
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 13 e 14 de Outubro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Polícia Militar prende 3 indivíduos por sequestro e evita tribunal do crime em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 141 vagas de emprego para esta quarta-feira (13) 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Desconto de juros e multas da anistia da Prefeitura de Caraguatatuba termina 

nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre inscrições para o 8º Miss e Mister Terceira Idade 

 

Caraguatatuba 

Três são presos por sequestro e vítima libertada após 24h em cativeiro na zona sul 

de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Depois do feriadão, PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego disponíveis 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Taubateano é salvo de cárcere privado e do tribunal do crime em Caraguatatuba 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 141 oportunidades de emprego 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

PM de Caraguá salva homem durante sessão do "Tribunal do Crime" 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/policia-militar-prende-3-individuos-por-sequestro-e-evita-tribunal-do-crime-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/policia-militar-prende-3-individuos-por-sequestro-e-evita-tribunal-do-crime-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/pat-de-caraguatatuba-tem-141-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-13/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18238/desconto-de-juros-e-multas-da-anistia-da-prefeitura-de-caraguatatuba-termina-nesta-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/18238/desconto-de-juros-e-multas-da-anistia-da-prefeitura-de-caraguatatuba-termina-nesta-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/18237/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-o-8%EF%BF%BD-miss-e-mister-terceira-idade-
https://radarlitoral.com.br/noticias/18234/tres-sao-presos-por-sequestro-e-vitima-libertada-apos-24h-em-cativeiro-na-zona-sul-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18234/tres-sao-presos-por-sequestro-e-vitima-libertada-apos-24h-em-cativeiro-na-zona-sul-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18231/depois-do-feriadao-pat-de-caraguatatuba-tem-140-vagas-de-emprego-disponiveis
https://novaimprensa.com/2021/10/taubateano-carcere-privado.html
https://www.ovale.com.br/emprego/tem-vaga-pat-de-caragua-disponibiliza-141-oportunidades-de-emprego-1.192237
http://salimburihan.blogspot.com/2021/10/pm-de-caragua-salva-homem-durante.html


 

 
 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Dupla é presa com mais de 4 kg de drogas em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguatatuba 

Bandidos sequestram homem e o condenam a morte no ‘Tribunal do Crime’ em 

Caraguatatuba (SP) 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional no dia 16 de 

outubro 

 

Caraguatatuba 

Ponto facultativo do Dia do Servidor é transferido para 29 de outubro em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Esquenta Caraguá é sucesso e coloca cidade como principal polo esportivo da 

região 

 

Caraguatatuba 

Inscrições abertas para o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa do Desafio de Turismo proposto por universitários da ECA 

Jr 

 

Caraguatatuba 

Desconto de juros e multas da anistia da Prefeitura de Caraguatatuba termina 

nesta sexta-feira (15/10) 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba divulga 138 vagas em cursos até o final do ano 

 

Caraguatatuba 

Sebrae realiza palestra gratuita sobre Estratégias de Vendas e Pensamento Digital 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 141 vagas de emprego para esta quarta-feira (13) 

 

 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/dupla-e-presa-com-mais-de-4-kg-de-drogas-em-caraguatatuba-sp-1.347024
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/bandidos-sequestram-homem-e-o-condenam-a-morte-no-tribunal-do-crime-em-caraguatatuba-sp-1.346928
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/bandidos-sequestram-homem-e-o-condenam-a-morte-no-tribunal-do-crime-em-caraguatatuba-sp-1.346928
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/caraguatatuba-recebe-edicao-do-mma-brazil-tour-internacional-no-dia-16-de-outubro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/caraguatatuba-recebe-edicao-do-mma-brazil-tour-internacional-no-dia-16-de-outubro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/ponto-facultativo-do-dia-do-servidor-e-transferido-para-29-de-outubro-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/ponto-facultativo-do-dia-do-servidor-e-transferido-para-29-de-outubro-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/esquenta-caragua-e-sucesso-e-coloca-cidade-como-principal-polo-esportivo-da-regiao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/esquenta-caragua-e-sucesso-e-coloca-cidade-como-principal-polo-esportivo-da-regiao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/inscricoes-abertas-para-o-8o-miss-e-mister-terceira-idade-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/caraguatatuba-participa-do-desafio-de-turismo-proposto-por-universitarios-da-eca-jr/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/caraguatatuba-participa-do-desafio-de-turismo-proposto-por-universitarios-da-eca-jr/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/desconto-de-juros-e-multas-da-anistia-da-prefeitura-de-caraguatatuba-termina-nesta-sexta-feira-15-10/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/desconto-de-juros-e-multas-da-anistia-da-prefeitura-de-caraguatatuba-termina-nesta-sexta-feira-15-10/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/fundo-social-de-caraguatatuba-divulga-138-vagas-em-cursos-ate-o-final-do-ano/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/sebrae-realiza-palestra-gratuita-sobre-estrategias-de-vendas-e-pensamento-digital/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/pat-de-caraguatatuba-tem-141-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-13/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia Semana de Segurança Alimentar com programação virtual 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa do Desafio de Turismo proposto por universitários da ECA 

Jr 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional no dia 16 de 

outubro 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza ações para profissionais da saúde sobre o diagnóstico 

precoce da sífilis 

 

Caraguatatuba 

PM apreende mais de 8 kg de drogas em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Polícia evita tribunal do crime e liberta vítima de sequestro em Caraguatatuba 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Realiza Curso De Iniciação À Costura 

 

Caraguatatuba 

Dia Dos Professores: Docentes Apontam As Mudanças E Desafios De Lecionar 

Durante A Pandemia 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia Semana de Segurança Alimentar com programação virtual 

 

Caraguatatuba 

Inscrições abertas para o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 141 vagas de emprego para esta quarta-feira (13) 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/13/caraguatatuba-inicia-semana-de-seguranca-alimentar-com-programacao-virtual/
https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-do-desafio-de-turismo-proposto-por-universitarios-da-eca-jr/
https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-do-desafio-de-turismo-proposto-por-universitarios-da-eca-jr/
https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-edicao-do-mma-brazil-tour-internacional-no-dia-16-de-outubro/
https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-edicao-do-mma-brazil-tour-internacional-no-dia-16-de-outubro/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-realiza-acoes-para-profissionais-da-saude-sobre-o-diagnostico-precoce-da-sifilis/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-realiza-acoes-para-profissionais-da-saude-sobre-o-diagnostico-precoce-da-sifilis/
https://www.012news.com.br/pm-apreende-mais-de-8-kg-de-drogas-em-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/policia-evita-tribunal-do-crime-e-liberta-vitima-de-sequestro-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/fundo-social-de-caraguatatuba-realiza-curso-de-iniciacao-a-costura/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/dia-dos-professores-docentes-apontam-as-mudancas-e-desafios-de-lecionar-durante-a-pandemia/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/dia-dos-professores-docentes-apontam-as-mudancas-e-desafios-de-lecionar-durante-a-pandemia/
https://falacaragua.com.br/2021/10/caraguatatuba-inicia-semana-de-seguranca-alimentar-com-programacao-virtual/
https://falacaragua.com.br/2021/10/inscricoes-abertas-para-o-8o-miss-e-mister-terceira-idade-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/10/pat-de-caraguatatuba-tem-141-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-13/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional no dia 16 de outubro 

 

Caraguatatuba 

Sebrae realiza palestra gratuita sobre Estratégias de Vendas e Pensamento Digital 

 

Caraguatatuba 

Ponto facultativo do Dia do Servidor é transferido para 29 de outubro em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Esquenta Caraguá é sucesso e coloca cidade como principal polo esportivo da região 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba divulga 138 vagas em cursos até o final do ano 

 

Caraguatatuba 

Desconto de juros e multas da anistia da Prefeitura de Caraguatatuba termina nesta sexta-

feira (15/10) O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021 – Anistia) da 

Prefeitura de Caraguat 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa do Desafio de Turismo proposto por universitários da ECA Jr 

 

Caraguatatuba 

Atendimentos de urgência e emergência realizados no CEM retornam para UPA Central 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Esquenta Caraguá é sucesso e coloca cidade como principal polo esportivo da 

região 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional no dia 16 de 

outubro 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 141 vagas de emprego nesta quarta-feira (13) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia Semana de Segurança Alimentar com programação virtual 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/10/caraguatatuba-recebe-edicao-do-mma-brazil-tour-internacional-no-dia-16-de-outubro/
https://falacaragua.com.br/2021/10/sebrae-realiza-palestra-gratuita-sobre-estrategias-de-vendas-e-pensamento-digital/
https://falacaragua.com.br/2021/10/ponto-facultativo-do-dia-do-servidor-e-transferido-para-29-de-outubro-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/10/esquenta-caragua-e-sucesso-e-coloca-cidade-como-principal-polo-esportivo-da-regiao/
https://falacaragua.com.br/2021/10/fundo-social-de-caraguatatuba-divulga-138-vagas-em-cursos-ate-o-final-do-ano/
https://falacaragua.com.br/2021/10/desconto-de-juros-e-multas-da-anistia-da-prefeitura-de-caraguatatuba-termina-nesta-sexta-feira-15-10-o-programa-de-recuperacao-fiscal-refis-lc-82-2021-anistia-da-prefeitu/
https://falacaragua.com.br/2021/10/desconto-de-juros-e-multas-da-anistia-da-prefeitura-de-caraguatatuba-termina-nesta-sexta-feira-15-10-o-programa-de-recuperacao-fiscal-refis-lc-82-2021-anistia-da-prefeitu/
https://falacaragua.com.br/2021/10/desconto-de-juros-e-multas-da-anistia-da-prefeitura-de-caraguatatuba-termina-nesta-sexta-feira-15-10-o-programa-de-recuperacao-fiscal-refis-lc-82-2021-anistia-da-prefeitu/
https://falacaragua.com.br/2021/10/caraguatatuba-participa-do-desafio-de-turismo-proposto-por-universitarios-da-eca-jr/
https://falacaragua.com.br/2021/10/atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-realizados-no-cem-retornam-para-upa-central/
http://massaguanews.com.br/2021/10/esquenta-caragua-e-sucesso-e-coloca-cidade-como-principal-polo-esportivo-da-regiao/
http://massaguanews.com.br/2021/10/esquenta-caragua-e-sucesso-e-coloca-cidade-como-principal-polo-esportivo-da-regiao/
http://massaguanews.com.br/2021/10/caraguatatuba-recebe-edicao-do-mma-brazil-tour-internacional-no-dia-16-de-outubro/
http://massaguanews.com.br/2021/10/caraguatatuba-recebe-edicao-do-mma-brazil-tour-internacional-no-dia-16-de-outubro/
http://massaguanews.com.br/2021/10/pat-de-caraguatatuba-tem-141-vagas-de-emprego-nesta-quarta-feira-13/
http://massaguanews.com.br/2021/10/caraguatatuba-inicia-semana-de-seguranca-alimentar-com-programacao-virtual/


 

 
 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

UPA Central de Caraguatatuba volta a realizar atendimentos de urgência e 

emergência 

 

Diário do Caiçara 

Caraguatatuba 

INDÍCIOS DE “TRIBUNAL DO CRIME” EM CARAGUATATUBA CHAMAM A ATENÇÃO DA 

POLÍCIA. 

 

Caraguatatuba 

PAT CARAGUÁ COM 141 VAGAS DE EMPREGO. 

 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA SEDIARÁ PRIMEIRA FINTECH AFIANÇADORA DO LITORAL NORTE. 

 

Caraguatatuba 

MMA BRAZIL TOUR INTERNACIONAL ACONTECE EM CARAGUATATUBA. 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PAT DE CARAGUATATUBA TEM 141 VAGAS DE EMPREGO PARA ESTA QUARTA-FEIRA 

(13) 

 

Caraguatatuba 

FUNDO SOCIAL DE CARAGUATATUBA DIVULGA 138 VAGAS EM CURSOS ATÉ O FINAL 

DO ANO 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Três são presos por sequestro e vítima libertada após 24h em cativeiro na zona sul 

de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Depois do feriadão, PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego disponíveis 

 

Band Vale 

Band Cidade 1ª Edição 

Aumenta a procura para locação de casas no litoral 

 

 

 

https://www.spriomais.com.br/2021/10/14/upa-central-de-caraguatatuba-volta-a-realizar-atendimentos-de-urgencia-e-emergencia/
https://www.spriomais.com.br/2021/10/14/upa-central-de-caraguatatuba-volta-a-realizar-atendimentos-de-urgencia-e-emergencia/
http://diariodocaicara.com.br/indicios-de-tribunal-do-crime-em-caraguatatuba-chama-a-atencao-da-policia/
http://diariodocaicara.com.br/indicios-de-tribunal-do-crime-em-caraguatatuba-chama-a-atencao-da-policia/
http://diariodocaicara.com.br/pat-caragua-com-141-vagas-de-emprego/
http://diariodocaicara.com.br/caraguatatuba-sediara-primeira-fintech-afiancadora-do-litoral-norte/
http://diariodocaicara.com.br/mma-brazil-tour-internacional-acontece-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2021/10/13/pat-de-caraguatatuba-tem-141-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-13/
https://litoraldefato.com.br/2021/10/13/pat-de-caraguatatuba-tem-141-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-13/
https://litoraldefato.com.br/2021/10/14/fundo-social-de-caraguatatuba-divulga-138-vagas-em-cursos-ate-o-final-do-ano/
https://litoraldefato.com.br/2021/10/14/fundo-social-de-caraguatatuba-divulga-138-vagas-em-cursos-ate-o-final-do-ano/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/tres-sao-presos-por-sequestro-e-vitima-libertada-apos-24h-em-cativeiro-na-zona-sul-de-caragua/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/tres-sao-presos-por-sequestro-e-vitima-libertada-apos-24h-em-cativeiro-na-zona-sul-de-caragua/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/depois-do-feriadao-pat-de-caraguatatuba-tem-140-vagas-de-emprego-disponiveis/
https://www.youtube.com/watch?v=QFkYm1XYGFw


 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Polícia Militar prende 3 indivíduos por sequestro e evita tribunal do 

crime em Caraguatatuba 

 

Na manhã de terça-feira (12), a Polícia Militar encontrou um homem mantido em cativeiro 

em uma casa no bairro Perequê-Mirim em Caraguatatuba. As informações recebidas pela 

equipe eram de que no local estaria acontecendo um ‘tribunal do crime’. O homem 

sequestrado conseguiu avisar a mãe e enviar sua localização. 

Ao chegar na residência a equipe de policiamento abordou um indivíduo que se comportou 

de maneira suspeita, motivando a entrada da equipe na residência. Dentro da casa os 

policiais encontraram a vítima sentada em uma cama cercada por três indivíduos. A vítima 

relatou aos policiais 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. 

Os sequestradores foram presos em flagrante, ficando à disposição da justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

PAT de Caraguatatuba tem 141 vagas de emprego para esta quarta-

feira (13) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (13) para 141 vagas. Entre elas, 23 vagas de 

Eletricista de Força e Controle, 19 para Carpinteiro e 16 para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Carga e 

Descarga, Ajudante de Entrega, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, 

Assistente de Compras, Assistente Financeiro, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de 

Instalação de Toldos e Painéis, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Balconista, Barman, Borracheiro, Carpinteiro, Caseiro 

em Boiçucanga, Eletricista de Força e Controle, Eletricista de Manutenção Predial, 

Empregada Doméstica, Encanador, Estágio de Auxiliar Administrativo, Farmacêutico, 

Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Instrutor de Autoescola, 

Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, Mecânico de veículo leve, Mecânico de Veículos 

Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, Motorista Entregador, Operador de Caixa, 

Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, 

Serralheiro de Alumínio, Técnico em Informática, Tosadora de pet shop, Vendedor, 

Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor de Tintas, Vendedor em Ótica, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Radar Litoral 

 

Desconto de juros e multas da anistia da Prefeitura de Caraguatatuba 

termina nesta sexta-feira 

 

O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Caraguatatuba encerra na próxima 

sexta-feira (15), no Paço Municipal, Centro. O atendimento à população vai das 9h às 14h, 

na Área de Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda.  Moradores e veranistas puderam 

aproveitar o benefício da anistia de juros e multas no plantão da última segunda-feira 

(11/10), véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida. 

No REFIS é possível acertar débitos tributários e não tributários com a Prefeitura 

adquiridos até o dia 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 24 

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

Quem solicitar a anistia aguarda a chamada da senha em uma estrutura preparada pela 

Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de lugar na fila, 

atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço Municipal. 

É permitida somente a entrada do responsável por requerer a anistia, observando os 

protocolos sanitários para evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o 

ingresso autorizado nos casos especiais, em que a sua ajuda seja comprovadamente 

indispensável. 

A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana 

e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via. 

Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 fornecem orientações 

ao público.   

A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana 

e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via. 

Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 orientam o público.  

O atendimento no REFIS também pode ser feito pelo aplicativo Caraguatatuba 156 

(disponível na play store do celular), no ícone ‘Dívida Ativa’; ou ligando gratuitamente no 

telefone 156 (de dentro do município), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.  Para falar 

com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 3897-8800, no horário de 

expediente, ou utilize o aplicativo, além do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

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


 

 
 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o período inicial de vigência da Lei Complementar 

82/2021, de 2 a 31 de agosto, e de aplicação dos benefícios dela se mostrou insuficiente 

para o atendimento de todos os munícipes interessados em regularizar suas pendências 

com a Prefeitura, levando em conta, inclusive, os efeitos da pandemia. 

Segundo ele, “a iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo 

isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de 

receita. O programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, 

vencidos até 31 de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de 

mora”. 

Descontos de 40% a 100% 

Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única 

ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento 

do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do 

valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para 

quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais; 

desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas 

e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12 

parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de 

mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais. 

A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso 

superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da 

dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências 

da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá 

ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a 

R$ 37,40. 

Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos 

integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o 

contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento 

parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou 12 vezes) em razão de 

medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do 

Litoral Norte do Estado de São Paulo. É possível saber a respeito dos honorários 

advocatícios (sucumbências) envolvendo os débitos ajuizados na Procuradoria Fiscal, pelo 

WhatsApp (12) 99616-5661. 

O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30 

dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja 

parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no 

Protocolo Geral. 

O Paço Municipal fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos 

telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo e-

mail  dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br da Área da Dívida Ativa.  O atendimento 

ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. 

Requerimento 

mailto:dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição 

municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o 

contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de 

procuração podem ser solicitados ou pelo e-

mail  dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601. 
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Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Radar Litoral 

 

Caraguatatuba abre inscrições para o 8º Miss e Mister Terceira Idade 

 

Caraguatatuba está com inscrições abertas para o 8º Miss e Mister Terceira Idade de 

Caraguatatuba. A festa, que promete, mais uma vez, reunir beleza, elegância e simpatia, 

será realizada, este ano, no Teatro Mario Covas, dia 12 de novembro, às 19h. 

As inscrições podem ser feitas até 27 de outubro. O concurso é aberto para idosos a partir 

de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como objetivo a valorização da beleza da 

terceira idade e momentos de confraternização. 

Os interessados devem realizar a inscrição, gratuitamente, na Secretaria dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), no bairro Jardim Jaqueira, de segunda a sexta-

feira, das 8h30h às 16h30. É necessário apresentar RG, comprovante de endereço e 

carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19. 

“Esse é um evento tradicional e faz parte do calendário da cidade. Ano passado 

suspendemos o concurso por causa da pandemia. Este ano, como os idosos já foram 

vacinados com as duas doses, optamos por fazer essa celebração, no Teatro Mario Covas, 

com um número reduzido de participantes e convidados, distanciamento social e todas as 

medidas de precaução contra o novo coronavírus”, explicou o secretário da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Radar Litoral 

 

Três são presos por sequestro e vítima libertada após 24h em 

cativeiro na zona sul de Caraguá 

 

A Polícia Militar prendeu, na manhã de terça-feira (12/10), três homes pelo crime de 

sequestro. Os policiais militares libertaram a vítima - um homem que estava 

desaparecido há mais de 24 horas - e que se encontrava em um cativeiro localizado no 

bairro Perequê-Mirim.  

A Central da PM recebeu informação sobre um 'tribunal do crime' que estaria para 

acontecer no local e que a vítima havia conseguido fazer contato com a mãe. Chegando no 

cativeiro, os policiais militares encontraram a vítima sentada em uma cama e cercada por 

três indivíduos. 

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem relatou aos policiais que havia sido 

sequestrado no dia anterior, sendo torturado e ameaçado de morte. Os três indivíduos 

foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Radar Litoral 

 

Depois do feriadão, PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego 

disponíveis 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (13) para 141 vagas. Entre elas, 23 vagas de 

Eletricista de Força e Controle, 19 para Carpinteiro e 16 para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Carga e 

Descarga, Ajudante de Entrega, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, 

Assistente de Compras, Assistente Financeiro, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de 

Instalação de Toldos e Painéis, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Balconista, Barman, Borracheiro, Carpinteiro, Caseiro 

em Boiçucanga, Eletricista de Força e Controle, Eletricista de Manutenção Predial, 

Empregada Doméstica, Encanador, Estágio de Auxiliar Administrativo, Farmacêutico, 

Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Instrutor de Autoescola, 

Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, Mecânico de veículo leve, Mecânico de Veículos 

Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, Motorista Entregador, Operador de Caixa, 

Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, 

Serralheiro de Alumínio, Técnico em Informática, Tosadora de pet shop, Vendedor, 

Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor de Tintas, Vendedor em Ótica, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 14/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Nova Imprensa 

 

Taubateano é salvo de cárcere privado e do tribunal do crime em 

Caraguatatuba 

A vítima conseguiu avisar seus pais e enviar sua localização através de um aplicativo de 

mensagens 

 

Um homem de Taubaté foi salvo do cárcere privado e do tribunal do crime de uma facção 

criminosa, em Caraguatatuba, na terça-feira (12). Ele foi resgatado pela Polícia Militar no 

bairro Perequê-Mirim, depois de avisar seus pais e enviar sua localização através de um 

aplicativo de mensagens. 

A família da vítima chamou a Polícia Militar, que cercou o cativeiro e foi recebida por um 

homem que afirmava que a casa não era sua, mas de amigos, que não sabia informar o 

nome deles. 

Os policiais entraram na casa e encontraram no quarto dos fundos quatro pessoas. Três 

eram suspeitas de pertencer à facção e foram encaminhadas para averiguação. A quarta 

era a vítima, identificada como P. 

O cárcere privado 

Dentro da casa os policiais encontraram a vítima sentada em uma cama e vigiada por três 

homens. Ela relatou que o sequestro fora no dia anterior e no cativeiro foi torturada e 

ameaçada de morte. O homem informou ainda que a todo momento os criminosos diziam 

que iriam matá-lo e que só estavam esperando a chegada de mais membros da facção 

para isso. 

Ele contou ainda que foi presidiário e membro desta facção criminosa, que atua dentro e 

fora dos presídios e, por querer desligar-se dela, passou a correr risco de morte. 

Segundo a Polícia Civil, os quatro homens tinham antecedentes criminais por tráfico de 

drogas e outros crimes. Agora o caso será investigado e os quatro suspeitos indiciados por 

participação em organização criminosa. 

 

 

 

 

https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
https://novaimprensa.com/2021/10/preso-familia-carcere-privado.html


 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: O Vale 

 

Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 141 oportunidades de 

emprego 

Confira todas as vagas disponíveis para esta quarta-feira (13) 

 

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba abriu 141 oportunidades 

de emprego nesta quarta-feira (13). Dentre as vagas estão: 23 para eletricista de força e 

controle, 19 para carpinteiro, 16 para encanador, entre diversas outras. 

Os interessados devem enviar um email que conste: o currículo, o CPF, nome completo e o 

código da vaga pela qual quer concorrer para o endereço "vagaspatcaragua@gmail.com". 

Vale lembrar que, apesar da maioria dos currículos poderem ser enviados por email, 

algumas exceções só aceitam o currículo presencialmente -- informações mais específicas 

sobre o processo de inscrição e as vagas são encontradas no site oficial da prefeitura do 

município, clique aqui para acessar. 

Os interessados devem ir ao PAT de Caraguá (R. Taubaté, 520, bairro Sumaré) das 8h ao 

12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. 

Confira as oportunidades divulgadas: 

- Acabador de mármore e granito (3); 

- Ajudante de carga e descarga; 

- Ajudante de entrega (2); 

- Ajudante de instalação com experiência em marmoraria, serralheria e/ou marcenaria (3); 

- Analista de trade marketing; 

- Assistente de compras com experiência no ramo da construção civil; 

- Assistente financeiro; 

- Atendente de lanchonete; 

- Auxiliar de cozinha em quiosque (3); 

- Auxiliar de encanador (10); 

- Auxiliar de escrita fiscal; 



 

 
 

- Auxiliar de mecânico com CNH B; 

- Auxiliar técnico em ar condicionado; 

- Auxiliar de instação de toldos e painéis; 

- Auxiliar de manutenção predial; 

- Auxiliar de mecânico; 

- Balconista; 

- Barman; 

- Borracheiro com experiência na CTPS (3); 

- Carpinteiro (19); 

- Caseiro (Boiçucanga) com carta de recomendação; 

- Eletricista de força e controle (23); 

- Eletricista de manutenção predial; 

- Empregada doméstica, vaga variáveis (4); 

- Encanador (16); 

- Estagiário de auxiliar administrativo; 

- Farmacêutico; 

- Funileiro; 

- Garçom (2); 

- Gerente de hotel; 

- Gerente de loja; 

- Governanta (2); 

- Instrutor de auto-escola (4); 

- Lavador de autos; 

- Mecânico de automóvel; 

- Mecânicos de máquinas pesadas; 

- Mecânico de veículo leve (2); 

- Montador de Autos; 

- Montador de esquadrias; 

- Motorista entregador com CNH B; 

- Operador de caixa; 

- Operador de motoniveladora; 

- Padeiro; 



 

 
 

- Protético dentário; 

- Serralheiro de alumínio; 

- Técnico em informática; 

- Tosadora de pet shop; 

- Vendedor de materiais de construção (2); 

- Vendedor de colchões; 

- Vendedor de esquadrias; 

- Vendedor de tintas; 

- Vendedor de ótica (2); 

- Vendedor projetista de vidros temperados; 

- Vidraceiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Salim Burihan 

 

PM de Caraguá salva homem durante sessão do "Tribunal do Crime" 

 

Um homem foi salvo pela Polícia Militar, em Caraguatatuba, quando estava sendo julgado 

pelo “Tribunal do Crime”, um “julgamento” criado por uma facção criminosa para punir 

pessoas que desrespeitem as normas da facção ou devedores de dinheiro por compra de 

drogas.   

No Tribunal do Crime, o “julgamento” ocorre por meio de um “debate” entre os integrantes 

sobre os fatos ocorridos. O réu tem direito a defesa. Após o debate, o grupo define o 

veredicto, que, na maioria dos casos, gera uma execução sumária. 

O caso ocorreu por volta das 9 horas de terça-feira (12), no bairro do Perequê-Mirim, região 

sul de Caraguatatuba. O homem que estava sendo julgado conseguiu entrar em contato 

por telefone com a família que é de Taubaté. A família acionou a Polícia Militar. 

Uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar foi até a casa onde o homem sequestrado 

aguardava o julgamento. A PM fez contato com um indivíduo que se comportou de maneira 

suspeita, motivando a entrada da equipe à residência. 

Dentro da casa os policiais encontraram a vítima sentada em uma cama cercada por 

três  indivíduos, 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 lhe matar e que só estavam esperando a chegada de mais 

membros da facção para executar o crime. 

Após o entendimento dos fatos, os sequestradores foram presos em flagrante ficando à 

disposição da justiça. Não foi informado o nome da vítima de sequestro e nem dos homens 

presos. A Polícia Civil de Caraguatatuba deve investigar o caso.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Sistema Costa Norte 

 

Dupla é presa com mais de 4 kg de drogas em Caraguatatuba (SP) 

Policiais prenderam os dois homens no bairro Rio do Ouro, na manhã de terça-feira (12) 

 

Uma dupla foi presa por tráfico de drogas no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba, no 

Litoral Norte de São Paulo, na manhã de terça-feira (12). 

Uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizava patrulhamento pela 

região quando avistou um indivíduo de moto, que tentou fugir ao perceber a presença 

policial. 

Mesmo assim, foi capturado, portando uma sacola com cerca de 600 unidades de cocaína. 

Ainda durante a abordagem, ele confessou que as drogas seriam para abastecer um ponto 

de venda no bairro. O homem havia acabado de pegar os entorpecentes com um menor de 

idade, na mesma rua da abordagem. 

No local, os policiais encontraram o adolescente e o seu padrasto, além de mais drogas na 

casa e enterradas no quintal. 

Foram apreendidas 75 porções de K2 (66g), 750 porções de crack (574g) e 3,7 mil 

porções de cocaína (3,468 kg). 

A dupla foi presa e encaminhada à delegacia da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba


 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Sistema Costa Norte 

 

Bandidos sequestram homem e o condenam a morte no ‘Tribunal do 

Crime’ em Caraguatatuba (SP) 

Vítima foi salva por policiais após conseguir contato com a mãe, que enviou a localização 

do filho para a PM 

 

Um homem foi sequestrado e ameaçado de morte no bairro Perequê-Mirim, 

em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã de terça-feira (12). 

Segundo informações do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a vítima foi 

sequestrada pelos bandidos e conseguiu fazer contato com a mãe, que enviou a 

localização do filho para a polícia. 

 Quando a PM chegou ao local, encontrou o homem sedado, deitado em uma cama, 

cercado por três bandidos. Ele afirmou que foi sequestrado na segunda-feira (11) e levado 

para o cativeiro. Lá, foi torturado e ameaçado de morte. Bandidos aguardavam apenas a 

chegada de companheiros da facção para realizar a execução. Uma espécie de ‘Tribunal do 

Crime’. 

A polícia conseguiu prender os sequestradores em flagrante. Os indivíduos foram levados 

para delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. 

O estado da vítima é estável. 
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Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional no dia 

16 de outubro 

 

O MMA Brazil Tour Internacional promete dar grandes emoções no dia 16 de outubro na 

Praça da Cultura, no Centro de Caraguatatuba. O evento trará para a cidade lutadores 

nacionais e internacionais e contará com a presença de Mário Yamasaki, árbitro do UFC; 

do lutador Demian Maia e das rings girls Dani Carmosa e Babi Rossi, ex-panicats do 

programa Pânico. O evento é organizado pela Romagnolli Promoções e Eventos e tem o 

apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, comentou a oportunidade de mais uma vez 

esquentar a retomada econômica da cidade, trazendo este tipo de evento para o 

município. 

“Estamos preparados para sermos exemplos na retomada econômica, nos preparamos 

para isso e trazer cada vez mais eventos para que nos ajude nesse objetivo será uma 

missão minha e a do meu time”, disse. 

Ao todo, nove lutas emocionarão os público e espectadores. O evento terá transmissão da 

Band Sports. As lutas estão marcadas para começar a partir das 19h. 

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com a troca de um pacote de 500g 

de leite em pó em dois pontos: Loja Sportfight (Caraguá Praia Shopping) e Centauro 

(Serramar Shopping). 

Assim como no Arena Cross, o MMA Brazil Tour Internacional contará com rígidos 

protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, obrigatoriamente, utilizar 

máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento terá ainda controladores de 

acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. 

Confira o quadro completo das lutas 

Renan Freitas (Brasil) X William Holguin (EUA) 

Clevinho (Brasil) X Juan El Terror (Argentina) 

Bryan Viking (Brasil) X Ali Reza (Irã) 

Alan Silvério (Brasil) X Julião Rodrigues (Brasil) 



 

 
 

Chris Catala (Brasil) X Juliano Soneca (Brasil) 

Nikolas Bonelli (Brasil) X Rafael Speranza (Brasil) 

Lucas Feio (Brasil) X Fabrício Ceará (Brasil) 

Renan Goiás (Brasil) X Tom Santos (Brasil) 

Kelvin Jacob (Brasil) X Andrew Maciel (Brasil) 

Pablo Eduardo (Brasil) X Edilson Pará (Brasil) 

Serviço 

MMA Brazil Tour Internacional 

Horário: 19h 

Local: Praça da Cultura – Centro (Avenida da Praia) 

Ingressos: 1 pacote de 500g de leite em pó 

Pontos de Troca: 

– Loja Sportfight – Caraguá Praia Shopping 

Endereço: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 937 – Loja 17ª 

Telefone: (12) 3883-7781 

– Loja Centauro – Serramar Shopping 

Endereço: Av. José Herculano, 108. 

Telefone: (12) 2101-0649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 
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Ponto facultativo do Dia do Servidor é transferido para 29 de outubro 

em Caraguatatuba 

 

O Dia do Servidor Público é comemorado anualmente em 28 de outubro, mas o Decreto nº 

1.535, de 7 de outubro de 2021 (Edital 648), alterou a data do ponto facultativo para o dia 

29 de outubro (sexta-feira) no âmbito da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Alguns serviços das Secretarias de Fazenda, Saúde, Urbanismo, Serviços Públicos, 

Administração e de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão estarão de plantão entre os 

dias 29 de outubro e 2 de novembro (Finados). Os trabalhos nas repartições públicas 

recomeçam após o Dia de Finados, na quarta-feira (3/11). 

O então presidente Getúlio Vargas consagrou ao servidor público o dia 28 de outubro, com 

a edição do Decreto-Lei nº 5.936, de 28 de outubro de 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_648.pdf
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Esquenta Caraguá é sucesso e coloca cidade como principal polo 

esportivo da região 

 

O feriado prolongado do Dia da Padroeira do Brasil foi agitado pelo Esquenta Caraguá 

realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba na Praça Ton Ferreira, no Centro. O evento 

trouxe para a cidade atletas de todo o Brasil e Estado de São Paulo, colocando o município 

como principal polo esportivo do Litoral Norte. 

O Esquenta Caraguá reuniu amantes do Futêvolei e Basquete 3×3. Devido à chuva, não foi 

possível realizar a etapa do Skate Fest do evento. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, durante a abertura do Esquenta Caraguá, 

expressou a alegria em realizar a celebração esportiva. 

“Quando pensamos na retomada econômica, pensamos nestes tipos de evento, sejam eles 

esportivo, turístico ou cultural. O Esquenta Caraguá contribuiu para movimentarmos a 

economia local e esse é apenas o primeiro de vários que ainda vamos realizar até o fim 

deste ano”, destacou. 

Thiago Camilo, piloto da Stock Car e que cresceu em Caraguatatuba, foi um dos 

organizadores da modalidade de Futêvolei. “É o primeiro evento que eu participo com 

público. É muito bacana ter participado do Esquenta Caraguá, onde cada um conseguiu 

mostrar um pouco do seu talento”, disse. 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes de Caraguatatuba, o Esquenta 

Caraguá marcou a retomada do público nos eventos esportivos realizados pela Prefeitura 

de Caraguatatuba. 

“É a primeira atividade esportiva realizada pela Prefeitura de Caraguatatuba após a fase 

crítica da pandemia da Covid-19. Está sendo uma grande experiência para a gente”, 

comenta. 

“O nível do campeonato está muito bom e ter em Caraguatatuba um evento como esse é 

gratificante para quem acompanha e gosta de esporte”, disse Juliana Oliveira, que 

competiu no Esquenta Caraguá no Futêvolei. 

Por conta da chuva, a competição ‘Skate Fest’ não pôde ser realizada e foi transferida para 

o dia 24 de outubro, na Praça Ton Ferreira. 



 

 
 

Classificação – Basquete 3×3 

Sub-18 Masculino 

Campeão – Four Lions (Equipe de Caraguatatuba) 

Vice-Campeão – Finlândia (Equipe de Jacareí) 

3º Lugar – Amigos do Basile (Equipe de Caraguatatuba) 

Adulto Feminino 

Campeãs – Mahab Girls (Equipe de Caraguatatuba) 

Vice-campeãs – Wolves (Equipe de São Sebastião) 

3º Lugar – ADAT Wolves (Equipe de São Sebastião) 

Adulto Masculino 

Campeão – ABASC Street Hoops (Equipe de Caraguatatuba) 

Vice-campeão – 3×3 Boladão (Equipe de Caraguatatuba) 

3º Lugar – Four Lions (Equipe de Caraguatatuba) 

Futevôlei 

Categoria – Open 

1º Lugar – Guilherme (Caraguatatuba) e Jorginho (São Paulo) 

2°Lugar – Biel e Durval (Caraguatatuba) 

3° Lugar – Thiago (Caraguá) e MD (Rio de Janeiro) 

Categoria – Amador 

1°Lugar –  Mário (Caraguatatuba) e MD (Rio de Janeiro) 

2°Lugar – Murilo e Pedrinho (Guarujá) 

3°Lugar –  Biel e Durval (Caraguatatuba) 

Categoria Iniciante 

1° Lugar – Vitinho e Bruno (Ubatuba) 

2° Lugar – Bola e Cururu (Guaratingueta) 

3° Lugar – Léo Franco e Kaxa (São José dos Campos) 

Categoria Mista 

1° Lugar – Gustavo e Nádia Pavani (São Paulo) 

2° Lugar – Chandelle e Andréia (Ubatuba) 

3° Lugar – Biel (Caraguatatuba) e Camila (São José dos Campos) 

Categoria – Master 

1° Lugar – Chandelle (Ubatuba) e Glauco (Guaratingueta) 



 

 
 

2° Lugar – LH (Guaratingueta) e Fabiano (São Sebastião) 

3° Lugar – Fabinho e Régis (Ubatuba) 

Categoria – Feminino 

1° Lugar – Raiane e Carol (São José dos Campos) 

2° Lugar – Nádia e Talita (São Paulo) 

3° Lugar – Jana e Sarah (Ubatuba) 
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Inscrições abertas para o 8º Miss e Mister Terceira Idade de 

Caraguatatuba 

 

Vem aí o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba. A festa, que promete, mais 

uma vez, reunir beleza, elegância e simpatia, será realizada, este ano, no Teatro Mario 

Covas, dia 12 de novembro, às 19h. 

As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 13, e encerram-se no dia 27/10. O concurso 

é aberto para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como 

objetivo a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

Os interessados devem realizar a inscrição, gratuitamente, na Secretaria dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), no bairro Jardim Jaqueira, de segunda a sexta-

feira, das 8h30h às 16h30. É necessário apresentar RG, comprovante de endereço e 

carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19. 

“Esse é um evento tradicional e faz parte do calendário da cidade. Ano passado 

suspendemos o concurso por causa da pandemia. Este ano, como os idosos já foram 

vacinados com as duas doses, optamos por fazer essa celebração, no Teatro Mario Covas, 

com um número reduzido de participantes e convidados, distanciamento social e todas as 

medidas de precaução contra o novo coronavírus”, explicou o secretário da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Caraguatatuba participa do Desafio de Turismo proposto por 

universitários da ECA Jr 

 

Caraguatatuba será tema do VIII Desafio Universitário de Turismo promovido pela Agência 

de Comunicação ECA Jr composta por alunos dos cursos de Turismo, Relações Públicas e 

Publicidade da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). 

A Secretaria de Turismo de Caraguatatuba vai apresentar um desafio para que os 

participantes encontrem uma solução. Cada equipe, comporta por 3 a 4 pessoas, terá duas 

semanas para resolver o problema com soluções inovadoras. 

Podem participar universitários de todo o país e as inscrições acontecem até sexta-feira 

(15). Os três primeiros colocado vão para a final, no dia 20 de novembro. Os vencedores 

ganham como prêmio uma hospedagem para quatro pessoas e um passeio por 

Caraguatatuba. 

A diretora de Planejamento e Redação da ECA Jr, Letícia Souza Marques, explica que a 

ideia é fazer os alunos pensarem ‘fora da caixa’. “Nosso desafio é que os estudantes 

aprendam a teoria e a prática do mercado de trabalho”. 

Já a diretora de Turismo da ECA Jr, Giovana Galhardo, conta que a proposta para fazer a 

análise do município se deu porque, nesta edição, o tema é turismo litorâneo, e como 

frequentadora assídua de Caraguatatuba, sabia que haveriam cases interessantes para os 

alunos. 

Para a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, “a proposta 

desse desafio a ser feito por alunos de uma universidade mais que reconhecida é um 

grande estímulo para o município e para o trade que sempre busca novas ideias”. 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail inscricoes.desafio@ecajr.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inscricoes.desafio@ecajr.com.br
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Desconto de juros e multas da anistia da Prefeitura de Caraguatatuba 

termina nesta sexta-feira (15/10) 

 

O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS – LC 82/2021 – Anistia) da Prefeitura de 

Caraguatatuba encerra na próxima sexta-feira (15/10), no Paço Municipal, Centro.  O 

atendimento à população vai das 9h às 14h, na Área de Dívida Ativa da Secretaria da 

Fazenda.  Moradores e veranistas puderam aproveitar o benefício da anistia de juros e 

multas no plantão da última segunda-feira (11/10), véspera do feriado de Nossa Senhora 

Aparecida. 

No REFIS é possível acertar débitos tributários e não tributários com a Prefeitura 

adquiridos até o dia 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 24 

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

Quem solicitar a anistia aguarda a chamada da senha em uma estrutura preparada pela 

Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de lugar na fila, 

atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço Municipal. 

É permitida somente a entrada do responsável por requerer a anistia, observando os 

protocolos sanitários para evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o 

ingresso autorizado nos casos especiais, em que a sua ajuda seja comprovadamente 

indispensável. 

A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana 

e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via. 

Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 fornecem orientações 

ao público.   

A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana 

e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via. 

Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 orientam o público.  

O atendimento no REFIS também pode ser feito pelo aplicativo Caraguatatuba 156 

(disponível na play store do celular), no ícone ‘Dívida Ativa’; ou ligando gratuitamente no 

telefone 156 (de dentro do município), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.  Para falar 

com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 3897-8800, no horário de 

expediente, ou utilize o aplicativo, além do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Edital_585.pdf
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o período inicial de vigência da Lei Complementar 

82/2021, de 2 a 31 de agosto, e de aplicação dos benefícios dela se mostrou insuficiente 

para o atendimento de todos os munícipes interessados em regularizar suas pendências 

com a Prefeitura, levando em conta, inclusive, os efeitos da pandemia. 

Segundo ele, “a iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo 

isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de 

receita. O programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, 

vencidos até 31 de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de 

mora”. 

Descontos de 40% a 100% 

Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única 

ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento 

do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do 

valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para 

quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais; 

desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas 

e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12 

parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de 

mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais. 

A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso 

superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da 

dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências 

da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá 

ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a 

R$ 37,40. 

Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos 

integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o 

contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento 

parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou 12 vezes) em razão de 

medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do 

Litoral Norte do Estado de São Paulo. É possível saber a respeito dos honorários 

advocatícios (sucumbências) envolvendo os débitos ajuizados na Procuradoria Fiscal, pelo 

WhatsApp (12) 99616-5661. 

O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30 

dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja 

parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no 

Protocolo Geral. 

O Paço Municipal fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos 

telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo e-

mail  dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br da Área da Dívida Ativa.  O atendimento 

ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. 

Requerimento 

mailto:dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição 

municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o 

contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de 

procuração podem ser solicitados ou pelo e-

mail  dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601. 
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Fundo Social de Caraguatatuba divulga 138 vagas em cursos até o 

final do ano 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba promoverá até o final deste ano diversos cursos gratuitos 

em parceria com o Senai e Sebrae. São 138 vagas em cinco oportunidades nas áreas de 

metalurgia, alimentos, vestuário e energia. 

Na próxima segunda-feira (18) serão abertas inscrições para o curso de Serralheria em Aço 

e Alumínio, com 32 vagas. Os interessados têm até terça-feira (19) para se inscrever. A 

capacitação inicia no dia 25 de outubro e encerra no dia 24 de novembro, com carga 

horária de 80 horas. 

Já na quarta e quinta-feira (20 e 21/10), o Fundo Social recebe inscrições para o curso de 

Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness, com 24 vagas. O curso será 

realizado de 28 de outubro até 5 de novembro, com carga horária de 20 horas. 

Ainda na área alimentícia, em parceria com o Sebrae, nos dias 25 e 26 de outubro, serão 

abertas inscrições para o curso de Fabricação de Pizzas e Salgados Assados, com 24 

vagas. O curso será realizado de 8 a 29 de novembro, com carga horária de 68 horas. 

No mês de novembro, nos dias 8 e 9, o Fundo Social recebe inscrições para o curso de 

Modelagem de Roupas – moda plus size. São 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 

16 de novembro a 13 de dezembro. 

Para finalizar as qualificações, no mês de dezembro, nos dias 2 e 3, abrirá inscrições para 

o curso de Energia Solar Fotovoltaica – tecnologias e aplicações, com 18 vagas, realizado 

de 13 a 22 de dezembro. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no 

Centro (rua lateral do Banco Santander). 
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Sebrae realiza palestra gratuita sobre Estratégias de Vendas e 

Pensamento Digital 

 

O Sebrae São José dos Campos promove na próxima terça-feira (19), das 15h às 16h30, a 

palestra ‘Estratégias de Vendas e Pensamento Digital. 

O tema será voltado aos empresários de alimentação e funcionários que queiram conhecer 

oportunidades por meio de um olhar com foco no digital para vender mais. 

Na palestra serão abordados tópicos como: A importância da estratégia de vendas; 

Técnicas de abordagem; Venda a solução, e não o cliente; O presente é digital, e o que eu 

tenho a ver com isso; e O digital tem sido um desafio? 

Inscrições gratuitas e limitadas pelo link: https://bit.ly/pensamentodigital_sinhores 
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PAT de Caraguatatuba tem 141 vagas de emprego para esta quarta-

feira (13) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (13) para 141 vagas. Entre elas, 23 vagas de 

Eletricista de Força e Controle, 19 para Carpinteiro e 16 para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Carga e 

Descarga, Ajudante de Entrega, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, 

Assistente de Compras, Assistente Financeiro, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de 

Instalação de Toldos e Painéis, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Balconista, Barman, Borracheiro, Carpinteiro, Caseiro 

em Boiçucanga, Eletricista de Força e Controle, Eletricista de Manutenção Predial, 

Empregada Doméstica, Encanador, Estágio de Auxiliar Administrativo, Farmacêutico, 

Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Instrutor de Autoescola, 

Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, Mecânico de veículo leve, Mecânico de Veículos 

Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, Motorista Entregador, Operador de Caixa, 

Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, 

Serralheiro de Alumínio, Técnico em Informática, Tosadora de pet shop, Vendedor, 

Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor de Tintas, Vendedor em Ótica, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 
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Caraguatatuba inicia Semana de Segurança Alimentar com 

programação virtual 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba começa nesta quarta-feira (13) a 5ª Semana de Segurança 

Alimentar em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro. A 

Semana ficou instituída pela Lei Municipal Ordinária nº 1.374 de 2007 ‘Josué de Castro’, 

para realização de ações voltadas ao combate à fome e a desnutrição. 

A ação tem iniciativa do Banco Municipal de Alimentos, que realiza até o dia 15 (sexta-

feira), de maneira virtual, uma série de vídeos sobre aproveitamento integral de alimentos. 

Os conteúdos serão divulgados na página oficial do facebook da 

Prefeitura: www.facebook.com/prefeituradecaraguatatuba. 

A ação coletiva em 150 países é o que torna o Dia Mundial da Alimentação um dos mais 

comemorados no calendário das Nações Unidas. Centenas de eventos e atividades de 

divulgação reúnem governos, empresas, ONGs, imprensa e o público em geral, 

promovendo a conscientização em todo o mundo. 

O Banco de Alimentos, além de receber doações de alimentos sem valor comercial e 

próprios para o consumo e fazer o encaminhamento dos produtos a diversas entidades 

sociais da cidade, também promove atividades de educação nutricional como cursos e 

oficinas, que retornarão ainda neste mês, após um tempo suspensos por conta da 

pandemia. 

Confira a programação com os conteúdos sobre aproveitamento integral de alimentos: 

Programação Virtual: 

– Dia 13/10 

Tema: O que é aproveitamento integral de alimentos e a maneira correta de higienizar os 

hortifrutícolas 

– Dia 14/10 

Manhã – Tema: Aproveitamento das cascas e entrecascas com a receita de Geleia de 

Cascas 

Tarde – Tema: Aproveitamento das folhas e talos com a receita de Patê de talos 

http://www.facebook.com/prefeituradecaraguatatuba


 

 
 

– Dia 15/10 

Manhã – Tema: Aproveitamento das Sementes com a receita de Bebida de Semente de 

Melão 

Tarde – Tema: Reaproveitamento de alimentos com a receita de torta com sobras de arroz 
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Caraguatatuba participa do Desafio de Turismo proposto por 

universitários da ECA Jr 

 

Caraguatatuba será tema do VIII Desafio Universitário de Turismo promovido pela Agência 

de Comunicação ECA Jr composta por alunos dos cursos de Turismo, Relações Públicas e 

Publicidade da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). 

A Secretaria de Turismo de Caraguatatuba vai apresentar um desafio para que os 

participantes encontrem uma solução. Cada equipe, comporta por 3 a 4 pessoas, terá duas 

semanas para resolver o problema com soluções inovadoras. 

Podem participar universitários de todo o país e as inscrições acontecem até sexta-feira 

(15). Os três primeiros colocado vão para a final, no dia 20 de novembro. Os vencedores 

ganham como prêmio uma hospedagem para quatro pessoas e um passeio por 

Caraguatatuba. 

A diretora de Planejamento e Redação da ECA Jr, Letícia Souza Marques, explica que a 

ideia é fazer os alunos pensarem ‘fora da caixa’. “Nosso desafio é que os estudantes 

aprendam a teoria e a prática do mercado de trabalho”. 

Já a diretora de Turismo da ECA Jr, Giovana Galhardo, conta que a proposta para fazer a 

análise do município se deu porque, nesta edição, o tema é turismo litorâneo, e como 

frequentadora assídua de Caraguatatuba, sabia que haveriam cases interessantes para os 

alunos. 

Para a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, “a proposta 

desse desafio a ser feito por alunos de uma universidade mais que reconhecida é um 

grande estímulo para o município e para o trade que sempre busca novas ideias”. 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail inscricoes.desafio@ecajr.com.br. 
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Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional no dia 

16 de outubro 

 

O MMA Brazil Tour Internacional promete dar grandes emoções no dia 16 de outubro na 

Praça da Cultura, no Centro de Caraguatatuba. O evento trará para a cidade lutadores 

nacionais e internacionais e contará com a presença de Mário Yamasaki, árbitro do UFC; 

do lutador Demian Maia e das rings girls Dani Carmosa e Babi Rossi, ex-panicats do 

programa Pânico. O evento é organizado pela Romagnolli Promoções e Eventos e tem o 

apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, comentou a oportunidade de mais uma vez 

esquentar a retomada econômica da cidade, trazendo este tipo de evento para o 

município. 

“Estamos preparados para sermos exemplos na retomada econômica, nos preparamos 

para isso e trazer cada vez mais eventos para que nos ajude nesse objetivo será uma 

missão minha e a do meu time”, disse. 

Ao todo, nove lutas emocionarão os público e espectadores. O evento terá transmissão da 

Band Sports. As lutas estão marcadas para começar a partir das 19h. 

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com a troca de um pacote de 500g 

de leite em pó em dois pontos: Loja Sportfight (Caraguá Praia Shopping) e Centauro 

(Serramar Shopping). 

Assim como no Arena Cross, o MMA Brazil Tour Internacional contará com rígidos 

protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, obrigatoriamente, utilizar 

máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento terá ainda controladores de 

acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. 

Confira o quadro completo das lutas 

Renan Freitas (Brasil) X William Holguin (EUA) 

Clevinho (Brasil) X Juan El Terror (Argentina) 

Bryan Viking (Brasil) X Ali Reza (Irã) 



 

 
 

Alan Silvério (Brasil) X Julião Rodrigues (Brasil) 

Chris Catala (Brasil) X Juliano Soneca (Brasil) 

Nikolas Bonelli (Brasil) X Rafael Speranza (Brasil) 

Lucas Feio (Brasil) X Fabrício Ceará (Brasil) 

Renan Goiás (Brasil) X Tom Santos (Brasil) 

Kelvin Jacob (Brasil) X Andrew Maciel (Brasil) 

Pablo Eduardo (Brasil) X Edilson Pará (Brasil) 

Serviço 

MMA Brazil Tour Internacional 

Horário: 19h 

Local: Praça da Cultura – Centro (Avenida da Praia) 

Ingressos: 1 pacote de 500g de leite em pó 

Pontos de Troca: 

– Loja Sportfight – Caraguá Praia Shopping 

Endereço: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 937 – Loja 17ª 

Telefone: (12) 3883-7781 

– Loja Centauro – Serramar Shopping 

Endereço: Av. José Herculano, 108. 

Telefone: (12) 2101-0649 
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Caraguatatuba realiza ações para profissionais da saúde sobre o 

diagnóstico precoce da sífilis 

 
Caraguatatuba irá realizar ações para profissionais da saúde com o objetivo de estimular a 

importância do diagnóstico precoce e o combate à sífilis. 

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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PM apreende mais de 8 kg de drogas em Caraguatatuba 

 

PM apreende mais de 8 kg de drogas em Caraguatatuba. A apreensão aconteceu, quando 

um homem foi abordado durante patrulhamento pelo bairro Rio do Ouro, na manhã desta 

terça-feira (12). 

Na ocasião, o homem carregava um sacola contendo 600 porções de cocaína, que 

segundo ele foram retiradas com um adolescente em uma residência do bairro. Os 

policiais, então, se deslocaram para a casa do menor e o encontram na residência e na 

presença do padrasto, encontraram mais drogas na casa, inclusive entorpecentes 

enterrados no quintal. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos três indivíduos e o 

menor foi apreendido à cadeia pública da cidade. 

No local, os policiais apreenderam 

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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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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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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Dia Dos Professores: Docentes Apontam As Mudanças E Desafios De 

Lecionar Durante A Pandemia 

 

Prof. Me. Edilson Geraldo de Almeida e Prof. Me. Edson Wagner Rodrigues, do Centro 

Universitário Módulo e da Faculdade São Sebastião (FASS), contam como adaptaram as 

atividades letivas em casa para manter a qualidade e o engajamento dos alunos 

A pandemia do coronavírus trouxe muitos desafios para a sociedade, e na educação não 

foi diferente. Com as aulas presenciais suspensas, os ensinos remotos síncrono e 

assíncrono emergenciais foram as alternativas viáveis para dar continuidade à vida 

acadêmica. 

Diante dessa mudança na realidade do cotidiano letivo, professores tiveram de se adaptar 

rapidamente ao formato de novas tecnologias e encontrar maneiras assertivas para 

engajar os alunos nas aulas virtuais. 

Em alusão ao Dia do Professor, data que será celebrada no próximo dia 15 de outubro, os 

docentes mestres do Centro Universitário Módulo e da Faculdade São Sebastião (FASS), 

instituições pertencentes ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, Edilson Geraldo de 

Almeida e Edson Wagner Rodrigues, pontuam como foi e está sendo ensinar os estudantes 

neste período. 

O professor do curso de Pedagogia do Centro Universitário Módulo e FASS, Edilson Geraldo, 

aponta que não foi fácil a adaptar-se em um curto período de tempo, sobretudo quanto ao 

manuseio das novas plataformas virtuais e em como entender e manter os alunos focados 

nos estudos. “Os alunos ajudaram bastante também para que nós conseguíssemos ter 

êxito nessa missão. Com uma metodologia ativa, eu busquei sempre a interação com os 

alunos, com as câmeras e o microfone sempre abertos e instigando a participação deles. 

Fizemos ciclos de seminários com temas em que os alunos participavam. E eu creio que 

apesar de todas as adversidades nós conseguimos fazer um trabalho no qual os 

estudantes se sentiram protagonistas”, avalia o professor Edilson. 

 

 

 

 

https://www.modulo.edu.br/graduacao/pedagogia/?utm_source=assessoria-imprensa&utm_medium=release&utm_campaign=pauta-fria&utm_content=graduacao-2021-2&utm_term=modulo
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Caraguatatuba inicia Semana de Segurança Alimentar com programação 

virtual 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba começa nesta quarta-feira (13) a 5ª Semana de Segurança 

Alimentar em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro. A 

Semana ficou instituída pela Lei Municipal Ordinária nº 1.374 de 2007 ‘Josué de Castro’, 

para realização de ações voltadas ao combate à fome e a desnutrição. 

A ação tem iniciativa do Banco Municipal de Alimentos, que realiza até o dia 15 (sexta-

feira), de maneira virtual, uma série de vídeos sobre aproveitamento integral de alimentos. 

Os conteúdos serão divulgados na página oficial do facebook da 

Prefeitura: www.facebook.com/prefeituradecaraguatatuba. 

A ação coletiva em 150 países é o que torna o Dia Mundial da Alimentação um dos mais 

comemorados no calendário das Nações Unidas. Centenas de eventos e atividades de 

divulgação reúnem governos, empresas, ONGs, imprensa e o público em geral, 

promovendo a conscientização em todo o mundo. 

O Banco de Alimentos, além de receber doações de alimentos sem valor comercial e 

próprios para o consumo e fazer o encaminhamento dos produtos a diversas entidades 

sociais da cidade, também promove atividades de educação nutricional como cursos e 

oficinas, que retornarão ainda neste mês, após um tempo suspensos por conta da 

pandemia. 

Confira a programação com os conteúdos sobre aproveitamento integral de alimentos: 

Programação Virtual: 

– Dia 13/10 

Tema: O que é aproveitamento integral de alimentos e a maneira correta de higienizar os 

hortifrutícolas 

– Dia 14/10 

Manhã – Tema: Aproveitamento das cascas e entrecascas com a receita de Geleia de 

Cascas 

Tarde – Tema: Aproveitamento das folhas e talos com a receita de Patê de talos 

– Dia 15/10 

http://www.facebook.com/prefeituradecaraguatatuba


 

 
 

Manhã – Tema: Aproveitamento das Sementes com a receita de Bebida de Semente de 

Melão 

Tarde – Tema: Reaproveitamento de alimentos com a receita de torta com sobras de arroz 
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Inscrições abertas para o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba 

 

Vem aí o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba. A festa, que promete, mais 

uma vez, reunir beleza, elegância e simpatia, será realizada, este ano, no Teatro Mario 

Covas, dia 12 de novembro, às 19h. 

As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 13, e encerram-se no dia 27/10. O concurso 

é aberto para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como 

objetivo a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

Os interessados devem realizar a inscrição, gratuitamente, na Secretaria dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), no bairro Jardim Jaqueira, de segunda a sexta-

feira, das 8h30h às 16h30. É necessário apresentar RG, comprovante de endereço e 

carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19. 

“Esse é um evento tradicional e faz parte do calendário da cidade. Ano passado 

suspendemos o concurso por causa da pandemia. Este ano, como os idosos já foram 

vacinados com as duas doses, optamos por fazer essa celebração, no Teatro Mario Covas, 

com um número reduzido de participantes e convidados, distanciamento social e todas as 

medidas de precaução contra o novo coronavírus”, explicou o secretário da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos. 
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PAT de Caraguatatuba tem 141 vagas de emprego para esta quarta-feira 

(13) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (13) para 141 vagas. Entre elas, 23 vagas de 

Eletricista de Força e Controle, 19 para Carpinteiro e 16 para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Carga e 

Descarga, Ajudante de Entrega, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, 

Assistente de Compras, Assistente Financeiro, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de 

Instalação de Toldos e Painéis, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Balconista, Barman, Borracheiro, Carpinteiro, Caseiro 

em Boiçucanga, Eletricista de Força e Controle, Eletricista de Manutenção Predial, 

Empregada Doméstica, Encanador, Estágio de Auxiliar Administrativo, Farmacêutico, 

Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Instrutor de Autoescola, 

Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, Mecânico de veículo leve, Mecânico de Veículos 

Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, Motorista Entregador, Operador de Caixa, 

Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, 

Serralheiro de Alumínio, Técnico em Informática, Tosadora de pet shop, Vendedor, 

Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor de Tintas, Vendedor em Ótica, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/2y9d9asm
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Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional no dia 16 de 

outubro 

 

O MMA Brazil Tour Internacional promete dar grandes emoções no dia 16 de outubro na 

Praça da Cultura, no Centro de Caraguatatuba. O evento trará para a cidade lutadores 

nacionais e internacionais e contará com a presença de Mário Yamasaki, árbitro do UFC; 

do lutador Demian Maia e das rings girls Dani Carmosa e Babi Rossi, ex-panicats do 

programa Pânico. O evento é organizado pela Romagnolli Promoções e Eventos e tem o 

apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, comentou a oportunidade de mais uma vez 

esquentar a retomada econômica da cidade, trazendo este tipo de evento para o 

município. 

“Estamos preparados para sermos exemplos na retomada econômica, nos preparamos 

para isso e trazer cada vez mais eventos para que nos ajude nesse objetivo será uma 

missão minha e a do meu time”, disse. 

Ao todo, nove lutas emocionarão os público e espectadores. O evento terá transmissão da 

Band Sports. As lutas estão marcadas para começar a partir das 19h. 

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com a troca de um pacote de 500g 

de leite em pó em dois pontos: Loja Sportfight (Caraguá Praia Shopping) e Centauro 

(Serramar Shopping). 

Assim como no Arena Cross, o MMA Brazil Tour Internacional contará com rígidos 

protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, obrigatoriamente, utilizar 

máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento terá ainda controladores de 

acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. 

Confira o quadro completo das lutas 

Renan Freitas (Brasil) X William Holguin (EUA) 

Clevinho (Brasil) X Juan El Terror (Argentina) 

Bryan Viking (Brasil) X Ali Reza (Irã) 

Alan Silvério (Brasil) X Julião Rodrigues (Brasil) 

Chris Catala (Brasil) X Juliano Soneca (Brasil) 



 

 
 

Nikolas Bonelli (Brasil) X Rafael Speranza (Brasil) 

Lucas Feio (Brasil) X Fabrício Ceará (Brasil) 

Renan Goiás (Brasil) X Tom Santos (Brasil) 

Kelvin Jacob (Brasil) X Andrew Maciel (Brasil) 

Pablo Eduardo (Brasil) X Edilson Pará (Brasil) 

Serviço 

MMA Brazil Tour Internacional 

Horário: 19h 

Local: Praça da Cultura – Centro (Avenida da Praia) 

Ingressos: 1 pacote de 500g de leite em pó 

Pontos de Troca: 

– Loja Sportfight – Caraguá Praia Shopping 

Endereço: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 937 – Loja 17ª 

Telefone: (12) 3883-7781 

– Loja Centauro – Serramar Shopping 

Endereço: Av. José Herculano, 108. 

Telefone: (12) 2101-0649 
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Sebrae realiza palestra gratuita sobre Estratégias de Vendas e Pensamento 

Digital 

 

O Sebrae São José dos Campos promove na próxima terça-feira (19), das 15h às 16h30, a 

palestra ‘Estratégias de Vendas e Pensamento Digital. 

O tema será voltado aos empresários de alimentação e funcionários que queiram conhecer 

oportunidades por meio de um olhar com foco no digital para vender mais. 

Na palestra serão abordados tópicos como: A importância da estratégia de vendas; 

Técnicas de abordagem; Venda a solução, e não o cliente; O presente é digital, e o que eu 

tenho a ver com isso; e O digital tem sido um desafio? 

Inscrições gratuitas e limitadas pelo link: https://bit.ly/pensamentodigital_sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/pensamentodigital_sinhores


 

 
 

Clipping de Notícias: 13/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Ponto facultativo do Dia do Servidor é transferido para 29 de outubro em 

Caraguatatuba 

 

O Dia do Servidor Público é comemorado anualmente em 28 de outubro, mas o Decreto nº 

1.535, de 7 de outubro de 2021 (Edital 648), alterou a data do ponto facultativo para o dia 

29 de outubro (sexta-feira) no âmbito da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Alguns serviços das Secretarias de Fazenda, Saúde, Urbanismo, Serviços Públicos, 

Administração e de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão estarão de plantão entre os 

dias 29 de outubro e 2 de novembro (Finados). Os trabalhos nas repartições públicas 

recomeçam após o Dia de Finados, na quarta-feira (3/11). 

O então presidente Getúlio Vargas consagrou ao servidor público o dia 28 de outubro, com 

a edição do Decreto-Lei nº 5.936, de 28 de outubro de 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_648.pdf
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Esquenta Caraguá é sucesso e coloca cidade como principal polo esportivo 

da região 

 

O feriado prolongado do Dia da Padroeira do Brasil foi agitado pelo Esquenta Caraguá 

realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba na Praça Ton Ferreira, no Centro. O evento 

trouxe para a cidade atletas de todo o Brasil e Estado de São Paulo, colocando o município 

como principal polo esportivo do Litoral Norte. 

O Esquenta Caraguá reuniu amantes do Futêvolei e Basquete 3×3. Devido à chuva, não foi 

possível realizar a etapa do Skate Fest do evento. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, durante a abertura do Esquenta Caraguá, 

expressou a alegria em realizar a celebração esportiva. 

“Quando pensamos na retomada econômica, pensamos nestes tipos de evento, sejam eles 

esportivo, turístico ou cultural. O Esquenta Caraguá contribuiu para movimentarmos a 

economia local e esse é apenas o primeiro de vários que ainda vamos realizar até o fim 

deste ano”, destacou. 

Thiago Camilo, piloto da Stock Car e que cresceu em Caraguatatuba, foi um dos 

organizadores da modalidade de Futêvolei. “É o primeiro evento que eu participo com 

público. É muito bacana ter participado do Esquenta Caraguá, onde cada um conseguiu 

mostrar um pouco do seu talento”, disse. 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes de Caraguatatuba, o Esquenta 

Caraguá marcou a retomada do público nos eventos esportivos realizados pela Prefeitura 

de Caraguatatuba. 

“É a primeira atividade esportiva realizada pela Prefeitura de Caraguatatuba após a fase 

crítica da pandemia da Covid-19. Está sendo uma grande experiência para a gente”, 

comenta. 

“O nível do campeonato está muito bom e ter em Caraguatatuba um evento como esse é 

gratificante para quem acompanha e gosta de esporte”, disse Juliana Oliveira, que 

competiu no Esquenta Caraguá no Futêvolei. 

Por conta da chuva, a competição ‘Skate Fest’ não pôde ser realizada e foi transferida para 

o dia 24 de outubro, na Praça Ton Ferreira. 

Classificação – Basquete 3×3 



 

 
 

Sub-18 Masculino 

Campeão – Four Lions (Equipe de Caraguatatuba) 

Vice-Campeão – Finlândia (Equipe de Jacareí) 

3º Lugar – Amigos do Basile (Equipe de Caraguatatuba) 

Adulto Feminino 

Campeãs – Mahab Girls (Equipe de Caraguatatuba) 

Vice-campeãs – Wolves (Equipe de São Sebastião) 

3º Lugar – ADAT Wolves (Equipe de São Sebastião) 

Adulto Masculino 

Campeão – ABASC Street Hoops (Equipe de Caraguatatuba) 

Vice-campeão – 3×3 Boladão (Equipe de Caraguatatuba) 

3º Lugar – Four Lions (Equipe de Caraguatatuba) 

Futevôlei 

Categoria – Open 

1º Lugar – Guilherme (Caraguatatuba) e Jorginho (São Paulo) 

2°Lugar – Biel e Durval (Caraguatatuba) 

3° Lugar – Thiago (Caraguá) e MD (Rio de Janeiro) 

Categoria – Amador 

1°Lugar –  Mário (Caraguatatuba) e MD (Rio de Janeiro) 

2°Lugar – Murilo e Pedrinho (Guarujá) 

3°Lugar –  Biel e Durval (Caraguatatuba) 

Categoria Iniciante 

1° Lugar – Vitinho e Bruno (Ubatuba) 

2° Lugar – Bola e Cururu (Guaratingueta) 

3° Lugar – Léo Franco e Kaxa (São José dos Campos) 

Categoria Mista 

1° Lugar – Gustavo e Nádia Pavani (São Paulo) 

2° Lugar – Chandelle e Andréia (Ubatuba) 

3° Lugar – Biel (Caraguatatuba) e Camila (São José dos Campos) 

Categoria – Master 

1° Lugar – Chandelle (Ubatuba) e Glauco (Guaratingueta) 

2° Lugar – LH (Guaratingueta) e Fabiano (São Sebastião) 



 

 
 

3° Lugar – Fabinho e Régis (Ubatuba) 

Categoria – Feminino 

1° Lugar – Raiane e Carol (São José dos Campos) 

2° Lugar – Nádia e Talita (São Paulo) 

3° Lugar – Jana e Sarah (Ubatuba) 
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Fundo Social de Caraguatatuba divulga 138 vagas em cursos até o final do 

ano 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba promoverá até o final deste ano diversos cursos gratuitos 

em parceria com o Senai e Sebrae. São 138 vagas em cinco oportunidades nas áreas de 

metalurgia, alimentos, vestuário e energia. 

Na próxima segunda-feira (18) serão abertas inscrições para o curso de Serralheria em Aço 

e Alumínio, com 32 vagas. Os interessados têm até terça-feira (19) para se inscrever. A 

capacitação inicia no dia 25 de outubro e encerra no dia 24 de novembro, com carga 

horária de 80 horas. 

Já na quarta e quinta-feira (20 e 21/10), o Fundo Social recebe inscrições para o curso de 

Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness, com 24 vagas. O curso será 

realizado de 28 de outubro até 5 de novembro, com carga horária de 20 horas. 

Ainda na área alimentícia, em parceria com o Sebrae, nos dias 25 e 26 de outubro, serão 

abertas inscrições para o curso de Fabricação de Pizzas e Salgados Assados, com 24 

vagas. O curso será realizado de 8 a 29 de novembro, com carga horária de 68 horas. 

No mês de novembro, nos dias 8 e 9, o Fundo Social recebe inscrições para o curso de 

Modelagem de Roupas – moda plus size. São 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 

16 de novembro a 13 de dezembro. 

Para finalizar as qualificações, no mês de dezembro, nos dias 2 e 3, abrirá inscrições para 

o curso de Energia Solar Fotovoltaica – tecnologias e aplicações, com 18 vagas, realizado 

de 13 a 22 de dezembro. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no 

Centro (rua lateral do Banco Santander). 
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Desconto de juros e multas da anistia da Prefeitura de Caraguatatuba 

termina nesta sexta-feira (15/10) O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 

– LC 82/2021 – Anistia) da Prefeitura de Caraguat 

 

atuba encerra na próxima sexta-feira (15/10), no Paço Municipal, Centro.  O atendimento à 

população vai das 9h às 14h, na Área de Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda.  

Moradores e veranistas puderam aproveitar o benefício da anistia de juros e multas no 

plantão da última segunda-feira (11/10), véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida. 

No REFIS é possível acertar débitos tributários e não tributários com a Prefeitura 

adquiridos até o dia 31 de dezembro de 2020, na cota única ou em parcelas de três a 24 

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

Quem solicitar a anistia aguarda a chamada da senha em uma estrutura preparada pela 

Prefeitura de Caraguatatuba com quatro tendas, gradis, demarcação de lugar na fila, 

atendimento preferencial e normal, em frente ao Paço Municipal. 

É permitida somente a entrada do responsável por requerer a anistia, observando os 

protocolos sanitários para evitar a proliferação da Covid-19. Acompanhantes têm o 

ingresso autorizado nos casos especiais, em que a sua ajuda seja comprovadamente 

indispensável. 

A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana 

e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via. 

Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 fornecem orientações 

ao público. 

A Rua Luiz Passos Júnior foi parcialmente interditada pela Secretaria de Mobilidade Urbana 

e Proteção ao Cidadão, permitindo apenas a circulação de carros de passeios na via. 

Servidores da Secretaria da Fazenda e funcionários da Central 156 orientam o público. 

O atendimento no REFIS também pode ser feito pelo aplicativo Caraguatatuba 156 

(disponível na play store do celular), no ícone ‘Dívida Ativa’; ou ligando gratuitamente no 

telefone 156 (de dentro do município), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.  Para falar 

com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 3897-8800, no horário de 

expediente, ou utilize o aplicativo, além do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o período inicial de vigência da Lei Complementar 

82/2021, de 2 a 31 de agosto, e de aplicação dos benefícios dela se mostrou insuficiente 

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


 

 
 

para o atendimento de todos os munícipes interessados em regularizar suas pendências 

com a Prefeitura, levando em conta, inclusive, os efeitos da pandemia. 

Segundo ele, “a iniciativa não afeta receita tributária da cidade, pois não está concedendo 

isenção do pagamento do principal devidamente corrigido, não havendo assim renúncia de 

receita. O programa propicia à comunidade a chance de liquidação de seus débitos, 

vencidos até 31 de dezembro de 2020, com dispensa da incidência de multa e de juros de 

mora”. 

Descontos de 40% a 100% 

Os descontos variam conforme a forma de pagamento escolhida pelo cidadão, cota única 

ou parcelamento (de 3x a 24x). O benefício da anistia será concedido após requerimento 

do interessado, isento de taxas e emolumentos, da seguinte forma: dispensa de 100% do 

valor de juros e multa nos pagamentos à vista; dispensa de 80% de juros e multas para 

quem optar pelo pagamento em três parcelas mensais consecutivas e de valores iguais; 

desconto de 70% de juros e multas para o pagamento em seis parcelas mensais seguidas 

e iguais; desconto de 50% do valor de juros e multa se o pagamento for feito em até 12 

parcelas mensais consecutivas de igual valor; e desconto de 40% do valor de juros de 

mora e multas se o pagamento for feito em até 24 vezes iguais. 

A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, nos prazos fixados ou atraso 

superior a três meses, importará na caducidade e cancelamento do benefício e da 

dispensa das penalidades moratórias, voltando a incidir sobre o débito as consequências 

da mora. Em qualquer modalidade de parcelamento, em hipótese alguma a parcela poderá 

ser inferior a 10 VRMs (Valor de Referência do Município/ 1 VRM= R$ 3,74), equivalente a 

R$ 37,40. 

Os honorários advocatícios devidos em razão dos débitos ajuizados serão pagos 

integralmente, sem qualquer desconto, da seguinte forma: à vista, na hipótese de o 

contribuinte optar pelo pagamento em cota única da dívida ou, se optar pelo pagamento 

parcelado, no máximo em três vezes (e não mais em seis ou 12 vezes) em razão de 

medida liminar judicial proposta pela Associação dos Procuradores dos Municípios do 

Litoral Norte do Estado de São Paulo. É possível saber a respeito dos honorários 

advocatícios (sucumbências) envolvendo os débitos ajuizados na Procuradoria Fiscal, pelo 

WhatsApp (12) 99616-5661. 

O não recolhimento ou atraso das parcelas dos honorários advocatícios por mais de 30 

dias acarretará a caducidade (ineficácia) e o cancelamento do benefício. Caso haja 

parcelas pagas, o requerente deverá solicitar a compensação dos valores pagos no 

Protocolo Geral. 

O Paço Municipal fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. Mais informações pelos 

telefones (12) 3897-8182/8166/8222, WhatsApp (12) 99755-2601 ou pelo e-

mail  dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br da Área da Dívida Ativa.  O atendimento 

ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. 

Requerimento 

Para facilitar o atendimento leve o número de identificação do imóvel e/ou inscrição 

municipal, requerimento preenchido e cópia do RG e CPF. Caso o requerente não seja o 

mailto:dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

contribuinte cadastrado, é necessário levar a procuração. O requerimento e o modelo de 

procuração podem ser solicitados ou pelo e-

mail  dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (12) 99755-2601. 
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Caraguatatuba participa do Desafio de Turismo proposto por universitários 

da ECA Jr 

 

Caraguatatuba será tema do VIII Desafio Universitário de Turismo promovido pela Agência 

de Comunicação ECA Jr composta por alunos dos cursos de Turismo, Relações Públicas e 

Publicidade da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). 

A Secretaria de Turismo de Caraguatatuba vai apresentar um desafio para que os 

participantes encontrem uma solução. Cada equipe, comporta por 3 a 4 pessoas, terá duas 

semanas para resolver o problema com soluções inovadoras. 

Podem participar universitários de todo o país e as inscrições acontecem até sexta-feira 

(15). Os três primeiros colocado vão para a final, no dia 20 de novembro. Os vencedores 

ganham como prêmio uma hospedagem para quatro pessoas e um passeio por 

Caraguatatuba. 

A diretora de Planejamento e Redação da ECA Jr, Letícia Souza Marques, explica que a 

ideia é fazer os alunos pensarem ‘fora da caixa’. “Nosso desafio é que os estudantes 

aprendam a teoria e a prática do mercado de trabalho”. 

Já a diretora de Turismo da ECA Jr, Giovana Galhardo, conta que a proposta para fazer a 

análise do município se deu porque, nesta edição, o tema é turismo litorâneo, e como 

frequentadora assídua de Caraguatatuba, sabia que haveriam cases interessantes para os 

alunos. 

Para a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, “a proposta 

desse desafio a ser feito por alunos de uma universidade mais que reconhecida é um 

grande estímulo para o município e para o trade que sempre busca novas ideias”. 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail inscricoes.desafio@ecajr.com.br. 
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Atendimentos de urgência e emergência realizados no CEM retornam para 

UPA Central 

 

O prefeito Aguilar Junior anunciou nesta quarta-feira (13) o retorno dos atendimentos de 

urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, no Jardim 

Primavera. 

Desde abril de 2020, a UPA Central vinha atendendo, exclusivamente, pacientes 

confirmados ou suspeitos com Covid-19. Os demais atendimentos eram realizados no 

Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Caraguatatuba. 

Neste momento, a unidade tem registrado quedas no número de atendimentos 

relacionados à Covid-19. Porém, as urgências e emergências têm aumentado, causando a 

necessidade do retorno ao prédio. 

Para assegurar os pacientes, mesmo unificada a UPA Central contará com dois setores de 

atendimento. A recepção ‘Verde’ será para atendimento Covid, já a ‘Azul’ será voltada às 

demais urgências e emergências. 

Serviço – A UPA Central está localizada na Avenida Maranhão, 451, no Jardim Primavera. 
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Esquenta Caraguá é sucesso e coloca cidade como principal polo 

esportivo da região 

 

O feriado prolongado do Dia da Padroeira do Brasil foi agitado pelo Esquenta Caraguá 

realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba na Praça Ton Ferreira, no Centro. O evento 

trouxe para a cidade atletas de todo o Brasil e Estado de São Paulo, colocando o município 

como principal polo esportivo do Litoral Norte. 

O Esquenta Caraguá reuniu amantes do Futêvolei e Basquete 3×3. Devido à chuva, não foi 

possível realizar a etapa do Skate Fest do evento. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, durante a abertura do Esquenta Caraguá, 

expressou a alegria em realizar a celebração esportiva. 

“Quando pensamos na retomada econômica, pensamos nestes tipos de evento, sejam eles 

esportivo, turístico ou cultural. O Esquenta Caraguá contribuiu para movimentarmos a 

economia local e esse é apenas o primeiro de vários que ainda vamos realizar até o fim 

deste ano”, destacou. 

Thiago Camilo, piloto da Stock Car e que cresceu em Caraguatatuba, foi um dos 

organizadores da modalidade de Futêvolei. “É o primeiro evento que eu participo com 

público. É muito bacana ter participado do Esquenta Caraguá, onde cada um conseguiu 

mostrar um pouco do seu talento”, disse. 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes de Caraguatatuba, o Esquenta 

Caraguá marcou a retomada do público nos eventos esportivos realizados pela Prefeitura 

de Caraguatatuba. 

“É a primeira atividade esportiva realizada pela Prefeitura de Caraguatatuba após a fase 

crítica da pandemia da Covid-19. Está sendo uma grande experiência para a gente”, 

comenta. 

“O nível do campeonato está muito bom e ter em Caraguatatuba um evento como esse é 

gratificante para quem acompanha e gosta de esporte”, disse Juliana Oliveira, que 

competiu no Esquenta Caraguá no Futêvolei. 



 

 
 

Por conta da chuva, a competição ‘Skate Fest’ não pôde ser realizada e foi transferida para 

o dia 24 de outubro, na Praça Ton Ferreira. 

Classificação – Basquete 3×3 

Sub-18 Masculino 

Campeão – Four Lions (Equipe de Caraguatatuba) 

Vice-Campeão – Finlândia (Equipe de Jacareí) 

3º Lugar – Amigos do Basile (Equipe de Caraguatatuba) 

Adulto Feminino 

Campeãs – Mahab Girls (Equipe de Caraguatatuba) 

Vice-campeãs – Wolves (Equipe de São Sebastião) 

3º Lugar – ADAT Wolves (Equipe de São Sebastião) 

Adulto Masculino 

Campeão – ABASC Street Hoops (Equipe de Caraguatatuba) 

Vice-campeão – 3×3 Boladão (Equipe de Caraguatatuba) 

3º Lugar – Four Lions (Equipe de Caraguatatuba) 

Futevôlei 

Categoria – Open 

1º Lugar – Guilherme (Caraguatatuba) e Jorginho (São Paulo) 

2°Lugar – Biel e Durval (Caraguatatuba) 

3° Lugar – Thiago (Caraguá) e MD (Rio de Janeiro) 

Categoria – Amador 

1°Lugar –  Mário (Caraguatatuba) e MD (Rio de Janeiro) 

2°Lugar – Murilo e Pedrinho (Guarujá) 

3°Lugar –  Biel e Durval (Caraguatatuba) 

Categoria Iniciante 

1° Lugar – Vitinho e Bruno (Ubatuba) 

2° Lugar – Bola e Cururu (Guaratingueta) 

3° Lugar – Léo Franco e Kaxa (São José dos Campos) 

Categoria Mista 

1° Lugar – Gustavo e Nádia Pavani (São Paulo) 

2° Lugar – Chandelle e Andréia (Ubatuba) 

3° Lugar – Biel (Caraguatatuba) e Camila (São José dos Campos) 

Categoria – Master 



 

 
 

1° Lugar – Chandelle (Ubatuba) e Glauco (Guaratingueta) 

2° Lugar – LH (Guaratingueta) e Fabiano (São Sebastião) 

3° Lugar – Fabinho e Régis (Ubatuba) 

Categoria – Feminino 

1° Lugar – Raiane e Carol (São José dos Campos) 

2° Lugar – Nádia e Talita (São Paulo) 

3° Lugar – Jana e Sarah (Ubatuba) 
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Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional no dia 

16 de outubro 

 

O MMA Brazil Tour Internacional promete dar grandes emoções no dia 16 de outubro na 

Praça da Cultura, no Centro de Caraguatatuba. O evento trará para a cidade lutadores 

nacionais e internacionais e contará com a presença de Mário Yamasaki, árbitro do UFC; 

do lutador Demian Maia e das rings girls Dani Carmosa e Babi Rossi, ex-panicats do 

programa Pânico. O evento é organizado pela Romagnolli Promoções e Eventos e tem o 

apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, comentou a oportunidade de mais uma vez 

esquentar a retomada econômica da cidade, trazendo este tipo de evento para o 

município. 

“Estamos preparados para sermos exemplos na retomada econômica, nos preparamos 

para isso e trazer cada vez mais eventos para que nos ajude nesse objetivo será uma 

missão minha e a do meu time”, disse. 

Ao todo, nove lutas emocionarão os público e espectadores. O evento terá transmissão da 

Band Sports. As lutas estão marcadas para começar a partir das 19h. 

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com a troca de um pacote de 500g 

de leite em pó em dois pontos: Loja Sportfight (Caraguá Praia Shopping) e Centauro 

(Serramar Shopping). 

Assim como no Arena Cross, o MMA Brazil Tour Internacional contará com rígidos 

protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, obrigatoriamente, utilizar 

máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento terá ainda controladores de 

acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. 

Confira o quadro completo das lutas 

Renan Freitas (Brasil) X William Holguin (EUA) 

Clevinho (Brasil) X Juan El Terror (Argentina) 

Bryan Viking (Brasil) X Ali Reza (Irã) 

Alan Silvério (Brasil) X Julião Rodrigues (Brasil) 



 

 
 

Chris Catala (Brasil) X Juliano Soneca (Brasil) 

Nikolas Bonelli (Brasil) X Rafael Speranza (Brasil) 

Lucas Feio (Brasil) X Fabrício Ceará (Brasil) 

Renan Goiás (Brasil) X Tom Santos (Brasil) 

Kelvin Jacob (Brasil) X Andrew Maciel (Brasil) 

Pablo Eduardo (Brasil) X Edilson Pará (Brasil) 

Serviço 

MMA Brazil Tour Internacional 

Horário: 19h 

Local: Praça da Cultura – Centro (Avenida da Praia) 

Ingressos: 1 pacote de 500g de leite em pó 

Pontos de Troca: 

– Loja Sportfight – Caraguá Praia Shopping 

Endereço: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 937 – Loja 17ª 

Telefone: (12) 3883-7781 

– Loja Centauro – Serramar Shopping 

Endereço: Av. José Herculano, 108. 

Telefone: (12) 2101-0649 
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PAT de Caraguatatuba tem 141 vagas de emprego nesta quarta-feira 

(13) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (13) para 141 vagas. Entre elas, 23 vagas de 

Eletricista de Força e Controle, 19 para Carpinteiro e 16 para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Carga e 

Descarga, Ajudante de Entrega, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, 

Assistente de Compras, Assistente Financeiro, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de 

Instalação de Toldos e Painéis, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Balconista, Barman, Borracheiro, Carpinteiro, Caseiro 

em Boiçucanga, Eletricista de Força e Controle, Eletricista de Manutenção Predial, 

Empregada Doméstica, Encanador, Estágio de Auxiliar Administrativo, Farmacêutico, 

Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Instrutor de Autoescola, 

Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, Mecânico de veículo leve, Mecânico de Veículos 

Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, Motorista Entregador, Operador de Caixa, 

Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, 

Serralheiro de Alumínio, Técnico em Informática, Tosadora de pet shop, Vendedor, 

Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor de Tintas, Vendedor em Ótica, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 
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Caraguatatuba inicia Semana de Segurança Alimentar com 

programação virtual 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou nesta quarta-feira (13) a 5ª Semana de Segurança 

Alimentar em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro. A 

Semana ficou instituída pela Lei Municipal Ordinária nº 1.374 de 2007 ‘Josué de Castro’, 

para realização de ações voltadas ao combate à fome e a desnutrição. 

A ação tem iniciativa do Banco Municipal de Alimentos, que realiza até o dia 15 (sexta-

feira), de maneira virtual, uma série de vídeos sobre aproveitamento integral de alimentos. 

Os conteúdos serão divulgados na página oficial do facebook da 

Prefeitura: www.facebook.com/prefeituradecaraguatatuba. 

A ação coletiva em 150 países é o que torna o Dia Mundial da Alimentação um dos mais 

comemorados no calendário das Nações Unidas. Centenas de eventos e atividades de 

divulgação reúnem governos, empresas, ONGs, imprensa e o público em geral, 

promovendo a conscientização em todo o mundo. 

O Banco de Alimentos, além de receber doações de alimentos sem valor comercial e 

próprios para o consumo e fazer o encaminhamento dos produtos a diversas entidades 

sociais da cidade, também promove atividades de educação nutricional como cursos e 

oficinas, que retornarão ainda neste mês, após um tempo suspensos por conta da 

pandemia. 

Confira a programação com os conteúdos sobre aproveitamento integral de alimentos: 

Programação Virtual: 

– Dia 13/10 

Tema: O que é aproveitamento integral de alimentos e a maneira correta de higienizar os 

hortifrutícolas 

– Dia 14/10 

Manhã – Tema: Aproveitamento das cascas e entrecascas com a receita de Geleia de 

Cascas 

http://www.facebook.com/prefeituradecaraguatatuba


 

 
 

Tarde – Tema: Aproveitamento das folhas e talos com a receita de Patê de talos 

– Dia 15/10 

Manhã – Tema: Aproveitamento das Sementes com a receita de Bebida de Semente de 

Melão 

Tarde – Tema: Reaproveitamento de alimentos com a receita de torta com sobras de arroz 
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UPA Central de Caraguatatuba volta a realizar atendimentos de 

urgência e emergência 

Desde abril de 2020, a unidade estava sendo usada, exclusivamente, para tratar pacientes 

infectados pela Covid-19 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba anunciou, nesta quarta-feira (13), o retorno dos 

atendimentos de urgência e emergência na UPA Central (Unidade de Pronto Atendimento), 

que está localizada na Avenida Maranhão, 451, Jardim Primavera. 

Desde abril de 2020, a unidade estava sendo usada, exclusivamente, para tratar pacientes 

infectados pela Covid-19. Durante esse período, os demais atendimentos estavam sendo 

realizados no CEM (Centro de Especialidades Médicas) de Caraguatatuba. 

De acordo com a prefeitura, por conta do avanço da vacinação contra a Covid-19, os 

números de atendimento relacionados à doença têm registrado queda na cidade, porém, 

as urgências e emergências tem apresentado aumento. Por conta disso, o retorno do 

atendimento geral no prédio da UPA foi julgado como necessário. 

Para assegurar a integridade física dos pacientes da UPA, a prefeitura irá separar as alas 

para tratamentos genéricos e tratamentos relacionados à Covid-19. 

A recepção ‘verde’ será destinada ao atendimento dos pacientes infectados com o 

coronavírus. Já a recepção ‘azul’ será voltada às demais urgências e emergências. 
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INDÍCIOS DE “TRIBUNAL DO CRIME” EM CARAGUATATUBA CHAMAM A 

ATENÇÃO DA POLÍCIA. 

 

(Da Redação) Na manhã de terça-feira (12/10), a Polícia Militar encontrou um homem 

mantido em cativeiro em uma casa no bairro Perequê-Mirim em Caraguatatuba, relata o 

Tamoios News. As informações recebidas pela equipe eram de que no local estaria 

acontecendo um ‘tribunal do crime’. O homem sequestrado conseguiu avisar a mãe e 

enviar sua localização. Ao chegar na residência a equipe de policiamento abordou um 

indivíduo que se comportou de maneira suspeita, motivando a entrada da equipe na 

residência. Dentro da casa os policiais encontraram a vítima sentada em uma cama 

cercada por três indivíduos. A vítima relatou aos policiais 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. Os 

sequestradores foram presos em flagrante, ficando à disposição da justiça. 
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PAT CARAGUÁ COM 141 VAGAS DE EMPREGO. 

 

(Da Redação) O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o 

número de oportunidades de emprego nesta quarta-feira (13/10) para 141 vagas. Entre 

elas, 23 vagas de Eletricista de Força e Controle, 19 para Carpinteiro e 16 para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. Os 

interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. Confira o quadro completo de 

vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Carga e Descarga, Ajudante de 

Entrega, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, Assistente de Compras, 

Assistente Financeiro, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar 

de Encanador, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de Instalação de Toldos e Painéis, Auxiliar 

de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, 

Balconista, Barman, Borracheiro, Carpinteiro, Caseiro em Boiçucanga, Eletricista de Força e 

Controle, Eletricista de Manutenção Predial, Empregada Doméstica, Encanador, Estágio de 

Auxiliar Administrativo, Farmacêutico, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de 

Loja, Governanta, Instrutor de Autoescola, Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, 

Mecânico de veículo leve, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, 

Motorista Entregador, Operador de Caixa, Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Protético Dentário, Serralheiro de Alumínio, Técnico em Informática, Tosadora 

de pet shop, Vendedor, Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor de 

Materiais de Construção, Vendedor de Tintas, Vendedor em Ótica, Vendedor Projetista de 

Vidros Temperados e Vidraceiro. 
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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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MMA BRAZIL TOUR INTERNACIONAL ACONTECE EM CARAGUATATUBA. 

 

(Da Redação) O MMA Brazil Tour Internacional promete dar grandes emoções no dia 16 de 

outubro na Praça da Cultura, no Centro de Caraguatatuba. O evento trará para a cidade 

lutadores nacionais e internacionais e contará com a presença de Mário Yamasaki, árbitro 

do UFC; do lutador Demian Maia e das rings girls Dani Carmosa e Babi Rossi, ex-panicats 

do programa Pânico. O evento é organizado pela Romagnolli Promoções e Eventos e tem o 

apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, 

comentou a oportunidade de mais uma vez esquentar a retomada econômica da cidade, 

trazendo este tipo de evento para o município. “Estamos preparados para sermos 

exemplos na retomada econômica, nos preparamos para isso e trazer cada vez mais 

eventos para que nos ajude nesse objetivo será uma missão minha e a do meu time”, 

disse. Ao todo, nove lutas emocionarão os público e espectadores. O evento terá 

transmissão da Band Sports. As lutas estão marcadas para começar a partir das 19h. Os 

ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com a troca de um pacote de 500g de 

leite em pó em dois pontos: Loja Sportfight (Caraguá Praia Shopping) e Centauro (Serramar 

Shopping). Assim como no Arena Cross, o MMA Brazil Tour Internacional contará com 

rígidos protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, obrigatoriamente, 

utilizar máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento terá ainda 

controladores de acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. Serviço: MMA 

Brazil Tour Internacional; Horário: 19h; Local: Praça da Cultura – Centro (Avenida da Praia); 

Ingressos: 1 pacote de 500g de leite em pó. Pontos de Troca: Loja Sportfight – Caraguá 

Praia Shopping – Endereço: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 937 – Loja 17ª. Telefone: 

(12) 3883-7781 – Loja Centauro – Serramar Shopping – Endereço: Av. José Herculano, 

108. Telefone: (12) 2101-0649 
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PAT DE CARAGUATATUBA TEM 141 VAGAS DE EMPREGO PARA ESTA 

QUARTA-FEIRA (13) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (13) para 141 vagas. Entre elas, 23 vagas de 

Eletricista de Força e Controle, 19 para Carpinteiro e 16 para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Carga e 

Descarga, Ajudante de Entrega, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, 

Assistente de Compras, Assistente Financeiro, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de 

Instalação de Toldos e Painéis, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Balconista, Barman, Borracheiro, Carpinteiro, Caseiro 

em Boiçucanga, Eletricista de Força e Controle, Eletricista de Manutenção Predial, 

Empregada Doméstica, Encanador, Estágio de Auxiliar Administrativo, Farmacêutico, 

Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Instrutor de Autoescola, 

Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, Mecânico de veículo leve, Mecânico de Veículos 

Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, Motorista Entregador, Operador de Caixa, 

Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, 

Serralheiro de Alumínio, Técnico em Informática, Tosadora de pet shop, Vendedor, 

Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor de Tintas, Vendedor em Ótica, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 
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FUNDO SOCIAL DE CARAGUATATUBA DIVULGA 138 VAGAS EM 

CURSOS ATÉ O FINAL DO ANO 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba promoverá até o final deste ano diversos cursos gratuitos 

em parceria com o Senai e Sebrae. São 138 vagas em cinco oportunidades nas áreas de 

metalurgia, alimentos, vestuário e energia. 

Na próxima segunda-feira (18) serão abertas inscrições para o curso de Serralheria em Aço 

e Alumínio, com 32 vagas. Os interessados têm até terça-feira (19) para se inscrever. A 

capacitação inicia no dia 25 de outubro e encerra no dia 24 de novembro, com carga 

horária de 80 horas. 

Já na quarta e quinta-feira (20 e 21/10), o Fundo Social recebe inscrições para o curso de 

Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness, com 24 vagas. O curso será 

realizado de 28 de outubro até 5 de novembro, com carga horária de 20 horas. 

Ainda na área alimentícia, em parceria com o Sebrae, nos dias 25 e 26 de outubro, serão 

abertas inscrições para o curso de Fabricação de Pizzas e Salgados Assados, com 24 

vagas. O curso será realizado de 8 a 29 de novembro, com carga horária de 68 horas. 

No mês de novembro, nos dias 8 e 9, o Fundo Social recebe inscrições para o curso de 

Modelagem de Roupas – moda plus size. São 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 

16 de novembro a 13 de dezembro. 

Para finalizar as qualificações, no mês de dezembro, nos dias 2 e 3, abrirá inscrições para 

o curso de Energia Solar Fotovoltaica – tecnologias e aplicações, com 18 vagas, realizado 

de 13 a 22 de dezembro. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no 

Centro (rua lateral do Banco Santander). 
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Três são presos por sequestro e vítima libertada após 24h em 

cativeiro na zona sul de Caraguá 

 

A Polícia Militar prendeu, na manhã de terça-feira (12/10), três homes pelo crime de 

sequestro. Os policiais militares libertaram a vítima – um homem que estava 

desaparecido há mais de 24 horas – e que se encontrava em um cativeiro localizado no 

bairro Perequê-Mirim. 

A Central da PM recebeu informação sobre um ‘tribunal do crime’ que estaria para 

acontecer no local e que a vítima havia conseguido fazer contato com a mãe. Chegando no 

cativeiro, os policiais militares encontraram a vítima sentada em uma cama e cercada por 

três indivíduos. 

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem relatou aos policiais que havia sido 

sequestrado no dia anterior, sendo torturado e ameaçado de morte. Os três indivíduos 

foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Caraguatatuba. 
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Depois do feriadão, PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego 

disponíveis 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (13) para 141 vagas. Entre elas, 23 vagas de 

Eletricista de Força e Controle, 19 para Carpinteiro e 16 para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Carga e 

Descarga, Ajudante de Entrega, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, 

Assistente de Compras, Assistente Financeiro, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de 

Instalação de Toldos e Painéis, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Balconista, Barman, Borracheiro, Carpinteiro, Caseiro 

em Boiçucanga, Eletricista de Força e Controle, Eletricista de Manutenção Predial, 

Empregada Doméstica, Encanador, Estágio de Auxiliar Administrativo, Farmacêutico, 

Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Instrutor de Autoescola, 

Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, Mecânico de veículo leve, Mecânico de Veículos 

Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, Motorista Entregador, Operador de Caixa, 

Operador de motoniveladora, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, 

Serralheiro de Alumínio, Técnico em Informática, Tosadora de pet shop, Vendedor, 

Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor de Tintas, Vendedor em Ótica, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 
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