21h 

Plantão Alcançável (auxílio funerário) – (12) 99750-8038 

Conselho Tutelar – (12) 99723-6758 

Polícia Militar – 190 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Primavera – (12) 3897-2112/ (12) 3897-

2113 

UPA Sul (Perequê-Mirim) – (12) 3886-3880 

Hospital Regional (12) – 3887-1075 

Fort Nort Desenvolvimento Ambiental e Urbano (Coleta de Lixo) – (12) 3883 -7667 

Concessionária Caraguá Luz S/A Iluminação Pública – 0800 774 1777 

Sabesp (Emergências) – 0800 055 0195 ou 195 (Interior e Litoral)/ Pessoas com 

deficiência auditiva ou de fala: 0800 016 0195 

Centro de Controle de Operações da Concessionária Tamoios – 0800 545 0000/ 

Internet: site www.concessionariatamoios.com.br, Twitter @Tamoios099 e App Tamoios 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP – 0800 055 5510/ Twitter @_dersp 

Travessias (Balsa) – 0800 77 33 711 
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Projeto Horta Educativa já conta com mais de 30 unidades em 

Caraguatatuba 

 

A prática de Educação Ambiental é desenvolvida em todas as etapas de ensino da rede 

municipal de ensino de Caraguatatuba. Através do Setor de Projetos, é promovido o Projeto 

Hortas Educativas, que tem como objetivo o cultivo de hortas e espaços verdes nas 

unidades escolares. 

A interação e a criação de vínculos com a natureza possibilitam o desenvolvimento das 

crianças em termos sociais, afetivos, cognitivos e motores. Além disso, diante da realidade 

de restrições que ainda vivemos, a prática das atividades em espaços abertos tem sido 

uma prioridade. 

As hortas misturam pedagogia e consciência ambiental, cultivo, inclusão e consumo de 

alimentação saudável, tudo isso em um só espaço, incentivando as boas práticas na 

continuidade de seus cuidados. 

Retomado em maio deste ano, com a volta das atividades presenciais nas unidades 

escolares, as hortas foram desenvolvidas, preparadas, semeadas e agora realizam suas 

primeiras colheitas de verduras, legumes e temperos. Itens como tomate, alface, rabanete, 

salsa, cebolinha, coentro, entre outros, foram colhidos pelos alunos durante práticas 

pedagógicas e utilizados no preparo de refeições nas unidades. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, que recebeu de presente hortaliças colhidas pelos 

alunos, comentou sobre a importância do projeto e os diversos aspectos pedagógicos que 

podem ser desenvolvidos através das hortas. “O cultivo das hortas no ambiente escolar 

ajuda a transformar o pensamento e atitude das crianças sobre os hábitos alimentares. 

Além de estimular a produção e consumo de alimentos naturais, traz aos alunos atividades 

ligadas à culinária na escola, troca de conhecimentos e inserção de assuntos como a 

economia doméstica, além outras atividades ligadas às aulas de empreendedorismo”, 

explicou. 

Ao todo, mais de 30 unidades escolares do município já receberam a visita da equipe do 

projeto nos últimos meses. 

A responsável pelo projeto Horta Educativa na Secretaria de Educação, Mayara Peixoto, 

informou que durante a visita operacional são executados trabalhos de limpeza dos 

espaços da horta, preparação de terra, além de orientações técnicas e avaliação dos 



 

 
 

espaços. Ela explicou que é preciso prever o tamanho das crianças que vão utilizar o 

espaço, por exemplo. Elas precisam alcançar o canteiro em sua totalidade – tanto em 

altura, quanto em comprimento. Como parte do projeto, também fornecemos para as 

unidades, kits de ferramentas e insumos, como terra, adubo. 

Ela ainda comentou que a orientação é para que as escolas se organizem para realização 

da manutenção dos espaços, buscando estabelecer uma rede de cooperação junto aos 

pais e comunidade local. 

 Oficina em parceria com a Petrobras 

 A Petrobras, em parceria com a Secretaria de Educação de Caraguatatuba, promoveu na 

noite desta quarta-feira (7), a 2ª oficina de capacitação do Projeto Horta Educativa – 

Caraguatatuba. Com o tema ‘Horta Vertical’ a oficina foi realizada virtualmente para um 

grupo de 12 participantes. 

 Iniciado no mês de setembro, o projeto visa sensibilizar a comunidade escolar sobre a 

importância das hortas para as questões nutricionais, alimentares e de meio ambiente. Até 

setembro de 2023, serão realizadas outras oito capacitações sobre temas como 

compostagem, alimentos orgânicos, temperos naturais e empreendedorismo.  

O Programa de Educação Ambiental (PEA), executado pela Petrobras, é uma medida 

mitigadora exigida pelo IBAMA no licenciamento ambiental das atividades de operação da 

Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA) e do trecho terrestre do gasoduto 

Gasmex, em Caraguatatuba. 
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Operação da Atividade Delegada Ambiental já apresenta resultados 

positivos em 20 dias de operação 

 

O convênio da Prefeitura de Caraguatatuba com a Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental já apresenta resultados desde a implantação, no dia 16 de setembro. A atuação 

disponibiliza oito policiais ambientais por dia em ações conjuntas com as secretarias 

municipais. 

Os trabalhos da Polícia Ambiental resultaram na abordagem de 120 pessoas, 12 veículos 

vistoriados, 17 vistorias ambientais, seis boletins de ocorrência ambiental, oito autos de 

infração ambiental estadual, totalizando R$ 7.331 em multas e sete apreensões de 

materiais utilizados em crimes de degradação ambiental. 

As ações são referentes às áreas de degradações ambientais, de invasão e de 

parcelamento irregular de solo. 

Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP) realizaram sete 

vistorias, dois embargos de obras e quatro multas que resultaram no valor de R$ 

18.355,92, sendo duas por obra irregular e falta de licenciamento, além de uma por 

queimada e uma por descarte irregular de resíduos de construção civil em vias públicas 

(RCC). 

O convênio tem prazo de cinco anos e permite que policiais ambientais atuem todos os 

dias da semana em ações de fiscalizações da Prefeitura em seus dias de folga. A medida 

visa contribuir para redução de crimes ambientais. 

A Prefeitura de Caraguatatuba conta com apoio da população para denunciar atividades 

ilegais, através da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental, no telefone 3886-2200. 
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Inscrições para programa de castração de Caraguatatuba são encerradas; 

vagas preenchidas em menos de 24 horas 

 

As inscrições para o Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos de Caraguatatuba 

estão encerradas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) reabriu as agendas na quarta-

feira (6), mas todas as 260 vagas disponibilizadas para o mês de outubro foram 

preenchidas no mesmo dia. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, todos os animais irão receber o microchip e 

passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem e identificação, além de 

obter outras informações. 

Por conta da Covid-19, no dia da avaliação, o animal poderá ser acompanhado apenas por 

uma pessoa. Vale lembrar que o uso de máscara será obrigatório. 

Após a avaliação com o veterinário, o proprietário deve agendar a castração na clínica 

imediatamente, sob o risco de perder a vaga. O animal que não for levado à avaliação 

perde a vaga automaticamente. 

O CCZ fica à Avenida Ministro Dilson Funaro, 115, Jardim Britânia. Telefone (12) 3887-

6888. 

Quem não conseguiu inscrever o pet no programa deverá esperar a reabertura das 

agendas, que está prevista para novembro. As inscrições deverão ser feitas, 

preferencialmente, por telefone ou presencialmente, no CCZ. 
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Curso gratuito do Sebrae: Aprenda a colocar sua empresa nas Redes Sociais 

 

Quer saber como aumentar o engajamento e melhorar os resultados do seu negócio nas 

redes sociais? 

Aproveite a oportunidade, e faça a inscrição no “Engaja Mídias”, um evento online e 

gratuito com a participação especial de empresários especialistas do mundo digital. 

O curso será ministrado nos dias 19, 20 e 21 deste mês, às 19h, pelo Youtube. As vagas 

são limitadas e a inscrição deve ser feita pelo link: https://www.sympla.com.br/engaja-

midas__1362310 

Confira a Programação: 

– Dia 19/10 – Desbravando o Universo das Redes Sociais, com Rafael Kiso e Paula Tebett 

– Dia 20/10 – Como explorar ao máximo os recursos das redes sociais, com Mirella 

Bergamo e Matheus Mendes 

– Dia 21/10 – Como aumentar seu faturamento por meio das lives de vendas nas redes 

sociais, com Rachel Toyama 
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2º Encontro Workshop de Roteirização ocorre no Litoral Norte de São Paulo 

na próxima semana 

 

O evento tem realização do Circuito Litoral Norte de São Paulo em parceria com o SEBRAE 

e visa, principalmente, capacitar o trade intermunicipal para a formatação de roteiros de 

experiências regionais. 

Ilhabela vai sediar, no próximo dia 14 de outubro a 2ª etapa do Workshop de Roteirização, 

realizado pelo Circuito Litoral Norte de São Paulo, em parceria com o SEBRAE, prefeituras e 

conselhos municipais de Turismo de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e 

Ubatuba. 

Voltado para receptivos turísticos da região, o evento tem como objetivo captar mais 

agências e dar continuação ao desenvolvimento dos roteiros regionais, que devem ser 

finalizados na última etapa, prevista para ocorrer em novembro em Bertioga. 

Além de realizar um levantamento de atrativos potenciais, definir um roteiro turístico 

regional possível de comercialização por agências e operadoras, o encontro presencial visa 

capacitar os receptivos para venda do turismo regional. 

“Esse segundo evento vem ao encontro do grande objetivo, que é juntos, construirmos 

roteiros regionais no litoral. Esses roteiros validados apoiarão ainda mais o Litoral Norte na 

retomada do turismo, aumentando a permanência e ticket médio dos turistas. Ganham as 

cidades. Ganha o Litoral Norte, e ganham, em especial, os empreendedores locais”, afirma 

o gerente do Sebrae no Vale do Paraíba e Litoral Norte, Jardel José Busarello. 

O workshop faz parte do plano regional de turismo do Circuito Litoral Norte, que está 

estruturando, capacitando e desenvolvendo o produto regional para qualificação do 

destino nessa retomada da promoção turística. Esse plano vai ser monitorado pelo 

Observatório Regional do Turismo, que está sendo implantado junto com a Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado, permitindo avaliação de performance e ajustes na estratégia 



 

 
 

de turismo do consórcio, que tem como principal objetivo a profissionalização da atividade 

na Região Turística. 

Segundo o presidente do consórcio, Caio Matheus, o workshop é uma iniciativa importante 

para apoiar o trade turístico e promover a integração dos municípios. “A regionalização do 

turismo é uma tendência no Brasil e no mundo. O olhar voltado para a região e não mais 

para o município de forma individualizada, torna o destino turístico mais atrativo, 

qualificado e competitivo. Com isso, aumentamos o tempo de permanência e o ticket 

médio dos visitantes, promovendo um ciclo virtuoso do turismo na região, que impulsiona a 

economia e a geração de emprego”, completa. 

Como ocorreu na primeira etapa do evento, em São Sebastião, será feita uma capacitação 

sobre Litoral Norte para operadores que buscam atrativos e fornecedores na região para 

cadastros, relacionamento e geração de negócios diretos. Devem participar Flytour, 

Decolar e outros operadores que estão sendo confirmados na ABAV EXPO 2021 pelo 

Circuito Litoral Norte. 

As inscrições para a capacitação podem ser feitas pelo 

link: https://forms.gle/GSA8oPgqrPxHGMpQ8 

Serviço 

Data: 14/10/2021 

Horário: 13h às 18h 

Local: Praça Vereador José Leite dos Passos, 14 – Barra Velha; Ilhabela 

O evento será no formato presencial, respeitando todas as medidas de segurança 

sanitária. 

Inscrições pelo link: https://forms.gle/GSA8oPgqrPxHGMpQ8 

Sobre o Circuito Litoral Norte 

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se 

consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão 

integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). 

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades 

integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a 

satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes 

na região do Litoral Norte paulista, assim como a geração de trabalho, renda e qualidade 

de vida. 

Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de 

Turismo do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir o retorno 

das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se restabelecer da 

melhor forma. 

Mais informações: www.circuitolitoralnorte.tur.br 

 

https://forms.gle/GSA8oPgqrPxHGMpQ8
https://forms.gle/GSA8oPgqrPxHGMpQ8
http://www.circuitolitoralnorte.tur.br/
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Sabesp inicia prolongamento de rede de esgoto no Rio do Ouro, em 

Caraguatatuba 

 

Serão beneficiados cerca de 500 moradores de 120 imóveis; previsão de término dos 

trabalhos é de 60 dias 

A Sabesp iniciou os trabalhos de prolongamento da rede coletora de esgotos na rua 

Franciso Edison Guedes Saraiva, no bairro Rio do Ouro, região central de Caraguatatuba. 

Para o início da intervenção, a via recebeu visita técnica do gerente em Caraguatatuba, 

engenheiro Pedro Veiga, acompanhado do prefeito Aguilar Junior. 

“Essa região é muito próxima do rio Santo Antônio e os imóveis usavam soluções 

alternativas para descarte de esgotos, como fossa séptica. Pelo fato de o lençol freático ser 

bastante elevado, pode ocorrer vazamento de esgotos. Essa é uma reivindicação antiga da 

comunidade. Com a obra, cerca de 500 pessoas serão beneficiadas pela rede coletora, o 

que traz uma gama imensurável de resultados positivos com relação à saúde pública e ao 

desenvolvimento na região. O meio ambiente também será beneficiado”, destacou o 

gerente Veiga. 

Serão executados 500 metros de rede, beneficiando 120 imóveis. Após o término da obra, 

a Companhia orientará aos moradores sobre os procedimentos para a conexão dos imóveis 

ao sistema de esgoto. 

“Essa é mais uma importante obra em benefício da comunidade do Rio do Ouro. Com esse 

prolongamento vamos atender 120 famílias e essa obra não para por aqui. Teremos outras 

acontecendo nos próximos meses, na rua Ipê, e também vamos solucionar o problema de 

esgotamento no bairro Pegorelli, na região sul de Caraguatatuba. Continuaremos 

trabalhando para fazer saneamento básico na cidade inteira junto com o time da Sabesp”, 

finaliza o prefeito de Aguilar Junior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Massagua News 

 

‘Esquenta Caraguá’ agita cidade nos dias 9 e 10 de outubro 

 

A Praça Ton Ferreira, no Centro de Caraguatatuba, vai ferver com a realização do evento 

esportivo ‘Esquenta Caraguá’, nos dias 9 e 10 de outubro. Os dois dias de competição 

prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das modalidades de Futevôlei, Basquete 

3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de várias regiões do Estado de São 

Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do município. 

As competições e o evento são uma realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação. Os jogos estão marcados para começarem a partir 

das 8h nos dois dias. 

“É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, seguindo todos os 

protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para este momento e 

tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na economia e eventos 

organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’, 

ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do 

esporte e defesa pessoal para mulheres. 

“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades 

olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e 

seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo. 

Futevôlei 

Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem 

ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração 

do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro. 

De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para 

disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. 

“Futevôlei é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e 

vejo com esse evento a oportunidade de estar movimentando o turismo local, pois muitos 



 

 
 

atletas de fora do município vem participar estimulando a retomada esportiva de uma 

forma geral”, explica Thiago Camilo. 

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte 

e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos 

participantes sejam de fora da cidade. 

“Muito importante uma pessoa como o Thiago Camilo interessado em colaborar em nossa 

retomada esportiva e esse evento tem tudo para ser um sucesso”, comenta o secretário de 

Esporte. 

O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro 

(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no 

dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser 

realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo 

(12) 99705-0895. 

Basquete 3×3 

Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na 

cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário 

nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três 

categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino. 

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada 

atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o 

Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100 

inscritos. 

Skate 

O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em 

Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de 

outubro e apenas crianças de até 15 anos poderão participar. 

Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura 

da autorização de participação e a competição será dividida entre a categoria masculina e 

femina. 

Serviço 

Esquenta Caraguá 

Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba 

Data: 9 e 10 de outubro 

Horário: A partir das 8h 
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Projeto Horta Educativa já conta com mais de 30 unidades em 

Caraguatatuba 

 

A prática de Educação Ambiental é desenvolvida em todas as etapas de ensino da rede 

municipal de ensino de Caraguatatuba. Através do Setor de Projetos, é promovido o Projeto 

Hortas Educativas, que tem como objetivo o cultivo de hortas e espaços verdes nas 

unidades escolares. 

A interação e a criação de vínculos com a natureza possibilitam o desenvolvimento das 

crianças em termos sociais, afetivos, cognitivos e motores. Além disso, diante da realidade 

de restrições que ainda vivemos, a prática das atividades em espaços abertos tem sido 

uma prioridade. 

As hortas misturam pedagogia e consciência ambiental, cultivo, inclusão e consumo de 

alimentação saudável, tudo isso em um só espaço, incentivando as boas práticas na 

continuidade de seus cuidados. 

Retomado em maio deste ano, com a volta das atividades presenciais nas unidades 

escolares, as hortas foram desenvolvidas, preparadas, semeadas e agora realizam suas 

primeiras colheitas de verduras, legumes e temperos. Itens como tomate, alface, rabanete, 

salsa, cebolinha, coentro, entre outros, foram colhidos pelos alunos durante práticas 

pedagógicas e utilizados no preparo de refeições nas unidades. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, que recebeu de presente hortaliças colhidas pelos 

alunos, comentou sobre a importância do projeto e os diversos aspectos pedagógicos que 

podem ser desenvolvidos através das hortas. “O cultivo das hortas no ambiente escolar 

ajuda a transformar o pensamento e atitude das crianças sobre os hábitos alimentares. 

Além de estimular a produção e consumo de alimentos naturais, traz aos alunos atividades 

ligadas à culinária na escola, troca de conhecimentos e inserção de assuntos como a 

economia doméstica, além outras atividades ligadas às aulas de empreendedorismo”, 

explicou. 

Ao todo, mais de 30 unidades escolares do município já receberam a visita da equipe do 

projeto nos últimos meses. 



 

 
 

A responsável pelo projeto Horta Educativa na Secretaria de Educação, Mayara Peixoto, 

informou que durante a visita operacional são executados trabalhos de limpeza dos 

espaços da horta, preparação de terra, além de orientações técnicas e avaliação dos 

espaços. Ela explicou que é preciso prever o tamanho das crianças que vão utilizar o 

espaço, por exemplo. Elas precisam alcançar o canteiro em sua totalidade – tanto em 

altura, quanto em comprimento. Como parte do projeto, também fornecemos para as 

unidades, kits de ferramentas e insumos, como terra, adubo. 

Ela ainda comentou que a orientação é para que as escolas se organizem para realização 

da manutenção dos espaços, buscando estabelecer uma rede de cooperação junto aos 

pais 

e comunidade local. 

Oficina em parceria com a Petrobras 

A Petrobras, em parceria com a Secretaria de Educação de Caraguatatuba, promoveu na 

noite desta quarta-feira (7), a 2ª oficina de capacitação do Projeto Horta Educativa – 

Caraguatatuba. Com o tema ‘Horta Vertical’ a oficina foi realizada virtualmente para um 

grupo de 12 participantes. 

Iniciado no mês de setembro, o projeto visa sensibilizar a comunidade escolar sobre a 

importância das hortas para as questões nutricionais, alimentares e de meio ambiente. Até 

setembro de 2023, serão realizadas outras oito capacitações sobre temas como 

compostagem, alimentos orgânicos, temperos naturais e empreendedorismo. 

O Programa de Educação Ambiental (PEA), executado pela Petrobras, é uma medida 

mitigadora exigida pelo IBAMA no licenciamento ambiental das atividades de operação da 

Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA) e do trecho terrestre do gasoduto 

Gasmex, em Caraguatatuba. 
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Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado 

da Padroeira do Brasil 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nas próximas segunda e terça-feira (11 

e 12/10), em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida e das compensações de 

jornadas previstas no Calendário Municipal de 2021. Algumas secretarias municipais 

seguem com serviços de plantão no feriado prolongado, incluindo a Secretaria da Fazenda 

com o atendimento da anistia nesta segunda-feira, no Paço Municipal. O expediente nas 

repartições públicas retorna na quarta-feira (13), a partir das 9h. 

A Secretaria da Fazenda promove o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – 

LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11), das 9h às 14h, na Área de Dívida 

Ativa (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que não podem ir ao Paço Municipal 

durante a semana, têm a oportunidade de pagar seus débitos municipais tributários e não 

tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 

24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas. 

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

monitoram as vias do município do sábado a terça-feira (9 a 12), das 8h à meia-noite, com 

possibilidade de extensão do turno até às 2h. A população pode fazer denúncias, 

reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no telefone 0800 778 8080. A 

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

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) mantém as equipes das Áreas de Limpeza 

Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, Manutenção e Reparos estarão 

executando atividades previamente agendadas. A coleta de lixo funciona normalmente, 

conforme o cronograma. 

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração continua com as rondas nos 

prédios públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-

8176. 

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda confere se os estabelecimentos 

possuem o alvará de funcionamento, entre outras exigências legais. Para não terem as 

mercadorias apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em 

mãos. Protocolos não são aceitos pelos fiscais do Comércio. A venda de produtos em 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf


 

 
 

desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a atividade 

também será fiscalizada com rigor. 

Os fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo fazem novas inspeções e acompanham 

procedimentos já em andamento, checam denúncias de perturbação do sossego, horário 

de funcionamento dos estabelecimentos, capacidade de ocupação de templos religiosos e 

nos comércios. 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde vistoria a aglomeração de pessoas nos 

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. Eventos com 

pista de dança seguem proibidos. As Fiscalizações do Comércio, Posturas e da Vigilância 

Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do 

Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao cumprimento das restrições do Plano SP 

e do Decreto Municipal 1.500/2021. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (de segunda a sexta, das 8h às 18h) ou 190, 

da Polícia Militar. Para falar com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 

3897-8800, no horário de expediente, ou utilize o aplicativo Caraguatatuba 156 disponível 

para download no ‘Play Store’ do celular, além do 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Plantão Social 

O plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

violência, após o boletim de ocorrência (BO); idosos em situação de violência; famílias em 

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional.  O serviço funciona a partir das 18h até 8h, de segunda a sexta, e 24h aos 

finais de semana e feriados, pelo número (12) 99651-6185. 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que deseja ajudar 

deve entrar em contato no telefone de plantão (12) 99654-9439 (Abordagem), na segunda 

e na terça-feira (11 e 12/10), das 18h às 21h. Nos demais dias e em outros que os 

feriados não coincidam com segundas e terças-feiras, o telefone é o (12) 3600-2962 

(Instituto Restitui), das 15h às 21h.  Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de 

vandalismo ou qualquer tipo de violência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia 

Militar no telefone 190. 

O auxílio funerário pode ser requisitado no Plantão Alcançável, de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 8h; e 24h aos sábados, domingos e feriados pelo telefone (12) 99750-8038. 

Esse benefício, previsto na Lei Municipal nº 470/1995 e Decretos Municipais 1.393/2021 

e 1.426/2021, é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo, 

ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com 

as despesas referentes ao funeral do ente. O auxílio funerário dispõe dos serviços urna 

mortuária (caixão) e sepultamento e velório. Para o caso do traslado do corpo, ele ocorrerá 

(tem limite de 200 km), desde que o falecido seja morador de Caraguatatuba e esteja 

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

O Conselho Tutelar funciona aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos em 

regime de plantão de 24h pelo telefone: (12) 99723-6758. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/08/Edital_606.pdf
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

Transporte da Saúde e SAMU 

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde segue com as viagens previamente 

agendadas dos pacientes para tratamentos em outros municípios. Os moradores de 

Caraguatatuba internados em outras cidades, após a alta médica, devem adotar o 

procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre em contato com Setor de 

Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone (12) 3897-9770 para a remoção deles 

para a casa. 

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

quatro Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre as regiões do Centro, Centro-Norte, 

Centro-Sul, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte avançado que cobre a cidade inteira. 

O telefone é o 192. 

Poupatempo 

O Poupatempo promove um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de 

identidade durante os sábados de outubro (9, 16, 23 e 30/10), das 13h às 17h, mediante 

agendamento prévio nas quintas-feiras do mês, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Na segunda-feira (11), o Poupatempo de Caraguatatuba 

funciona das 9h às 17h. O prédio fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à 

Escola Estadual Colônia dos Pescadores). A ação é exclusiva para emissão do RG. 

Tamoios 

A Concessionária Tamoios realiza a partir de sexta-feira (8) a operação especial para o 

Feriado de Nossa Senhora Aparecida. A Operação Descida será montada no trecho de 

serra, liberando duas pistas sentido litoral e u pista sentido São José dos Campos visando 

garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao Litoral Norte. Para atender ao 

movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com duas 

pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. 

As obras do trecho de serra serão suspensas nesta sexta-feira (8) e podem ser retomadas 

a partir das 13h de quarta-feira (13), condicionadas ao fluxo de tráfego na região. O 

calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no 

link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes 

Telefones Úteis 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – 0800 778 8080 

Fiscalização de Posturas – (12) 99648-5103 (diurno), (12) 99648-7914 (noturno) e (12) 

99648 – 8117 (dia e noite) 

Fiscalização do Comércio – (12) 99653 –7268 

Setor de Transporte da Secretaria de Saúde – (12) 3897-9770 

Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração – (12) 3897-8176 

Defesa Civil – 199 

SAMU – 192 

Corpo de Bombeiros – 193 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes


 

 
 

Plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) – (12) 99651-

6185 

Plantão da População em Situação de Rua – (12) 99654-9439 (de segunda a terça-feira, 

das 18h às 21h/ Demais dias – (12) 3600-2962, das 15h às 21h 

Plantão Alcançável (auxílio funerário) – (12) 99750-8038 

Conselho Tutelar – (12) 99723-6758 

Polícia Militar – 190 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Primavera – (12) 3897-2112/ (12) 3897-

2113 

UPA Sul (Perequê-Mirim) – (12) 3886-3880 

Hospital Regional (12) – 3887-1075 

Fort Nort Desenvolvimento Ambiental e Urbano (Coleta de Lixo) – (12) 3883 -7667 

Concessionária Caraguá Luz S/A Iluminação Pública – 0800 774 1777 

Sabesp (Emergências) – 0800 055 0195 ou 195 (Interior e Litoral)/ Pessoas com 

deficiência auditiva ou de fala: 0800 016 0195 

Centro de Controle de Operações da Concessionária Tamoios – 0800 545 0000/ 

Internet: site www.concessionariatamoios.com.br, Twitter @Tamoios099 e App Tamoios 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP – 0800 055 5510/ Twitter @_dersp 

Travessias (Balsa) – 0800 77 33 711 
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Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado 

da Padroeira do Brasil 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nas próximas segunda e terça-feira (11 

e 12/10), em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida e das compensações de 

jornadas previstas no Calendário Municipal de 2021. Algumas secretarias municipais 

seguem com serviços de plantão no feriado prolongado, incluindo a Secretaria da Fazenda 

com o atendimento da anistia nesta segunda-feira, no Paço Municipal. O expediente nas 

repartições públicas retorna na quarta-feira (13), a partir das 9h. 

A Secretaria da Fazenda promove o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – 

LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11), das 9h às 14h, na Área de Dívida 

Ativa (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que não podem ir ao Paço Municipal 

durante a semana, têm a oportunidade de pagar seus débitos municipais tributários e não 

tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 

24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas. 

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

monitoram as vias do município do sábado a terça-feira (9 a 12), das 8h à meia-noite, com 

possibilidade de extensão do turno até às 2h. A população pode fazer denúncias, 

reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no telefone 0800 778 8080. A 

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

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) mantém as equipes das Áreas de Limpeza 

Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, Manutenção e Reparos estarão 

executando atividades previamente agendadas. A coleta de lixo funciona normalmente, 

conforme o cronograma.  

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração continua com as rondas nos 

prédios públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-

8176.  

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda confere se os estabelecimentos 

possuem o alvará de funcionamento, entre outras exigências legais. Para não terem as 

mercadorias apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em 

mãos. Protocolos não são aceitos pelos fiscais do Comércio. A venda de produtos em 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf


 

 
 

desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a atividade 

também será fiscalizada com rigor. 

Os fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo fazem novas inspeções e acompanham 

procedimentos já em andamento, checam denúncias de perturbação do sossego, horário 

de funcionamento dos estabelecimentos, capacidade de ocupação de templos religiosos e 

nos comércios. 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde vistoria a aglomeração de pessoas nos 

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. Eventos com 

pista de dança seguem proibidos. As Fiscalizações do Comércio, Posturas e da Vigilância 

Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do 

Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao cumprimento das restrições do Plano SP 

e do Decreto Municipal 1.500/2021.    

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (de segunda a sexta, das 8h às 18h) ou 190, 

da Polícia Militar. Para falar com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 

3897-8800, no horário de expediente, ou utilize o aplicativo Caraguatatuba 156 disponível 

para download no ‘Play Store’ do celular, além do 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Plantão Social 

O plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

violência, após o boletim de ocorrência (BO); idosos em situação de violência; famílias em 

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional.  O serviço funciona a partir das 18h até 8h, de segunda a sexta, e 24h aos 

finais de semana e feriados, pelo número (12) 99651-6185. 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que deseja ajudar 

deve entrar em contato no telefone de plantão (12) 99654-9439 (Abordagem), na segunda 

e na terça-feira (11 e 12/10), das 18h às 21h. Nos demais dias e em outros que os 

feriados não coincidam com segundas e terças-feiras, o telefone é o (12) 3600-2962 

(Instituto Restitui), das 15h às 21h.  Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de 

vandalismo ou qualquer tipo de violência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia 

Militar no telefone 190. 

O auxílio funerário pode ser requisitado no Plantão Alcançável, de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 8h; e 24h aos sábados, domingos e feriados pelo telefone (12) 99750-8038. 

Esse benefício, previsto na Lei Municipal nº 470/1995 e Decretos Municipais 1.393/2021 

e 1.426/2021, é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo, 

ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com 

as despesas referentes ao funeral do ente. O auxílio funerário dispõe dos serviços urna 

mortuária (caixão) e sepultamento e velório. Para o caso do traslado do corpo, ele ocorrerá 

(tem limite de 200 km), desde que o falecido seja morador de Caraguatatuba e esteja 

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

O Conselho Tutelar funciona aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos em 

regime de plantão de 24h pelo telefone: (12) 99723-6758. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/08/Edital_606.pdf
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

Transporte da Saúde e SAMU 

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde segue com as viagens previamente 

agendadas dos pacientes para tratamentos em outros municípios. Os moradores de 

Caraguatatuba internados em outras cidades, após a alta médica, devem adotar o 

procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre em contato com Setor de 

Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone (12) 3897-9770 para a remoção deles 

para a casa. 

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

quatro Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre as regiões do Centro, Centro-Norte, 

Centro-Sul, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte avançado que cobre a cidade inteira. 

O telefone é o 192. 

Poupatempo 

O Poupatempo promove um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de 

identidade durante os sábados de outubro (9, 16, 23 e 30/10), das 13h às 17h, mediante 

agendamento prévio nas quintas-feiras do mês, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Na segunda-feira (11), o Poupatempo de Caraguatatuba 

funciona das 9h às 17h. O prédio fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à 

Escola Estadual Colônia dos Pescadores). A ação é exclusiva para emissão do RG. 

Tamoios 

A Concessionária Tamoios realiza a partir de sexta-feira (8) a operação especial para o 

Feriado de Nossa Senhora Aparecida. A Operação Descida será montada no trecho de 

serra, liberando duas pistas sentido litoral e u pista sentido São José dos Campos visando 

garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao Litoral Norte. Para atender ao 

movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com duas 

pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. 

As obras do trecho de serra serão suspensas nesta sexta-feira (8) e podem ser retomadas 

a partir das 13h de quarta-feira (13), condicionadas ao fluxo de tráfego na região. O 

calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no 

link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes 

 Telefones Úteis 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – 0800 778 8080  

Fiscalização de Posturas – (12) 99648-5103 (diurno), (12) 99648-7914 (noturno) e (12) 

99648 – 8117 (dia e noite) 

Fiscalização do Comércio – (12) 99653 –7268 

Setor de Transporte da Secretaria de Saúde – (12) 3897-9770 

Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração – (12) 3897-8176 

Defesa Civil – 199 

SAMU – 192 

Corpo de Bombeiros – 193 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes


 

 
 

Plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) – (12) 99651-

6185 

Plantão da População em Situação de Rua – (12) 99654-9439 (de segunda a terça-feira, 

das 18h às 21h/ Demais dias – (12) 3600-2962, das 15h às 21h 

Plantão Alcançável (auxílio funerário) – (12) 99750-8038 

Conselho Tutelar – (12) 99723-6758 

Polícia Militar – 190 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Primavera – (12) 3897-2112/ (12) 3897-

2113 

UPA Sul (Perequê-Mirim) – (12) 3886-3880 

Hospital Regional (12) – 3887-1075 

Fort Nort Desenvolvimento Ambiental e Urbano (Coleta de Lixo) – (12) 3883 -7667 

Concessionária Caraguá Luz S/A Iluminação Pública – 0800 774 1777 

Sabesp (Emergências) – 0800 055 0195 ou 195 (Interior e Litoral)/ Pessoas com 

deficiência auditiva ou de fala: 0800 016 0195   

Centro de Controle de Operações da Concessionária Tamoios – 0800 545 0000/ 

Internet: site www.concessionariatamoios.com.br, Twitter @Tamoios099 e App Tamoios 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP – 0800 055 5510/ Twitter @_dersp 

Travessias (Balsa) – 0800 77 33 711 
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Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba disponibiliza 

calçados para pessoas com deficiência 

 

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso (Sepedi), está doando tênis com uma só peça para pessoas 

amputadas. 

No equipamento, há 18 disponíveis para doação. Para o pé esquerdo são cinco: número 

36, um pé; número 41, um pé; e número 42, três. Pé direito: 36, dois; 37, dois; 38, três; 

40, dois; 41, um; e 42, dois. 

De acordo com o secretário da Sepedi, Amauri Toledo, muita gente não sabe que esse 

calçado avulso pode fazer diferença para alguém. “Nossa ideia é de estabelecermos uma 

rede de contatos entre o comércio de calçados, o Fundo Social e a Sepedi, de forma a 

sensibilizar as pessoas em relação à essa demanda”, ressalta Toledo. 

A fonoaudióloga Paula Hiromi Kavadi, responsável pelo setor de Atendimento e 

Planejamento da Sepedi, disse que essa iniciativa vai ao encontro de um segmento da 

população que se beneficiará com essa iniciativa. “É uma oportunidade de adquirir um 

calçado não tendo que comprar o par, quando a pessoa somente utiliza um. E muitas 

pessoas também não sabem que podem ajudar doando esse calçado que sobra”, destaca. 

Quem tiver interesse na doação e quem precisar desse calçado poderá procurar o Fundo 

Social de Solidariedade, na Rua José Damazo dos Santos, 39, Centro, das 8h às 17h. 
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Aguilar Junior anuncia Mutirão de Emprego durante treinamento 

preparatório para processo seletivo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), 

realizou na manhã desta quinta-feira (7), treinamento preparatório para vagas de emprego. 

Ainda há vagas para turma das 19h. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, reforçou a importância de se preparar para os processos 

seletivos, ainda mais neste momento de retomada econômica, onde muitas vagas de 

emprego serão abertas para população. 

O prefeito Aguilar Junior parabenizou o trabalho do PAT, sempre buscando possibilidades 

para que a população se qualifique e tenha mais oportunidades de emprego. Ainda 

reforçou aos participantes a importância de sempre fazer o melhor, seja dentro ou fora do 

ambiente do trabalho. “Busquem ser o melhor todos os dias, façam mais que o combinado 

e sempre estejam preparados para as oportunidades que a vida proporciona”. 

Diante do momento de crescimento econômico do município, Aguilar Junior ainda ressaltou 

as diversas oportunidades que irão surgir nas áreas de turismo com a alta temporada, 

retomada das obras dos Contornos da Tamoios ou até mesmo futuras vagas do Hospital 

Regional. “A economia está girando e vocês precisam estar preparados para as vagas que 

estão surgindo”, disse. 

Na ocasião, o prefeito anunciou o Mutirão de Emprego, que será realizado nos dias 4 e 5 

de novembro. Em breve, a Prefeitura de Caraguatatuba irá divulgar as informações 

completas. 

O treinamento foi conduzido pelo recrutador Raphael Rezende, que abordou sobre as 

crenças limitantes que as pessoas usam para desistir de alguma oportunidade, como 

idade, capacidade, concorrência, falta de experiência, entre outras. Ele também falou 

sobre comportamentos durante uma entrevista e elaboração de currículos, dando 

exemplos do que deve ou não fazer. 

Raphael faz um alerta: “não importa se você está começando agora. O que importa é seu 

desejo de mudar, de aprender, principalmente de conhecer suas habilidades 

comportamentais, que são mais valorizadas do que as técnicas. Se autoconhecer, para 



 

 
 

saber o que você quer e ter sempre a vontade de aprender. De querer aprender todos os 

dias, se manter atualizado no mercado. A carreira é sua, você precisa cuidar dela”, destaca 

o recrutador. 

A estudante do curso técnico de Dietética e Nutrição, Tatiane Toledo, está desempregada e 

procurou a palestra para entender mais sobre elaboração de currículo e aprender a perder 

o medo de entrevistas. “Foi bem esclarecedora. Como busco um estágio na área, vai ser 

importante, pois a partir de agora minha forma de abordagem será diferente”, disse. 

Na parte da manhã participaram 289 pessoas entre população que fez inscrição pelo PAT, 

estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba e os jovens da Guarda Mirim. Quem quiser 

participar da turma da noite pode se dirigir ao Teatro Mario Covas, às 19h. 
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Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado da 

Padroeira do Brasil 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nas próximas segunda e terça-feira (11 

e 12/10), em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida e das compensações de 

jornadas previstas no Calendário Municipal de 2021. Algumas secretarias municipais 

seguem com serviços de plantão no feriado prolongado, incluindo a Secretaria da Fazenda 

com o atendimento da anistia nesta segunda-feira, no Paço Municipal. O expediente nas 

repartições públicas retorna na quarta-feira (13), a partir das 9h. 

A Secretaria da Fazenda promove o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – 

LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11), das 9h às 14h, na Área de Dívida 

Ativa (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que não podem ir ao Paço Municipal 

durante a semana, têm a oportunidade de pagar seus débitos municipais tributários e não 

tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 

24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas. 

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

monitoram as vias do município do sábado a terça-feira (9 a 12), das 8h à meia-noite, com 

possibilidade de extensão do turno até às 2h. A população pode fazer denúncias, 

reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no telefone 0800 778 8080. A 

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

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) mantém as equipes das Áreas de Limpeza 

Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, Manutenção e Reparos estarão 

executando atividades previamente agendadas. A coleta de lixo funciona normalmente, 

conforme o cronograma. 

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração continua com as rondas nos 

prédios públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-

8176. 

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda confere se os estabelecimentos 

possuem o alvará de funcionamento, entre outras exigências legais. Para não terem as 

mercadorias apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf


 

 
 

mãos. Protocolos não são aceitos pelos fiscais do Comércio. A venda de produtos em 

desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a atividade 

também será fiscalizada com rigor. 

Os fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo fazem novas inspeções e acompanham 

procedimentos já em andamento, checam denúncias de perturbação do sossego, horário 

de funcionamento dos estabelecimentos, capacidade de ocupação de templos religiosos e 

nos comércios. 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde vistoria a aglomeração de pessoas nos 

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. Eventos com 

pista de dança seguem proibidos. As Fiscalizações do Comércio, Posturas e da Vigilância 

Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do 

Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao cumprimento das restrições do Plano SP 

e do Decreto Municipal 1.500/2021. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (de segunda a sexta, das 8h às 18h) ou 190, 

da Polícia Militar. Para falar com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 

3897-8800, no horário de expediente, ou utilize o aplicativo Caraguatatuba 156 disponível 

para download no ‘Play Store’ do celular, além do 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Plantão Social 

O plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

violência, após o boletim de ocorrência (BO); idosos em situação de violência; famílias em 

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional.  O serviço funciona a partir das 18h até 8h, de segunda a sexta, e 24h aos 

finais de semana e feriados, pelo número (12) 99651-6185. 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que deseja ajudar 

deve entrar em contato no telefone de plantão (12) 99654-9439 (Abordagem), na segunda 

e na terça-feira (11 e 12/10), das 18h às 21h. Nos demais dias e em outros que os 

feriados não coincidam com segundas e terças-feiras, o telefone é o (12) 3600-2962 

(Instituto Restitui), das 15h às 21h.  Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de 

vandalismo ou qualquer tipo de violência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia 

Militar no telefone 190. 

O auxílio funerário pode ser requisitado no Plantão Alcançável, de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 8h; e 24h aos sábados, domingos e feriados pelo telefone (12) 99750-8038. 

Esse benefício, previsto na Lei Municipal nº 470/1995 e Decretos Municipais 1.393/2021 

e 1.426/2021, é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo, 

ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com 

as despesas referentes ao funeral do ente. O auxílio funerário dispõe dos serviços urna 

mortuária (caixão) e sepultamento e velório. Para o caso do traslado do corpo, ele ocorrerá 

(tem limite de 200 km), desde que o falecido seja morador de Caraguatatuba e esteja 

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/08/Edital_606.pdf
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

O Conselho Tutelar funciona aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos em 

regime de plantão de 24h pelo telefone: (12) 99723-6758. 

Transporte da Saúde e SAMU 

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde segue com as viagens previamente 

agendadas dos pacientes para tratamentos em outros municípios. Os moradores de 

Caraguatatuba internados em outras cidades, após a alta médica, devem adotar o 

procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre em contato com Setor de 

Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone (12) 3897-9770 para a remoção deles 

para a casa. 

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

quatro Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre as regiões do Centro, Centro-Norte, 

Centro-Sul, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte avançado que cobre a cidade inteira. 

O telefone é o 192. 

Poupatempo 

O Poupatempo promove um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de 

identidade durante os sábados de outubro (9, 16, 23 e 30/10), das 13h às 17h, mediante 

agendamento prévio nas quintas-feiras do mês, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Na segunda-feira (11), o Poupatempo de Caraguatatuba 

funciona das 9h às 17h. O prédio fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à 

Escola Estadual Colônia dos Pescadores). A ação é exclusiva para emissão do RG. 

Tamoios 

A Concessionária Tamoios realiza a partir de sexta-feira (8) a operação especial para o 

Feriado de Nossa Senhora Aparecida. A Operação Descida será montada no trecho de 

serra, liberando duas pistas sentido litoral e u pista sentido São José dos Campos visando 

garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao Litoral Norte. Para atender ao 

movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com duas 

pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. 

As obras do trecho de serra serão suspensas nesta sexta-feira (8) e podem ser retomadas 

a partir das 13h de quarta-feira (13), condicionadas ao fluxo de tráfego na região. O 

calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no 

link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes 

Telefones Úteis 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – 0800 778 8080 

Fiscalização de Posturas – (12) 99648-5103 (diurno), (12) 99648-7914 (noturno) e (12) 

99648 – 8117 (dia e noite) 

Fiscalização do Comércio – (12) 99653 –7268 

Setor de Transporte da Secretaria de Saúde – (12) 3897-9770 

Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração – (12) 3897-8176 

Defesa Civil – 199 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes


 

 
 

SAMU – 192 

Corpo de Bombeiros – 193 

Plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) – (12) 99651-

6185 

Plantão da População em Situação de Rua – (12) 99654-9439 (de segunda a terça-feira, 

das 18h às 21h/ Demais dias – (12) 3600-2962, das 15h às 21h 

Plantão Alcançável (auxílio funerário) – (12) 99750-8038 

Conselho Tutelar – (12) 99723-6758 

Polícia Militar – 190 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Primavera – (12) 3897-2112/ (12) 3897-

2113 

UPA Sul (Perequê-Mirim) – (12) 3886-3880 

Hospital Regional (12) – 3887-1075 

Fort Nort Desenvolvimento Ambiental e Urbano (Coleta de Lixo) – (12) 3883 -7667 

Concessionária Caraguá Luz S/A Iluminação Pública – 0800 774 1777 

Sabesp (Emergências) – 0800 055 0195 ou 195 (Interior e Litoral)/ Pessoas com 

deficiência auditiva ou de fala: 0800 016 0195 

Centro de Controle de Operações da Concessionária Tamoios – 0800 545 0000/ 

Internet: site www.concessionariatamoios.com.br, Twitter @Tamoios099 e App Tamoios 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP – 0800 055 5510/ Twitter @_dersp 

Travessias (Balsa) – 0800 77 33 711 
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CARAGUÁ REALIZA PLANTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 

FISCAL. 

 

(Da Redação) A Prefeitura de Caraguatatuba realiza o plantão do Programa de 

Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11/10), das 

9h às 14h, na Área de Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda (Guichê 2), no Centro. O 

REFIS oferece a chance dos contribuintes pagar seus débitos municipais tributários e não 

tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 

24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas. Quem solicitar o 

REFIS aguarda a chamada da senha em uma estrutura preparada pela Prefeitura de 

Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de lugar na fila, atendimento 

preferencial e normal, em frente ao Paço Municipal. É permitida somente a entrada do 

responsável por requerer a anistia, observando os protocolos sanitários para evitar a 

proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o ingresso autorizado nos casos especiais, 

em que a sua ajuda seja comprovadamente indispensável. De acordo com o prefeito 

Aguilar Junior, o período inicial de vigência da Lei Complementar 82/2021, de 2 a 31 de 

agosto, e de aplicação dos benefícios dela se mostrou insuficiente para o atendimento de 

todos os munícipes interessados em regularizar suas pendências com a Prefeitura, levando 

em conta, inclusive, os efeitos da pandemia. Os descontos variam conforme a forma de 

pagamento escolhida pelo cidadão, cota única ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício 

da anistia será concedido após requerimento do interessado, isento de taxas e 

emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do valor de juros e multa nos 

pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para quem optar pelo pagamento 

em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais; desconto de 70% de juros e 

multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas e iguais; desconto de 50% 

do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12 parcelas mensais 

consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de mora e multas se o 

pagamento for feito em até 24 vezes iguais. 
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ATIVIDADE DELEGADA PRENDE HOMEM POR TRÁFICO NO RIO DO 

OURO. 

 

(Da Redação) Policiais militares em atividade delegada prenderam, na tarde de quarta-feira 

(6/10), um homem por tráfico de drogas no Rio do Ouro, em Caraguatatuba. O indivíduo de 

31 anos estava com três porções de cocaína, mas contou que havia mais drogas 

enterradas em um terreno. No local apontado foram encontradas 60 porções de cocaína, 

nove porções de maconha, 22 pinos com pedra de crack e R$ 270. O homem foi levado 

para a Delegacia de Caraguá e permaneceu à disposição da justiça. 
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“ESQUENTA CARAGUÁ” AGITA A CIDADE NESTE FINAL DE SEMANA. 

 

(Da Redação) A Praça Ton Ferreira, no Centro de Caraguatatuba, vai ferver com a 

realização do evento esportivo ‘Esquenta Caraguá’, nos dias 9 e 10 de outubro. Os dois 

dias de competição prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das modalidades de 

Futevôlei, Basquete 3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de várias regiões 

do Estado de São Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do município. As 

competições e o evento são uma realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação. Os jogos estão marcados para começarem a partir 

das 8h nos dois dias. “É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, 

seguindo todos os protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para 

este momento e tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na 

economia e eventos organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, 

Aguilar Junior. Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do 

Futevôlei prometem ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, 

para a inauguração do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da 

Praça do Centro. De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão 

cinco quadras para disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. Agora 

modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na cidade, 

principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário nacional. No 

‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três categorias: sub-

18, adulto feminino e adulto masculino. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 

98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada atleta deverá doar um pacote de leite em pó no 

ato da inscrição que será entregue para o Fundo Social de Caraguatatuba. O skate se 

tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em Caraguatatuba não é 

diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de outubro e apenas crianças 

de até 15 anos poderão participar. Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais 

ou responsáveis. Serviço: Esquenta Caraguá. Local: Praça Ton Ferreira, Centro – 

Caraguatatuba. Data: 9 e 10 de outubro. Horário: A partir das 8hs. 
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‘ESQUENTA CARAGUÁ’ AGITA CIDADE NOS DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO 

 

A Praça Ton Ferreira, no Centro de Caraguatatuba, vai ferver com a realização do evento 

esportivo ‘Esquenta Caraguá’, nos dias 9 e 10 de outubro. Os dois dias de competição 

prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das modalidades de Futevôlei, Basquete 

3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de várias regiões do Estado de São 

Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do município. 

As competições e o evento são uma realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação. Os jogos estão marcados para começarem a partir 

das 8h nos dois dias. 

“É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, seguindo todos os 

protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para este momento e 

tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na economia e eventos 

organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’, 

ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do 

esporte e defesa pessoal para mulheres. 

“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades 

olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e 

seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo. 

Futevôlei 

Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem 

ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração 

do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro. 

De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para 

disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. 

“Futevôlei é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e 

vejo com esse evento a oportunidade de estar movimentando o turismo local, pois muitos 



 

 
 

atletas de fora do município vem participar estimulando a retomada esportiva de uma 

forma geral”, explica Thiago Camilo. 

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte 

e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos 

participantes sejam de fora da cidade. 

“Muito importante uma pessoa como o Thiago Camilo interessado em colaborar em nossa 

retomada esportiva e esse evento tem tudo para ser um sucesso”, comenta o secretário de 

Esporte. 

O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro 

(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no 

dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser 

realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo 

(12) 99705-0895. 

Basquete 3×3 

Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na 

cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário 

nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três 

categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino. 

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada 

atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o 

Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100 

inscritos. 

Skate 

O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em 

Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de 

outubro e apenas crianças de até 15 anos poderão participar. 

Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura 

da autorização de participação e a competição será dividida entre a categoria masculina e 

femina. 

Serviço 

Esquenta Caraguá 

Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba 

Data: 9 e 10 de outubro 

Horário: A partir das 8h 
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Aguilar Junior vistoria obras de coleta e tratamento de esgoto da 

Sabesp no Rio do Ouro 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, vistoriou nesta semana as obras de extensão 

de coleta e tratamento de esgoto na Rua Benedito José Barbosa, do bairro Rio do Ouro, 

região Sul de Caraguatatuba. “Com esse prolongamento, vamos atender mais de 120 

famílias do Rio do Ouro. Investir em saneamento básico é investir na qualidade de vida da 

população, aumentando assim a dignidade dos moradores e a saúde pública”, pontuou 

Aguilar Junior. 

O empreendimento é realizado pela Sabesp. A obra deve impactar cerca de 120 famílias 

do bairro Rio do Ouro. O investimento é de cerca de R$ 500 mil. 

Além da rua citada anteriormente, a rua Francisco Edson Guedes Saraiva também 

receberá o assentamento. De acordo com o projeto, a extensão prevê adição de 504 

metros de rede coletora de esgoto e deve ser concluída nos próximos dois meses. Próximo 

das duas vias está localizada a rede elevatória de esgoto do bairro. 

Para Daniela dos Santos Bittencourt, que mora no bairro Rio do Ouro há mais de 20 anos, 

a obras é a realização de um sonho. “Por anos lutamos e reinvidicamos uma rede coletora 

de esgoto na nossa rua. Quero agradecer de coração o prefeito Aguilar Junior e a Sabesp. É 

um presente imensurável que vai contribuir muito para nossa saúde e dia a dia”, disse. 

Está é a segunda rede coletora construída no Rio do Ouro em um ano. Em 2020, a Sabesp 

junto ao prefeito Aguilar Junior entregaram na rua Augusto Vieira de Oliveira um 

empreendimento que impactou a vida de 40 famílias. Na ocasião, foi entregue 464 metros 

de rede coletora, abrangendo quase 200 pessoas. 

A visita técnica foi acompanhada por Pedro Rogério de Almeida Veiga gerente da Sabesp 

em Caraguatatuba, que salientou a importância da obra para a região. “As duas ruas não 

faziam parte da nossa rede coletora. Nossa expectativa é terminar o mais rápido possível o 

empreendimento, para dar aos moradores uma maior qualidade de vida”, explica. 

A visita teve a presença ainda do Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, 

vereador Tato Aguilar, e do vereador Marcos Kinkas.  A expectativa das próximas semanas 

é que a Sabesp inicia outras obras em diferentes bairros da cidade. 
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Policiais militares em atividade delegada prendem homem por tráfico 

no Rio do Ouro 

 

Policiais militares em atividade delegada prenderam, na tarde de quarta-feira (7/10), um 

homem por tráfico de drogas no Rio do Ouro, em Caraguatatuba. O indivíduo de 31 anos 

estava com três porções de cocaína, mas contou que havia mais drogas enterradas em um 

terreno. 

No local apontado foram encontradas 60 porções de cocaína, nove porções de maconha, 

22 pinos com pedra de crack e R$ 270. O homem foi levado para a Delegacia de Caraguá 

e permaneceu à disposição da justiça. 
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Procon de Caraguatatuba orienta consumidores para compra de 

presentes do Dia das Crianças 

 

O Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro em conjunto com Dia de Nossa 

Senhora Aparecida, é a antepenúltima data importante para o comércio antes da “Black 

Friday” (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), incorporada ao 

mercado brasileiro, e do Natal. Comerciantes do setor em Caraguatatuba aguardam, com 

expectativa, o crescimento das vendas nos dias que antecedem a data na próxima terça-

feira. 

Preocupado com esta questão, o diretor do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba, Aliex 

Moreira,  fornece algumas recomendações que podem evitar aborrecimentos posteriores 

com os presentes comprados para a garotada. 

“A primeira recomendação é para que antes de comprar um brinquedo, pesquisar preço, 

forma de pagamento e taxas de juros cuidadosamente. Existe muita variação de um 

estabelecimento para outro. O consumidor não deve se deixar enganar com as ilustrações 

estampadas na embalagem e ler todas as informações sobre o brinquedo, inclusive o 

manual de instruções, que precisa vir em português para facilitar a compreensão”, explica. 

O consumidor precisa observar na embalagem do produto os seguintes itens: idade 

recomendada; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de 

montagem, de uso e eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for o caso; 

número de peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado de acordo com as normas 

técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão credenciado para testar sua 

qualidade. 

O diretor chama atenção para os efeitos da Lei Estadual nº 81.24/1992, que obriga os 

fornecedores a manterem amostras sem lacre dos produtos à venda, para exame do 

consumidor “Ao efetuar a compra, os pais devem exigir sempre a nota, cupom fiscal ou 

tíquete de caixa. Estes documentos serão necessários, caso precise fazer valer seus 

direitos de consumidor” alerta. 

A política de troca do estabelecimento deve ser observada, já que, nas compras em lojas 

físicas não existem tal previsão no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), 

e algumas empresas só efetuam a troca do produto por liberalidade ou quando 



 

 
 

expressamente vinculada na nota de compra. “Neste caso, o Procon/SP orienta para que o 

consumidor solicite e faça constar esse direito na nota fiscal ou cupom de compra. É 

preciso certificar-se, ainda, que o produto que está comprando tem garantia de fábrica e o 

tempo dessa garantia, bem como se existe serviço autorizado credenciado no seu 

município. Quando não há esse direito de fábrica, é assegurada a garantia legal de 90 dias, 

necessitando ao consumidor apenas apresentar a nota fiscal”, revela Moreira. 

Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem um mês a partir do dia da 

reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem direito a: restituição 

do valor pago corrigido monetariamente, abatimento proporcional no preço ou substituição 

do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. “Fique atendo já 

que tudo que for anunciado tem que ser cumprido pelo estabelecimento. As compras 

realizadas fora do comércio (por telefone, em domicílio, catálogo ou internet), dão ao 

consumidor o direito de arrependimento no prazo de sete dias, contados da data da 

compra ou do recebimento do produto”, enfatiza. 

Em relação às compras online, o cliente deve conferir se o site da empresa existe de fato, 

conferindo CNPJ, endereço e telefone. “O consumidor precisa adotar os mesmos cuidados 

que indicamos para as lojas físicas, além de evitar sites com demandas em órgãos de 

defesa do consumidor. Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo 

certo. Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens com 

dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o orçamento”, 

ressalta o diretor do Procon de Caraguatatuba. “Desconfie de preço muito abaixo do 

praticado no mercado, não confie e não compartilhe links e informações dos quais não 

tenha certeza da origem”, conclui. 

Outras precauções para não cair em golpes durante as compras virtuais são: não forneça 

dados, senhas, códigos, etc; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro enviadas 

pelo WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher formulários que não estejam 

nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de dúvidas ou 

dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar; utilize antivírus no 

computador, tablet e smartphone; e confira sempre o endereço eletrônico do site, pois 

existem páginas falsas que utilizam o nome de grandes empresas e criam páginas com 

layout parecido com o das lojas originais, porém o endereço eletrônico do falso site leva o 

nome de empresa conhecida, mas com o final diferente. 

Reclamação 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online pelo e-

mail procon@caraguatatuba.sp.gov.br. Após entrar em contato com o Procon de 

Caraguatatuba, o cliente receberá um formulário para preencher com nome, documentos 

pessoais, endereço, descrição do problema e toda documentação pertinente à reclamação, 

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

mailto:procon@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov. 
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Prefeitura de Caraguá mantém diversos serviços de plantão no feriado 

da Padroeira do Brasil 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente nas próximas segunda e terça-feira (11 

e 12/10), em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida e das compensações de 

jornadas previstas no Calendário Municipal de 2021. Algumas secretarias municipais 

seguem com serviços de plantão no feriado prolongado, incluindo a Secretaria da Fazenda 

com o atendimento da anistia nesta segunda-feira, no Paço Municipal. O expediente nas 

repartições públicas retorna na quarta-feira (13), a partir das 9h. 

A Secretaria da Fazenda promove o plantão do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – 

LC 82/2021 – Anistia) na próxima segunda-feira (11), das 9h às 14h, na Área de Dívida 

Ativa (Guichê 2), no Centro. Moradores e veranistas que não podem ir ao Paço Municipal 

durante a semana, têm a oportunidade de pagar seus débitos municipais tributários e não 

tributários anteriores a 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 

24 vezes mensais, com anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas. 

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

monitoram as vias do município do sábado a terça-feira (9 a 12), das 8h à meia-noite, com 

possibilidade de extensão do turno até às 2h. A população pode fazer denúncias, 

reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no telefone 0800 778 8080. A 

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

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) mantém as equipes das Áreas de Limpeza 

Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, Manutenção e Reparos estarão 

executando atividades previamente agendadas. A coleta de lixo funciona normalmente, 

conforme o cronograma.  

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração continua com as rondas nos 

prédios públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-

8176.  

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda confere se os estabelecimentos 

possuem o alvará de funcionamento, entre outras exigências legais. Para não terem as 

mercadorias apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em 

mãos. Protocolos não são aceitos pelos fiscais do Comércio. A venda de produtos em 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf


 

 
 

desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a atividade 

também será fiscalizada com rigor. 

Os fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo fazem novas inspeções e acompanham 

procedimentos já em andamento, checam denúncias de perturbação do sossego, horário 

de funcionamento dos estabelecimentos, capacidade de ocupação de templos religiosos e 

nos comércios. 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde vistoria a aglomeração de pessoas nos 

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. Eventos com 

pista de dança seguem proibidos. As Fiscalizações do Comércio, Posturas e da Vigilância 

Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do 

Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao cumprimento das restrições do Plano SP 

e do Decreto Municipal 1.500/2021.    

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (de segunda a sexta, das 8h às 18h) ou 190, 

da Polícia Militar. Para falar com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 

3897-8800, no horário de expediente, ou utilize o aplicativo Caraguatatuba 156 disponível 

para download no ‘Play Store’ do celular, além do 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Plantão Social 

O plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

violência, após o boletim de ocorrência (BO); idosos em situação de violência; famílias em 

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional.  O serviço funciona a partir das 18h até 8h, de segunda a sexta, e 24h aos 

finais de semana e feriados, pelo número (12) 99651-6185. 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que deseja ajudar 

deve entrar em contato no telefone de plantão (12) 99654-9439 (Abordagem), na segunda 

e na terça-feira (11 e 12/10), das 18h às 21h. Nos demais dias e em outros que os 

feriados não coincidam com segundas e terças-feiras, o telefone é o (12) 3600-2962 

(Instituto Restitui), das 15h às 21h.  Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de 

vandalismo ou qualquer tipo de violência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia 

Militar no telefone 190. 

O auxílio funerário pode ser requisitado no Plantão Alcançável, de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 8h; e 24h aos sábados, domingos e feriados pelo telefone (12) 99750-8038. 

Esse benefício, previsto na Lei Municipal nº 470/1995 e Decretos Municipais 1.393/2021 

e 1.426/2021, é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo, 

ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com 

as despesas referentes ao funeral do ente. O auxílio funerário dispõe dos serviços urna 

mortuária (caixão) e sepultamento e velório. Para o caso do traslado do corpo, ele ocorrerá 

(tem limite de 200 km), desde que o falecido seja morador de Caraguatatuba e esteja 

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

O Conselho Tutelar funciona aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos em 

regime de plantão de 24h pelo telefone: (12) 99723-6758. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/08/Edital_606.pdf
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

Transporte da Saúde e SAMU 

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde segue com as viagens previamente 

agendadas dos pacientes para tratamentos em outros municípios. Os moradores de 

Caraguatatuba internados em outras cidades, após a alta médica, devem adotar o 

procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre em contato com Setor de 

Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone (12) 3897-9770 para a remoção deles 

para a casa. 

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

quatro Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre as regiões do Centro, Centro-Norte, 

Centro-Sul, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte avançado que cobre a cidade inteira. 

O telefone é o 192. 

Poupatempo 

O Poupatempo promove um mutirão de RG para atender às solicitações de carteiras de 

identidade durante os sábados de outubro (9, 16, 23 e 30/10), das 13h às 17h, mediante 

agendamento prévio nas quintas-feiras do mês, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Na segunda-feira (11), o Poupatempo de Caraguatatuba 

funciona das 9h às 17h. O prédio fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à 

Escola Estadual Colônia dos Pescadores). A ação é exclusiva para emissão do RG. 

Tamoios 

A Concessionária Tamoios realiza a partir de sexta-feira (8) a operação especial para o 

Feriado de Nossa Senhora Aparecida. A Operação Descida será montada no trecho de 

serra, liberando duas pistas sentido litoral e u pista sentido São José dos Campos visando 

garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao Litoral Norte. Para atender ao 

movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal com duas 

pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. 

As obras do trecho de serra serão suspensas nesta sexta-feira (8) e podem ser retomadas 

a partir das 13h de quarta-feira (13), condicionadas ao fluxo de tráfego na região. O 

calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no 

link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes 

 Telefones Úteis 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão – 0800 778 8080  

Fiscalização de Posturas – (12) 99648-5103 (diurno), (12) 99648-7914 (noturno) e (12) 

99648 – 8117 (dia e noite) 

Fiscalização do Comércio – (12) 99653 –7268 

Setor de Transporte da Secretaria de Saúde – (12) 3897-9770 

Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração – (12) 3897-8176 

Defesa Civil – 199 

SAMU – 192 

Corpo de Bombeiros – 193 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes


 

 
 

Plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) – (12) 99651-

6185 

Plantão da População em Situação de Rua – (12) 99654-9439 (de segunda a terça-feira, 

das 18h às 21h/ Demais dias – (12) 3600-2962, das 15h às 21h 

Plantão Alcançável (auxílio funerário) – (12) 99750-8038 

Conselho Tutelar – (12) 99723-6758 

Polícia Militar – 190 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Primavera – (12) 3897-2112/ (12) 3897-

2113 

UPA Sul (Perequê-Mirim) – (12) 3886-3880 

Hospital Regional (12) – 3887-1075 

Fort Nort Desenvolvimento Ambiental e Urbano (Coleta de Lixo) – (12) 3883 -7667 

Concessionária Caraguá Luz S/A Iluminação Pública – 0800 774 1777 

Sabesp (Emergências) – 0800 055 0195 ou 195 (Interior e Litoral)/ Pessoas com 

deficiência auditiva ou de fala: 0800 016 0195   

Centro de Controle de Operações da Concessionária Tamoios – 0800 545 0000/ 

Internet: site www.concessionariatamoios.com.br, Twitter @Tamoios099 e App Tamoios 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP – 0800 055 5510/ Twitter @_dersp 

Travessias (Balsa) – 0800 77 33 711 
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Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba disponibiliza 

calçados para pessoas com deficiência 

 

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso (Sepedi), está doando tênis com uma só peça para pessoas 

amputadas. 

No equipamento, há 18 disponíveis para doação. Para o pé esquerdo são cinco: número 

36, um pé; número 41, um pé; e número 42, três. Pé direito: 36, dois; 37, dois; 38, três; 

40, dois; 41, um; e 42, dois. 

De acordo com o secretário da Sepedi, Amauri Toledo, muita gente não sabe que esse 

calçado avulso pode fazer diferença para alguém. “Nossa ideia é de estabelecermos uma 

rede de contatos entre o comércio de calçados, o Fundo Social e a Sepedi, de forma a 

sensibilizar as pessoas em relação à essa demanda”, ressalta Toledo. 

A fonoaudióloga Paula Hiromi Kavadi, responsável pelo setor de Atendimento e 

Planejamento da Sepedi, disse que essa iniciativa vai ao encontro de um segmento da 

população que se beneficiará com essa iniciativa. “É uma oportunidade de adquirir um 

calçado não tendo que comprar o par, quando a pessoa somente utiliza um. E muitas 

pessoas também não sabem que podem ajudar doando esse calçado que sobra”, destaca. 

Quem tiver interesse na doação e quem precisar desse calçado poderá procurar o Fundo 

Social de Solidariedade, na Rua José Damazo dos Santos, 39, Centro, das 8h às 17h. 
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Prefeito de Caraguatatuba anuncia Mutirão de Emprego durante 

treinamento preparatório para processo seletivo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), 

realizou na manhã desta quinta-feira (7), treinamento preparatório para vagas de emprego. 

Ainda há vagas para turma das 19h. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, reforçou a importância de se preparar para os processos 

seletivos, ainda mais neste momento de retomada econômica, onde muitas vagas de 

emprego serão abertas para população. 

O prefeito Aguilar Junior parabenizou o trabalho do PAT, sempre buscando possibilidades 

para que a população se qualifique e tenha mais oportunidades de emprego. Ainda 

reforçou aos participantes a importância de sempre fazer o melhor, seja dentro ou fora do 

ambiente do trabalho. “Busquem ser o melhor todos os dias, façam mais que o combinado 

e sempre estejam preparados para as oportunidades que a vida proporciona”. 

Diante do momento de crescimento econômico do município, Aguilar Junior ainda ressaltou 

as diversas oportunidades que irão surgir nas áreas de turismo com a alta temporada, 

retomada das obras dos Contornos da Tamoios ou até mesmo futuras vagas do Hospital 

Regional. “A economia está girando e vocês precisam estar preparados para as vagas que 

estão surgindo”, disse. 

Na ocasião, o prefeito anunciou o Mutirão de Emprego, que será realizado nos dias 4 e 5 

de novembro. Em breve, a Prefeitura de Caraguatatuba irá divulgar as informações 

completas. 

O treinamento foi conduzido pelo recrutador Raphael Rezende, que abordou sobre as 

crenças limitantes que as pessoas usam para desistir de alguma oportunidade, como 

idade, capacidade, concorrência, falta de experiência, entre outras. Ele também falou 

sobre comportamentos durante uma entrevista e elaboração de currículos, dando 

exemplos do que deve ou não fazer. 

Raphael faz um alerta: “não importa se você está começando agora. O que importa é seu 

desejo de mudar, de aprender, principalmente de conhecer suas habilidades 

comportamentais, que são mais valorizadas do que as técnicas. Se autoconhecer, para 



 

 
 

saber o que você quer e ter sempre a vontade de aprender. De querer aprender todos os 

dias, se manter atualizado no mercado. A carreira é sua, você precisa cuidar dela”, destaca 

o recrutador. 

A estudante do curso técnico de Dietética e Nutrição, Tatiane Toledo, está desempregada e 

procurou a palestra para entender mais sobre elaboração de currículo e aprender a perder 

o medo de entrevistas. “Foi bem esclarecedora. Como busco um estágio na área, vai ser 

importante, pois a partir de agora minha forma de abordagem será diferente”, disse. 

Na parte da manhã participaram 289 pessoas entre população que fez inscrição pelo PAT, 

estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba e os jovens da Guarda Mirim. Quem quiser 

participar da turma da noite pode se dirigir ao Teatro Mario Covas, às 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Imprensa Livre 

 

Iniciativa de Aguilar Junior, Vacina Caraguá é referência para 

municípios durante ‘Ideias e Debates 2021’ 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na última segunda-feira (04), na 

cidade de São José dos Campos, do circuito de palestras do RMVALE ‘Ideias e Debates 

2021 – Saúde’. Durante o evento, a cidade foi utilizada como case de sucesso pela criação 

e implementação do ‘Vacina Caraguá’, através do aplicativo ‘156 Caraguatatuba’, utilizado 

na vacinação contra a Covid-19. 

Durante o debate ‘Inovação ao acesso, eficiência e qualidade aplicada na medicina 

diagnóstica’, Aguilar Junior explicou de onde surgiu a ideia do sistema vacinal eletrônico da 

cidade. De acordo com o prefeito, seu time precisava criar uma alternativa que organizasse 

as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem aglomeração e que garantisse a vacina para a 

população de Caraguatatuba. 

“Foi através destes sentimentos, com parceria com o aplicativo 156 Caraguatatuba, que o 

Vacina Caraguá surgiu. O sistema nos deu condições para que a gente conseguisse a 

vacinação de 100% das pessoas com mais de 12 anos que procuraram a vacinação”, 

explicou Aguilar Junior. 

“O Vacina Caraguá é um sistema totalmente prático e fácil. O aplicativo nos deu segurança 

e uma organização que até conseguimos adiantar as faixas etárias de imunização na 

cidade por muitas vezes. A chegada da vacina foi um alento e o lançamento do Vacina 

Caraguá abrilhantou ainda mais a imunização”, continuou. 

Segundo Aguilar Junior, o 156 Caraguatatuba e o Vacina Caraguá deu a administração 

municipal um mapa eletrônico do município. Com os sistemas, é possível entender agora a 

real necessidade da cidade. 

“Integrando estes sistemas, conseguimos ter a noção de quais locais precisam ser 

investidos com mais ações do serviço público”, esclareceu. 

Aguilar Junior encerrou o debate dizendo que Caraguatatuba é o polo central do Litoral 

Norte e que a tecnologia estará cada vez mais presente na gestão da cidade, 

principalmente na saúde pública. 

“Quando eu assumi a cidade em 2017, na minha primeira gestão, tínhamos apenas uma 

UPA e agora inauguramos mais duas. Uma cidade de cerca de 120 mil habitantes tem hoje 



 

 
 

três Unidades de Pronto Atendimento funcionando 24h por dia. Na Upa Covid, colocamos 

um tomógrafo para auxiliar no diagnóstico do vírus. Eu percebi que cidades próximas de 

Caraguá não conseguiam realizar essa gestão e acredito que foi o investimento em 

tecnologia que nos deu capacidade de atendimento”, finaliza. 

Atualmente, o 156 Caraguatatuba conta com 96.789 mil cadastros e 96.056 mil pessoas 

foram vacinadas através do agendamento do Vacina Caraguá. Caraguatatuba aplicou 

174.294 doses da vacina contra a Covid-19. 
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