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Comedouro de aves do Parque Estadual da Serra do Mar atrai mais de
40 espécies em Caraguatatuba

O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba, possui o projeto de
observação de aves em vida livre, por meio do comedouro.
No local é disponibilizado trilha com guias especializados e acessível para pessoas com
deficiência. Através do comedouro, são ofertadas várias frutas para atração das aves e
também complementar a alimentação dos pássaros. A localização do comedouro permite,
inclusive, que pessoas com deficiência também consigam apreciá-las, pois faz parte do
trecho acessível da unidade.
O comedouro chega a atrair mais de 40 espécies de aves, como saí-azul, saíra-sete-cores,
tiê-sangue, periquito-rico e até mesmo benedito, um pica-pau colorido que chama a
atenção por onde passa.
A bióloga e monitora ambiental do PESM, Vanessa Trally Bard, explica que o comedouro é
abastecido diariamente com frutas para atração das aves da região. “É uma ótima forma
de educação ambiental, e incentivamos ainda a prática da observação de aves, que tem
milhões de praticantes ao redor do mundo, e por isso queremos mostrar o quanto
Caraguatatuba tem potencial para isso”, destaca.
As visitas devem ser agendadas, informando data, horário e a quantidade de pessoas que
desejam
conhecer.
Mais
informações,
acesse: https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-serra-do-mar-nucleocaraguatatuba/
Sobre o Parque
O Núcleo Caraguatatuba surgiu em 1977, incorporado ao Parque Estadual Serra do Mar,
na época de sua criação. A área do núcleo era categorizada como Reserva desde o ano de
1956.
Seis anos mais tarde, a reserva foi transformada no Parque Estadual de Caraguatatuba,
ampliando seus limites. Seus 35.947 hectares representam pouco mais de 10% de todo o

território do Parque Estadual Serra do Mar, sendo esta uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral.
Exuberantes paisagens formam os remanescentes de Mata Atlântica presentes no núcleo,
como os mananciais da represa de Paraibuna, as matas de encosta, os rios, as cachoeiras
e os belíssimos cenários vistos da Rodovia dos Tamoios (SP-099) e da Estrada do Rio
Pardo.
O Parque está localizado na Rua Horto Florestal, 1200, bairro Rio do Ouro, telefone 38825999.
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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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Processo seletivo do IF Campus Caraguatatuba oferece 200 vagas
para cursos técnicos

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o ingresso de
novos estudantes, no primeiro semestre de 2022, para cursos técnicos integrados,
concomitantes e subsequentes da Instituição. O período de inscrição vai de 8/10 a
14/11/2021 e ela deve ser realizado através do Portal do Candidato no
endereço: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.
No Campus Caraguatatuba, são 200 vagas disponíveis sendo 40 vagas de Ensino Médio
Integrado e 160 vagas para os Cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes ao Ensino
Médio. Todos os cursos são gratuitos, sem cobrança de mensalidade ou taxa de matrícula.
O processo seletivo para os cursos técnicos para o 1º semestre de 2022 será realizado por
meio de prova presencial, abordando as disciplinas de Português e Matemática. O IFSP
reforça que, prezando pela segurança de todos os candidatos e servidores envolvidos na
aplicação, todas as normas de protocolo de segurança para conter a contaminação por
meio da Covid-19 serão respeitadas.
Para realizar a inscrição, é necessário pagar uma taxa de R$ 60, para os cursos técnicos
integrados, ou R$ 30, para os técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio.
Os candidatos interessados em pedir isenção da taxa de inscrição têm até o dia 21 de
outubro para formalizar a solicitação. O resultado do pedido será divulgado no dia 10 de
novembro. As provas serão realizadas no dia 19/12/2021.
Para todas as idades
Não há limite de idade para estudar no IFSP. Quem está no 2º ou 3º ano do Ensino Médio
ou já terminou este nível de ensino, ou seja, já tem o diploma do Ensino Médio, tem a
oportunidade de fazer um excelente curso técnico. O Instituto Federal oferece chances de
estudo, qualificação e recolocação no mercado de trabalho para todos.
Serviço:
Inscrições de 08/10 a 14/11/2021: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/

Edital: https://www.ifsp.edu.br/images/2021/PS2022/Edital_N_400_2021__Verso_Final_-_Para_Publicao.pdf
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Devido a irregularidades no contrato prefeitura de Caraguatatuba
decreta fim dos serviços da Praiamar

A Prefeitura de Caraguatatuba decretou no domingo, 10 de outubro, a caducidade do
contrato com a empresa Praiamar Transportes, ou seja, encerrou o contrato com a
empresa prestadora de serviço do transporte público da cidade.
O decreto 1536/21 aponta todas as irregularidades encontradas na empresa no período
de intervenção municipal, que aconteceu nos últimos seis meses.
A comissão nomeada para acompanhar o processo de intervenção apresentou em seu
relatório final que a empresa não honrou com diversas obrigações constantes no contrato
de concessão, como descumprimento de linhas, diminuição da frota e descumprimento de
horários, o que gerou a aplicação de 409 notificações e 348 autuações nos últimos três
anos.
Além disso, foi constatado também pela comissão um valor em dinheiro no cofre, apontado
por funcionários como dinheiro de passe vendido em guichê, mas sem nota fiscal.
Outra irregularidade apontada foi o funcionamento do ônibus prefixo 1704, que de
novembro de 2018 a novembro de 2020, embora prestasse serviço para a Praiamar, em
Caraguatatuba, seu sistema de bilhetagem era habilitado para a empresa Transita
Transportes Ltda, fazendo com que o que fosse arrecadado fosse para os cofres desta
outra empresa em outro município. O decreto aponta também que “a idoneidade da
empresa também foi maculada” pelo fato de que desviava o dinheiro oriundo dos créditos
de passes comuns que eram adquiridos através do aplicativo Cittamobi, deveriam ser
creditados na conta Praiamar, mas no entanto eram direcionados para a conta da uma
outra empresa, chamada Multivias Participações e Empreendimentos Ltda.
A comissão apontou ainda que foi constatado que o aporte mensal realizado pela
Prefeitura à Praiamar no valor de R$ 100 mil, que deveria ser direcionado para o
pagamento do vale-alimentação dos funcionários e complemento da folha, estava sendo
usado para outros fins, uma vez que os funcionários estavam com o vale-alimentação
atrasado e o valor para comprá-los não constava na conta bancária da empresa.

O decreto mostra também que foi apurado pela comissão que, sem prévia anuência do
município, a Praiamar procedeu diversas alterações estatutárias, a ponto de transformar a
empresa em Eireli, violando frontalmente o inciso VI, do artigo 78, da Lei 8666/93, artigo
27 da Lei 8987/95, e da Cláusula 36 do Contrato de Concessão 73/07.
Por essas razões apresentadas em relatório, durante a intervenção, o prefeito Aguilar
Júnior decretou que fica declarada extinta, por caducidade, a concessão do serviço público
de transporte coletivo urbano de passageiros pela empresa Praiamar Transportes.
Foi determinado também que a concessionária mantenha pelos próximos 15 dias a
prestação dos serviços, para não haver prejuízos à população. Neste período o município
abrirá novo processo licitatório, para nova contratação do serviço.
Quem quiser ter acesso ao decreto na íntegra, clique aqui.
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Briga de bar termina em duplo homicídio em Caraguatatuba

Uma briga de bar ocorrida na madrugada do domingo (10) no bairro Morro do Algodão, em
Caraguatatuba, acabou em duplo homicídio. Após a briga, os indivíduos foram atacados em
uma rua do bairro. Os dois homens foram encontrados com lesões na região da face e do
crânio e morreram no local.
Segundo o Boletim de Ocorrência, as vítimas tinham 31 e 38 anos e foram atingidas no
rosto e cabeça por um pedaço de azulejo, um machado e pedaço de madeira.
Três indivíduos foram vistos em imagens de câmeras de segurança seguindo as vítimas.
Dois dos suspeitos já foram identificados, já o terceiro ainda não. No mesmo dia a Polícia
Civil prendeu um dos suspeitos identificados, um homem de 23 anos.
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Drone doado pelo MP à Polícia Civil vai auxiliar no reconhecimento de
áreas em investigações

A Polícia Civil de Caraguatatuba recebeu, na última sexta-feira (8/10), um drone doado
pelo Ministério Público e que será utilizado no reconhecimento de áreas em investigação. A
entrega foi feita pelo promotor de justiça Renato Queiroz de Lima ao delegado de Polícia
Civil de Caraguá, Dr. Vanderlei Pagliarini.
O drone foi adqurido pelo MP após ganho de causa em uma ação contra um supermercado
da região. Conforme explicou o delegado Vanderlei Pagliarini, o equipamento será usado
pelos policiais civis no reconhecimento das áreas em investigação, com o devido
mapeamento antes das incursões.
O delegado disse que acredita que a ação do MP seja um incentivo para outras ações de
apoio à polícia na região.
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Justiça suspende intervenção na Praiamar; Prefeitura afirma que vai
cumprir a decisão

O juiz da 2ª Vara da Comarca de Caraguatatuba, Gilberto Alaby Soubihe Filho, concedeu
liminar suspendendo a prorrogação da intervenção da Prefeitura na Praiamar Transportes.
A decisão determina que a empresa assuma a administração e prestação do transporte
coletivo. A Prefeitura informou que foi notificada e vai cumprir a decisão judicial.
Na liminar, o juiz concedeu prazo de 48 horas para que a empresa reassuma os serviços,
sem prejuízo de posterior decisão do processo administrativo instaurado. A Prefeitura foi
notificada às 15h40 desta sexta-feira (8).
O pedido de liminar foi impetrado pela Praiamar a partir da publicação do decreto
1.532/2021, que prorrogou a intervenção por mais 60 dias, que havia iniciado em 8 de
abril.
O juiz afirmou que o artigo 32 da Lei Federal 8.987/95 determina que a intervenção deva
ser concluída no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar inválido o procedimento, o
que invalida a prorrogação.
A decisão cita que “não é razoável intervir na empresa concessionária do serviço público,
com o objetivo de realizar ação fiscal. Isso porque o Município goza de poder polícia e
poderes de fiscalização, independente de intervenção administrativa”.
Gilberto Soubihe cita ainda que intervenção administrativa só tem cabimento para
assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, o que não restou configurado. “Há,
portanto, evidente desvio de finalidade no Decreto questionado, que não contém descrição
fática, tampouco, jurídica a sustentar uma motivação válida e lógica. Com efeito, sequer há
pormenorização dos pressupostos fáticos para eventual decretação da caducidade. Os
considerandos do Decreto não descrevem fatos, nem mencionam lastro jurídico para o seu
embasamento”.
Prefeitura
Por meio de nota, a Prefeitura informou que foi intimada, nesta sexta-feira (08) às 15h40,
sobre a decisão liminar, que “suspendeu os efeitos do decreto n° 1.532/2021, de 04 de
outubro de 2021, que prorrogava a intervenção, determinando a devolução da

administração da concessão à empresa Praiamar Transportes no prazo de 48h, sem
prejuízo do decidido no processo administrativo. A Prefeitura de Caraguatatuba ressalta
que atenderá na integra a decisão judicial”.
A intervenção
A intervenção teve início no dia 8 de abril a partir do decreto 1.442. A partir de então, a
Prefeitura de Caraguatatuba passou a ter controle total dos serviços de transporte da
Praiamar e sua administração. À época, a administração afirmou que seriam analisados os
motivos dos descumprimentos de contratos da empresa e, caso se faça necessário, uma
nova licitação seria aberta.
De acordo com o decreto, a intervenção na empresa de transportes públicos de
Caraguatatuba teria prazo de 180 dias, porém, devido aos fatos identificados no decorrer
da intervenção, necessidade de auditoria e ação fiscal, o prazo inicial não foi suficiente
para a apuração de todos os documentos necessários. Por isso, o novo decreto, suspenso
pela Justiça, que prorrogava a intervenção por mais 60 dias.
No balanço de seis meses de intervenção, a Prefeitura informou que, com a ampliação e
remodelagem de praticamente todas as linhas de ônibus da empresa e o aumento de 33
para 45 carros rodando pelo município, a empresa conseguiu aumentar gradativamente o
número de passageiros.
No mês de abril, a Praiamar transportou um pouco mais de 238 mil passageiros. Já no mês
de maio o número aumentou para 296 mil, indo para 300 mil em junho, seguindo para
318 mil em julho e chegando em 349 mil passageiros no mês de agosto.
Já o número de viagens também apresentou significativo aumento. Antes da intervenção, a
média era de 10 mil viagens por mês. Agora, a média passou a ser de um pouco mais de
14 mil, aumento de 38%.
Dentre as principais ações registradas pela Prefeitura desde o início da intervenção, estão
as mudanças e aprimoramentos das linhas, descongelamento dos benefícios dos
funcionários estagnados desde 2018 e o lançamento do Cittamobi, aplicativo de rastreio
de ônibus.

Clipping de Notícias: 09/10/2021
Editoria: Cidades
Veículo: Radar Litoral

Inscrições para 14º Litoral EnCena On Line terminam na quarta em
Caraguatatuba

A Fundacc (Fundação Educacional e cultural de Caraguatatuba) e a Prefeitura estão
com inscrições abertas para a seleção de registros audiovisuais de espetáculos para o 14°
Litoral EnCena Online – Mostra Estadual de Teatro de Rua, Teatro de Bonecos, Circo e
Dança de Caraguatatuba. O projeto foi selecionado e é apoiado pela chamada pública
03/2021 - Tradição SP Online, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
As inscrições devem ser feitas até às 14h desta quarta-feira (14) pelo formulário online
disponível no link: www.fundacc.sp.gov.br/inscricao-litoral-encena-2021.
Em anexo ao formulário preenchido, os interessados deverão incluir cinco fotos digitais do
espetáculo em alta resolução (300 dpi) e o link da gravação do espetáculo na íntegra.
Então, será gerado um comprovante que garantirá a conclusão da inscrição.
O resultado da seleção dos espetáculos será divulgado no dia 25 de outubro, no endereço
eletrônico: www.fundacc.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município. Já as apresentações
serão de 12 a 15 de novembro pelas plataformas digitais da FUNDACC.
Ao todo, serão selecionados 10 registros audiovisuais com prêmios de R$ 2,5 mil para
cada, totalizando R$ 25 mil em prêmios.
A seleção dos registros audiovisuais dos espetáculos será feita pelos membros da
Comissão de Seleção de Projetos, indicados pela presidência da FUNDACC, seguindo os
critérios: qualidade técnica e excelência artística dos espetáculos; coerência na concepção
do trabalho e histórico do artista ou grupo.
O 14º Litoral EnCena tem como objetivo realizar um evento referencial que proporcione de
maneira democrática e acessível o melhor das artes cênicas do Estado e dos municípios,
além de estimular os grupos e coletivos em atividade e fomentar a arte na região.
Em caso de dúvidas ou para mais informações acesse o Edital pelo link:
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/13/09/2021/edital-no-0232021-14o-litoralencena/.
Serviço

14º Litoral EnCena
Inscrições: até às 14h do dia 13 de outubro no link: www.fundacc.sp.gov.br/inscricaolitoral-encena-2021.
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Prefeitura de Caraguatatuba decreta fim dos serviços da Praiamar por
irregularidades

A Prefeitura de Caraguatatuba decretou neste domingo (10) a caducidade do contrato com
a empresa Praiamar Transportes, ou seja, encerrou o contrato com a empresa prestadora
de serviço do transporte público da cidade. A medida ocorre dois dias após a Justiça ter
anulado a prorrogação da intervenção.
O decreto 1536/21 aponta todas as irregularidades encontradas na empresa no período
de intervenção municipal, que aconteceu nos últimos seis meses.
A comissão nomeada para acompanhar o processo de intervenção apresentou em seu
relatório final que a empresa não honrou com diversas obrigações constantes no contrato
de concessão, como descumprimento de linhas, diminuição da frota e descumprimento de
horários, o que gerou a aplicação de 409 notificações e 348 autuações nos últimos três
anos.
Além disso, foi constatado também pela comissão um valor em dinheiro no cofre, apontado
por funcionários como dinheiro de passe vendido em guichê, mas sem nota fiscal.
Outra irregularidade apontada foi o funcionamento do ônibus prefixo 1704, que de
novembro de 2018 a novembro de 2020, embora prestasse serviço para a Praiamar, em
Caraguatatuba, seu sistema de bilhetagem era habilitado para a empresa Transita
Transportes Ltda, fazendo com que o que fosse arrecadado fosse para os cofres desta
outra empresa em outro município. O decreto aponta também que “a idoneidade da
empresa também foi maculada” pelo fato de que desviava o dinheiro oriundo dos créditos
de passes comuns que eram adquiridos através do aplicativo Cittamobi, deveriam ser
creditados na conta Praiamar, mas no entanto eram direcionados para a conta da uma
outra empresa, chamada Multivias Participações e Empreendimentos Ltda.
A comissão apontou ainda que foi constatado que o aporte mensal realizado pela
Prefeitura à Praiamar no valor de R$ 100 mil, que deveria ser direcionado para o
pagamento do vale-alimentação dos funcionários e complemento da folha, estava sendo
usado para outros fins, uma vez que os funcionários estavam com o vale-alimentação
atrasado e o valor para comprá-los não constava na conta bancária da empresa.

O decreto mostra também que foi apurado pela comissão que, sem prévia anuência do
município, a Praiamar procedeu diversas alterações estatutárias, a ponto de transformar a
empresa em Eireli, violando frontalmente o inciso VI, do artigo 78, da Lei 8666/93, artigo
27 da Lei 8987/95, e da Cláusula 36 do Contrato de Concessão 73/07.
Por essas razões apresentadas em relatório, durante a intervenção, o prefeito Aguilar
Júnior decretou que fica declarada extinta, por caducidade, a concessão do serviço público
de transporte coletivo urbano de passageiros pela empresa Praiamar Transportes.
Foi determinado também que a concessionária mantenha pelos próximos 15 dias a
prestação dos serviços, para não haver prejuízos à população. Neste período o município
abrirá novo processo licitatório, para nova contratação do serviço.
Justiça
O juiz da 2ª Vara da Comarca de Caraguatatuba, Gilberto Alaby Soubihe Filho, havia
concedido liminar, na sexta-feira (8) suspendendo a prorrogação da intervenção da
Prefeitura na Praiamar Transportes. A decisão determina que a empresa assuma a
administração e prestação do transporte coletivo. A Prefeitura informou que foi notificada e
vai cumprir a decisão judicial.
O pedido de liminar foi impetrado pela Praiamar a partir da publicação do decreto
1.532/2021, que prorrogou a intervenção por mais 60 dias, que havia iniciado em 8 de
abril.
O juiz afirmou que o artigo 32 da Lei Federal 8.987/95 determina que a intervenção deva
ser concluída no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar inválido o procedimento, o
que invalida a prorrogação.
A decisão cita que “não é razoável intervir na empresa concessionária do serviço público,
com o objetivo de realizar ação fiscal. Isso porque o Município goza de poder polícia e
poderes de fiscalização, independente de intervenção administrativa”.
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Dois homens são assassinados a pauladas durante briga na zona sul
de Caraguá; Polícia Civil prende um dos suspeitos do crime

Dois homens foram assassinado a pauladas durante uma briga ocorrida no bairro Morro do
Algodão, na zona sul de Caraguá, na madrugada de domingo (10/10). A Polícia Civil
prendeu um dos suspeitos do crime - um homem de 23 anos - ainda na manhã de
domingo.
As vítimas tinham 31 e 38 anos e foram mortas ao deixarem um bar na zona sul durante
uma briga com outros três indivíduos.
Conforme o boletim de ocorrência, os criminosos atacaram as vítimas com golpes de
madeira e pedaços de azulejos, provocando ferimentos profundos no rosto e na cabeça. O
Samu chegou a ser acionado, porém, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram
no local.
Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar dois dos envolvidos no crime.
Dois indivíduos seguem sendo procurados.
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Caraguatatuba encerra contrato com Praiamar e aponta
irregularidades
Depois de seis meses de intervenção da prefeitura, a Praiamar conseguiu reaver na justiça
a administração da empresa na última sexta-feira (8)

Caraguatatuba encerrou neste domingo (10) o contrato com a Praiamar Transportes,
empresa prestadora de serviço do transporte público da cidade.
Depois de seis meses de intervenção da prefeitura, a Praiamar conseguiu reaver na justiça
a administração da empresa na última sexta-feira (8), quando a intervenção foi suspensa.
A determinação é que houvesse a devolução da administração da concessão à empresa
Praiamar Transportes no prazo de 48h. Porém, a decisão final da prefeitura foi pelo
cancelamento.
Segundo comunicado da Prefeitura de Caraguatatuba, a comissão nomeada para
acompanhar o processo de intervenção concluiu em seu relatório final que a empresa não
honrou com diversas obrigações constantes no contrato de concessão.
Irregularidades da Praiamar
A Praiamar descumpriu linhas, diminuiu frota e descumpriu horários, tendo contra si 409
notificações e 348 autuações nos últimos três anos. Além disso, teria sido constatado
também pela comissão um valor em dinheiro no cofre, apontado por funcionários como
dinheiro de passe vendido em guichê, mas sem nota fiscal.
Outra irregularidade apontada foi o funcionamento do ônibus prefixo 1704, que de
novembro de 2018 a novembro de 2020, embora prestasse serviço para a Praiamar, em
Caraguatatuba, seu sistema de bilhetagem era habilitado para a empresa Transita
Transportes Ltda. Então, a arrecadação ia para os cofres desta outra empresa em outro
município.
O decreto cita que houve mácula na idoneidade da empresa por desviar o dinheiro dos
créditos de passes comuns adquiridos através do aplicativo Cittamobi. Ao invés de
aparecerem na conta da Praiamar, no entanto, caíam na conta da uma outra empresa
chamada Multivias Participações e Empreendimentos Ltda.
Segundo a comissão, o aporte mensal realizado pela Prefeitura à Praiamar no valor de R$
100 mil, deveria pagar o vale-alimentação dos funcionários e complementar a folha.

Porém, os funcionários estavam com o vale-alimentação atrasado e o não havia dinheiro
para comprá-los na conta bancária da empresa.
Por essas razões, o prefeito Aguilar Júnior decretou ” extinta, por caducidade, a concessão
do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros pela empresa Praiamar
Transportes”.
Além disso, foi determinado que a concessionária mantenha pelos próximos 15 dias a
prestação dos serviços, sem prejuízos à população. Neste período o município abrirá novo
processo licitatório, para nova contratação do serviço.
Por volta das 16h, o prefeito Aguilar Junior, informou em live, que a empresa se
preparava para deixar a cidade sova na noite deste domingo e que acionaria Polícia Militar
para impedir que a empresa deixasse os passageiros sem transporte.
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Dois homens são mortos a pauladas após briga em bar em
Caraguatatuba
Crime aconteceu na manhã deste domingo (10), no Morro do Algodão. Um homem foi
preso.

Dois homens foram mortos a pauladas na manhã deste domingo (10), após uma briga em
um bar em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Um homem foi preso e outros dois
envolvidos no crime são procurados.
De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 5h, no Morro do Algodão. As
vítimas, de 31 e 38 anos, teriam se envolvido em uma briga e após sair do bar foram
seguidas pelos três homens com quem haviam discutido.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os criminosos atacaram as vítimas na rua, com golpes
de madeira, machado e pedaços de azulejos, provocando ferimentos profundos no rosto e
na cabeça. O resgate chegou a ser acionado, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos
e morreram no local.
Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar dois dos
criminosos envolvidos no crime. Um deles, de 23 anos, foi preso em flagrante neste
domingo, no bairro Brejinho. Os outros dois suspeitos estão sendo procurados.
O crime foi registrado como homicídio na delegacia de plantão de Caraguatatuba. A Polícia
Civil investigará o caso.
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Justiça cancela Intervenção e Prefeitura extingue Concessão da
Praiamar

Uma Avalanche de fatos!!! De sexta-feira até domingo uma reviravolta de atitudes e
tomadas de decisão. Da Prorrogação da Intervenção por 60 dias na segunda e uma
Liminar que cancelou a mesma na sexta, até a Extinção da Concessão dos Transportes
Coletivos no domingo – 10 de Outubro, houve até Boletim de Ocorrência, quando o
proprietário da Praiamar tentou tomar posse antes do prazo previsto por Lei. De acordo
com o Decreto 1536/21 a Praiamar deverá funcionar apenas por mais 15 dias, quando
provavelmente uma empresa deverá assumir através de um Contrato de Emergência.
A Guerra entre a Prefeitura e a Praiamar Transportes teve início em 2017, quando o
Prefeito Aguilar Júnior informou que não iria reajustar a Tarifa dos Transportes Coletivos,
desrespeitando o Edital firmado em 2007 no que tange ao equilíbrio
Econômico/Financeiro. A partir daí a batalha tramitou entre os campos do Direito e da
Política, com a Prefeitura alegando que a Concessionária desrespeitou diversos itens do
contrato, bem como a Praiamar acusou a Prefeitura de mudanças irregulares no contrato e
da falta de pagamento de alguns itens, que somados ultrapassam os R$ 2 Milhões. O
Contrato de Concessão vence no próximo ano e o Prefeito Aguilar Júnior já avisou que não
irá renovar.
O quesito Transporte Público movimentou a cidade e a Política local, devido a suas
atitudes, atos e consequências nos últimos seis dias. O Blog Contra & Verso acompanhou
de perto todos os itens desta novela que ainda não tem fim.
A Prefeitura de Caraguatatuba interveio na Praiamar Transportes – Concessionária dos
Transportes Públicos Municipais – em oito de Abril, sob a alegação de várias
irregularidades e ao longo de seis meses, informa ter resolvido as principais questões,
como regularização dos salários dos motoristas, inventário da empresa, contratação de
pessoal, aumento no número de viagens e de linhas, bem como regularização do sistema
de Bilhetagem, que sofreu “pane” e obrigou a empresa a conceder viagens gratuitas por
12 horas.
Segundo a Prefeitura de Maio a Agosto foram 1.265 Milhões de passageiros atendidos,
remodelação das linhas nos bairros e horários de pico, aumento de 33 para 45 carros em

atividade diária para o serviço e a criação do Cittamobi, aplicativo que orienta o usuário
quanto a linha e o horário para o seu uso.
Em Quatro de Outubro a Prefeitura publica o Decreto 1532/21, prorrogando a Intervenção
por mais 60 dias, sob a alegação que as irregularidades necessitavam de mais tempo para
ser sanadas. Na mesma semana, na quinta – Sete de Outubro, no período da tarde a
Praiamar protocola inicial pedindo o cancelamento da Intervenção e sua prorrogação, com
base num Mandado de Segurança, com as contrarrazões se baseando nas diversas ações
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJESP – que seriam a inconsistência de
fatos que resultaram na Intervenção e que naquele tribunal não surtiram efeito.
No dia seguinte – Sexta-Feira, Oito de Outubro – o Juiz da Segunda Vara do Fórum local,
Gilberto Alaby Soubihe Filho acatou o pedido dos proprietários da Praiamar e concedeu
Liminar, suspendendo a Intervenção e sua prorrogação, com a obrigação dos proprietários
assumirem a direção da empresa em 48 horas, com o pagamento de multa no caso do não
cumprimento e a apresentação das alegações da Prefeitura em 10 dias.
Na sentença do Juiz Gilberto Soubihe a Prefeitura apenas interveio na Praiamar, sem
fundamentar as razões, seja de forma Jurídica ou Administrativa para intervir na
Concessionária dos Transportes Coletivos em Caraguatatuba e baseado nesta falta de
dados, prorrogar o ato por mais 60 dias, desrespeitando a Lei Federal 8987/95 no seu
artigo 32 e subsequentes.
Do jogo Jurídico para uma sucessão de confusões. Como o Mandado de Segurança foi
protocolado na Quinta, por lei deveria ser julgado em 24 horas, o que ocorreu na SextaFeira, com o prazo vencendo às 15 horas do Domingo devido a decisão do Magistrado
Gilberto Alaby. O que não era esperado era o proprietário da Praiamar Transportes
Humberto José Gomes Pereira adentrar a empresa no Sábado, dia nove, pois segundo
suas declarações, o Gerente da Empresa, Sr. Nerville tentar a retomada das operações no
dia anterior, quando o correto seria a entrega no Domingo dia 10. Devido a insistência o
representante da Prefeitura, de nome Jhonnatan, chamou a Polícia Militar e depois de
certa discussão, os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia, onde o Delegado de
Plantão, Rodolfo Augusto Pereira César elaborou o Boletim 3105/2021. De acordo com
informações o Empresário Humberto Pereira reassumiu a direção da Praiamar ainda no
Sábado, por volta das 19 horas.
O que parecia ser a volta da diretoria da Praiamar, com a Prefeitura brigando na Justiça
pela continuação da Intervenção não ocorreu, com uma reviravolta, ou melhor, com uma
antecipação das decisões que certamente seriam tomadas em 2022.
Na manhã de ontem a Prefeitura de Caraguatatuba elaborou o Decreto 1536/21,
decretando a Caducidade da Concessão dos Transportes Coletivos em Caraguatatuba,
extinguindo o contrato vigente, meses antes do seu término. Alega a Prefeitura que ainda
imperam as irregularidades cometidas pela Praiamar, como o depósito das Receitas da
empresa serem depositadas em outra empresa não cadastrada no município, a Multivias
Participações e Empreendimentos Ltda. e não na conta da Praiamar, a não emissão de
Notas Fiscais sobre a venda de passes, a declaração de nulidade do contrato de 2007 pelo
Tribunal de Contas, dentre outros. Segundo ainda o Decreto a Praiamar deverá funcionar
por mais 15 dias, pois este deve ser o prazo máximo para que a Prefeitura nomeie, por

Contrato de Emergência, uma empresa para operar o sistema até que o novo Edital de
Licitação seja lançado e uma nova empresa assuma formalmente.
Segundo o Presidente do Sindicato da categoria, Francisco Israel, a categoria vivia um
momento difícil no seu trabalho perante a empresa, desde 2018, que se intensificou a
partir de 2019 quando a Praiamar não fechava os Acordos Coletivos de Trabalho com
alegações de baixa no número de viagens e prejuízo. Israel informa que acordos de
parcelamento foram feitos mas mesmo assim a Praiamar mantinha as mesmas alegações
para o não cumprimento do que foi tratado, usando o Sindicato como Massa de Manobra
para conseguir melhorias junto ao Executivo Municipal. Reitera Francisco Israel que com a
Intervenção tudo melhorou, com os salários pagos em dia, aumento de funcionários,
pagamento do Banco de Hora, aumento de carros para servir a população e a redução das
reclamações, sejam internas como dos usuários, ou seja, um período de paz na empresa.
Para o Sindicalista a extinção por Caducidade da Praiamar deveria ter sido feita há mais
tempo, com a Prefeitura acertando no ato e embasando os seus motivos na Lei. Para Israel
agora a luta é pela manutenção dos empregos dos motoristas, seja na própria Praiamar,
seja na empresa que assumir de forma emergencial, pois não sabe dizer qual será a
decisão jurídica deste imbróglio, baseado na dinamicidade do Direito, aproveitando para
transmitir aos Funcionários que todos os Direitos Trabalhistas serão mantidos e que irão
lutar pela sua manutenção. “As mudanças tem que ser para melhor”, disse Francisco
Israel.
O Blog Contra & Verso falou com exclusividade com o Empresário Humberto José Gomes
Pereira, proprietário da Praiamar. Para ele a extinção do contrato será discutido de forma
ampla, direta e forte na Justiça pois tanto a Intervenção, quanto aos desmandos do
contrato e agora a extinção fazem parte de um Jogo Político, que teve o seu pior capítulo
quando a Prefeitura perdeu a Intervenção na Justiça. De acordo com o Advogado da
Praiamar, foram constatados diversas falhas administrativas que serão tema de algumas
ações pelo que foi feito durante a Intervenção. Para o proprietário, “Tudo isso faz parte de
um Circo Político e nós iremos vencer na Justiça”, frisou Humberto Gomes.
No fechamento deste texto soubemos da Live do Prefeito Aguilar Júnior na tarde de ontem
sobre o assunto. Nos 30 minutos que falou à população citou os problemas que
culminaram com a extinção da Concessão da Praiamar e foi agressivo, chamando a
direção da empresa de Covarde, pois havia recebido informação de que os ônibus da
Concessionária deixariam a cidade.
A Praiamar Transportes ao saber das declarações do Chefe do Executivo local emitiu uma
Nota à Imprensa: “Mentira. A Praiamar não retirou e nem vai retirar os ônibus da cidade.
Atende a população a mais de 30 anos com qualidade e vai continuar até o fim do seu
contrato. Infelizmente existe uma perseguição política incompreensível por parte desse
prefeito que inclusive começou sua vida profissional na Praiamar a pedido do seu Pai. O
prefeito faz suposições da sua própria cabeça. Nós temos compromisso com a verdade e
com nossos usuários e colaboradores. Basta dizer que a idade média da frota antes da
gestão deste prefeito era de dois anos. Agora, passados mais de 5 anos sem reajuste, foi
comprometida toda a capacidade de renovação de frota levando a idade média para mais
de cinco anos. Dá a entender que a administração atual faz de tudo para piorar o

transporte a fim de buscar uma justificativa para atingir seus objetivos políticos sem se
preocupar com a população”.
Segundo tanto a decisão do Fórum como da Prefeitura, o Transporte Público Municipal
continua funcionando normalmente, sem qualquer prejuízo aos usuários pelos próximos
15 dias, até que a Prefeitura nomeie uma empresa de forma emergencial.
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Caraguatatuba decreta fim do contrato com a Praimar Transportes
Por caducidade e desonra de contrato, a empresa responsável pela frota de ônibus de
Caraguá só atuará no município durante os próximos 15 dias

A Prefeitura de Caraguatatuba decretou, neste domingo (10), o encerramento do contrato
com a empresa 'Praiamar Transportes', prestadora de serviço do transporte público da
cidade do Litoral Norte.
O decreto 1536/21 aponta todas as irregularidades encontradas na empresa no período
de intervenção municipal em suas atividades, ocorrido nos últimos seis meses.
A comissão responsável por acompanhar o processo de intervenção apresentou, em seu
relatório final, que a empresa não honrou com diversas de suas obrigações legais
registradas em contrato de concessão. Dentre as irregulariades estão: descumprimento de
linhas, diminuição de frota e descumprimento de horários. Ao longo dos três últimos anos,
todas as ocorrências resultaram em 409 notificações e 348 autuações.
Além disso, a comissão também constatou um valor em dinheiro no cofre, apontado por
funcionários como dinheiro de passe vendido em guichê, porém, sem nota fiscal.
"Outra irregularidade apontada foi o funcionamento do ônibus prefixo 1704, que de
novembro de 2018 a novembro de 2020, embora prestasse serviço para a Praiamar, em
Caraguatatuba, seu sistema de bilhetagem era habilitado para a empresa Transita
Transportes Ltda, fazendo com que o que fosse arrecadado fosse para os cofres desta
outra empresa em outro município. O decreto aponta também que “a idoneidade da
empresa também foi maculada” pelo fato de que desviava o dinheiro oriundo dos créditos
de passes comuns que eram adquiridos através do aplicativo Cittamobi, deveriam ser
creditados na conta Praiamar, mas no entanto eram direcionados para a conta da uma
outra empresa, chamada Multivias Participações e Empreendimentos Ltda", disse o
gabinete do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), em nota oficial.
A comissão ainda avaliou que o pagamento mensal realizado pela prefeitura, no valor de
R$ 100 mil, com o intuito de direcionamento ao pagamento de vale-alimentação dos
funcionários e complemento da folha, estavam sendo usados para outros fins, já que os
funcionários se queixaram do atraso do vale-alimentação.

"O decreto mostra também que foi apurado pela comissão que, sem prévia anuência do
município, a Praiamar procedeu diversas alterações estatutárias, a ponto de transformar a
empresa em Eireli, violando frontalmente o inciso VI, do artigo 78, da Lei 8666/93, artigo
27 da Lei 8987/95, e da Cláusula 36 do Contrato de Concessão 73/07", complementou o
gabinete, ainda na nota.
Dessa forma, com as razões apresentadas em relatório, o prefeito Aguilar decretou extinta,
por caducidade, a concessão do serviço público de transporte coletivo urbano de
passegeiro pela empresa Praimar Transportes.
Para não impactar os munícipes com prejuízos de mobilidade, a empresa ainda manterá
seus serviços por 15 dias. Neste período o município abrirá novo processo licitatório, para
nova contratação do serviço de transporte.
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Dois homens são mortos a pauladas após briga de bar em
Caraguatatuba
Um dos criminosos já foi preso; outros dois seguem procurados

Dois homens, um de 31 e outro de 38 anos, foram assassinados a pauladas após uma
discussão de bar no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba, na madrugada do último
domingo (10). Um criminoso, de 23 anos, foi preso e outros dois seguem sendo
procurados.
Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 5h, pouco depois das vítimas sairem
de um bar no qual haviam tido um conflito com três rapazes, que os seguiram.
Constando no boletim de ocorrência, as vítimas tiveram golpes de madeira, pedaços de
azulejo e, possivelmente, até mesmo marteladas no rosto. Os ferimentos foram bem
profundos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado mas os
homens não resistiram e morreram no local.
Com ajuda de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar a face de dois dos
criminosos envoltos na ocorrência. Um deles, o de 23 anos, foi preso em flagrante ainda no
domingo, no bairro Brejinho. Os outros dois seguem sendo procurados.
O crime foi registrado como duplo homicídio na delegacia de plantão de Caraguatatuba e a
polícia continua investigando o caso.
Informações constam que nesta segunda-feira (11), o delegado tentará ouvir o acusado
para saber a motivação do crime.
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Dois jovens são presos com mais de 8kg de drogas no Rio do Ouro,
Caraguatatuba
Um deles, o fornecedor dos narcóticos, era menor de idade

Policiais Militares do 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) deteram dois
jovens por tráfico de drogas no bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba, na manhã da última
terça-feira (12). A abordagem e confissão de um dos criminosos levou à prisão do outro,
que estava em casa com o padrasto e era menor de idade.
Durante patrulhamento na região, a PM avistou um sujeito de moto tentando se evadir
após perceber a presença da polícia, no entanto, ele foi abordado. Durante revista, os
agentes encontraram uma sacola com cerca de 600 unidades de cocaína.
Quando questionado, o rapaz - idade não informada - disse que a droga era destinada ao
reabastecimento de um ponto de venda da região. Além disso, apontou qual era o
endereço em que ele havia acabado de pegar o entorpecente, na mesma rua da
abordagem, com um menor de idade.
Chegando à residência, os policiais encontraram o adolescente - idade também não
informada - na presença de seu padrasto. Na casa, encontraram mais drogas, incluindo
algumas enterradas no quintal que, no total, resultaram em um peso maior que 8 quilos de
narcóticos. Confira a listagem feita pela PM:
- 75 porções de K2 (66g);
- 3.750 porções de cocaína a vácuo (3,468kg);
- 750 porções de crack (574g);
- Totalizando 4.575 porções de entorpecentes (4,109Kg);
- 1 folha de contabilidade do tráfico.
Ambos receberam voz de prisão e foram recolhidos aos centros de detenção pública
corretos. Mais informações ainda não foram divulgadas pela Polícia Militar de
Caraguatatuba.
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Dois homens morrem a pauladas durante pagode em Caraguatatuba

A Polícia Civil de Caraguatatuba investiga a morte de duas pessoas que ocorreu na
madrugada deste domingo(10), no bairro do Morro do Algodão, região sul da cidade.
Os dois homens foram mortos a pauladas. Os corpos foram removidos ao IML(Instituto
Médico Legal) para autópsia. As identidades e idades das vítimas ainda não foram
divulgadas. As informações são do site Costa Norte.
Segundo relatos de testemunhas, os dois teriam sido mortos após uma discussão, seguida
de briga, entre as pessoas que curtiam um pagode que acontecia em um bar da avenida
Guilherme de Almeida.
O proprietário do bar, durante a confusão, teria fechado as portas do estabelecimento, mas
a briga continuou do lado de fora. As duas vítimas foram socorridas, mas não resistiram. O
caso está sendo investigado pelo1º Distrito Policial, cuja sede fica no bairro do Porto Novo.
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Prefeitura de Caraguatatuba fará nova licitação para transporte
público

A Prefeitura de Caraguatatuba vai fazer no prazo de 15 dias uma nova licitação para o
serviço de transporte público no município. Ontem, domingo(10), a prefeitura decretou a
caducidade do contrato com a empresa Praiamar Transportes, ou seja, encerrou o contrato
com a empresa prestadora de serviço do transporte público da cidade.
A decisão da extinção do contrato e da nova licitação foi divulgada no domingo (10), dois
dias após uma decisão liminar, proferida pelo judiciário, suspender os efeitos do decreto
N° 1.532/2021, de 04 de outubro de 2021(que prorrogava a intervenção) determinar a
devolução da administração da concessão à empresa no prazo de 48h. A Prefeitura
decretou no dia 7 de abril de 2021, a intervenção na Praiamar Transportes, empresa
responsável pelo transporte público municipal.
A prefeitura alegou várias irregularidades encontradas na empresa no período de
intervenção municipal, que aconteceu nos últimos seis meses. Um relatório da
administração alega que a empresa não honrou com diversas obrigações constantes no
contrato de concessão, como descumprimento de linhas, diminuição da frota e
descumprimento de horários, o que gerou a aplicação de 409 notificações e 348
autuações nos últimos três anos.
Supostas irregularidades
Segundo a prefeitura, foi constatado que o funcionamento do ônibus prefixo 1704, que de
novembro de 2018 a novembro de 2020, embora prestasse serviço para a Praiamar, em
Caraguatatuba, seu sistema de bilhetagem era habilitado para a empresa Transita
Transportes Ltda, fazendo com que o que fosse arrecadado fosse para os cofres desta
outra empresa em outro município.
O decreto aponta também que “a idoneidade da empresa também foi maculada” pelo fato
de que desviava o dinheiro oriundo dos créditos de passes comuns que eram adquiridos
através do aplicativo Cittamobi, deveriam ser creditados na conta Praiamar, mas no
entanto eram direcionados para a conta da uma outra empresa, chamada Multivias
Participações e Empreendimentos Ltda.

A comissão apontou ainda que foi constatado que o aporte mensal realizado pela
Prefeitura à Praiamar no valor de R$ 100 mil, que deveria ser direcionado para o
pagamento do vale-alimentação dos funcionários e complemento da folha, estava sendo
usado para outros fins, uma vez que os funcionários estavam com o vale-alimentação
atrasado e o valor para comprá-los não constava na conta bancária da empresa.
O decreto mostra também que foi apurado pela comissão que, sem prévia anuência do
município, a Praiamar procedeu diversas alterações estatutárias, a ponto de transformar a
empresa em Eireli, violando frontalmente o inciso VI, do artigo 78, da Lei 8666/93, artigo
27 da Lei 8987/95, e da Cláusula 36 do Contrato de Concessão 73/07.
Empresa
Encaminhamos pedido de informações à Praiamar. Assim que a empresa se manifestar
anexaremos ao texto.
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Homem é preso por roubar carro no interior e cometer crimes no
litoral
Houve troca de tiros entre a equipe da ROMU e indivíduos que conduziam o veículo
roubado

Um homem foi preso por roubar um carro na cidade de Várzea Paulista, interior de São
Paulo, e cometer diversos crimes de roubos pela cidade de Caraguatatuba, litoral de São
Paulo.
Conforme informações das autoridades, houve troca de tiros entre a equipe da ROMU e os
indivíduos que estavam dentro do veículo roubado. “Localizamos ontem (9) um veículo com
quatro ocupantes que, assim que viram a viatura, efetuaram disparos”, contou um dos
policiais.
Ao revidarem os disparos, um dos indivíduos foi alvejado e os outros três conseguiram
fugir. O homem foi conduzido à UPA do munícipio e liberado por médicos momentos
depois.
Na delegacia e à disposição da justiça, foi reconhecido por vítimas como autor de diversos
roubos na cidade e na área da Plataforma de Pesca.
“Eles entraram e levaram celular, dinheiro, cartão, chave do carro. Colocaram a arma na
cabeça do meu pai e do meu filho”, disse uma das vítimas.
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Homens são mortos a pauladas por diversas pessoas após briga em
bar de Caraguatatuba
Identidade das vítimas ainda não foi revelada

Dois homens foram mortos na madrugada deste domingo (1), após briga em bar situado no
final da Avenida Guilherme de Almeida, no bairro Moro do Algodão, em Caraguatatuba (SP).
De acordo com testemunhas, havia uma banda de pagode no local quando, de madrugada,
teria acontecido a briga entre frequentadores do bar. Após o episódio, o proprietário do
estabelecimento fechou as portas.
Momentos depois, a dupla foi atacada por várias pessoas até a morte. Os corpos foram
encaminhados ao IML de Caraguatatuba e a identidade das vítimas não foi revelada.
A duas bicicletas que pertenciam as vítimas foram apreendidas e encaminhadas para a
polícia que segue investigando o caso.
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Caraguatatuba decreta fim dos serviços da Praiamar Transportes
Empresa não honrou com diversas obrigações constantes no contrato de concessão, como
descumprimento de linhas, diminuição da frota e descumprimento de horários

A prefeitura de Caraguatatuba decretou, no domingo (10), a caducidade do contrato com a
empresa Praiamar Transportes, ou seja, encerrou o contrato com a empresa prestadora de
serviço do transporte público da cidade.
O decreto 1536/21 aponta todas as irregularidades encontradas na empresa no período
de intervenção municipal, que aconteceu nos últimos seis meses.
A comissão nomeada para acompanhar o processo de intervenção apresentou em seu
relatório final que a empresa não honrou com diversas obrigações constantes no contrato
de concessão, como descumprimento de linhas, diminuição da frota e descumprimento de
horários, o que gerou a aplicação de 409 notificações e 348 multas nos últimos três anos.
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Processo seletivo do IF Campus Caraguatatuba oferece 200 vagas
para cursos técnicos

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o ingresso de
novos estudantes, no primeiro semestre de 2022, para cursos técnicos integrados,
concomitantes e subsequentes da Instituição. O período de inscrição vai de 8/10 a
14/11/2021 e ela deve ser realizado através do Portal do Candidato no endereço:
https://processoseletivo.ifsp.edu.br/.
No Campus Caraguatatuba, são 200 vagas disponíveis sendo 40 vagas de Ensino Médio
Integrado e 160 vagas para os Cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes ao Ensino
Médio. Todos os cursos são gratuitos, sem cobrança de mensalidade ou taxa de matrícula.
O processo seletivo para os cursos técnicos para o 1º semestre de 2022 será realizado por
meio de prova presencial, abordando as disciplinas de Português e Matemática. O IFSP
reforça que, prezando pela segurança de todos os candidatos e servidores envolvidos na
aplicação, todas as normas de protocolo de segurança para conter a contaminação por
meio da Covid-19 serão respeitadas.
Para realizar a inscrição, é necessário pagar uma taxa de R$ 60, para os cursos técnicos
integrados, ou R$ 30, para os técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio.
Os candidatos interessados em pedir isenção da taxa de inscrição têm até o dia 21 de
outubro para formalizar a solicitação. O resultado do pedido será divulgado no dia 10 de
novembro. As provas serão realizadas no dia 19/12/2021.
Para todas as idades
Não há limite de idade para estudar no IFSP. Quem está no 2º ou 3º ano do Ensino Médio
ou já terminou este nível de ensino, ou seja, já tem o diploma do Ensino Médio, tem a
oportunidade de fazer um excelente curso técnico. O Instituto Federal oferece chances de
estudo, qualificação e recolocação no mercado de trabalho para todos.
Serviço:
Inscrições de 08/10 a 14/11/2021: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/
Edital: https://www.ifsp.edu.br/images/2021/PS2022/Edital_N_400_2021__Verso_Final_-_Para_Publicao.pdf
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Nota oficial sobre a Praiamar

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que foi intimada, nesta sexta-feira (08/10/2021) às
15h40, sobre a decisão liminar, proferida pelo judiciário, suspendendo os efeitos do
decreto N° 1.532/2021, de 04 de outubro de 2021, que prorrogava a intervenção,
determinando a devolução da administração da concessão à empresa ‘Praiamar
Transportes’ no prazo de 48h, sem prejuízo do decidido no processo administrativo.
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Aguilar Junior decreta fim dos serviços da Praiamar

A Prefeitura de Caraguatatuba decretou neste domingo, 10 de outubro, a caducidade do
contrato com a empresa Praiamar Transportes, ou seja, encerrou o contrato com a
empresa
prestadora
de
serviço
do
transporte
público
da
cidade.
O decreto 1536/21 aponta todas as irregularidades encontradas na empresa no período
de
intervenção
municipal,
que
aconteceu
nos
últimos
seis
meses.
A comissão nomeada para acompanhar o processo de intervenção apresentou em seu
relatório final que a empresa não honrou com diversas obrigações constantes no contrato
de concessão, como descumprimento de linhas, diminuição da frota e descumprimento de
horários, o que gerou a aplicação de 409 notificações e 348 autuações nos últimos três
anos.
Além disso, foi constatado também pela comissão um valor em dinheiro no cofre, apontado
por funcionários como dinheiro de passe vendido em guichê, mas sem nota fiscal.
Outra irregularidade apontada foi o funcionamento do ônibus prefixo 1704, que de
novembro de 2018 a novembro de 2020, embora prestasse serviço para a Praiamar, em
Caraguatatuba, seu sistema de bilhetagem era habilitado para a empresa Transita
Transportes Ltda, fazendo com que o que fosse arrecadado fosse para os cofres desta
outra empresa em outro município. O decreto aponta também que “a idoneidade da
empresa também foi maculada” pelo fato de que desviava o dinheiro oriundo dos créditos
de passes comuns que eram adquiridos através do aplicativo Cittamobi, deveriam ser
creditados na conta Praiamar, mas no entanto eram direcionados para a conta da uma
outra empresa, chamada Multivias Participações e Empreendimentos Ltda.
A comissão apontou ainda que foi constatado que o aporte mensal realizado pela
Prefeitura à Praiamar no valor de R$ 100 mil, que deveria ser direcionado para o
pagamento do vale-alimentação dos funcionários e complemento da folha, estava sendo
usado para outros fins, uma vez que os funcionários estavam com o vale-alimentação
atrasado e o valor para comprá-los não constava na conta bancária da empresa.
O decreto mostra também que foi apurado pela comissão que, sem prévia anuência do
município, a Praiamar procedeu diversas alterações estatutárias, a ponto de transformar a
empresa em Eireli, violando frontalmente o inciso VI, do artigo 78, da Lei 8666/93, artigo
27 da Lei 8987/95, e da Cláusula 36 do Contrato de Concessão 73/07.
Por essas razões apresentadas em relatório, durante a intervenção, o prefeito Aguilar

Júnior decretou que fica declarada extinta, por caducidade, a concessão do serviço público
de transporte coletivo urbano de passageiros pela empresa Praiamar Transportes.
Foi determinado também que a concessionária mantenha pelos próximos 15 dias a
prestação dos serviços, para não haver prejuízos à população. Neste período o município
abrirá
novo
processo
licitatório,
para
nova
contratação
do
serviço.
Quem quiser ter acesso ao decreto na íntegra, clique aqui.
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Dois homens são mortos com golpes de madeira e machado, após
briga de bar em Caraguatatuba

Dois homens são mortos com golpes de madeira e machado, após briga de bar em
Caraguatatuba. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (10/10), depois de
desentendimento da dupla em um bar do Morro do Algodão.
Câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil mostram que após a briga as duas vítimas,
de 31 e 38 anos, foram seguidas por outros três homens. Durante as investigações, a
Polícia Civil prendeu um homem em flagrante, no bairro Brejinho. Os investigadores
também encontraram um machado e um pedaço de madeira usados no crime.
Os outros dois homens, que participaram do crime, estão foragidos.
O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Caraguatatuba. O delegado solicitou
a prisão preventiva do indiciado e do outro suspeito já identificado.
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Polícia evita tribunal do crime e liberta vítima de sequestro em
Caraguatatuba

Polícia evita tribunal do crime e liberta vítima de sequestro em Caraguatatuba. A ação dos
policiais aconteceu na manhã desta terça-feira (12), pelo bairro Perequê Mirim, quando
eles chegaram em uma residência, após o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar)
tê-los acionado por rádio.
O COPOM recebeu a denúncia da mãe da vítima, que conseguiu passar a ela a localização
de onde estava. Chegando na residência, os policiais fizeram contato com um homem que
se comportou de maneira suspeita, motivando a entrada da equipe na casa.
Dentro da residência, os policiais encontraram a vítima sentada em uma cama cercada por
outros três homens. Indagada a respeito dos fatos, a vítima relatou que havia sido
sequestrada no dia anterior e trazida para o cativeiro, onde foi torturada e ameaçada de
morte, informou ainda que a todo momento os criminosos diziam que iriam matá-la e que
só estavam esperando a chegada de mais membros da facção para executar o crime.
Após o entendimento dos fatos, os quatro sequestradores foram presos em flagrante
ficando à disposição da Justiça.
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Prefeitura de Caraguatatuba decreta o fim do serviço da Praiamar.

A Prefeitura de Caraguatatuba decretou neste domingo, 10 de outubro, a caducidade do
contrato com a empresa Praiamar Transportes, ou seja, encerrou o contrato com a
empresa prestadora de serviço do transporte público da cidade.
O decreto 1536/21 aponta todas as irregularidades encontradas na empresa no período
de intervenção municipal, que aconteceu nos últimos seis meses.
A comissão nomeada para acompanhar o processo de intervenção apresentou em seu
relatório final que a empresa não honrou com diversas obrigações constantes no contrato
de concessão, como descumprimento de linhas, diminuição da frota e descumprimento de
horários, o que gerou a aplicação de 409 notificações e 348 autuações nos últimos três
anos.
Além disso, foi constatado também pela comissão um valor em dinheiro no cofre, apontado
por funcionários como dinheiro de passe vendido em guichê, mas sem nota fiscal.
Outra irregularidade apontada foi o funcionamento do ônibus prefixo 1704, que de
novembro de 2018 a novembro de 2020, embora prestasse serviço para a Praiamar, em
Caraguatatuba, seu sistema de bilhetagem era habilitado para a empresa Transita
Transportes Ltda, fazendo com que o que fosse arrecadado fosse para os cofres desta
outra empresa em outro município. O decreto aponta também que “a idoneidade da
empresa também foi maculada” pelo fato de que desviava o dinheiro oriundo dos créditos
de passes comuns que eram adquiridos através do aplicativo Cittamobi, deveriam ser
creditados na conta Praiamar, mas no entanto eram direcionados para a conta da uma
outra empresa, chamada Multivias Participações e Empreendimentos Ltda.
A comissão apontou ainda que foi constatado que o aporte mensal realizado pela
Prefeitura à Praiamar no valor de R$ 100 mil, que deveria ser direcionado para o
pagamento do vale-alimentação dos funcionários e complemento da folha, estava sendo
usado para outros fins, uma vez que os funcionários estavam com o vale-alimentação
atrasado e o valor para comprá-los não constava na conta bancária da empresa.
O decreto mostra também que foi apurado pela comissão que, sem prévia anuência do
município, a Praiamar procedeu diversas alterações estatutárias, a ponto de transformar a

empresa em Eireli, violando frontalmente o inciso VI, do artigo 78, da Lei 8666/93, artigo
27 da Lei 8987/95, e da Cláusula 36 do Contrato de Concessão 73/07.
Por essas razões apresentadas em relatório, durante a intervenção, o prefeito Aguilar
Júnior decretou que fica declarada extinta, por caducidade, a concessão do serviço público
de transporte coletivo urbano de passageiros pela empresa Praiamar Transportes.
Foi determinado também que a concessionária mantenha pelos próximos 15 dias a
prestação dos serviços, para não haver prejuízos à população. Neste período o município
abrirá novo processo licitatório, para nova contratação do serviço.
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Dia Mundial Da Saúde Mental: Caraguatatuba Oferece Tratamento
Humanizado Para Quem Sofre De Transtornos Mentais

Neste domingo (10/10), será comemorado o Dia Mundial de Saúde Mental. A data é
emblemática porque reforça a importância da conscientização quanto aos transtornos
mentais, além da prevenção e promoção do tratamento devido.
As equipes de apoio psiquiátrico e psicológico das unidades de Caraguatatuba tratam de
pacientes com transtornos mentais a partir e modelo de tratamento voltado para
reinserção social, a reabilitação e a promoção de direitos humanos, de acordo com a Lei
10.216/2001. Denominada como ‘Reforma Psiquiátrica’, a Lei permite que pacientes
recebam tratamento mais humanizado.
O tratamento humanizado, inclusivo e personalizado, e a ajuda são ofertados pelo
município para qualquer pessoa, independentemente de gênero ou idade, de forma
gratuita.
A Prefeitura de Caraguatatuba possui diversos dispositivos para atender qualquer tipo de
situação. São eles: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II e CAPS AD – Álcool e Drogas,
Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil (ASMIJ), Setor de Reabilitação e o recéminaugurado Centro de Reabilitação Psiquiátrica (CRP).
Confira as unidades de saúde com atendimento para saúde mental
CAPS AD: Porta aberta para acolhimento e agendamento de triagem com os técnicos de
plantão, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.
A unidade possui grupos terapêuticos (grupo de alcoolismo, grupo de dependentes
químicos, grupo da família, grupo de mulheres entre outros), atendimento psiquiátrico e
psicoterapias para pacientes pertencentes ao programa, Assistência Social e atendimento
de enfermagem voltado para este público.
CAPS II: Porta aberta para acolhimento e agendamento de triagem com os técnicos de
plantão, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.
A unidade conta com atendimento psiquiátrico, atendimento de enfermagem, grupos
terapêuticos, psicoterapias para pacientes pertencentes ao programa, assistência social
voltado para este público.

ASMIJ: O Ambulatório de Saúde Mental Infanto Juvenil atende crianças e adolescentes que
estão passando por algum transtorno mental, automutilação e tentativa de suicídio. A porta
de entrada é através de avaliação com clínico geral da Estratégia de Saúde da Família
mais próximo de sua residência. O serviço oferta tratamento psiquiátrico e psicológico.
Setor de Reabilitação: Atendimentos são através de encaminhamentos via Educação e
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de referência de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.
O setor de Reabilitação Neuro Infantil atende crianças de zero a 12 anos de patologias
diversas (transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, síndrome de down etc.) nas
especialidades de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia. Já o neuro
adulto atende pacientes de 13 anos a terceira idade nas especialidades de fisioterapia,
psicologia e terapia ocupacional.
Centro de Reabilitação Psiquiátrico (CRP): Instalado na Casa de Saúde Stella Maris (CSSM),
o local funciona 24 horas e recebe pacientes em casos de urgência e emergência.
O espaço possui 10 leitos para internação e conta com uma equipe multiprofissional que
inclui, por exemplo, médico psiquiatra, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de
psicólogo.
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Coleta Seletiva Suspende Atendimento No Feriado De Nossa Senhora
Aparecida

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca (SMAAP), informa que o serviço da Coleta Seletiva terá o atendimento suspenso
apenas na terça-feira (12), Feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
Os três Ecopontos funcionarão normalmente todos os dias do feriado prolongado. No local,
é possível entregar materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil,
podas, além de móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de cozinha, resíduos
eletrônicos, pilhas, baterias de equipamentos eletrônicos e madeiras.
Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das
8h30 às 14h, fechando apenas para o almoço das 12h às 13h.
A programação completa da Coleta Seletiva pode
link: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/.

ser

acessada

no

Serviço
Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais
Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170 – próximo a Praça do ParCão
Ecoponto Massaguaçu: fica entre as esquinas da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três
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Devido A Irregularidades No Contrato Prefeitura De Caraguatatuba
Decreta Fim Dos Serviços Da Praiamar

A Prefeitura de Caraguatatuba decretou neste domingo, 10 de outubro, a caducidade do
contrato com a empresa Praiamar Transportes, ou seja, encerrou o contrato com a
empresa prestadora de serviço do transporte público da cidade.
O decreto 1536/21 aponta todas as irregularidades encontradas na empresa no período
de intervenção municipal, que aconteceu nos últimos seis meses.
A comissão nomeada para acompanhar o processo de intervenção apresentou em seu
relatório final que a empresa não honrou com diversas obrigações constantes no contrato
de concessão, como descumprimento de linhas, diminuição da frota e descumprimento de
horários, o que gerou a aplicação de 409 notificações e 348 autuações nos últimos três
anos.
Além disso, foi constatado também pela comissão um valor em dinheiro no cofre, apontado
por funcionários como dinheiro de passe vendido em guichê, mas sem nota fiscal.
Outra irregularidade apontada foi o funcionamento do ônibus prefixo 1704, que de
novembro de 2018 a novembro de 2020, embora prestasse serviço para a Praiamar, em
Caraguatatuba, seu sistema de bilhetagem era habilitado para a empresa Transita
Transportes Ltda, fazendo com que o que fosse arrecadado fosse para os cofres desta
outra empresa em outro município. O decreto aponta também que “a idoneidade da
empresa também foi maculada” pelo fato de que desviava o dinheiro oriundo dos créditos
de passes comuns que eram adquiridos através do aplicativo Cittamobi, deveriam ser
creditados na conta Praiamar, mas no entanto eram direcionados para a conta da uma
outra empresa, chamada Multivias Participações e Empreendimentos Ltda.
A comissão apontou ainda que foi constatado que o aporte mensal realizado pela
Prefeitura à Praiamar no valor de R$ 100 mil, que deveria ser direcionado para o
pagamento do vale-alimentação dos funcionários e complemento da folha, estava sendo
usado para outros fins, uma vez que os funcionários estavam com o vale-alimentação
atrasado e o valor para comprá-los não constava na conta bancária da empresa.
O decreto mostra também que foi apurado pela comissão que, sem prévia anuência do
município, a Praiamar procedeu diversas alterações estatutárias, a ponto de transformar a

empresa em Eireli, violando frontalmente o inciso VI, do artigo 78, da Lei 8666/93, artigo
27 da Lei 8987/95, e da Cláusula 36 do Contrato de Concessão 73/07.
Por essas razões apresentadas em relatório, durante a intervenção, o prefeito Aguilar
Júnior decretou que fica declarada extinta, por caducidade, a concessão do serviço público
de transporte coletivo urbano de passageiros pela empresa Praiamar Transportes.
Foi determinado também que a concessionária mantenha pelos próximos 15 dias a
prestação dos serviços, para não haver prejuízos à população. Neste período o município
abrirá novo processo licitatório, para nova contratação do serviço.
Quem quiser ter acesso ao decreto na íntegra, clique aqui.

Clipping de Notícias: 11/10/2021
Editoria: Cidades
Veículo: Repórter Online Litoral

Caraguatatuba Realiza Ações Para Profissionais Da Saúde Sobre
Combate À Sífilis E Reforça Importância Do Diagnóstico Precoce

Caraguatatuba realiza nesta semana as ações da ‘Semana D’ em alusão ao Dia Nacional
de Combate à Sífilis e Sífilis Congênita que é lembrado no terceiro sábado do mês. Neste
ano, o dia será 16 de outubro.
As ações serão promovidas pela Secretaria de Saúde e tem como foco estimular a
participação dos profissionais da saúde na luta contra a infecção. Também se espera a
redução do número de casos de sífilis, ampliação da cobertura de diagnóstico e tratamento
adequado, principalmente durante o pré-natal.
Serão três dias (13, 14 e 15 de outubro) de rodas de conversa voltadas aos profissionais
da rede para o esclarecimento de dúvidas e discussão sobre casos e protocolos do
Ministério da Saúde quanto ao tratamento e o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece à
pessoa que é diagnosticada com sífilis.
A fiscal de saúde pública e organizadora das ações, Ceci Oliveira, explica que é muito
importante a população saber que sífilis tem cura e que o tratamento é eficaz e gratuito.
“As pessoas precisam compreender a necessidade do diagnóstico precoce, por isso, é
primordial procurar o serviço de saúde”, ressalta.
Ainda segundo Ceci, para as gestantes que possuem sífilis o tratamento é ainda mais
necessário. Ela enfatiza que ele precisa se estender à mãe e ao parceiro. “A sífilis requer
muita atenção, às vezes, é muito difícil identificar os sintomas. Ela pode causar aborto ou
nascimento prematuro”.
O tratamento durante o pré-natal evita que bebê adquira problemas graves como, por
exemplo, neurológicos. Por isso, Ceci reforça que fazer o teste, em qualquer período
gestacional, é “extramente necessário”.
Qualquer pessoa, a partir dos 12 anos, que possua uma vida sexual ativa, ou que tenha
sido exposta a alguma situação de risco, pode realizar os testes rápidos para a detecção
de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) – sífilis, HIV/Aids, hepatite C e B.

Os testes são ofertados, gratuitamente, e realizados de forma sigilosa. Ele está disponível
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a quinta-feira. Na Unidade de
Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI), eles podem ser realizados nos mesmo
dias, das 9h às 15h.
Cronograma das ações
Dias 13 e 14 de outubro (para profissionais de saúde): Roda de conversa para equipes de
enfermagem do Programa de Saúde da Família (PSF) das UBSs – Presença dos
profissionais da Vigilância Epidemiológica do Estado.
Dia 15 de outubro (para profissionais de saúde): Roda de conversa para médicos do PSF –
Presença da infectologista da rede municipal de saúde.

Clipping de Notícias: 11/10/2021
Editoria: Cidades
Veículo: Repórter Online Litoral

Portal Emprega Litoral Anuncia Vagas De Emprego Nesta SegundaFeira

Novas vagas de emprego foram adicionadas no Portal Emprega Litoral nesta segunda-feira
(11). São oportunidades para Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba em várias
áreas
como Auxiliar
Administrativo, Auxiliar
de
Vendas, Bilheteiro, Estágio
Administração, Motoboy, Motorista e Faturista/Estoquista.
Para se candidatar, o interessado tem a opção de se candidatar a uma vaga direto pelo
Portal ou enviar o currículo para o e-mail da empresa. É possível ainda, gerenciar as
informações pessoais a qualquer momento.
Confira abaixo as principais vagas de emprego nesta segunda:


Auxiliar Administrativo



Bilheteiro



Fiscal de Loja



Comprador



Educador Sócio Ambiental



Auxiliar de Lavanderia



Recepcionista



Auxiliar de Vendas

Acesse mais vagas: Vagas emprego Litoral
O Portal Emprega Litoral é atualizado diariamente e cada anúncio fica disponível por 30
dias. Por isso, é indispensável manter o cadastro atualizado.
Site.: Portal Emprega Litoral
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Igreja Católica No Litoral Norte Terá Programação Especial No Dia De
Nossa Senhora Aparecida

As paróquias da Igreja Católica no Litoral Norte terão programação especial nesta terçafeira (12/10), Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil. A Catedral Divino
Espírito Santo, no Indaiá, em Caraguatatuba, a Paróquia São Sebastião e a Paróquia Nossa
Senhora Aparecida (Barra Velha – Ilhabela) promovem ao longo da semana a novena em
homenagem à padroeira.
O tema da novena deste ano é “Com Maria somos povo de Deus, unidos pela aliança”.
O bispo diocesano Dom José Carlos Chacorowski celebrará missa às 10h na Paróquia
Nossa Senhora Aparecida em Ilhabela e a noite na paróquia do Tinga, em Caraguá neste
feriado.
Ainda em Ilhabela, na paróquia dedicada a Nossa Senhora, serão realizadas missas às 08h
e às 19h30. Em São Sebastião, a Capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro
Barequeçaba, terá uma missa solene às 17h e em seguida carreata. Na Matriz, no Centro,
as missas no feriado serão celebradas às 10h e às 19h. Todas as paróquias da região
terão programações especiais dedicadas a Nossa Senhora Aparecida.
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Fundo Social De Caraguatatuba Realiza Curso De Iniciação À Costura

O Fundo Social de Caraguatatuba promove até o final do ano o curso de Iniciação à
Costura para 24 alunas. As inscrições foram realizadas no início do ano passado, mas
devido à pandemia tiveram que ser suspensas.
A qualificação é mais uma oportunidade que o município proporciona para fomentar a
geração de renda e criar possibilidades de ingresso ao mercado de trabalho.
O curso de Iniciação à Costura foi desenvolvido para pessoas que nunca tiveram contato
na área e aborda cuidados básicos e preparação das máquinas, primeiros manuseios com
tecido, treino de pé de máquina e corte e confecção de costuras retas (lençóis, fronhas,
bate mão, camiseta e short).
Segundo a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, com a qualificação, as alunas
sairão aptas para poder cursar oficinas de modelagem, corte e costura, confecção de
bonecas, entre outros cursos que exijam mais experiência na área. “Iniciação à Costura é o
primeiro passo para quem quer ingressar neste ramo, que cada vez mais está exigindo
pessoas capacitadas”, explica.
O Fundo Social ainda prevê para este ano abertura de novos cursos. É importante que a
população acompanhe as divulgações no site da Prefeitura de Caraguatatuba.
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Serramar intensifica “Escambo Literário” no Dia Nacional da Leitura neste
12 de Outubro

A ação visa promover e incentivar a prática da leitura, além de proporcionar a troca de
conhecimentos.
O “Escambo Literário”, projeto implantado no Serramar Shopping em agosto deste ano,
junto com a Fundacc, promove a difusão e incentivo a prática da leitura entre crianças,
jovens e adultos. Neste 12 de outubro, Dia Nacional da Leitura, serão espalhados diversos
livros pelo Shopping nos bancos, áreas de open mall, praça de alimentação e outros
espaços com uma carta/bilhete colocada em cada livro, orientando os leitores a devolver o
título após a utilização, no Ponto de Encontro do Shopping que fica próximo a loja Cacau
Show, assim, outras pessoas poderão ter o prazer da leitura compartilhada. Esta ação é
uma parceria com a Livraria Best Books que doou livros novos para intensificar o Escambo
Literário neste Dia especial.
Segundo Glaucia Acciarito, coordenadora de Marketing do Serramar Shopping, o propósito
da ação é fazer com que o conhecimento, a informação, o entretenimento e tudo o que um
livro proporciona, circule. “O escambo é uma troca que não envolve moeda, sendo uma
prática ancestral, de caráter solidário. Vamos compartilhar conhecimento e estimular a
leitura. Isso tem muito valor”.
O gerente da Best Books, Augusto Machado, conta que a missão da empresa é justamente
fornecer literatura de maneira acessível à todos. Esta parceria com o Serramar enriquece a
proposta de acesso à leitura de qualidade e de todos os gêneros. “A iniciativa do Shopping
vai de encontro com a filosofia da livraria, e para mim, que gosto de ler, é um sonho
trabalhar aqui. O Escambo Literário é um ótimo incentivo para a leitura”, disse.
Em agosto deste ano, o Serramar fechou parceria com a FUNDACC (Fundação Educacional
e Cultural de Caraguatatuba) neste projeto de Escambo Literário. A Fundacc repõe
frequentemente os livros que ficam no Ponto de Encontro do Serramar. Você pode pegar
um livro e deixar outro ou até mesmo fazer doações de livros.
Dia Nacional da Leitura – Incentiva a prática da leitura que é essencial para a formação do
senso crítico, estimulando a criatividade, imaginação e enriquecendo o vocabulário dos
leitores. A data foi instituída por meio da Lei nº 11.899, de 8 de janeiro de 2009, que
também prevê a celebração da Semana Nacional da Leitura e da Literatura no Brasil.
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Devido a irregularidades no contrato prefeitura de Caraguatatuba decreta
fim dos serviços da Praiamar

A Prefeitura de Caraguatatuba decretou neste domingo, 10 de outubro, a caducidade do
contrato com a empresa Praiamar Transportes, ou seja, encerrou o contrato com a
empresa prestadora de serviço do transporte público da cidade.
O decreto 1536/21 aponta todas as irregularidades encontradas na empresa no período
de intervenção municipal, que aconteceu nos últimos seis meses.
A comissão nomeada para acompanhar o processo de intervenção apresentou em seu
relatório final que a empresa não honrou com diversas obrigações constantes no contrato
de concessão, como descumprimento de linhas, diminuição da frota e descumprimento de
horários, o que gerou a aplicação de 409 notificações e 348 autuações nos últimos três
anos.
Além disso, foi constatado também pela comissão um valor em dinheiro no cofre, apontado
por funcionários como dinheiro de passe vendido em guichê, mas sem nota fiscal.
Outra irregularidade apontada foi o funcionamento do ônibus prefixo 1704, que de
novembro de 2018 a novembro de 2020, embora prestasse serviço para a Praiamar, em
Caraguatatuba, seu sistema de bilhetagem era habilitado para a empresa Transita
Transportes Ltda, fazendo com que o que fosse arrecadado fosse para os cofres desta
outra empresa em outro município. O decreto aponta também que “a idoneidade da
empresa também foi maculada” pelo fato de que desviava o dinheiro oriundo dos créditos
de passes comuns que eram adquiridos através do aplicativo Cittamobi, deveriam ser
creditados na conta Praiamar, mas no entanto eram direcionados para a conta da uma
outra empresa, chamada Multivias Participações e Empreendimentos Ltda.
A comissão apontou ainda que foi constatado que o aporte mensal realizado pela
Prefeitura à Praiamar no valor de R$ 100 mil, que deveria ser direcionado para o
pagamento do vale-alimentação dos funcionários e complemento da folha, estava sendo
usado para outros fins, uma vez que os funcionários estavam com o vale-alimentação
atrasado e o valor para comprá-los não constava na conta bancária da empresa.

O decreto mostra também que foi apurado pela comissão que, sem prévia anuência do
município, a Praiamar procedeu diversas alterações estatutárias, a ponto de transformar a
empresa em Eireli, violando frontalmente o inciso VI, do artigo 78, da Lei 8666/93, artigo
27 da Lei 8987/95, e da Cláusula 36 do Contrato de Concessão 73/07.
Por essas razões apresentadas em relatório, durante a intervenção, o prefeito Aguilar
Júnior decretou que fica declarada extinta, por caducidade, a concessão do serviço público
de transporte coletivo urbano de passageiros pela empresa Praiamar Transportes.
Foi determinado também que a concessionária mantenha pelos próximos 15 dias a
prestação dos serviços, para não haver prejuízos à população. Neste período o município
abrirá novo processo licitatório, para nova contratação do serviço.
Quem quiser ter acesso ao decreto na íntegra, clique aqui.
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Dia das Crianças no Serramar Shopping terá muita Magia e Diversão de 9 a
12 de outubro

A diversão é garantida com personagens itinerantes, distribuição de algodão doce, balões e
muitas atividades pelo Serramar.
Eba! Dia 12 de Outubro está aí! Chegou o Dia das Crianças! E no Shopping Serramar a
diversão é garantida para toda a família. Entre os dias 9 a 12 de outubro, das 13h30 às
19h, o maior Centro Comercial do Litoral Norte preparou uma programação bem divertida e
alegre com a atração: “História e Magia”.
Haverá contação de histórias com o tema Fábulas, personagens itinerantes alegrando os
pequenos, distribuição de algodão doce e balões durante todo o dia. As atividades
são itinerantes, atendendo as normas e procedimentos de prevenção da Covid-19, como o
uso obrigatório de máscara no interior do Shopping, além dos mais de 200 pontos com
álcool em gel 70% espalhados pelo Serramar, que é um shopping aberto, estilo “Open
Mall”.
Programação: São 3 horários com duração de 40 minutos aproximadamente nas
Contações de Histórias voltadas para crianças com até 12 anos. É obrigatório a presença
dos pais e/ou responsáveis.
Horários das atrações nos dias 9 a 12 de outubro:
13h30 às 14h30 – personagens;
14h30 às 15h30 – contação;
15h30 às 16h30 – personagens;
16h30 às 17h30 – contação;
17h30 às 18h30 – personagens;
18h30 às 19h30 – contação.
Atenção para as normas de participação das atrações: O uso de máscaras é obrigatório em
todas as dependências do Shopping para adultos e Crianças; Oriente seu filho a sentar na
demarcação com 1,5m de distanciamento; Higienize as mãos da criança com álcool em gel
70% antes de entrar no espaço; Oriente para que ela permaneça de máscara e não passe

as mãos no olho e nem coloque na boca; Não traga para as áreas comuns brinquedos,
balões alimentos e bebidas. Previna-se.
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FUNDACC celebra Semana da Criança com inauguração de Espaço Infantil
na Biblioteca Afonso Schmidt e Musicais infantis no Teatro Mario Covas

Nos dias 11 e 15/10/21, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC)
comemora o mês da criança com uma programação toda especial.
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
Data: 11/10
Horário: 20 horas
Entrada franca, ingresso solidário: leite em pó
Classificação indicativa: livre
Local: teatro Mario Covas
Capacidade: 301 lugares.
Serviço – Crocodilo embaixo da cama
Data: 23/10
Horário: 16 horas
Entrada franca
Classificação indicativa: livre
Local: teatro Mario Covas
Capacidade: 301 lugares.
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Hoje, as 20h no Teatro Mário Covas! EXPRESSO TATU

Hoje, as 20h no Teatro Mário Covas!
Em comemoração aos 20 anos do Corpo de Baile, a volta aos palcos do grupo e a semana
da criança!
Imperdível, um espetáculo único.
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.
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Portal Emprega Litoral anuncia Vagas de Emprego

Novas vagas de emprego foram adicionadas no Portal Emprega Litoral nesta segunda-feira
(11). São oportunidades para Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba em várias
áreas
como Auxiliar
Administrativo, Auxiliar
de
Vendas, Bilheteiro, Estágio
Administração, Motoboy, Motorista e Faturista/Estoquista.
Para se candidatar, o interessado tem a opção de se candidatar a uma vaga direto pelo
Portal ou enviar o currículo para o e-mail da empresa. É possível ainda, gerenciar as
informações pessoais a qualquer momento.
Confira abaixo as principais vagas de emprego nesta segunda:


Auxiliar Administrativo



Bilheteiro



Fiscal de Loja



Comprador



Educador Sócio Ambiental



Auxiliar de Lavanderia



Recepcionista



Auxiliar de Vendas
Acesse mais vagas: Vagas emprego Litoral
O Portal Emprega Litoral é atualizado diariamente e cada anúncio fica disponível por 30
dias. Por isso, é indispensável manter o cadastro atualizado.
Site.: Portal Emprega Litoral
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NOTA SOBRE PASSAGEM DE CABO DE FIBRA ÓPTICA

A Concessionária Tamoios informa a realização de um bloqueio momentâneo na Rodovia
dos Tamoios, na altura do km 13, em ambos os sentidos da pista, na manhã de quintafeira (14/10), iniciando a partir das 9h e com duração de até 20 minutos. A interdição é
necessária para a passagem de cabos de fibra óptica. A atividade será realizada pela
Ability Tecnologia e Serviços S.A e a interdição será realizada pela Concessionária Tamoios.
Os usuários da Rodovia dos Tamoios podem obter informações atualizadas sobre as
condições de tráfego por meio do Twitter @Tamoios099, Rádio Web Estrada do Sol,
site www.concessionariatamoios.com.br e APP Tamoios. Em caso de emergência, o Botão
SOS do Aplicativo Tamoios e o telefone 0800 545 0000 estão à disposição.
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Caraguatatuba realiza ações para profissionais da saúde sobre
combate à sífilis e reforça importância do diagnóstico precoce

Caraguatatuba realiza nessa semana as ações da ‘Semana D’ em alusão ao Dia Nacional
de Combate à Sífilis e Sífilis Congênita que é lembrado no terceiro sábado do mês. Neste
ano, o dia será 16 de outubro.
As ações serão promovidas pela Secretaria de Saúde e tem como foco estimular a
participação dos profissionais da saúde na luta contra a infecção. Também se espera a
redução do número de casos de sífilis, ampliação da cobertura de diagnóstico e tratamento
adequado, principalmente durante o pré-natal.
Serão três dias (13, 14 e 15 de outubro) de rodas de conversa voltadas aos profissionais
da rede para o esclarecimento de dúvidas e discussão sobre casos e protocolos do
Ministério da Saúde quanto ao tratamento e o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece à
pessoa que é diagnosticada com sífilis.
A fiscal de saúde pública e organizadora das ações, Ceci Oliveira, explica que é muito
importante a população saber que sífilis tem cura e que o tratamento é eficaz e gratuito.
“As pessoas precisam compreender a necessidade do diagnóstico precoce, por isso, é
primordial procurar o serviço de saúde”, ressalta.
Ainda segundo Ceci, para as gestantes que possuem sífilis o tratamento é ainda mais
necessário. Ela enfatiza que ele precisa se estender à mãe e ao parceiro. “A sífilis requer
muita atenção, às vezes, é muito difícil identificar os sintomas. Ela pode causar aborto ou
nascimento prematuro”.
O tratamento durante o pré-natal evita que bebê adquira problemas graves como, por
exemplo, neurológicos. Por isso, Ceci reforça que fazer o teste, em qualquer período
gestacional, é “extramente necessário”.
Qualquer pessoa, a partir dos 12 anos, que possua uma vida sexual ativa, ou que tenha
sido exposta a alguma situação de risco, pode realizar os testes rápidos para a detecção
de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) – sífilis, HIV/Aids, hepatite C e B.
Os testes são ofertados, gratuitamente, e realizados de forma sigilosa. Ele está disponível
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a quinta-feira. Na Unidade de

Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI), eles podem ser realizados nos mesmo
dias, das 9h às 15h.
Cronograma das ações
Dias 13 e 14 de outubro (para profissionais de saúde): Roda de conversa para equipes de
enfermagem do Programa de Saúde da Família (PSF) das UBSs – Presença dos
profissionais da Vigilância Epidemiológica do Estado.
Dia 15 de outubro (para profissionais de saúde): Roda de conversa para médicos do PSF –
Presença da infectologista da rede municipal de saúde.
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Justiça determina fim da intervenção da Prefeitura de Caraguatatuba
no transporte coletivo
A intervenção estava acontecendo desde abril

A Justiça determinou, em decisão temporária, o fim da intervenção da Prefeitura de
Caraguatatuba no transporte coletivo.
A gestão prorrogou na última segunda-feira (4) a intervenção que dura desde 7 de abril.
A decisão foi feita nesta sexta-feira (8) e concedida pelo juiz Gilberto Alaby Soubihe Filho
com base em um pedido da empresa. O Ministério Público deu parecer favorável para que
a prestadora retomasse o controle da operação na cidade.
Segundo a prefeitura, a intervenção aconteceu após a empresa ser flagrada descumprindo
o número de viagens que estava no acordo em contrato.
Na decisão, o juiz afirmou que o decreto era sem motivação válida e que a prefeitura pode
fiscalizar a empresa sem precisar intervir na administração.
Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que vai cumprir a decisão da Justiça.
Entenda o caso
A Prefeitura de Caraguatatuba decidiu iniciar a intervenção em abril após a prestadora ser
flagrada descumprindo termos do contrato, como número menor de viagens.
A gestão e a empresa já haviam discutido o número na justiça, após a prestadora alegar
perda econômica com a pandemia, e por conta disso, não pode operar o serviço de forma
integral.
Em março de 2020, com a pandemia e redução na circulação de pessoas, a empresa teria
reduzido o número de profissionais, frota e viagens. Com a flexibilização da quarentena, a
prefeitura acionou a justiça para que a concessionária retomasse o número de viagens.
Após a disputa, a empresa foi obrigada a cumprir os termos do contrato sob pena de multa
de R$ 1 mil. Mas, segundo a prefeitura, durante a fiscalização do serviço, a empresa foi
flagrada seis vezes entre abril de 2020 e 2021 praticando número menor de viagens.
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SERRAMAR SHOPPING COM ATRAÇÕES PARA O DIA DAS CRIANÇAS.

(Da Redação) A diversão é garantida com personagens itinerantes, distribuição de algodão
doce, balões e muitas atividades pelo Serramar. Dia 12 de Outubro está aí! Chegou o Dia
das Crianças! E no Shopping Serramar a diversão é garantida para toda a família. Até o dia
12 de outubro, das 13h30 às 19h, o maior Centro Comercial do Litoral Norte preparou uma
programação bem divertida e alegre com a atração: “História e Magia”. Haverá contação
de histórias com o tema Fábulas, personagens itinerantes alegrando os pequenos,
distribuição de algodão doce e balões durante todo o dia. As atividades são itinerantes,
atendendo as normas e procedimentos de prevenção da Covid-19, como o uso obrigatório
de máscara no interior do Shopping, além dos mais de 200 pontos com álcool em gel 70%
espalhados pelo Serramar, que é um shopping aberto, estilo “Open Mall”. Programação:
São 3 horários com duração de 40 minutos aproximadamente nas Contações de Histórias
voltadas para crianças com até 12 anos. É obrigatório a presença dos pais e/ou
responsáveis. Horários das atrações nos dias 11 e 12 de outubro: 13h30 às 14h30 –
personagens; 14h30 às 15h30 – contação; 15h30 às 16h30 – personagens; 16h30 às
17h30 – contação; 17h30 às 18h30 – personagens; 18h30 às 19h30 – contação.
Atenção para as normas de participação das atrações: O uso de máscaras é obrigatório em
todas as dependências do Shopping para adultos e Crianças; Oriente seu filho a sentar na
demarcação com 1,5m de distanciamento; Higienize as mãos da criança com álcool em gel
70% antes de entrar no espaço; Oriente para que ela permaneça de máscara e não passe
as mãos no olho e nem coloque na boca; Não traga para as áreas comuns brinquedos,
balões alimentos e bebidas. Previna-se.
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BRIGA DE BAR DEIXA DOIS MORTOS EM CARAGUATATUBA.

Uma briga de bar causou a morte de dois homens em Caraguatatuba. As vítimas foram
atingidas com golpes de madeira e machado. O crime aconteceu na madrugada de
domingo (10/10), depois de desentendimento da dupla em um bar do Morro do Algodão.
Câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil mostram que após a briga as duas vítimas,
de 31 e 38 anos, foram seguidas por outros três homens. Durante as investigações, a
Polícia Civil prendeu um homem em flagrante, no bairro Brejinho. Os investigadores
também encontraram um machado e um pedaço de madeira usados no crime. Os outros
dois homens, que participaram do crime, estão foragidos. O caso foi registrado como
homicídio na Delegacia de Caraguatatuba. O delegado solicitou a prisão preventiva do
indiciado e do outro suspeito já identificado. Fonte: 012News
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CARAGUATATUBA SEDIARÁ PRIMEIRA FINTECH AFIANÇADORA DO
LITORAL NORTE.

(Da Redação) A cidade de Caraguatatuba receberá ainda esse ano a primeira Fintech
Afiançadora com sua filial física no Litoral Norte. A empresa atende a todo o país e está
montando sua base no Litoral Norte de SP. Mais informações em breve. Obs: imagem
ilustrativa.
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DOIS HOMENS PRESOS COM MAIS DE 8 QUILOS DE DROGAS EM
CARAGUATATUBA.

(Da Redação) Na manhã de terça-feira (12/10), uma equipe do 20º Batalhão de Polícia
Militar do Interior, durante patrulhamento pelo bairro Rio do Ouro em Caraguatatuba,
avistou um indivíduo de moto que tentou se evadir ao perceber a presença policial, porém
foi abordado. Durante busca pessoal, com ele foi encontrada uma sacola contendo 600
unidades de cocaína. Em entrevista, ele confessou que estaria levando a droga para
abastecer um ponto de venda e que havia acabado de pegar o ilícito com um menor na
mesma rua, informando seu endereço. Os policiais encontraram o adolescente na
residência informada e na presença de seu padrasto, encontraram mais drogas na casa,
inclusive entorpecentes enterrados no quintal.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos e eles foram recolhidos à cadeia
pública.
As apreensões foram:
75 porções de K2 (66g)
3.750 porções de cocaína a vácuo (3,468kg)
750 porções de crack (574g)
Totalizando 4.575 porções de entorpecentes (4,109Kg)
1 folha de contabilidade do tráfico
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Dupla é encontrada morta após se envolver em briga de rua, em
Caraguatatuba
Policiais encontraram os homens caídos no chão com diversos ferimentos no rosto,
causados por ataques com azulejos

Dois homens, um de 31 e o outro 38 anos morreram após se envolverem em uma briga
generalizada na noite deste domingo (10), em Caraguatatuba.
Segundo a Polícia Militar, os corpos foram encontrados no Rio Marinas. A equipe foi
acionada a princípio para conter uma briga de rua. Ao chegar no local, os policiais
encontraram dois homens caídos no chão com diversos ferimentos no rosto, causados por
ataques com azulejos. O Samu foi acionado e constatou o óbito de ambos.
Ainda segundo a PM, câmeras de monitoramento do local mostraram três homens
seguindo as vítimas. Os autores foram reconhecidos por moradores. Um deles, de 23 anos
foi preso pela equipe da polícia no Bairro Morro do Algodão, e os outros dois ainda estão
sendo procurados,
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Caraguatatuba realiza plantão presencial para o Programa de
Recuperação Fiscal na próxima segunda (18)
Programa vai oferecer cota única ou parcelamento de três a 24 vezes mensais, com anistia
de 40% a 100%

Caraguatatuba vai realizar um plantão presencial para o Programa de Recuperação Fiscal
na próxima segunda-feira (18), das 9h às 14h, na área de Dívida Ativa da Secretaria da
Fazenda, no Paço Municipal.
O programa vai oferecer cota única ou parcelamento de três a 24 vezes mensais, com
anistia de 40% a 100% no valor de juros e multas para o contribuinte que possui débitos
anteriores ao dia 31 de dezembro de 2020.
De acordo com a prefeitura, os moradores também têm a opção de realizar o atendimento
pelo aplicativo Caraguatatuba 156, no ícone ‘DÍVIDA ATIVA'
No caso do atendimento presencial é necessário levar o número de identificação do imóvel
ou inscrição municipal, o requerimento preenchido e a cópia do RG e CPF.
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Polícia apreende 4 Kg de drogas e prende dupla por tráfico, em
Caraguatatuba
Ocorrência foi registrada no Bairro Rio do Ouro

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no Bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba,
nesta terça-feira (12).
De acordo com Polícia Militar, um homem que pilotava uma moto tentou fugir quando viu a
viatura, mas foi abordado em seguida pelos policias. Com ele, foi encontrada uma sacola
com 600 pinos de cocaína.
O homem ainda confessou que estava indo abastecer um ponto de venda e que havia
acabado de pegar as drogas com um adolescente. Os policiais encontraram o fornecedor,
junto com o padastro, e encontraram mais drogas na casa, além de entorpecentes
enterrados no quintal.
Ao todo, foram apreendidos quatro quilos de drogas. Todos os envolvidos na ocorrência
foram recolhidos à cadeia pública.
NOTA: Inicialmente, a Polícia Militar informou que foram apreendidos oito quilos, mas após
recontagem, a pesagem foi alterada para quatro quilos
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Inscrições para 14º Litoral EnCena On Line terminam na quarta em
Caraguatatuba

A Fundacc (Fundação Educacional e cultural de Caraguatatuba) e a Prefeitura estão
com inscrições abertas para a seleção de registros audiovisuais de espetáculos para o 14°
Litoral EnCena Online – Mostra Estadual de Teatro de Rua, Teatro de Bonecos, Circo e
Dança de Caraguatatuba. O projeto foi selecionado e é apoiado pela chamada pública
03/2021 – Tradição SP Online, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
As inscrições devem ser feitas até às 14h desta quarta-feira (14) pelo formulário online
disponível no link: www.fundacc.sp.gov.br/inscricao-litoral-encena-2021.
Em anexo ao formulário preenchido, os interessados deverão incluir cinco fotos digitais do
espetáculo em alta resolução (300 dpi) e o link da gravação do espetáculo na íntegra.
Então, será gerado um comprovante que garantirá a conclusão da inscrição.
O resultado da seleção dos espetáculos será divulgado no dia 25 de outubro, no endereço
eletrônico: www.fundacc.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município. Já as apresentações
serão de 12 a 15 de novembro pelas plataformas digitais da FUNDACC.
Ao todo, serão selecionados 10 registros audiovisuais com prêmios de R$ 2,5 mil para
cada, totalizando R$ 25 mil em prêmios.
A seleção dos registros audiovisuais dos espetáculos será feita pelos membros da
Comissão de Seleção de Projetos, indicados pela presidência da FUNDACC, seguindo os
critérios: qualidade técnica e excelência artística dos espetáculos; coerência na concepção
do trabalho e histórico do artista ou grupo.
O 14º Litoral EnCena tem como objetivo realizar um evento referencial que proporcione de
maneira democrática e acessível o melhor das artes cênicas do Estado e dos municípios,
além de estimular os grupos e coletivos em atividade e fomentar a arte na região.
Em caso de dúvidas ou para mais informações acesse o Edital pelo link:
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/13/09/2021/edital-no-0232021-14o-litoralencena/.
Serviço
14º Litoral EnCena

Inscrições: até às 14h do dia 13 de outubro no link: www.fundacc.sp.gov.br/inscricaolitoral-encena-2021.
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LITORAL NORTE RECEBE 2ª ETAPA DE WORKSHOP DE ROTEIRIZAÇÃO
NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA (14)

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 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
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2º ENCONTRO WORKSHOP DE ROTEIRIZAÇÃO OCORRE NO LITORAL
NORTE DE SÃO PAULO NA PRÓXIMA SEMANA

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
link: https://forms.gle/GSA8oPgqrPxHGMpQ8
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O evento será no formato presencial, respeitando todas as medidas de segurança
sanitária.
Inscrições
Sobre

pelo
o

link: https://forms.gle/GSA8oPgqrPxHGMpQ8
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
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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
link: https://forms.gle/GSA8oPgqrPxHGMpQ8

podem

ser

feitas

pelo

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
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Litoral Norte de SP planeja ações para aumentar tíquete médio
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https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2021/10/litoral-norte-de-sp-planejaacoes-para-aumentar-tiquete-medio_184855.html ou as ferramentas oferecidas na página.
Todo o conteúdo produzido pela PANROTAS Editora é protegido pela legislação brasileira
sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo sem autorização da PANROTAS Editora
(copyright@panrotas.com.br).
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