
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 10 e 11 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba firma parceria com empresa e recebe 30 lixeiras recicláveis 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Defesa Civil de Caraguá divulga balanço de outubro com crescimento de 48% no 

atendimento de ocorrências 

 

Caraguatatuba 

Com espécies no período do defeso, Prefeitura e Polícia Ambiental fiscalizam 

comércio de pescados 

 

Caraguatatuba 

Criminoso furta carro, bate em poste e acaba preso pela polícia na zona sul de 

Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Motorista morre em colisão entre carro e caminhão nesta manhã na Rodovia dos 

Tamoios 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Menor é apreendido por furto em residência de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Abertas inscrições para o Empreenda Caraguatatuba 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Homem é preso e multado por maus tratos de cachorros em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Procon orienta sobre cuidados com golpes na ‘Black Friday’ 

 

 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-firma-parceria-com-empresa-e-recebe-30-lixeiras-reciclaveis/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18448/defesa-civil-de-caragua-divulga-balanco-de-outubro-com-crescimento-de-48%25-no-atendimento-de-ocorrencias-
https://radarlitoral.com.br/noticias/18448/defesa-civil-de-caragua-divulga-balanco-de-outubro-com-crescimento-de-48%25-no-atendimento-de-ocorrencias-
https://radarlitoral.com.br/noticias/18447/com-especies-no-periodo-do-defeso-prefeitura-e-policia-ambiental-fiscalizam-comercio-de-pescados
https://radarlitoral.com.br/noticias/18447/com-especies-no-periodo-do-defeso-prefeitura-e-policia-ambiental-fiscalizam-comercio-de-pescados
https://radarlitoral.com.br/noticias/18443/criminoso-furta-carro-bate-em-poste-e-acaba-preso-pela-policia-na-zona-sul-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18443/criminoso-furta-carro-bate-em-poste-e-acaba-preso-pela-policia-na-zona-sul-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18452/motorista-morre-em-colisao-entre-carro-e-caminhao-nesta-manha-na-rodovia-dos-tamoios
https://radarlitoral.com.br/noticias/18452/motorista-morre-em-colisao-entre-carro-e-caminhao-nesta-manha-na-rodovia-dos-tamoios
https://www.portalr3.com.br/2021/11/menor-e-apreendido-por-furto-em-residencia-de-caraguatatuba/
https://www.portalr3.com.br/2021/11/abertas-inscricoes-para-o-empreenda-caraguatatuba/
https://novaimprensa.com/2021/11/maus-tratos-cachorros.html
https://novaimprensa.com/2021/11/procon-golpes-black-friday.html


 

 
 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Motorista morre após colisão frontal entre carro e caminhão na Tamoios em 

Caraguatatuba 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Defesa Civil de Caraguatatuba registra aumento de atendimentos em 48% durante 

mês de outubro 

 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental resgata Capivara no bairro da Prainha em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental fiscaliza comércio de pescados em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga serviços a serem prestados ao longo do 

feriado de 15 de novembro 

 

Caraguatatuba 

3ª edição do Empreenda Caraguá marca retomada econômica do município do 

Litoral Norte 

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

Com foco no estímulo econômico, Caraguá cadastra pescadores artesanais, 

maricultores e produtores rurais 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Unidades de especialidades médicas de Caraguatatuba promovem ações durante 

‘Novembro Azul’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba mantém serviços de plantão no feriado prolongado da 

República 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem partidas pelo 1º Caraguá Woman de Futsal 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/11/motorista-morre-apos-colisao-frontal-entre-carro-e-caminhao-na-tamoios-em-paraibuna.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/11/motorista-morre-apos-colisao-frontal-entre-carro-e-caminhao-na-tamoios-em-paraibuna.ghtml
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/defesa-civil-de-caraguatatuba-registra-aumento-de-atendimentos-em-48-durante-mes-de-outubro-1.195942
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/defesa-civil-de-caraguatatuba-registra-aumento-de-atendimentos-em-48-durante-mes-de-outubro-1.195942
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/policia-ambiental-resgata-capivara-no-bairro-da-prainha-em-caraguatatuba-1.195937
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/policia-ambiental-fiscaliza-comercio-de-pescados-em-caraguatatuba-1.195935
https://www.ovale.com.br/brasil/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-servicos-a-serem-prestados-ao-longo-do-feriado-de-15-de-novembro-1.195922
https://www.ovale.com.br/brasil/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-servicos-a-serem-prestados-ao-longo-do-feriado-de-15-de-novembro-1.195922
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/3-edic-o-do-empreenda-caragua-marca-retomada-economica-do-municipio-do-litoral-norte-1.195873
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/3-edic-o-do-empreenda-caragua-marca-retomada-economica-do-municipio-do-litoral-norte-1.195873
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/com-foco-no-estimulo-economico-caragua-cadastra-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais/
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/com-foco-no-estimulo-economico-caragua-cadastra-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/unidades-de-especialidades-medicas-de-caraguatatuba-promovem-acoes-durante-novembro-azul/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/unidades-de-especialidades-medicas-de-caraguatatuba-promovem-acoes-durante-novembro-azul/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/prefeitura-de-caraguatatuba-mantem-servicos-de-plantao-no-feriado-prolongado-da-republica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/prefeitura-de-caraguatatuba-mantem-servicos-de-plantao-no-feriado-prolongado-da-republica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/caraguatatuba-tem-partidas-pelo-1o-caragua-woman-de-futsal/


 

 
 

Caraguatatuba 

Alunos da Fundacc realizam 1º Mostra de Arte Contemporânea no Centro Cultural 

Paulo Mott 

 

Caraguatatuba 

Atendimentos pela Defesa Civil de Caraguatatuba crescem mais de 48% em 

outubro 

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba realiza parada avaliativa em todas as unidades da 

rede 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Polícia Ambiental fiscalizam comércios de pescados em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba firma parceria com empresa e recebe 30 lixeiras recicláveis 

 

Caraguatatuba 

Miss e Mister Terceira Idade tem transmissão pelo canal do Youtube da Prefeitura 

de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 206 vagas de emprego para esta quarta-feira (10) 

 

Caraguatatuba 

Conseg Caraguatatuba discute crimes ambientais em reunião desta quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza manutenção de tubos de drenagem no Sumaré 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza manutenção de tubos de drenagem no Sumaré 

 

Caraguatatuba 

Novembro Azul em Caraguatatuba 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Firma Parceria Com Empresa E Recebe 30 Lixeiras Recicláveis 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/alunos-da-fundacc-realizam-1o-mostra-de-arte-contemporanea-no-centro-cultural-paulo-mott/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/alunos-da-fundacc-realizam-1o-mostra-de-arte-contemporanea-no-centro-cultural-paulo-mott/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/atendimentos-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-crescem-mais-de-48-em-outubro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/atendimentos-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-crescem-mais-de-48-em-outubro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/educacao-de-caraguatatuba-realiza-parada-avaliativa-em-todas-as-unidades-da-rede/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/educacao-de-caraguatatuba-realiza-parada-avaliativa-em-todas-as-unidades-da-rede/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/prefeitura-e-policia-ambiental-fiscalizam-comercios-de-pescados-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/caraguatatuba-firma-parceria-com-empresa-e-recebe-30-lixeiras-reciclaveis/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/miss-e-mister-terceira-idade-tem-transmissao-pelo-canal-do-youtube-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/miss-e-mister-terceira-idade-tem-transmissao-pelo-canal-do-youtube-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/pat-de-caraguatatuba-tem-206-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-10/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/conseg-caraguatatuba-discute-crimes-ambientais-em-reuniao-desta-quarta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/10/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-manutencao-de-tubos-de-drenagem-no-sumare/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/10/caraguatatuba-realiza-manutencao-de-tubos-de-drenagem-no-sumare/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/10/novembro-azul-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-firma-parceria-com-empresa-e-recebe-30-lixeiras-reciclaveis/


 

 
 

Caraguatatuba 

Atendimentos Pela Defesa Civil De Caraguatatuba Crescem Mais De 48% Em 

Outubro 

 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem 206 Vagas De Emprego Para Esta Quarta-Feira (10) 

 

Caraguatatuba 

Miss E Mister Terceira Idade Tem Transmissão Pelo Canal Do Youtube Da Prefeitura 

De Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Diretoria de Ensino de Caraguatatuba – SP abre Processo Seletivo para agente de 

organização escolar 

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba realiza parada avaliativa em todas as unidades da rede 

 

Caraguatatuba 

Miss e Mister Terceira Idade tem transmissão pelo canal do Youtube da Prefeitura de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba firma parceria com empresa e recebe 30 lixeiras recicláveis 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza manutenção de tubos de drenagem no Sumaré 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Polícia Ambiental fiscalizam comércios de pescados em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba mantém serviços de plantão no feriado prolongado da 

República 

 

Caraguatatuba 

Alunos da Fundacc realizam 1º Mostra de Arte Contemporânea no Centro Cultural Paulo 

Mott 

 

 

 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/atendimentos-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-crescem-mais-de-48-em-outubro/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/atendimentos-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-crescem-mais-de-48-em-outubro/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-206-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-10/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/miss-e-mister-terceira-idade-tem-transmissao-pelo-canal-do-youtube-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/miss-e-mister-terceira-idade-tem-transmissao-pelo-canal-do-youtube-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/diretoria-de-ensino-de-caraguatatuba-sp-abre-processo-seletivo-para-agente-de-organizacao-escolar/
https://falacaragua.com.br/2021/11/diretoria-de-ensino-de-caraguatatuba-sp-abre-processo-seletivo-para-agente-de-organizacao-escolar/
https://falacaragua.com.br/2021/11/educacao-de-caraguatatuba-realiza-parada-avaliativa-em-todas-as-unidades-da-rede/
https://falacaragua.com.br/2021/11/miss-e-mister-terceira-idade-tem-transmissao-pelo-canal-do-youtube-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/miss-e-mister-terceira-idade-tem-transmissao-pelo-canal-do-youtube-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-firma-parceria-com-empresa-e-recebe-30-lixeiras-reciclaveis/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-manutencao-de-tubos-de-drenagem-no-sumare/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-e-policia-ambiental-fiscalizam-comercios-de-pescados-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-mantem-servicos-de-plantao-no-feriado-prolongado-da-republica/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-mantem-servicos-de-plantao-no-feriado-prolongado-da-republica/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alunos-da-fundacc-realizam-1o-mostra-de-arte-contemporanea-no-centro-cultural-paulo-mott/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alunos-da-fundacc-realizam-1o-mostra-de-arte-contemporanea-no-centro-cultural-paulo-mott/


 

 
 

Caraguatatuba 

Unidades de especialidades médicas de Caraguatatuba promovem ações durante 

‘Novembro Azul’ 

 

Caraguatatuba 

Atendimentos pela Defesa Civil de Caraguatatuba crescem mais de 48% em outubro 

 

Caraguatatuba 

Conseg Caraguatatuba discute crimes ambientais em reunião desta quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Confira a lista dos candidatos habilitados para o Beer Festival 2021 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem partidas pelo 1º Caraguá Woman de Futsal 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 206 vagas de emprego para esta quarta-feira (10) 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 206 vagas de emprego para esta quarta-feira (10) 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Edição 2021 do Empreenda Caraguatatuba está com inscrições abertas até 17 de 

novembro 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental resgata Capivara em residência abandonada no bairro da Prainha 

em Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Homem é preso por maus tratos a cachorros em Caraguatatuba 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 206 vagas de emprego para esta quarta-feira (10) 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/unidades-de-especialidades-medicas-de-caraguatatuba-promovem-acoes-durante-novembro-azul/
https://falacaragua.com.br/2021/11/unidades-de-especialidades-medicas-de-caraguatatuba-promovem-acoes-durante-novembro-azul/
https://falacaragua.com.br/2021/11/atendimentos-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-crescem-mais-de-48-em-outubro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/conseg-caraguatatuba-discute-crimes-ambientais-em-reuniao-desta-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2021/11/confira-a-lista-dos-candidatos-habilitados-para-o-beer-festival-2021/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-tem-partidas-pelo-1o-caragua-woman-de-futsal/
https://falacaragua.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-206-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-10/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/11/10/pat-de-caraguatatuba-tem-206-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-10/
https://www.litoralempauta.com.br/edicao-2021-do-empreenda-caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-ate-17-de-novembro/
https://www.litoralempauta.com.br/edicao-2021-do-empreenda-caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-ate-17-de-novembro/
https://www.spriomais.com.br/2021/11/10/policia-ambiental-resgata-capivara-em-residencia-abandonada-no-bairro-da-prainha-em-caraguatatuba/
https://www.spriomais.com.br/2021/11/10/policia-ambiental-resgata-capivara-em-residencia-abandonada-no-bairro-da-prainha-em-caraguatatuba/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/homem-e-preso-por-maus-tratos-a-cachorros-em-caraguatatuba-16459472
https://imprensalivre.com.br/2021/11/10/pat-de-caraguatatuba-tem-206-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-10/


 

 
 

LN21 

Caraguatatuba 

Homem é preso por maus tratos a animais em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Capivara é resgatada em residência pela Polícia Ambiental, veja o vídeo do 

momento da soltura. 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Intensivão para o ENEM no litoral norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ln21.com.br/homem-e-preso-por-maus-tratos-a-animais-em-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/capivara-e-resgatada-em-residencia-pela-policia-ambiental-confira-o-video-do-momento-da-soltura/
https://ln21.com.br/capivara-e-resgatada-em-residencia-pela-policia-ambiental-confira-o-video-do-momento-da-soltura/
https://globoplay.globo.com/v/10030454/


 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguatatuba firma parceria com empresa e recebe 30 lixeiras 

recicláveis 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (SMAAP), firmou parceria com o Mercado Jovem Agência Heineken para um projeto 

de atenção e promoção ao meio ambiente de conscientização pública denominado ‘Verão 

no Clima 2021’, onde inclui diversas atividades de defesa ambiental no litoral do Estado de 

São Paulo. 

Caraguatatuba fez adesão ao projeto e foi contemplada com a doação de 30 lixeiras 

recicláveis de diversos tamanhos, sendo uma no modelo Container, que ficará instalada na 

Praça do Pontal Santamarina; 15 PEVs (Ponto de Entrega Voluntária), com capacidade de 

240 litros e 14 POP 10, capacidade de 10 litros, implantadas em todas as regiões da 

cidade, em pontos estratégicos. 

A instalação dos equipamentos começou nesta quarta-feira (10) na Praça da Prainha e 

seguirá por toda cidade. A previsão é que até sexta-feira (12) todas as lixeiras sejam 

instaladas. 

Durante as instalações e na próxima semana, a equipe da SMAAP fará abordagens de 

educação ambiental com os moradores locais para conscientizar sobre o uso correto das 

lixeiras e, para caso de danos com os equipamentos, entrar em contato com a Secretaria 

no telefone: (12) 3897-2530. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Radar Litoral 

 

Defesa Civil de Caraguá divulga balanço de outubro com crescimento 

de 48% no atendimento de ocorrências 

 

Balanço divulgado pela Defesa Civil de Caraguatatuba aponta que houve um crescimento 

de mais de 48% nas ocorrências de outubro quando comparado com o mês de setembro. 

Casos envolvendo abelhas continuam na liderança dos pedidos junto à Defesa Civil. 

O crescimento foi em torno de 65% de um mês para o outro, passando de 31 

atendimentos para 51em outubro, sendo a maior parte (34) dentro residências.  Em 

relação a marimbondos foram três casos e à captura de vespas mais três. 

Nesse balanço estão registros feitos via a Central de Atendimento 156 que encaminha as 

demandas para a Defesa Civil. Foram 16 atendimentos dos agentes em outubro, dois a 

menos que no mês anterior. 

Quanto a ações envolvendo árvores, os agentes registraram seis quedas em residência e 

três em via pública, assim como um corte de rua. Houve cinco vistorias de árvores com 

perigo de queda iminente em área particular e mais três em área pública. Outras 

ocorrências como incêndio em casa e vistoria de muro somaram sete atendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Radar Litoral 

 

Com espécies no período do defeso, Prefeitura e Polícia Ambiental 

fiscalizam comércio de pescados 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba e a Polícia Militar Ambiental Terrestre do 3° Batalhão de 

Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo realizaram, na segunda e terça-feira (8 e 

9/11), uma operação de fiscalização em 28 estabelecimentos de consumo e venda de 

pescados. A vistoria ocorreu em razão do defeso (período em que atividades de pesca 

ficam proibidas devido à época de reprodução) das espécies Caranguejo-Uça, Lagosta e 

Sapateira, Mexilhão, Garoupa e Sardinha. 

As equipes fiscalizaram os entrepostos de pesca dos bairros Camaroeiro, Porto Novo e da 

Cocanha, além das peixarias locais e embarcações de pesca. Segundo a Polícia Ambiental 

nenhuma irregularidade foi encontrada. 

Participaram da ação, fiscais das secretarias de Saúde (Vigilância Sanitária), Fazenda e 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. Por parte da Prefeitura, uma peixaria foi autuada por 

falta de Licença de Funcionamento Sanitário e no mesmo local foi desativada uma 

lanchonete instalada na área de vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Radar Litoral 

 

Criminoso furta carro, bate em poste e acaba preso pela polícia na 

zona sul de Caraguá 

 

Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar um veículo e, pouco depois, bater em 

um poste, no Tarumã, na zona sul de Caraguatatuba. Os proprietários do veículo chegaram 

a ver o ladrão fugindo com o carro e de imediato acionaram a polícia.  

O indivíduo voltou ao local onde havia deixado sua bicicleta para furtar o carro e acabou 

preso pela Polícia Militar. Ele foi levado para a delegacia e permaneceu à disposição da 

justiça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Radar Litoral 

 

Motorista morre em colisão entre carro e caminhão nesta manhã na 

Rodovia dos Tamoios 

 

Uma colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão, na manhã desta quinta-

feira (11/11), na altura do km 66, pista sentido litoral da Rodovia dos Tamoios, provocou a 

morte do motorista do carro. Equipes de resgate da Concessionária Tamoios, Corpo de 

Bombeiros e do Samu foram acionadas e o óbito foi constatado no local.   

A ocorrência foi registrada por volta das 5h50. O motorista do caminhão não se feriu. Na 

batida, o carro de passeio capotou. O trânsito opera em sistema pare e siga e equipes da 

concessionária permanecem no local do aciddente. 
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Editoria: Cidades 
Veículo: Portal R3 

 

Menor é apreendido por furto em residência de Caraguatatuba 

 

Na manhã de terça-feira (09) uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi 

acionada para atender uma ocorrência de furto à residência no bairro Porto Novo, em 

Caraguatatuba. 

Chegando no local os policiais abordaram um dos autores, um adolescente que se 

machucou ao cair do muro da casa durante a fuga, sendo abandonado pelos outros 

criminosos. 

A proprietária da residência, inicialmente não percebeu a falta de nenhum objeto, e o 

adolescente apreendido foi encaminhado à UPA para ser medicado e após à delegacia 

onde compareceu a responsável pelo adolescente juntamente com outro menor envolvido 

no furto. 
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Editoria: Cidades 
Veículo: Portal R3 

 

Abertas inscrições para o Empreenda Caraguatatuba 

 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, chega 

em 2021 na sua 3ª edição, e acontece entre os dias 2 e 4 de dezembro, na Praça da 

Cultura, no Centro. Os empresários e comerciantes tem até o dia 17 de novembro para 

realizarem suas inscrições. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o Empreenda Caraguatatuba será 

marcado pela retomada. “O Empreenda será um dos grandes empulsadores da retomada 

econômica na nossa cidade. Sei que do evento grandes parcerias, negócios e sociedades 

poderão ser firmados nas rodadas de negócio e com os empresários expondo seus 

serviços e produtos”, explica. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 86 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. Serão 76 estandes para empresários de Caraguatatuba e outros 10 

para empresários de outras cidades. 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 86 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos, 40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; e Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 



 

 
 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Nova Imprensa 

 

Homem é preso e multado por maus tratos de cachorros em 

Caraguatatuba 

Os animais estavam amarrados, com desnutrição e feridos 

 

Um homem de 58 anos foi preso e multado em R$ 6 mil por maus tratos de animais, na 

manhã desta quarta-feira (10), em Caraguatatuba. Após denúncias, a Polícia Ambiental 

chegou a casa dele, no bairro Morro do Algodão, e flagrou dois cachorros sem condições 

adequadas de vida. 

Os animais, sem raça definida, estavam amarrados com uma corda curta e apresentavam 

magreza aparente e desnutrição. Eles estavam sem alimentação, nem água. Um dos cães 

ainda tinha uma lesão no pescoço, causada pelo uso continuo de coleira tipo “enforcador”. 

O responsável pelos animais foi conduzido ao Distrito Policial e ficou preso pela prática de 

maus tratos e, agora, aguarda sentença da Justiça. Os cachorros foram resgatados e 

recolhidos pelo Centro de Zoonoses para receberem cuidados veterinários. 

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Militar 

Ambiental de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/11/procon-golpes-black-friday.html
https://www.facebook.com/PMAmbientalSP/
https://www.facebook.com/PMAmbientalSP/
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Veículo: Nova Imprensa 

 

Procon orienta sobre cuidados com golpes na ‘Black Friday’ 

 

A Black Friday (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), 

incorporada ao mercado brasileiro, é a penúltima data importante para o comércio antes 

do Natal. O dia 26 de novembro será marcado por descontos generosos de diversos 

produtos, mas para atrair os consumidores antecipadamente, as empresas costumam 

ofertar promoções ao longo do mês. O Procon de Caraguatatuba dá dicas sobre como 

escapar das “pegadinhas” e dos golpes nas ofertas da Black Friday. 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que algumas lojas fazem uma 

espécie de esquenta com as ofertas no início de novembro. 

“A data é esperada o ano todo por ter bons descontos e promoções, mas antes do dia 

oficial algumas empresas dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro 

lado, os cibercriminosos aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se 

proteger e garantir a segurança durante suas compras nesse período? Verificar 

antecipadamente os preços do produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos 

descontos oferecidos”, recomenda. 

De acordo com Moreira, as mercadorias mais procuradas na Back Friday são TVs e 

smartphones. “Pesquise o produto escolhido, suas características, preço, qualidade, 

durabilidade, se possui assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. Cuidado 

para não comprar ‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!” enfatiza. “Ao 

decidir qual produto irá comprar, pesquise o preço médio de mercado com antecedência, 

certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma promoção real e não de um 

desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites internacionais, o barato pode sair 

caro. Inclusive, é preciso considerar os prazos de entrega e que os produtos importados 

poderão ser tributados ao entrar no território nacional”, reforça. 

Moreira também chama atenção para levar em consideração nas compras virtuais os 

fornecedores mais conhecidos. “Mas pesquise a procedência, o histórico e verifique se o 

mesmo possui um CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As 

compras realizadas fora da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em 

porta e por reembolso postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da 

data da compra ou da entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços 

extremamente menores que a média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

https://novaimprensa.com/


 

 
 

Black Friday 

A Black Friday (em português, sexta-feira negra) é o dia que inaugura a temporada de 

compras de Natal e grandes promoções em muitas lojas. É um dia depois do Dia de Ação 

de Graças (“Thanksgiving Day”), nos Estados Unidos, após a quarta quinta-feira do mês de 

novembro. 

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

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

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

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

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na Play Store do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

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

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

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou site 

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

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

 Compre somente o necessário, nunca compre por impulso ou porque o preço 

está muito atrativo; 

 Na compra de um produto, não se apegue a marcas, a qualidade do produto é 

uma obrigação de mercado; 

 Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas 

diversas plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para 

verificar se o site é confiável; 

 Não clique em ofertas por e-mail ou WhatsApp, pode ser um golpe, escolha 

comprar somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

 Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de 

débito, Pix ou depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

 Na dúvida entre em contato com o fornecedor através de sites oficiais para 

obter maiores esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato 

do produto para concluir a compra; 

 Planeje sua compra e os gastos, considerando que, as compras por impulso e 

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e 

risco de endividamento; 

 Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser 

canceladas, salvo os casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o 

tamanho do produto, cor e qualidade antes de concluir a compra; 

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


 

 
 

 Ao comprar em uma loja física, verifique se existe a possibilidade de troca do 

produto, confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo 

estabelecimento e por escrito, o combinado não sai caro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: G1 Vanguarda 

 

Motorista morre após colisão frontal entre carro e caminhão na 

Tamoios em Caraguatatuba 

Vítima ficou presa nas ferragens e morreu no local. 

 

Um homem de 54 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na 

manhã desta quinta-feira (11) na Rodovia dos Tamoios em Caraguatatuba. 

e acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro e o caminhão bateram de frente 

na altura do Km 66 por volta das 5h40. O motorista do carro ficou preso nas ferragens, foi 

socorrido, mas morreu no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas. 

Até às 8h, o tráfego fluía em sistema Pare & Siga. Equipes da concessionária e da PRE 

também seguiam em atendimento no local. 
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Defesa Civil de Caraguatatuba registra aumento de 

atendimentos em 48% durante mês de outubro 
No total, 51 ocorrências foram atendidas 

 

A Defesa Civil de Caraguatatuba divulgou, nesta quarta-feira (10), um balanço das 

ocorrências atendidas em outubro. 

Em comparação com setembro, o mês passado registrou um aumento de mais de 48% nos 

chamados. 

Insetos. 

Como já registrado nos últimos meses, casos com abelhas seguem liderando o ranking de 

ocorrências. Em setembro, 31 casos com abelhas foram registrados, enquanto em outubro 

foram 51 casos -- um aumento de 65%. 34 dos casos registrados em outubro foram 

problemas dentro de residências, o restante é constatado como em via pública. 

Além das abelhas, marimbondos e vespas resultaram em seis chamados à Defesa Civil -- 3 

chamados para cada animal. 

Canal 156. 

O balanço conta com as ocorrências solicitadas pela Central de Atendimento 156. Em 

Caraguatatuba, é possível pedir atendimento da Defesa Civil pelo aplicativo 'Caraguatatuba 

156'. O app é disponível tanto para Android como para IOS. 

Em setembro, 18 casos foram chamados dessa forma. Outubro registrou uma queda de 2 

casos, somando apenas 16. 

Árvores. 

Quanto aos casos com árvores, os agentes registraram seis quedas em residência e três 

em via pública, assim como um corte de rua. Cinco vistorias em árvores com perigo de 

queda iminente em área particular e mais três em área pública. 

Fogo e rachaduras. 

Incêndios em residências e vistorias de muros danificados somaram sete atendimentos. 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: O Vale 

 

Polícia Ambiental resgata Capivara no bairro da Prainha em 

Caraguatatuba 

O animal estava agitado e assustado dentro de uma casa abandonada 

 

A Polícia Militar Ambiental resgatou, nesta quarta-feira (10), uma capivara dentro de uma 

residência abandonada, no bairro da Prainha, em Caraguatatuba. 

Segundo a polícia, uma equipe chegou ao local após uma denúncia. Dentro da casa 

abandonada, a capivara estava agitada e assustada. Ela foi capturada utilizando técnicas 

adequadas e não sofreu ferimentos ou causou lesões em outras pessoas. 

O animal foi solto na natureza em uma área afastada, longe de outras residências. 

A Polícia Militar Ambiental reforça que em casos de animais silvestres, o correto é acionar 

a corporação pelos telefones 190 e (12) 3886-2200. 
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Polícia Ambiental fiscaliza comércio de pescados em Caraguatatuba 

A ação foi feita em parceira com a prefeitura municipal e nenhuma irregularidade foi 

encontrada 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, juntamente da Polícia Militar Ambiental Terrestre do 3° 

Batalhão de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, realizou uma fiscalizou 28 

estabelecimentos de consumo e venda de pescado nos últimos dias 8 e 9 de novembro 

(segunda e terça-feira). 

A ação de vistoria se deu por conta do defeso das espécies caranguejo-Uça, lagosta e 

sapateira, mexilhão, garoupa e sardinha, que estão em época de proibição de venda revido 

ao ciclo reprodutivo destes animais. 

As equipes fiscalizaram os entrepostos de pesca, peixarias e embarcações dos bairros 

Camaroeiro, Porto Novo e Cocanha. De acordo com a PM Ambiental, nenhuma 

irregularidade foi encontrada. 

A ação também contou com agentes da Vigilância Sanitária da Sesau (Secretaria de 

Saúde). Agentes das Secretarias da Fazenda e do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

também estavam presentes. 

Por parte da Prefeitura, uma peixaria foi autuada por falta de Licença de Funcionamento 

Sanitário e no mesmo local foi desativada uma lanchonete instalada na área de vendas. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga serviços a serem prestados ao 

longo do feriado de 15 de novembro 

Proclamação da República: confira uma tabela completa com os serviços disponíveis no 

município e seus contatos de emergência 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba afirma que não terá expediente na próxima segunda-feira 

(15) em razão do feriado da Proclamação da República. No entanto, algumas secretarias 

municipais atenderão aos serviços em um regime de plantão. O atendimento geral das 

repartições públicas municipais voltam às 9h da próxima terça-feira (16). 

Os dados são compilados realizados pela Secretaria de Administração de Caraguatatuba. 

Trânsito. 

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

monitorar as vias do município entre sábado (13) e terça-feira (15). O horário de serviço é 

das 8h à 0h, podendo ser extendida conforme a movimentação de veículos. 

A população pode fazer denúncias, reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões 

no telefone 0800 778 8080. 

Defesa Civil. 

A Defesa Civil ficará de plantão durante 24h. 

Para chamá-los, basta discar 199. 

Samu. 

Obviamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência funcionará durante 24 horas por 

dia, com quatro unidades de suporte básico distribuídas entre as regiões Centro, Centro-

Norte, Centro-Sul, Norte e Sul e uma ambulância de suporte avamçado que ronda a cidade 

toda. 

O telefone é 192. 

Transporte de alta de hospital. 

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

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

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



 

 
 

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

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

para a casa. 

Limpeza e manutenção urbana. 

As equipes das Áreas de Limpeza Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, 

Manutenção e Reparos da Sesep (Secretaria de Serviços Públicos) realizam atividades 

previamente agendadas antes do feriado. 

Polícia Militar. 

Obviamente, o atendimento da PM funcionará durante 24 horas por dia e estará sempre à 

disposição da comunidade 
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Editoria: Cidades 
Veículo: O Vale 

 

3ª edição do Empreenda Caraguá marca retomada econômica do 

município do Litoral Norte 

As inscrições vão até 17 de novembro; veja como participar 

 

A 3ª edição do 'Empreenda Caraguá' acontecerá na Praça da Cultura - também conhecida 

como Praça de Eventos do Centro, na Av. da Praia, região Central de Caraguatatuba - nos 

dias 2 e 4 de dezembro. O evento de empreendedorismo é considerado um dos maiores do 

Litoral Norte. Os empresários e comerciantes têm até o dia 17 de novembro para 

realizarem suas inscrições. 

Aguilar Junior (MDB), prefeito de Caraguatatuba, o evento será marcado pela retomada 

econômica. "O Empreenda será um dos grandes empulsadores da retomada econômica na 

nossa cidade. Sei que do evento grandes parcerias, negócios e sociedades poderão ser 

firmados nas rodadas de negócio e com os empresários expondo seus serviços e 

produtos", afirmou o prefeito. 

Organização. 

No total, 86 espaços para estandes 4m x 4m serão disponibilizados. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. 76 estandes serão de empresários munícipes de Caraguá e os outros 

10 serão destinados para empresários de outras cidades. 

De acordo com o Gabinete do Prefeito, o evento seguirá todos os protocolos de segurança 

contra a Covid-19. 

Inscrição. 

As empresas devem solicitar sua inscrição para a concorrência de um dos 86 estandes até 

o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do Departamento 

de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração (Av. Siqueira Campos, 

número 40, Centro). 

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de 

regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva 

com Efeito de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

(Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração 



 

 
 

de Fatos Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do 

Anexo III, em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo 

representante legal da empresa; e Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

A organização do Empreenda Caraguá reforça que protocolos de certidões e/ou 

documentos não serão aceitos, bem como documentação incompleta. Os documentos 

deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório competente ou 

por um servidor do órgão responsável pelo credenciamento. 

Edital. 

O edital que consta todos os anexos necessários para a inscrição, documentação e 

informações completas sobre os detalhes do evento é o edital n°236/2021 do 

Chamamento Público n° 14/2021 -- clique AQUI para acessar. 
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Com foco no estímulo econômico, Caraguá cadastra pescadores 

artesanais, maricultores e produtores rurais 

Ação é aposta para fomentar a economia local a partir das atividades dos moradores; 

medida vislumbra alta temporada 

 

Em ação que tenta fomentar a economia local, a Prefeitura de Caraguatatuba realiza até o 

fim deste mês o cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e produtores 

rurais. O objetivo é atualizar o cadastro e construir ponte de fortalecimento econômico, 

através de fornecedores e comerciantes. 

De acordo com a secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, a identificação das 

pessoas que desempenham essas atividades é importante para que a cidade elabore 

políticas públicas e defina estratégias para alavancar o setor. O levantamento de dados é 

feito por meio de um questionário que busca identificar todos que estejam aptos e 

desejam fornecer os produtos a restaurantes, hotéis e bares, possibilitando o elo entre 

quem produz e quem vende ou consume os produtos. 

A atividade da pasta prevê também o cadastramento dos comerciantes que desejam 

receber os produtos locais, gerando renda para os envolvidos. Há ainda a avaliação da 

criação de um selo de produtos e pescados para fortalecimento do comércio municipal. 

Os pescadores e maricultores devem se cadastrar neste link e os produtores por este 

formulário até o próximo dia 30. Em caso de dúvidas, os interessados podem ligar para o 

telefone (12) 3897-2530 ou comparecer na secretaria do Meio Ambiente, Agricultura, que 

fica na rua Santos Dumont, nº 502, no Centro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://tinyurl.com/4cve8484
https://tinyurl.com/t2crw4zx
https://tinyurl.com/t2crw4zx
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Unidades de especialidades médicas de Caraguatatuba promovem 

ações durante ‘Novembro Azul’ 

 

As unidades de especialidades médicas de Caraguatatuba também irão promover, em 

alusão ao ‘Novembro Azul’, ações para reforçar a importância dos cuidados com a saúde 

do homem. 

A programação dessas ações inclui palestras e encontros com profissionais da rede de 

Saúde. O ‘Novembro Azul’ é voltado, principalmente, para o combate ao câncer de próstata 

e muito importante, já que esse é o tipo mais comum entre os homens. A única maneira de 

cura é o diagnóstico precoce. 

Neste mês, a Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) vai solicitar o 

antígeno prostático específico PSA – exame que auxilia na prevenção do câncer de 

próstata – para homens acima de 40 anos. 

A solicitação será feita apenas para pacientes que são acompanhados pela unidade ou 

que realizarem testes rápidos para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis e 

que já possuem histórico de câncer de próstata na família. 

Também serão encaminhados para a coleta do PSA os pacientes que têm acima de 45 

anos. 

Voltada a seus pacientes, o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD) 

promove uma palestra para abordar os cuidados relacionados à saúde do homem e câncer 

de próstata. A palestra será no próximo dia 18 de novembro, em dois horários: 10h e 14h. 

Embora seja uma unidade especifica para atendimento de mulheres, o Centro de 

Referência da Saúde da Mulher (Pró-Mulher) vai ofertar a palestra com o tema ‘Cuidar da 

saúde também é coisa de homem!’, dia 19, às 8h, para os homens que participam do 

planejamento familiar na unidade. 

No mesmo dia, após a palestra, os homens serão atendidos por uma equipe 

multidisciplinar formada por enfermeira, psicóloga e assistente social. Ao lado de suas 

respectivas esposas, eles poderão tirar dúvidas em relação à sua saúde. 

Outras ações 



 

 
 

Vale ressaltar que a rede de Atenção Básica, por meio das Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), também promove ações durante o mês de novembro. O cronograma completo, com 

as atividades de todas as 11 unidades de saúde, pode ser conferido, clicando aqui. 

Para não perder a oportunidade de participar das ações, compareça à UBS mais próxima 

de sua residência. Elas serão realizadas até o fim deste mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Cronograma-Novembro-Azul-UBS.pdf
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Prefeitura de Caraguatatuba mantém serviços de plantão no feriado 

prolongado da República 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente na próxima segunda-feira (15/11) em 

razão do feriado da Proclamação da República, mas algumas secretarias municipais terão 

serviços em regime de plantão no período. O atendimento ao público continua na terça-

feira (16), a partir das 9h. 

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

monitoram as vias do município entre sábado e terça-feira (13 e 15/11), das 8h à meia-

noite, com possibilidade de extensão do turno de acordo com o movimento de veículos. O 

público pode fazer denúncias, reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no 

telefone 0800 778 8080. A Defesa Civil opera em regime de plantão de 24 horas no 

número 199. 

As equipes das Áreas de Limpeza Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, 

Manutenção e Reparos da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep)  realizam atividades 

previamente agendadas durante o feriado prolongado. A coleta de lixo funciona 

normalmente, conforme o cronograma. 

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração mantém as rondas nos prédios 

públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-8176. 

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

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

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

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

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

também será fiscalizada com rigor. 

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

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

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

nos comércios. 

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

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. As Fiscalizações 



 

 
 

do Comércio, Posturas e da Vigilância Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do 

Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao 

cumprimento das restrições do Plano SP e do Decreto Municipal 1.500/2021. 

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

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

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

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

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

Plantão Social 

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

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

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

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional.  O serviço funciona das 17h30 até às 8h, de segunda a sexta, e 24h aos finais 

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

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

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

segunda-feira (15/11), das 18h às 21h. Nos demais dias, o telefonte de atendimento da 

população de rua é o (12) 3600-2962 (Instituto Restitui), das 15h às 21h.  Quando a 

situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo ou qualquer tipo de violência, a 

orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar no telefone 190. 

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

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

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

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

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

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

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

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

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

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

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

Transporte da Saúde e SAMU 

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

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

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

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

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

para a casa. 

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

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

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


 

 
 

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

O telefone é o 192. 

Tamoios 

A Concessionária Tamoios realiza a Operação Descida partir da próxima sexta-feira (12) 

para o feriado de Proclamação da República. A operação será montada no trecho de serra, 

liberando duas pistas sentido Litoral Norte e uma pista sentido São José dos Campos 

visando garantir fluidez ao tráfego que segue em direção à praia. Para atender ao 

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

pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. A expectativa é de que 

cerca de 125 mil veículos trafeguem pela rodovia entre os dias 12 e 15 de novembro. 

As obras no trecho de serra estarão suspensas a partir da sexta-feira (12) e poderão ser 

retomadas às 13h da terça-feira (16), levando em consideração o fluxo de veículos na 

região. 

Telefones Úteis 

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

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

99648 – 8117 (dia e noite) 

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

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

Defesa Civil – 199 

SAMU – 192 

Corpo de Bombeiros – 193 

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

6185 

Plantão da População em Situação de Rua – (12) 99654-9439 segunda-feira, dia 15, das 

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

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

Conselho Tutelar – (12) 99723-6758 

Polícia Militar – 190 

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

2113 

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

Hospital Regional (12) – 3887-1075 

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

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



 

 
 

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

deficiência auditiva ou de fala: 0800 016 0195 

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

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

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

Travessias (Balsa) – 0800 77 33 711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.concessionariatamoios.com.br/
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Caraguatatuba tem partidas pelo 1º Caraguá Woman de Futsal 

 
O Ginásio Jorge Burihan (Quadra da Olaria) recebeu no sábado (6) a primeira partida do 1º 

Caraguá Woman de Futsal. A competição é realizada pela JM Assessoria Esportiva, com o 

apoio da Prefeitura da Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

Neste confronto, a equipe Futbonitas venceu por 3×0 o Olaria FC, com três gols da capitã 

Patrícia Freitas. Na segunda partida do dia, o time Sertão da Quina venceu o Ajax também 

por 3×0, com gols de Tayme, Karine e Jessica. Fechando a rodada, a Geração 

Independente venceu por 7×0 a União da Ilha. Marcaram para o time do Geração, Cortez, 

Laiane Lima (2), Larissa Moraes (2), Maria Eduarda e Natalie Barbosa. 

O campeonato tem por objetivo fomentar a organização do futsal e a prática da 

modalidade no município. Ele é disputado, exclusivamente, na categoria Livre Feminino 

(nascidas a partir de 2006, maiores de 15 anos em diante) e conta com oito equipes: 

Futbonitas, União da Ilha, Olaria FC, Geração Independente, ACESC Sertão da Quina, Ajax, 

Projeto Futebolando e Tuka Bike. 

A JM Assessoria agradece o apoio do Prefeito Aguilar Junior e d Secretaria de Esportes. O 

secretário da pasta, Edvaldo Ormindo, destaca que fomentar a prática do esporte é um dos 

objetivos da gestão municipal. 

“Sempre iremos trabalhar para termos uma Caraguatatuba ativa e participando de 

atividades esportivas. Tenho convicção que este campeonato contribuirá para isso”, 

explica. 
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Alunos da Fundacc realizam 1º Mostra de Arte Contemporânea no 

Centro Cultural Paulo Mott 

 

Alunos do curso de Cenografia e Figurino da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc) realizam, neste mês, a 1º Mostra de Arte Contemporânea. A 

vernissage será no sábado (13), às 20h e a exposição ocorre de 15 a 20 de novembro no 

Centro Cultural Paulo Mott, localizado na Praça Diógenes Ribeiro de Lima. 

O objetivo da Mostra é viabiliza o acesso à arte contemporânea que são fotografias, 

produtos audiovisuais, cinema, pintura, instalação, poesia concreta, entre outros. Desta 

forma, a ela trará as diversas linguagens contemporânea dentro dos processos pessoais 

de cada artista que foi selecionado por meio de um chamamento público. 

Matheus Souza, artista/orientador do curso de Cenografia e Figurino da Fundacc, explica 

sua importância cultural. “É mostrar como os artistas conseguem criar suas referências, 

seus pensamentos e senso crítico estético, mas isso não é possível sem ter referência 

visual”. 

Ainda conforme ele, será com essa mostra de arte contemporânea que os artistas 

conseguirão mostrar sua arte que foi e é produzida, principalmente, nesses tempos de 

pandemia, e terminar seu processo de produção artístico. 

“A Mostra trará a junção dos artistas contemporâneos e como eles flertam com a relação 

de lugares da territorialidade de cada um. Os artistas dialogam com temas sobre lugares e 

não lugares dentro da territorialidade e espacialidade contemporânea e visando suas 

relações sociais”, completa Matheus Souza. 

Serviço 

1º Mostra de Arte Contemporânea 

Vernissage (abertura): 13 de novembro às 20h 

Mostra: de 15 a 20 de novembro 

Local: Centro Cultural Paulo Mott, à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 
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Atendimentos pela Defesa Civil de Caraguatatuba crescem mais de 

48% em outubro 

 

Balanço divulgado pela Defesa Civil de Caraguatatuba aponta que houve um crescimento 

de mais de 48% nas ocorrências de outubro quando comparado com o mês de setembro. 

Casos envolvendo abelhas continuam na liderança dos pedidos junto à Defesa Civil. O 

crescimento foi em torno de 65% de um mês para o outro, passando de 31 atendimentos 

para 51em outubro, sendo a maior parte (34) dentro residências.  Em relação a 

marimbondos foram três casos e à captura de vespas mais três. 

Nesse balanço estão registros feitos via a Central de Atendimento 156 que encaminha as 

demandas para a Defesa Civil. Foram 16 atendimentos dos agentes em outubro, dois a 

menos que no mês anterior. 

Quanto a ações envolvendo árvores, os agentes registraram seis quedas em residência e 

três em via pública, assim como um corte de rua. Houve cinco vistorias de árvores com 

perigo de queda iminente em área particular e mais três em área pública. 

Outras ocorrências como incêndio em casa e vistoria de muro somaram sete 

atendimentos. 
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Educação de Caraguatatuba realiza parada avaliativa em todas as 

unidades da rede 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou de 

25 de outubro a 04 de novembro a ‘Semana da Parada Avaliativa’ nas 54 unidades 

escolares da rede municipal de ensino, que atualmente atende mais de 20 mil estudantes. 

A ação envolveu toda comunidade escolar. 

A Parada Avaliativa faz parte do calendário municipal e é um movimento que busca o 

engajamento entre pais, alunos, funcionários e docentes, através de reflexões e ações que 

promovam o aperfeiçoamento da qualidade do ensino. O objetivo é concentrar a atenção e 

os esforços para que todos estejam conscientes do importante papel que desempenham 

no desenvolvimento integral do aluno, validando as ações de envolvam a avaliação e 

reflexão da escola, além de prover informações para a realização do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb), que produzirá indicadores educacionais para o Brasil no ano 

de 2021. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou a importância da ‘Parada Avaliativa’, em 

especial este ano e neste momento em que o município retomou as atividades presenciais 

com 100% dos alunos simultaneamente, ainda considerando o cenário de pós-pandemia e 

seus desafios. “Após esse trabalho intenso de avaliação, identificamos pilares e definimos 

o planejamento das ações para o próximo ano letivo. Um dos mais importantes é o plano 

pedagógico, que além do planejamento curricular, envolve questões como infraestrutura, 

corpo docente, relacionamento com a comunidade escolar, familiares dos alunos e com as 

diretrizes do MEC (Ministério da Educação). Outro ponto essencial, que já faz parte das 

ações da Seduc, é o cuidado com a equipe escolar, o investimento na qualificação 

continuada dos professores. Seguindo as orientações do prefeito Aguilar Junior, toda a 

equipe da Secretaria de Educação está focada nas melhores ações para os mais de 20 mil 

alunos matriculados em nossa rede, concluiu”. 

Outro aspecto amplamente trabalhado durante a Parada Avaliativa foi a importância da 

frequência e da participação ativa da família na vida escolar do aluno, e o quanto essa 

parceria deve ser estabelecida com foco no propósito comum entre ambos: preparar filhos 

e alunos para os desafios da vida. 



 

 
 

As equipes gestoras das unidades, sempre dedicadas a realizarem o melhor, promoveram 

ações diversas para nosso principal público: nossos alunos! 

A rede municipal de Caraguatatuba retomou no último dia 03 de novembro as atividades 

presenciais integralmente, com 100% dos alunos matriculados. 

A medida foi adotada após o anúncio do governo estadual, no dia 13 de outubro, que 

tornou obrigatória a volta dos estudantes às aulas presenciais, após a avaliação e 

autorização do Comitê Científico do Governo de São Paulo. 
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Prefeitura e Polícia Ambiental fiscalizam comércios de pescados em 

Caraguatatuba 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba e a Polícia Militar Ambiental Terrestre do 3° Batalhão de 

Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo realizaram nesta segunda e terça-feira (8 

e 9) fiscalização em 28 estabelecimentos de consumo e venda de pescados. 

A vistoria ocorreu em razão do defeso (período em que atividades de pesca ficam proibidas 

devido à época de reprodução) das espécies Caranguejo-Uça, Lagosta e Sapateira, 

Mexilhão, Garoupa e Sardinha. 

As equipes fiscalizaram os entrepostos de pesca dos bairros Camaroeiro, Porto Novo e da 

Cocanha, além das peixarias locais e embarcações de pesca. Segundo a Polícia Ambiental 

nenhuma irregularidade foi encontrada. 

Participaram da ação, fiscais das secretarias de Saúde (Vigilância Sanitária), Fazenda e 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. Por parte da Prefeitura, uma peixaria foi autuada por 

falta de Licença de Funcionamento Sanitário e no mesmo local foi desativada uma 

lanchonete instalada na área de vendas. 
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Caraguatatuba firma parceria com empresa e recebe 30 lixeiras 

recicláveis 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (SMAAP), firmou parceria com o Mercado Jovem Agência Heineken para um projeto 

de atenção e promoção ao meio ambiente de conscientização pública denominado ‘Verão 

no Clima 2021’, onde inclui diversas atividades de defesa ambiental no litoral do Estado de 

São Paulo. 

Caraguatatuba fez adesão ao projeto e foi contemplada com a doação de 30 lixeiras 

recicláveis de diversos tamanhos, sendo uma no modelo Container, que ficará instalada na 

Praça do Pontal Santamarina; 15 PEVs (Ponto de Entrega Voluntária), com capacidade de 

240 litros e 14 POP 10, capacidade de 10 litros, implantadas em todas as regiões da 

cidade, em pontos estratégicos. 

A instalação dos equipamentos começou nesta quarta-feira (10) na Praça da Prainha e 

seguirá por toda cidade. A previsão é que até sexta-feira (12) todas as lixeiras sejam 

instaladas. 

Durante as instalações e na próxima semana, a equipe da SMAAP fará abordagens de 

educação ambiental com os moradores locais para conscientizar sobre o uso correto das 

lixeiras e, para caso de danos com os equipamentos, entrar em contato com a Secretaria 

no telefone: (12) 3897-2530. 

As lixeiras serão usadas para separação dos resíduos e materiais recicláveis que, 

posteriormente, serão recolhidos pela Coleta Seletiva e encaminhados às cooperativas. 

Os equipamentos foram distribuídos em pontos turísticos, onde há alta concentração de 

pessoas e de veraneio; pontos estratégicos em locais demarcados pelos técnicos da 

SMAAP; em praias e orla e em praças de domínio público, com área verde. 

Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, a expectativa é que os novos 

coletores incentivem a população e os turistas para o descarte consciente, através da 

separação dos materiais recicláveis. 
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Miss e Mister Terceira Idade tem transmissão pelo canal do Youtube 

da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

O glamour sobe ao palco do Teatro Mario Covas, nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, no 

desfile que elegerá a Miss e o Mister Terceira Idade de Caraguatatuba 2021. 

Esse é o 8º Concurso e reunirá 19 mulheres e 7 homens com 60 anos ou mais, que 

estarão mostrando ao público e aos jurados toda beleza, elegância e simpatia na fase 

madura da vida. 

O secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), Amauri Toledo, 

disse que esse será um momento de confraternização, mantendo as medidas de 

precaução contra o novo coronavírus. 

“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, seguindo determinação da 

Vigilância Sanitária”, explicou Toledo. 

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

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. O evento 

será transmitido pelo canal do Youtube da Prefeitura de 

Caraguatatuba, https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial 
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PAT de Caraguatatuba tem 206 vagas de emprego para esta quarta-

feira (10) 

 

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

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (10) para 206 vagas. Entre elas, 40 vagas de 

Motoboy, 16 vagas para Encanador e 14 vagas para Técnico de Enfermagem. 

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 

Governança, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, Assistente de Compras, 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Funileiro, 

Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, 

Balconista, Balconista de Padaria, Barman, Consultor Comercial, Consultora de Vendas, 

Cozinheira de Quiosque, Cozinheiro, Cuidador de Idoso, Educador Social, Eletricista de 

Autos, Empregada Doméstica, Encanador, Estagiário de Administração, Faxineira, 

Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Governanta, Lubrificador, Mecânico de 

Automóvel, Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Betoneira, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Motorista Entregador de Materiais de Construção, 

Operador de motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Recepcionista de Hotel, 

Recepcionista de Hotel/ Pousada, Representante Comercial, Secretária, Serralheiro de 

Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Enfermagem, Técnico em 

Radiadores, Vendedor, Vendedor de Crédito Consignado, Vendedor de Máquina de Cartão, 

Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 
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Conseg Caraguatatuba discute crimes ambientais em reunião desta 

quarta-feira 

 

Os membros do Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg), realizam 

nesta quarta-feira (10), a reunião ordinária mensal. Na pauta, uma análise dos crimes 

ambientais e ações desenvolvidas ao longo do município para o combate. 

Os dados serão apresentados pelo representante da Secretaria do Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca (SMAAP), João Silva de Paula Ferreira. Recentemente, a Prefeitura 

assinou convênio com a Polícia Ambiental do Estado para Atividade Delegada Ambiental 

que disponibiliza oito policiais por dia em ações conjuntas com as secretarias municipais. 

Somente em outubro, foram realizadas 86 fiscalizações em conjunto com os fiscais da 

Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Militar Ambiental, sendo 226 pessoas abordadas e 

26 veículos vistoriados. 

Também foram feitas 16 vistorias ambientais, registrados seis boletins de ocorrência 

ambiental, executadas duas apreensões ambientais e lavrados cinco autos de infração 

ambiental estadual, resultando em R$ 2.052,20 de multa estadual referente à degradação 

ambiental (desmatamento). 

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

parcelamento irregular de solo. Já o tenente Carlos Magno, da Polícia Ambiental, fala das 

ações desenvolvidas pela corporação. 

O encontro será virtual, às 19h30, e transmitido pelo 

link https://www.facebook.com/consegcaragua. 

O Conselho Comunitário de Segurança Caraguatatuba é a primeira unidade institucional 

dos Consegs do Estado de São Paulo, implantada no município em 9 de dezembro de 

1983, por iniciativa do povo e adesão das Polícias Civil e Militar. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza manutenção de tubos de 

drenagem no Sumaré 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), realiza 

nesta quarta-feira (10) a troca de tubos de drenagem na Avenida Jundiaí, no Jardim Forest, 

região central da cidade. 

Segundo a Sesep, foi detectada uma obstrução na rede de drenagem, causando 

afundamento do solo. As equipes estão no local para trocar 15 metros de tubo com apoio 

de uma retroescavadeira, um caminhão e oito funcionários. A previsão é que o serviço seja 

finalizado na tarde desta quinta-feira (11). 

Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão também estão 

no local para interdição total da via, temporariamente. 

A operação visa evitar alagamentos e o afundamento da pavimentação, melhorando a 

passagem de pedestres e veículos. Após a conclusão, o serviço será finalizado com 

nivelamento da área onde ocorreu a manutenção. 
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Caraguatatuba realiza manutenção de tubos de drenagem no Sumaré 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), realiza 

nesta quarta-feira (10) a troca de tubos de drenagem na Avenida Jundiaí, no Jardim Forest, 

região central da cidade. 

Segundo a Sesep, foi detectada uma obstrução na rede de drenagem, causando 

afundamento do solo. As equipes estão no local para trocar 15 metros de tubo com apoio 

de uma retroescavadeira, um caminhão e oito funcionários. A previsão é que o serviço seja 

finalizado na tarde desta quinta-feira (11). 

Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão também estão 

no local para interdição total da via, temporariamente. 

A operação visa evitar alagamentos e o afundamento da pavimentação, melhorando a 

passagem de pedestres e veículos. Após a conclusão, o serviço será finalizado com 

nivelamento da área onde ocorreu a manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Caraguá TV 

 

Novembro Azul em Caraguatatuba 

 

As unidades de especialidades médicas de Caraguatatuba também irão promover, em 

alusão ao ‘Novembro Azul’, ações para reforçar a importância dos cuidados com a saúde 

do homem. 

A programação dessas ações inclui palestras e encontros com profissionais da rede de 

Saúde. O ‘Novembro Azul’ é voltado, principalmente, para o combate ao câncer de próstata 

e muito importante, já que esse é o tipo mais comum entre os homens. A única maneira de 

cura é o diagnóstico precoce. 

Neste mês, a Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) vai solicitar o 

antígeno prostático específico PSA – exame que auxilia na prevenção do câncer de 

próstata – para homens acima de 40 anos. 

A solicitação será feita apenas para pacientes que são acompanhados pela unidade ou 

que realizarem testes rápidos para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis e 

que já possuem histórico de câncer de próstata na família. 

Também serão encaminhados para a coleta do PSA os pacientes que têm acima de 45 

anos. 

Voltada a seus pacientes, o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD) 

promove uma palestra para abordar os cuidados relacionados à saúde do homem e câncer 

de próstata. A palestra será no próximo dia 18 de novembro, em dois horários: 10h e 14h. 

Embora seja uma unidade especifica para atendimento de mulheres, o Centro de 

Referência da Saúde da Mulher (Pró-Mulher) vai ofertar a palestra com o tema ‘Cuidar da 

saúde também é coisa de homem!’, dia 19, às 8h, para os homens que participam do 

planejamento familiar na unidade. 

No mesmo dia, após a palestra, os homens serão atendidos por uma equipe 

multidisciplinar formada por enfermeira, psicóloga e assistente social. Ao lado de suas 

respectivas esposas, eles poderão tirar dúvidas em relação à sua saúde. 

Outras ações 

Vale ressaltar que a rede de Atenção Básica, por meio das Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), também promove ações durante o mês de novembro. O cronograma completo, com 



 

 
 

as atividades de todas as 11 unidades de saúde, pode ser conferido, clicando aqui. 

Para não perder a oportunidade de participar das ações, compareça à UBS mais próxima 

de sua residência. Elas serão realizadas até o fim deste mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Repórter Online Litoral 

 

Caraguatatuba Firma Parceria Com Empresa E Recebe 30 Lixeiras 

Recicláveis 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (SMAAP), firmou parceria com o Mercado Jovem Agência Heineken para um projeto 

de atenção e promoção ao meio ambiente de conscientização pública denominado ‘Verão 

no Clima 2021’, onde inclui diversas atividades de defesa ambiental no litoral do Estado de 

São Paulo. 

Caraguatatuba fez adesão ao projeto e foi contemplada com a doação de 30 lixeiras 

recicláveis de diversos tamanhos, sendo uma no modelo Container, que ficará instalada na 

Praça do Pontal Santamarina; 15 PEVs (Ponto de Entrega Voluntária), com capacidade de 

240 litros e 14 POP 10, capacidade de 10 litros, implantadas em todas as regiões da 

cidade, em pontos estratégicos. 

A instalação dos equipamentos começou nesta quarta-feira (10) na Praça da Prainha e 

seguirá por toda cidade. A previsão é que até sexta-feira (12) todas as lixeiras sejam 

instaladas. 

Durante as instalações e na próxima semana, a equipe da SMAAP fará abordagens de 

educação ambiental com os moradores locais para conscientizar sobre o uso correto das 

lixeiras e, para caso de danos com os equipamentos, entrar em contato com a Secretaria 

no telefone: (12) 3897-2530. 
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Atendimentos Pela Defesa Civil De Caraguatatuba Crescem Mais De 

48% Em Outubro 

 

Balanço divulgado pela Defesa Civil de Caraguatatuba aponta que houve um crescimento 

de mais de 48% nas ocorrências de outubro quando comparado com o mês de setembro. 

Casos envolvendo abelhas continuam na liderança dos pedidos junto à Defesa Civil. O 

crescimento foi em torno de 65% de um mês para o outro, passando de 31 atendimentos 

para 51em outubro, sendo a maior parte (34) dentro residências.  Em relação a 

marimbondos foram três casos e à captura de vespas mais três. 

Nesse balanço estão registros feitos via a Central de Atendimento 156 que encaminha as 

demandas para a Defesa Civil. Foram 16 atendimentos dos agentes em outubro, dois a 

menos que no mês anterior. 
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PAT De Caraguatatuba Tem 206 Vagas De Emprego Para Esta Quarta-

Feira (10) 

 

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

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (10) para 206 vagas. Entre elas, 40 vagas de 

Motoboy, 16 vagas para Encanador e 14 vagas para Técnico de Enfermagem. 

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 

Governança, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, Assistente de Compras, 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Funileiro, 

Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, 

Balconista, Balconista de Padaria, Barman, Consultor Comercial, Consultora de Vendas, 

Cozinheira de Quiosque, Cozinheiro, Cuidador de Idoso, Educador Social, Eletricista de 

Autos, Empregada Doméstica, Encanador, Estagiário de Administração, Faxineira, 

Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Governanta, Lubrificador, Mecânico de 

Automóvel, Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Betoneira, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Motorista Entregador de Materiais de Construção, 

Operador de motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Recepcionista de Hotel, 

Recepcionista de Hotel/ Pousada, Representante Comercial, Secretária, Serralheiro de 

Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Enfermagem, Técnico em 

Radiadores, Vendedor, Vendedor de Crédito Consignado, Vendedor de Máquina de Cartão, 

Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 
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Miss E Mister Terceira Idade Tem Transmissão Pelo Canal Do Youtube 

Da Prefeitura De Caraguatatuba 

 

O glamour sobe ao palco do Teatro Mario Covas, nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, no 

desfile que elegerá a Miss e o Mister Terceira Idade de Caraguatatuba 2021. 

Esse é o 8º Concurso e reunirá 19 mulheres e 7 homens com 60 anos ou mais, que 

estarão mostrando ao público e aos jurados toda beleza, elegância e simpatia na fase 

madura da vida. 

O secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), Amauri Toledo, 

disse que esse será um momento de confraternização, mantendo as medidas de 

precaução contra o novo coronavírus. 

“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, seguindo determinação da 

Vigilância Sanitária”, explicou Toledo. 

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

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. O evento 

será transmitido pelo canal do Youtube da Prefeitura de 

Caraguatatuba, https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial 
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Diretoria de Ensino de Caraguatatuba – SP abre Processo Seletivo para 

agente de organização escolar 

 

O provimento de vagas se dá em busca de profissionais de nível médio com idade mínima 

de 18 anos, dentre outros requisitos 

A Diretoria de Ensino de Caraguatatuba, no estado de São Paulo, tornou pública a abertura 

do Processo Seletivo Simplificado a ser realizado em nível regional para contratação 

temporária de servidores para exercerem a função de agente de organização escolar, do 

quadro de apoio escolar da Secretaria de Estado da Educação.O cargo possui carga horária 

de 40 horas semanais, e remuneração de R$ 1.200,00. 

Para participar da seleção, o candidato deve: ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso 

de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros 

e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos como consta na 

Constituição Federal; ter, na data da contratação, idade mínima de 18 anos completos; 

estar quite com a Justiça Eleitoral; quando do sexo masculino, estar em dia com as 

obrigações do serviço militar; ter concluído o ensino médio; não registrar antecedentes 

criminais, encontrando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; e ter aptidão 

física e mental para o exercício das atribuições da função. 

Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos com deficiência. 

Inscrições: 

As inscrições serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, no período de 8 a 23 de 

novembro de 2021. O candidato deverá imprimir o formulário de inscrição que consta 

no site da Diretoria de Ensino e o entregar nos seguintes locais: 

 Residentes em Caraguatatuba: Diretoria de Ensino Região de Caraguatatuba, localizada na 

avenida Alagoas, nº 539, Indaiá das 9 às 16h; 

 Residentes em Ubatuba: E E Cap. Deolindo de Oliveira Santos, localizada na rua Conceição, 

844, centro das 9 às16h; 

 Residentes em São Sebastião: EE Profª Dulce César Tavares, localizada na avenida Dr. 

Francisco Loup, 1140, Praia de Maresias das 9 às 16h ou na EE Profª Maísa Theodoro da 

Silva, localizada na rua Caraguatatuba, 203, centro das 9 às 16h. 

Avaliação: 

https://decaraguatatuba.educacao.sp.gov.br/
https://decaraguatatuba.educacao.sp.gov.br/


 

 
 

A avaliação contará com uma prova objetiva composta de 20 questões objetivas, prevista 

para o dia 5 de dezembro de 2021, englobando os conhecimentos de português, 

matemática, noções de informática e conhecimentos específicos, valendo de zero a 20 

pontos. A prova de títulos será apenas para os candidatos habilitados, e valerá até 10 

pontos. 

Vigência: 

A contratação ocorrerá pelo prazo máximo de 12 meses, podendo o contratado ser 

dispensado antes do prazo final, a critério da Administração. 

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta 

em nosso site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Educação de Caraguatatuba realiza parada avaliativa em todas as unidades 

da rede 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou de 

25 de outubro a 04 de novembro a ‘Semana da Parada Avaliativa’ nas 54 unidades 

escolares da rede municipal de ensino, que atualmente atende mais de 20 mil estudantes. 

A ação envolveu toda comunidade escolar. 

A Parada Avaliativa faz parte do calendário municipal e é um movimento que busca o 

engajamento entre pais, alunos, funcionários e docentes, através de reflexões e ações que 

promovam o aperfeiçoamento da qualidade do ensino. O objetivo é concentrar a atenção e 

os esforços para que todos estejam conscientes do importante papel que desempenham 

no desenvolvimento integral do aluno, validando as ações de envolvam a avaliação e 

reflexão da escola, além de prover informações para a realização do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb), que produzirá indicadores educacionais para o Brasil no ano 

de 2021. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou a importância da ‘Parada Avaliativa’, em 

especial este ano e neste momento em que o município retomou as atividades presenciais 

com 100% dos alunos simultaneamente, ainda considerando o cenário de pós-pandemia e 

seus desafios. “Após esse trabalho intenso de avaliação, identificamos pilares e definimos 

o planejamento das ações para o próximo ano letivo. Um dos mais importantes é o plano 

pedagógico, que além do planejamento curricular, envolve questões como infraestrutura, 

corpo docente, relacionamento com a comunidade escolar, familiares dos alunos e com as 

diretrizes do MEC (Ministério da Educação). Outro ponto essencial, que já faz parte das 

ações da Seduc, é o cuidado com a equipe escolar, o investimento na qualificação 

continuada dos professores. Seguindo as orientações do prefeito Aguilar Junior, toda a 

equipe da Secretaria de Educação está focada nas melhores ações para os mais de 20 mil 

alunos matriculados em nossa rede, concluiu”. 

Outro aspecto amplamente trabalhado durante a Parada Avaliativa foi a importância da 

frequência e da participação ativa da família na vida escolar do aluno, e o quanto essa 

parceria deve ser estabelecida com foco no propósito comum entre ambos: preparar filhos 

e alunos para os desafios da vida. 

As equipes gestoras das unidades, sempre dedicadas a realizarem o melhor, promoveram 

ações diversas para nosso principal público: nossos alunos! 



 

 
 

A rede municipal de Caraguatatuba retomou no último dia 03 de novembro as atividades 

presenciais integralmente, com 100% dos alunos matriculados. 

A medida foi adotada após o anúncio do governo estadual, no dia 13 de outubro, que 

tornou obrigatória a volta dos estudantes às aulas presenciais, após a avaliação e 

autorização do Comitê Científico do Governo de São Paulo. 
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Miss e Mister Terceira Idade tem transmissão pelo canal do Youtube da 

Prefeitura de Caraguatatuba 

 

O glamour sobe ao palco do Teatro Mario Covas, nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, no 

desfile que elegerá a Miss e o Mister Terceira Idade de Caraguatatuba 2021. 

Esse é o 8º Concurso e reunirá 19 mulheres e 7 homens com 60 anos ou mais, que 

estarão mostrando ao público e aos jurados toda beleza, elegância e simpatia na fase 

madura da vida. 

O secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), Amauri Toledo, 

disse que esse será um momento de confraternização, mantendo as medidas de 

precaução contra o novo coronavírus. 

“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, seguindo determinação da 

Vigilância Sanitária”, explicou Toledo. 

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

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. O evento 

será transmitido pelo canal do Youtube da Prefeitura de 

Caraguatatuba, https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial
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Caraguatatuba firma parceria com empresa e recebe 30 lixeiras recicláveis 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (SMAAP), firmou parceria com o Mercado Jovem Agência Heineken para um projeto 

de atenção e promoção ao meio ambiente de conscientização pública denominado ‘Verão 

no Clima 2021’, onde inclui diversas atividades de defesa ambiental no litoral do Estado de 

São Paulo. 

Caraguatatuba fez adesão ao projeto e foi contemplada com a doação de 30 lixeiras 

recicláveis de diversos tamanhos, sendo uma no modelo Container, que ficará instalada na 

Praça do Pontal Santamarina; 15 PEVs (Ponto de Entrega Voluntária), com capacidade de 

240 litros e 14 POP 10, capacidade de 10 litros, implantadas em todas as regiões da 

cidade, em pontos estratégicos. 

A instalação dos equipamentos começou nesta quarta-feira (10) na Praça da Prainha e 

seguirá por toda cidade. A previsão é que até sexta-feira (12) todas as lixeiras sejam 

instaladas. 

Durante as instalações e na próxima semana, a equipe da SMAAP fará abordagens de 

educação ambiental com os moradores locais para conscientizar sobre o uso correto das 

lixeiras e, para caso de danos com os equipamentos, entrar em contato com a Secretaria 

no telefone: (12) 3897-2530. 

As lixeiras serão usadas para separação dos resíduos e materiais recicláveis que, 

posteriormente, serão recolhidos pela Coleta Seletiva e encaminhados às cooperativas. 

Os equipamentos foram distribuídos em pontos turísticos, onde há alta concentração de 

pessoas e de veraneio; pontos estratégicos em locais demarcados pelos técnicos da 

SMAAP; em praias e orla e em praças de domínio público, com área verde. 

Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, a expectativa é que os novos 

coletores incentivem a população e os turistas para o descarte consciente, através da 

separação dos materiais recicláveis. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza manutenção de tubos de drenagem no 

Sumaré 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), realiza 

nesta quarta-feira (10) a troca de tubos de drenagem na Avenida Jundiaí, no Jardim Forest, 

região central da cidade. 

Segundo a Sesep, foi detectada uma obstrução na rede de drenagem, causando 

afundamento do solo. As equipes estão no local para trocar 15 metros de tubo com apoio 

de uma retroescavadeira, um caminhão e oito funcionários. A previsão é que o serviço seja 

finalizado na tarde desta quinta-feira (11). 

Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão também estão 

no local para interdição total da via, temporariamente. 

A operação visa evitar alagamentos e o afundamento da pavimentação, melhorando a 

passagem de pedestres e veículos. Após a conclusão, o serviço será finalizado com 

nivelamento da área onde ocorreu a manutenção. 
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Prefeitura e Polícia Ambiental fiscalizam comércios de pescados em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba e a Polícia Militar Ambiental Terrestre do 3° Batalhão de 

Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo realizaram nesta segunda e terça-feira (8 

e 9) fiscalização em 28 estabelecimentos de consumo e venda de pescados. 

A vistoria ocorreu em razão do defeso (período em que atividades de pesca ficam proibidas 

devido à época de reprodução) das espécies Caranguejo-Uça, Lagosta e Sapateira, 

Mexilhão, Garoupa e Sardinha. 

As equipes fiscalizaram os entrepostos de pesca dos bairros Camaroeiro, Porto Novo e da 

Cocanha, além das peixarias locais e embarcações de pesca. Segundo a Polícia Ambiental 

nenhuma irregularidade foi encontrada. 

Participaram da ação, fiscais das secretarias de Saúde (Vigilância Sanitária), Fazenda e 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. Por parte da Prefeitura, uma peixaria foi autuada por 

falta de Licença de Funcionamento Sanitário e no mesmo local foi desativada uma 

lanchonete instalada na área de vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Prefeitura de Caraguatatuba mantém serviços de plantão no feriado 

prolongado da República 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente na próxima segunda-feira (15/11) em 

razão do feriado da Proclamação da República, mas algumas secretarias municipais terão 

serviços em regime de plantão no período. O atendimento ao público continua na terça-

feira (16), a partir das 9h. 

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

monitoram as vias do município entre sábado e terça-feira (13 e 15/11), das 8h à meia-

noite, com possibilidade de extensão do turno de acordo com o movimento de veículos. O 

público pode fazer denúncias, reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no 

telefone 0800 778 8080. A Defesa Civil opera em regime de plantão de 24 horas no 

número 199. 

As equipes das Áreas de Limpeza Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, 

Manutenção e Reparos da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep)  realizam atividades 

previamente agendadas durante o feriado prolongado. A coleta de lixo funciona 

normalmente, conforme o cronograma. 

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração mantém as rondas nos prédios 

públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-8176. 

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

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

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

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

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

também será fiscalizada com rigor. 

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

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

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

nos comércios. 

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

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. As Fiscalizações 

do Comércio, Posturas e da Vigilância Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do 



 

 
 

Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao 

cumprimento das restrições do Plano SP e do Decreto Municipal 1.500/2021. 

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

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

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

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

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

Plantão Social 

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

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

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

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional.  O serviço funciona das 17h30 até às 8h, de segunda a sexta, e 24h aos finais 

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

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

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

segunda-feira (15/11), das 18h às 21h. Nos demais dias, o telefonte de atendimento da 

população de rua é o (12) 3600-2962 (Instituto Restitui), das 15h às 21h.  Quando a 

situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo ou qualquer tipo de violência, a 

orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar no telefone 190. 

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

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

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

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

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

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

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

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

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

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

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

Transporte da Saúde e SAMU 

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

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

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

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

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

para a casa. 

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

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

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

O telefone é o 192. 

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


 

 
 

Tamoios 

A Concessionária Tamoios realiza a Operação Descida partir da próxima sexta-feira (12) 

para o feriado de Proclamação da República. A operação será montada no trecho de serra, 

liberando duas pistas sentido Litoral Norte e uma pista sentido São José dos Campos 

visando garantir fluidez ao tráfego que segue em direção à praia. Para atender ao 

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

pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral. A expectativa é de que 

cerca de 125 mil veículos trafeguem pela rodovia entre os dias 12 e 15 de novembro. 

As obras no trecho de serra estarão suspensas a partir da sexta-feira (12) e poderão ser 

retomadas às 13h da terça-feira (16), levando em consideração o fluxo de veículos na 

região. 

Telefones Úteis 

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

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

99648 – 8117 (dia e noite) 

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

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

Defesa Civil – 199 

SAMU – 192 

Corpo de Bombeiros – 193 

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

6185 

Plantão da População em Situação de Rua – (12) 99654-9439 segunda-feira, dia 15, das 

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

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

Conselho Tutelar – (12) 99723-6758 

Polícia Militar – 190 

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

2113 

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

Hospital Regional (12) – 3887-1075 

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

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

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

deficiência auditiva ou de fala: 0800 016 0195 



 

 
 

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

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

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

Travessias (Balsa) – 0800 77 33 711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.concessionariatamoios.com.br/
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Alunos da Fundacc realizam 1º Mostra de Arte Contemporânea no Centro 

Cultural Paulo Mott 

 

Alunos do curso de Cenografia e Figurino da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc) realizam, neste mês, a 1º Mostra de Arte Contemporânea. A 

vernissage será no sábado (13), às 20h e a exposição ocorre de 15 a 20 de novembro no 

Centro Cultural Paulo Mott, localizado na Praça Diógenes Ribeiro de Lima. 

O objetivo da Mostra é viabiliza o acesso à arte contemporânea que são fotografias, 

produtos audiovisuais, cinema, pintura, instalação, poesia concreta, entre outros. Desta 

forma, a ela trará as diversas linguagens contemporânea dentro dos processos pessoais 

de cada artista que foi selecionado por meio de um chamamento público. 

Matheus Souza, artista/orientador do curso de Cenografia e Figurino da Fundacc, explica 

sua importância cultural. “É mostrar como os artistas conseguem criar suas referências, 

seus pensamentos e senso crítico estético, mas isso não é possível sem ter referência 

visual”. 

Ainda conforme ele, será com essa mostra de arte contemporânea que os artistas 

conseguirão mostrar sua arte que foi e é produzida, principalmente, nesses tempos de 

pandemia, e terminar seu processo de produção artístico. 

“A Mostra trará a junção dos artistas contemporâneos e como eles flertam com a relação 

de lugares da territorialidade de cada um. Os artistas dialogam com temas sobre lugares e 

não lugares dentro da territorialidade e espacialidade contemporânea e visando suas 

relações sociais”, completa Matheus Souza. 

Serviço 

1º Mostra de Arte Contemporânea 

Vernissage (abertura): 13 de novembro às 20h 

Mostra: de 15 a 20 de novembro 

Local: Centro Cultural Paulo Mott, à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 
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Unidades de especialidades médicas de Caraguatatuba promovem ações 

durante ‘Novembro Azul’ 

 

As unidades de especialidades médicas de Caraguatatuba também irão promover, em 

alusão ao ‘Novembro Azul’, ações para reforçar a importância dos cuidados com a saúde 

do homem. 

A programação dessas ações inclui palestras e encontros com profissionais da rede de 

Saúde. O ‘Novembro Azul’ é voltado, principalmente, para o combate ao câncer de próstata 

e muito importante, já que esse é o tipo mais comum entre os homens. A única maneira de 

cura é o diagnóstico precoce. 

Neste mês, a Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) vai solicitar o 

antígeno prostático específico PSA – exame que auxilia na prevenção do câncer de 

próstata – para homens acima de 40 anos. 

A solicitação será feita apenas para pacientes que são acompanhados pela unidade ou 

que realizarem testes rápidos para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis e 

que já possuem histórico de câncer de próstata na família. 

Também serão encaminhados para a coleta do PSA os pacientes que têm acima de 45 

anos. 

Voltada a seus pacientes, o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD) 

promove uma palestra para abordar os cuidados relacionados à saúde do homem e câncer 

de próstata. A palestra será no próximo dia 18 de novembro, em dois horários: 10h e 14h. 

Embora seja uma unidade especifica para atendimento de mulheres, o Centro de 

Referência da Saúde da Mulher (Pró-Mulher) vai ofertar a palestra com o tema ‘Cuidar da 

saúde também é coisa de homem!’, dia 19, às 8h, para os homens que participam do 

planejamento familiar na unidade. 

No mesmo dia, após a palestra, os homens serão atendidos por uma equipe 

multidisciplinar formada por enfermeira, psicóloga e assistente social. Ao lado de suas 

respectivas esposas, eles poderão tirar dúvidas em relação à sua saúde. 

Outras ações 



 

 
 

Vale ressaltar que a rede de Atenção Básica, por meio das Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), também promove ações durante o mês de novembro. O cronograma completo, com 

as atividades de todas as 11 unidades de saúde, pode ser conferido, clicando aqui. 

Para não perder a oportunidade de participar das ações, compareça à UBS mais próxima 

de sua residência. Elas serão realizadas até o fim deste mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Cronograma-Novembro-Azul-UBS.pdf
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Atendimentos pela Defesa Civil de Caraguatatuba crescem mais de 48% em 

outubro 

 

Balanço divulgado pela Defesa Civil de Caraguatatuba aponta que houve um crescimento 

de mais de 48% nas ocorrências de outubro quando comparado com o mês de setembro. 

Casos envolvendo abelhas continuam na liderança dos pedidos junto à Defesa Civil. O 

crescimento foi em torno de 65% de um mês para o outro, passando de 31 atendimentos 

para 51em outubro, sendo a maior parte (34) dentro residências.  Em relação a 

marimbondos foram três casos e à captura de vespas mais três. 

Nesse balanço estão registros feitos via a Central de Atendimento 156 que encaminha as 

demandas para a Defesa Civil. Foram 16 atendimentos dos agentes em outubro, dois a 

menos que no mês anterior. 

Quanto a ações envolvendo árvores, os agentes registraram seis quedas em residência e 

três em via pública, assim como um corte de rua. Houve cinco vistorias de árvores com 

perigo de queda iminente em área particular e mais três em área pública. 

Outras ocorrências como incêndio em casa e vistoria de muro somaram sete 

atendimentos. 
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Conseg Caraguatatuba discute crimes ambientais em reunião desta quarta-

feira 

 

Os membros do Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg), realizam 

nesta quarta-feira (10), a reunião ordinária mensal. Na pauta, uma análise dos crimes 

ambientais e ações desenvolvidas ao longo do município para o combate. 

Os dados serão apresentados pelo representante da Secretaria do Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca (SMAAP), João Silva de Paula Ferreira. Recentemente, a Prefeitura 

assinou convênio com a Polícia Ambiental do Estado para Atividade Delegada Ambiental 

que disponibiliza oito policiais por dia em ações conjuntas com as secretarias municipais. 

Somente em outubro, foram realizadas 86 fiscalizações em conjunto com os fiscais da 

Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Militar Ambiental, sendo 226 pessoas abordadas e 

26 veículos vistoriados. 

Também foram feitas 16 vistorias ambientais, registrados seis boletins de ocorrência 

ambiental, executadas duas apreensões ambientais e lavrados cinco autos de infração 

ambiental estadual, resultando em R$ 2.052,20 de multa estadual referente à degradação 

ambiental (desmatamento). 

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

parcelamento irregular de solo. Já o tenente Carlos Magno, da Polícia Ambiental, fala das 

ações desenvolvidas pela corporação. 

O encontro será virtual, às 19h30, e transmitido pelo 

link https://www.facebook.com/consegcaragua. 

O Conselho Comunitário de Segurança Caraguatatuba é a primeira unidade institucional 

dos Consegs do Estado de São Paulo, implantada no município em 9 de dezembro de 

1983, por iniciativa do povo e adesão das Polícias Civil e Militar. 
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Confira a lista dos candidatos habilitados para o Beer Festival 2021 

 

O Caraguá Beer Festival 2021 será realizado os dias 19 e 21 de novembro na Praça da 

Cultura (Avenida da Praia, no Centro). 

Confira a lista: 

Tipo de Operação Nome do Estabelecimento Cidade 

Stand de Alimentação Kintal do Marquinhos Caraguatatuba 

Stand de Alimentação Gamboa Caraguatatuba 

Stand de Alimentação Prosa e Poesia Caraguatatuba 

Stand de Doces Doces do Gaúcho Caraguatatuba 

Stand de Doces Hello Doceria Caraguatatuba 

Stand de Hamburgueria Bistrô Zen Caraguatatuba 

Stand de Hamburgueria Kadu Lanches Caraguatatuba 

Stand de Hamburgueria Resenhas Caraguatatuba 

Stand de Hamburgueria Rei Burgers Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Cervejaria Mangona Caraguatatuba 



 

 
 

Stand de Cerveja ACEAC – Pigatto’S Beer Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Empório Napa Bier Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Cervejaria Guanandi Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Robusta Cervejaria Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Latitude 23 Caraguatatuba 

Stand de Cerveja Cervejaria BagaBeer 

São José dos 

Campos 

Stand de Cerveja Jacarehy Cervejaria Artesanal Jacareí 

Stand de Cerveja Camarim Distribuidora São Sebastião 

Stand de Cerveja Burton Cervejas Artesanais 

São José dos 

Campos 

Stand de Cerveja Cervejaria Sapucaí Sapucaí-Mirim 

Stand de Cerveja Cervejaria Three Lions 

São José dos 

Campos 

Stand de Cerveja Cervejaria Cão Loko 

São José dos 

Campos 

Stand de Cerveja Geezer Cervejaria Botucatu 

Stand de Cerveja Brejavale Jacareí 

Stand de Cerveja Santa Breja 

São José dos 

Campos 



 

 
 

Truck Beer 

Cervejaria Estação 376 

(Caveirão Bus Bee) 

São José dos 

Campos 

Truck Beer Cervejaria Rolfsen Bier Piracaia 

Truck Beer Cervejaria Meraki Taubaté 

Truck Beer Cerveja ST METZ Jacareí 

Truck Beer Cervejaria ZEV Suzano 

Truck Beer Cervejaria Campos do Jordão Campos do Jordão 

Truck Beer OpenTap Craft Beer & Food Jundiaí 

Bike/Kart/Truck de 

Alimentação Universo das Pipocas Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de 

Alimentação Sabores da Amazônia 

São José dos 

Campos 

Bike/Kart/Truck de 

Alimentação UFA! Sucos e Cia Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de 

Alimentação Enrolados Ice Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de 

Alimentação Espeticho (Truck de Espetos) Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de 

Alimentação Espeticho (Bike de Chopp) Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de 

Alimentação Espeticho (Bike de Churros) Caraguatatuba 



 

 
 

                                                                       Clipping de Notícias: 10/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Caraguatatuba tem partidas pelo 1º Caraguá Woman de Futsal 

 

O Ginásio Jorge Burihan (Quadra da Olaria) recebeu no sábado (6) a primeira partida do 1º 

Caraguá Woman de Futsal. A competição é realizada pela JM Assessoria Esportiva, com o 

apoio da Prefeitura da Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

Neste confronto, a equipe Futbonitas venceu por 3×0 o Olaria FC, com três gols da capitã 

Patrícia Freitas. Na segunda partida do dia, o time Sertão da Quina venceu o Ajax também 

por 3×0, com gols de Tayme, Karine e Jessica. Fechando a rodada, a Geração 

Independente venceu por 7×0 a União da Ilha. Marcaram para o time do Geração, Cortez, 

Laiane Lima (2), Larissa Moraes (2), Maria Eduarda e Natalie Barbosa. 

O campeonato tem por objetivo fomentar a organização do futsal e a prática da 

modalidade no município. Ele é disputado, exclusivamente, na categoria Livre Feminino 

(nascidas a partir de 2006, maiores de 15 anos em diante) e conta com oito equipes: 

Futbonitas, União da Ilha, Olaria FC, Geração Independente, ACESC Sertão da Quina, Ajax, 

Projeto Futebolando e Tuka Bike. 

A JM Assessoria agradece o apoio do Prefeito Aguilar Junior e d Secretaria de Esportes. O 

secretário da pasta, Edvaldo Ormindo, destaca que fomentar a prática do esporte é um dos 

objetivos da gestão municipal. 

“Sempre iremos trabalhar para termos uma Caraguatatuba ativa e participando de 

atividades esportivas. Tenho convicção que este campeonato contribuirá para isso”, 

explica. 
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Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

PAT de Caraguatatuba tem 206 vagas de emprego para esta quarta-feira 

(10) 

 

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

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (10) para 206 vagas. Entre elas, 40 vagas de 

Motoboy, 16 vagas para Encanador e 14 vagas para Técnico de Enfermagem. 

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 

Governança, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, Assistente de Compras, 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Funileiro, 

Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, 

Balconista, Balconista de Padaria, Barman, Consultor Comercial, Consultora de Vendas, 

Cozinheira de Quiosque, Cozinheiro, Cuidador de Idoso, Educador Social, Eletricista de 

Autos, Empregada Doméstica, Encanador, Estagiário de Administração, Faxineira, 

Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Governanta, Lubrificador, Mecânico de 

Automóvel, Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Betoneira, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Motorista Entregador de Materiais de Construção, 

Operador de motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Recepcionista de Hotel, 

Recepcionista de Hotel/ Pousada, Representante Comercial, Secretária, Serralheiro de 

Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Enfermagem, Técnico em 

Radiadores, Vendedor, Vendedor de Crédito Consignado, Vendedor de Máquina de Cartão, 

Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/2y9d9asm
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Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Vale 

 

PAT de Caraguatatuba tem 206 vagas de emprego para esta quarta-

feira (10) 

 

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

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (10) para 206 vagas. Entre elas, 40 vagas de 

Motoboy, 16 vagas para Encanador e 14 vagas para Técnico de Enfermagem. 

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 

Governança, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, Assistente de Compras, 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Funileiro, 

Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, 

Balconista, Balconista de Padaria, Barman, Consultor Comercial, Consultora de Vendas, 

Cozinheira de Quiosque, Cozinheiro, Cuidador de Idoso, Educador Social, Eletricista de 

Autos, Empregada Doméstica, Encanador, Estagiário de Administração, Faxineira, 

Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Governanta, Lubrificador, Mecânico de 

Automóvel, Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Betoneira, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Motorista Entregador de Materiais de Construção, 

Operador de motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Recepcionista de Hotel, 

Recepcionista de Hotel/ Pousada, Representante Comercial, Secretária, Serralheiro de 

Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Enfermagem, Técnico em 

Radiadores, Vendedor, Vendedor de Crédito Consignado, Vendedor de Máquina de Cartão, 

Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 

 

 

 

https://tinyurl.com/2y9d9asm
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Edição 2021 do Empreenda Caraguatatuba está com inscrições abertas até 

17 de novembro 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, chega 

em 2021 na sua 3ª edição, e acontece entre os dias 2 e 4 de dezembro, na Praça da 

Cultura, no Centro. Os empresários e comerciantes tem até o dia 17 de novembro para 

realizarem suas inscrições. 

 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o Empreenda Caraguatatuba será 

marcado pela retomada. “O Empreenda será um dos grandes empulsadores da retomada 

econômica na nossa cidade. Sei que do evento grandes parcerias, negócios e sociedades 

poderão ser firmados nas rodadas de negócio e com os empresários expondo seus 

serviços e produtos”, explica. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 86 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. Serão 76 estandes para empresários de Caraguatatuba e outros 10 

para empresários de outras cidades. 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 86 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos,  40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; e Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 



 

 
 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384
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Polícia Ambiental resgata Capivara em residência abandonada no 

bairro da Prainha em Caraguatatuba 

Ela foi capturada através de técnicas adequadas, e não sofreu ferimentos ou causou 

lesões em outras pessoas. 

 

A Polícia Militar Ambiental resgatou, nesta quarta-feira (10), uma capivara que estava 

dentro de uma residência abandonada, no bairro da Prainha, em Caraguatatuba. 

Segundo a polícia, a equipe chegou ao local após uma denúncia. Dentro da casa, a 

capivara estava agitada e assustada. Ela foi capturada através de técnicas adequadas, e 

não sofreu ferimentos ou causou lesões em outras pessoas. 

Logo após o resgate, o animal foi solto em uma área afastada, longe de outras residências. 

A Polícia Militar Ambiental reforça que em casos de animais silvestres, o correto é acionar 

a corporação pelos telefones 190 ou (12) 3886-2200. 
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Homem é preso por maus tratos a cachorros em Caraguatatuba 

Um dos animais apresentava uma lesão no pescoço pelo uso continuo da coleira 

“enforcador” 

 

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (10) por maus tratos a dois cachorros, 

no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba. 

A Polícia Militar Ambiental recebeu uma solicitação de apoio a zoonoses, para averiguação 

de denúncia de maus tratos no bairro. Ao chegarem no local, os agentes visualizaram dois 

cachorros sem raça definida, com magreza aparente e amarrados com uma corda curta. 

A equipe constatou que além de permanecerem amarrados, não dispunham de 

alimentação e local adequado para viverem. Além disso, um dos animais apresentava uma 

lesão no pescoço causada pelo uso continuo de coleira tipo “enforcador”.  

O responsável, um homem de 58 anos, foi conduzido ao Distrito Policial pela prática do 

crime de maus tratos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A Polícia Ambiental 

elaborou o auto de infração ambiental no valor de R$6.000,00 reais. 
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Editoria: Cidades 
Veículo: Imprensa Livre 

 

PAT de Caraguatatuba tem 206 vagas de emprego para esta quarta-

feira (10) 

 

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

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (10) para 206 vagas. Entre elas, 40 vagas de 

Motoboy, 16 vagas para Encanador e 14 vagas para Técnico de Enfermagem. 

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 

Governança, Ajudante de Instalação, Analista de Trade Marketing, Assistente de Compras, 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Funileiro, 

Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, 

Balconista, Balconista de Padaria, Barman, Consultor Comercial, Consultora de Vendas, 

Cozinheira de Quiosque, Cozinheiro, Cuidador de Idoso, Educador Social, Eletricista de 

Autos, Empregada Doméstica, Encanador, Estagiário de Administração, Faxineira, 

Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Governanta, Lubrificador, Mecânico de 

Automóvel, Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Betoneira, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Motorista Entregador de Materiais de Construção, 

Operador de motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Recepcionista de Hotel, 

Recepcionista de Hotel/ Pousada, Representante Comercial, Secretária, Serralheiro de 

Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Enfermagem, Técnico em 

Radiadores, Vendedor, Vendedor de Crédito Consignado, Vendedor de Máquina de Cartão, 

Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e 

Vidraceiro. 
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Homem é preso por maus tratos a animais em Caraguatatuba 

 

Na manhã desta quarta-feira (10), um homem de 58 anos, morador do bairro Morro do 

Algodão em Caraguatatuba, foi preso por crime de maus tratos. 

A Polícia Militar Ambiental foi acionada pela equipe de zoonoses de Caraguatatuba, devido 

a denúncia de maus tratos a animais em uma residência, a entrada foi autorizada pelo 

morador. 

Ao chegarem no local os agentes encontraram dois cachorros sem raça definida, muito 

magros e amarrados a uma corda curta. Um dos animais apresentava uma lesão no 

pescoço causada pelo uso continuo de coleira tipo “enforcador”. 

Além de amarrados os animais não tinham alimentação e local adequado para viverem. 

Diante das infrações constatadas, o responsável foi conduzido ao Distrito Policial pela 

prática do crime de maus tratos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A Polícia 

Ambiental elaborou o auto de infração ambiental no valor de R$6.000,00 reais. 

Denúncias podem ser feitas através dos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Militar 

Ambiental de Caraguatatuba. 
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Editoria: Cidades 
Veículo: LN21 

 

Capivara é resgatada em residência pela Polícia Ambiental, veja o 

vídeo do momento da soltura. 

 

A Polícia Ambiental lembra que em outubro um morador de Caraguatatuba, foi 

surpreendido por uma capivara em sua residência, e ao tentar espantar o animal com uma 

vassoura, acabou sendo mordido no joelho. 

Os animais silvestres possuem instintos de defesa, e devem ser capturados pela Polícia 

Militar Ambiental ou Corpo de Bombeiros, que possuem treinamento específico para 

realizar a contenção sem oferecer riscos aos envolvidos e principalmente, ao animal 

capturado. 

Denúncias podem ser feitas através dos telefones 190, em Caraguatatuba o telefone da 

Polícia Ambiental é 3886-2200. 
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Com a pandemia do novo corona vírus começando a ser controlada e as coisas se normalizando o Don Juan 
da câmara ubatubense voltou a aparecer, e desta feita diz estar solteiro, completamente livre e desimpedido, o 
que já teria causado o maior alvoroço entre funcionárias e frequentadoras da casa de leis. Há quem diga que a 
fama do galanteador é tanta que alguns maridões tem feito questão de ir levar e buscar suas respectivas espo-

sas ao trabalho, afinal, é melhor prevenir do que remediar.  

Não bastasse as várias atribuições que o Nobre Causídico desempenha durante o 
dia... Advogado e Professor Universitário... O Dr. Diogo Nogueira agora virou Fiscal 
de Obra. Calma, não é uma obra qualquer, é a OBRA... O novo prédio do Fórum de 
Caraguá que fica na frente do seu escritório de advocacia. Dr. Diogo esteve na úl-
tima segunda-feira no gabinete do Secretário Estadual da Justiça juntamente com 
o Prefeito Aguilar Junior que também é advogado, Dr. Allan Tripac e o Dr. Ricardo 
Porto... O motivo da reunião era a finalização da Obra do Novo Fórum... Quem segura 
esse Nobre Doutor?

ELEIÇÕES OAB IV 
Semana passada, no dia seguinte a circulação de nosso 

tabloide, o Dr. Felipe Tobias utilizou-se de sua  rede social 
para fazer a divulgação de seu trabalho como presidente da 
OAB nos últimos anos. Entre outros, feitos muito importan-
tes e essenciais, como: aquisição de churrasqueira, freezer 
e geladeira expositora. O Dr. também divulgou os inícios das 
atividades da farmácia CAASP (aquela da notinha da semana 
passada) em dezembro de 2021. Ele só esqueceu de divulgar 
o local, já que na sub seção da OAB de Caraguatatuba a lei 

de zoneamento não permite a instalação da mesma.

DEU RUIM 
O secretário de esportes Prof Edivaldo resolveu aderir à moda atlética e 

visando perder alguns quilinhos tem praticado diversos esportes, como Jiu-Jitsu, 
natação, musculação, corrida, e pedaladas. Mas segundo nossas fontes, no último 
fim de semana, ao querer acompanhar o prefeito Aguilar Jr em uma pedalada no 
Rio Claro, os quilinhos a mais e a idade pesaram para o prof, que ficou entravado 
no meio do caminho. Entre preocupações e risadas a dúvida do grupo de pedalada 
era se chamavam o SAMU ou o Mané do guincho. Mas visando umas horinhas 
extras, quem acabou mesmo indo socorrer o chefe foi Thiago Futevôlei, que 
depois de ter vazado a história com direito a foto e tudo mais. Provavelmente 
será transferido para trabalhar pertinho do incidente, lá no Poço das Antas.

ELA NÃO PARA 
A prefeita Flavia Pascoal não para, basta acompanhar suas redes 

sociais que todo santo dia se vê o trabalho dela e de sua equipe, são 
calçamentos, maquinas nas ruas, pinturas, regionais a todo vapor e 
etc. Claro que sempre tem alguém descontente, pois a sua rua está 
esburacada ou possui uma vala aberta, mas isso é resultado de anos 
de abandono e do jeito que a coisa anda em breve será resolvido, pois 
até quem tem fama de gostar de falar mal de tudo e de todos já está 
elogiando. 
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O Empreenda Caraguatatuba, 
maior evento de empreendedorismo 
do Litoral Norte, chega em 2021 na 
sua 3ª edição, e acontece entre os dias 2 
e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, 
no Centro. Os empresários e comer-
ciantes tem até o dia 17 de novembro 
para realizarem suas inscrições.

Para o prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, o Empreenda Caragua-
tatuba será marcado pela retomada. 
“O Empreenda será um dos grandes 
empulsadores da retomada econômica 
na nossa cidade. Sei que do evento 
grandes parcerias, negócios e socieda-
des poderão ser firmados nas rodadas 
de negócio e com os empresários 
expondo seus serviços e produtos”, 
explica.

O evento, seguindo todos os proto-
colos de segurança, comportará nesta 
edição 86 estandes para exposição 
das empresas, medindo 4m x 4m. A 
programação das tradicionais rodadas 
de negócio, palestras e programação 
geral serão divulgadas nas próximas 

Foto: Luis Gava/PMC

Inscrições para edição 2021 do Empreenda 
Caraguatatuba vão até 17 de novembro

semanas. Serão 76 estandes para em-
presários de Caraguatatuba e outros 
10 para empresários de outras cidades.

As empresas devem protocolar as 
inscrições para a concorrência de um 
dos 86 estandes até o dia 17 de no-
vembro na Comissão de Licitação, no 
Setor de Licitações do Departamento 

de Material e Patrimônio da Secretaria 
Municipal de Administração, locali-
zada na Avenida Siqueira Campos,  
40, Centro.

Para a inscrição, é necessário apre-
sentar os seguintes documentos: prova 
de regularidade fiscal para com a 
Fazenda Municipal através de Certi-

dão Negativa ou Positiva com Efeito 
de Negativa de débitos mobiliários, 
inclusive referente à Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS-
QN); comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral (Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou 
alvará de funcionamento; Declaração 
de Fatos Impeditivos, expressa e sob 
as penas da Lei, na forma do modelo 
constante do Anexo III, em papel tim-
brado, carimbada, devidamente datada 
e assinada pelo representante legal da 
empresa; e Formulário de Inscrição 
conforme Anexo II.

Não serão aceitos protocolos de 
certidões e/ou de documentos, nem 
documentação incompleta, sendo a 
documentação de inteira responsabi-
lidade do interessado. Os documentos 
deverão ser encaminhados em original 
ou cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor do órgão 
realizador do credenciamento.

O edital Nº 236/2021 do Chama-
mento Público N.º 14/2021, conten-
do todos os anexos necessários para 
inscrição, documentação e informa-
ções completas, pode ser encontra-
do acessando o link: https://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
licitacao/2384.

O prefeito de Caraguatatuba, Agui-
lar Junior, esteve nesta segunda-feira 
(08), em reunião com o secretário da 
Justiça e Cidadania do Estado de São 
Paulo, Fernando José da Costa.

Durante o encontro, Aguilar Junior 
salientou a importância da conclusão 
das obras do novo Fórum para Ca-
raguatatuba. Segundo o secretário, 
o empreendimento será entregue em 

Aguilar Jr reforça importância do término das obras 
do novo Fórum de Caraguatatuba

junho de 2022.
“Caraguatatuba está crescendo e 

evoluindo diariamente. O novo Fórum 
irá alavancar ainda mais todo o desen-
volvimento do município e, principal-
mente, dará mais conforto, agilidade 
e velocidade nos trâmites judiciais da 
cidade”, explica Aguilar Junior.

Ainda de acordo com o prefeito, foi 
marcada para o mês de janeiro uma vi-

sita técnica nas obras, com a presença 
do secretário Estadual.

Na reunião, Aguilar Junior debateu 
ainda a possibilidade da criação de 
uma espécie de atividade delegada 
para advogados no Fórum.

Acompanhando o prefeito na reunião 
estavam Allan Tripac, secretário adjunto 
de Assuntos Jurídicos e os advogados 
Diogo Nogueira e Ricardo Vitta Porto.

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384
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Dos sete artistas plásticos de Caraguatatuba que 
participaram da 1ª Mostra de Saberes Artesanais do 
Litoral Norte, realizada em Ubatuba, quatro foram 
premiados. A exposição foi realizada de 9 de outubro 
a 7 de novembro como parte do 3º Fórum de Saberes 
Artesanais e a votação foi popular.

Na Categoria Acessórios – Adornos , acessórios  
e vestuário, o 1º lugar foi para Norma Gomes da 
Silva França com o artefato Bolsa feita com técnica 
de tecelagem manual.

Pela Categoria Tradicional, o vencedor foi o ce-
ramista Carlo Cury apresentando ‘O homem e o 
Mar’ onde utilizou técnicas de modelagem com 
finalização em engobe de sais.

Maurem Mendonça de Aguiar ficou em 1º lu-
gar na Categoria Utilitários usando a técnica de 

Quatro artistas de Caraguatatuba são 
premiados na 1ª Mostra de Saberes 

Artesanais do Litoral Norte
Patchwork para pano de sofá. E a outra vencedora 
foi Luciana Oda Kojimoto que participou na Cate-
goria Decorativos com o Chapeleiro Maluco onde 
aplicou a técnica Amigurumi crochê ponto baixo.

Também estiveram presentes os artistas Tânia 
Vaz Pallante, usando técnica em entrelaçamento e 
colagem em mosaico; Cláudia Oliveira, com Artes 
em Telhas e Luana Kogus com a Mandala e folha 
decorativa, usando a técnica Trançado em fibra.

A mostra reuniu artesãos e artistas das cidades 
do Litoral Norte, com mais de 100 artefatos em 
exposição. Para os artistas locais, o resultado foi 
importante porque a votação partiu do público vi-
sitante que teve a oportunidade de conhecer todos 
os trabalhos e técnicas. Também houve votação 
pela internet.

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do 
Departamento de Recursos Humanos da Secretária 
de Administração, continua com o processo de 
reintegração de 142 funcionários públicos exone-
rados do Concurso Público 01/2007. O prazo para 
apresentação e entrega de documentos vai até o 
dia 12 de novembro.

A administração municipal iniciou os trâmites 
para a reintegração após a decisão ser dada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Ministra 
Regina Helena Costa, através de um recurso de 
Mandado de Segurança de nº 39154-SP.

Os 142 funcionários começaram a se apresentar 
nos Recursos Humanos da Prefeitura de Caragua-
tatuba no dia 03 de novembro. Os documentos 

Entrega de documentos de funcionários 
públicos reintegrados vai até 12 de novembro

necessários para a reintegração estão disponíveis 
no Diário Oficial da Prefeitura de Caraguatatuba 
publicado no último dia 28.

Com a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatu-
ba terá o retorno de funcionários para os cargos de 
agente administrativo, arquiteto, artífice, assistente 
social, educador social, fiscal de posturas, fiscal 
de saúde pública, fiscal de tributos, inspetor de 
alunos, motoristas, nutricionista, professores, se-
cretário escolar, técnico de segurança do trabalho 
e terapeuta ocupacional.

Você pode acessar o Diário Oficial no link a seguir:
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

-content/uploads/2021/10/Edital_659.pdf

A Secretaria de Obras Públicas deu início à exe-
cução do Plano Municipal de Pavimentação que 
vai contemplar, com os serviços de pavimentação, 
drenagem e recapeamento, 124 vias – ruas, avenidas 
e travessas – de Caraguatatuba.

Esses logradouros estão localizados em diversos 
bairros nas regiões sul, central e norte, entre eles, 
Perequê-Mirim, Travessão, Pegorelli, Pontal Santa-
marina, Indaiá, Martim de Sá, Portal da Fazendinha, 
Capricórnio, Jardim Terralão, Centro, Jaqueira e 
Jardim Britânia.

Segundo a Secretaria de Obras, a pavimentação, 
a drenagem e o recapeamento de 43 vias estão em 

Plano Municipal de Pavimentação vai 
contemplar mais de 120 vias da região

andamento, sendo que a maioria está localizada na 
região sul. Algumas já foram iniciadas e outras estão 
em processo licitatório para serem iniciadas ainda 
neste ano.

Os serviços serão executados conforme a neces-
sidade de cada via como, por exemplo, o Pontal 
Santamarina. Nesse bairro, as vias receberão pavi-
mentação e drenagem.

A execução dos serviços das outras 81 vias, contem-
pladas pelo Plano Municipal de Pavimentação, serão 
iniciadas no próximo ano. Boa parte dessas obras está 
inserida em convênio, por isso a Secretaria de Obras 
Públicas depende de autorização para execução.

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_659.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_659.pdf
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A prestigiada Revista Nature, da edi-
tora acadêmica Springer Nature, consi-
derada a principal publicação científica 
dos dias atuais, publicou no início deste 
semestre um estudo sobre um modelo 
matemático que foi aplicado nas avalia-
ções sobre as ondas durante a pandemia 
de Covid-19. O estudo, que teve como 
objetivo analisar o comportamento e a 
epidemiologia da Covid-19 no Brasil, 
foi desenvolvido utilizando um modelo 
matemático proposto pelo pesquisador 
Yuanji Tang, que auxiliou nas análises.

O grupo de 23 pesquisadores bra-
sileiros é composto por influentes 
cientistas como o Prof. Dr. Rui Curi, 
atual presidente da Fundação Butantan, 
eleito um dos 100 mil cientistas mais 
Influentes do mundo;  Integrando o 
time de pesquisadores estão também a 
Prof.ª Dr.ª Fernanda Teixeira Borges, 
Prof. Dr. Sandro Hirabara, Prof.ª Dr.ª 

Professor de Caraguatatuba publica artigo no mais 
renomado periódico científico do mundo

Elaine Hatanaka, Prof.ª Dr.ª Tania 
Pithon-Curi, Prof.ª Dr.ª Renata Gorjao 
e o Prof.º Me. Bruno Nacano, que faz 
parte da equipe da Secretaria Municipal 
de Educação de Caraguatatuba.

Pedagogo e biólogo, o Prof.º Me, 
Bruno Nacano, atua na rede municipal 
de ensino de Caraguatatuba desde 2009. 
Atualmente, ele integra a equipe do Se-
tor de Informática Educativa da Seduc.

O professor explicou que o estudo 
apresentou como produto final um 
modelo matemático que pode ser utili-
zado como instrumento para previsão 
da evolução da pandemia, sendo um 
importante instrumento para medidas 
governamentais preventivas na dissemi-
nação da doença.

Sua atuação direta na pesquisa en-
volveu o levantamento de dados de três 
Estados com o estudo de medidas que 
poderiam interferir na curva de contá-

gio, como medidas preventivas como o 
uso máscara, medidas restritivas, como 
a quarentena, lockdown, etc.

Em Caraguatatuba, o modelo ma-
temático proposto pelo estudo foi apli-
cado e apresentado aos membros do 
Comitê de Retomada, provendo infor-
mações e estatísticas que colaboraram 
na tomada de decisões para as ações de 
retomada das atividades presenciais no 
município.

Orgulhoso pelo feito, o Prof. Me, 
Bruno Nacano disse: “Considero que 
minha participação no estudo e a 
associação do conhecimento obtido 
nesse período foram importantes para 
auxiliar na elaboração das medidas 
de segurança e na garantia de retorno 
seguro em nossas em nossas unidades 
escolares”, finalizou.

A secretária de Educação, Márcia 
Paiva, em nome do Prefeito Aguilar 

Junior, parabenizou o professor e ex-
pressou sua admiração. “Nos sentimos 
muito orgulhosos em termos profissio-
nais tão competentes, dedicados e que 
estão sempre em busca de aprimora-
mento de suas competências. Parabéns 
e sucesso”, concluiu.

O artigo está disponível para acesso 
gratuito no endereço: https://www.na-
ture.com/articles/s41598-021-95815-9

https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9
https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9
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O Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência (Comdefi) e a Secreta-
ria da Pessoa com Deficiência (Sepedi) 
e do Idoso realizaram a 3ª Conferência 
Municipal de Direitos da Pessoa com 
Deficiência, no sábado (6), na sede da 
Sepedi, no Jardim Jaqueira. O tema da 
3ª Conferência foi “Cenário Atual e 
Futuro na Implementação dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência”.

A presidente interina do Comdefi, 
Marcia Denise Gusmão Coelho, abriu 
os trabalhos ressaltando a importância 
da Conferência para que políticas 
públicas, que atendam esse segmento 
da população sejam implementadas 
em nível municipal, estadual e federal.

“A inclusão deve começar dentro 
da família. Temos que falar e praticar 
a inclusão todos os dias. Fazer o Brasil 
um país mais inclusivo depende de 
cada um de nós”, declarou Gusmão.

3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência 
levanta prioridades em nível municipal, estadual e federal

O secretário da Sepedi, Amauri 
Toledo, destacou que o evento era 
uma oportunidade de proporcionar 
à sociedade o diálogo sobre as ações 
voltadas às pessoas com deficiência 
e aperfeiçoar o trabalho realizado no 
município.

O prefeito Aguilar Junior parabeni-
zou a todos pelo encontro e enfatizou 
as dificuldades de trabalho durante a 
pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19).

“Foi desafiador durante o período 
de isolamento até chegar a vacina, 
como também agora nesse momento 
de retomada para todos. Que as diretri-
zes elaboradas no documento ao final 
da Conferência garantam as melhores 
ações para serem implementadas na 
nossa cidade para atendermos esse 
segmento populacional da melhor 
maneira”, disse o prefeito.

Debates
O tema da Conferência “Cenário 

Atual e Futuro na Implementação dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência”, 
foi discutido em cinco eixos: Eixo 1 – 
Estratégias para manter e aprimorar o 
controle social assegurada à participa-
ção das Pessoas com Deficiência; Eixo 
2 – Garantia do acesso das Pessoas com 
Deficiência às Políticas Públicas; Eixo 
3 – Financiamento das Políticas Públicas 
da Pessoa com Deficiência; Eixo 4 – Di-
reito e Acessibilidade; Eixo 5 – Desafios 
para a Comunicação Universal.

Cinco grupos de trabalhos foram 
estabelecidos e definiram entre as pro-
postas levantadas durante as sete pré-
-conferências realizadas entre setembro 
e outubro deste ano, quais comporiam 
o documento final.

Os integrantes de cada eixo decidiram 
quais as prioridades a serem efetivadas 

em nível municipal, estadual e federal.
O documento consolidado será en-

viado aos delegados eleitos e também 
à Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso (Sepedi) e à 
Secretaria da Pessoa com Deficiência 
do Estado de São Paulo.

Mãe de uma menina com deficiên-
cia, Elma Cristina Martins, faz questão 
de participar sempre das conferências.

“É uma oportunidade de levarmos 
nossas dificuldades e prioridades ao 
poder público. Os debates deste ano 
foram muito produtivos e esperamos, 
agora, que as propostas sejam coloca-
das em prática”, disse.

Elma, inclusive, foi eleita delegada, 
tendo como suplente Luciana Moura, 
representando o Poder Público. Repre-
sentando a Sociedade Civil, foi eleita 
delegada Thífany Felix, tendo como 
suplente Elizete Aparecida Silva.

No último sábado (06) a dupla 
de Caraguatatuba, Coxinha e Erik, 
participaram do Circuito Só Tapa de 
Futevôlei, na Arena Capri em Taubaté. 
Os representantes da cidade subiram 
no pódio, terminando a competição na 
3º colocação.

Biel e Durval, também de Caraguata-
tuba, deixaram o campeonato mais cedo, 

Coxinha e Erik conquistam a 3ª colocação em 
campeonato de Futevôlei em Taubaté

perdendo o confronto nas quartas de final.
O evento contou com a presença 

de duplas de cidades como Ubatuba, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Taubaté, 
Caçapava e Guaratinguetá.

Os atletas agradeceram o apoio do 
prefeito Aguilar Junior e do Secretário 
de Esportes e Recreação de Caragua-
tatuba, Edvaldo Ormindo.

A equipe da associação de BMX de 
Caraguatatuba competiu com Nayla 
Lopes de 11 anos e Mathues Santos 
de oito. Ambos conquistaram o pódio. 
O evento aconteceu último domingo 
(07), a cidade de Paulínia recebeu o 
Campeonato Brasileiro de BMX, re-
alizado pela Confederação Brasileira 
de Ciclismo (CBC).

A competição teve a presença dos 
melhores atletas do Brasil. Ao todo 
foram 578 pilotos disputando uma 
vaga na final e o título de campeão 
brasileiro de 2021.

“A equipe já vem treinando inten-
samente e eu já esperava um bom 

Atletas de Caraguá conquistam o pódio no Campeonato Brasileiro de BMX
resultado. Hoje saímos da competição 
cada um com sua medalha no peito: a 
Nayla e o Matheus por toda equipe”, 
diz Jefferson Rodrigues, treinador da 
associação.

Nayla Lopes finalizou sua partici-
pação com a 6° colocação no Cam-
peonato Brasileiro na Categoria Girls 
de 11 até 12 anos. Já Matheus Santos 
Cardoso, ficou na 7° colocação na 
Categoria Boys de 8 anos.

Rodrigues ainda agradece a sua 
equipe e a Secretária de Esportes da 
Prefeitura de Caraguatatuba e o pre-
feito Aguilar Junior por todo o apoio 
que eles receberam.

Pódio da Competição:
1º lugar – Chacon e Lipe 

(Rio de Janeiro)
2º Lugar – Nigrao e Murilo 

(São Paulo/Guarujá)
3º Lugar – Coxinha e Erik 

(Caraguatatuba)
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Homem é preso 
após atirar contra 
vizinho no bairro 

Pegorelly
Um homem foi preso na noite desta segunda-feira 

(08), após atirar contra um agressor que estava em 
luta corporal contra seu filho no bairro Pegorelly, em 
Caraguatatuba. Segundo divulgado pelo site Repórter 
Online, a Polícia Militar foi acionada via COPOM 
por moradores, que ficaram assustados com os dis-
paros em via pública.

De acordo com a PM, uma equipe foi solicitada 
para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo 
e quando chegaram foram informados que se tratava 
de briga entre vizinhos. Um morador teria efetuado 
vários disparos depois que o vizinho estava em luta 
corporal com seu filho. Ninguém foi atingido.

A arma foi entregue aos policiais que deram voz de 
prisão para o morador que ficou preso à disposição 
da justiça.

Na última quinta-feira (4), durante operação por 
fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo e da 
Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, com 
apoio das Polícias Civil e Militar, com a Atividade 
Delegada, da Prefeitura de Caraguatatuba, de oito 
ferros-velhos visitados na cidade, cinco foram inter-
ditos por conter algum tipo de irregularidade.

Em agosto a equipe já havia passado por alguns 
estabelecimentos e notificado para que fosse feita a 
regularização. Aqueles que não cumpriram estão 
sendo lacrados.

Durante as ações foram encontrados cabeamentos 
sem a devida procedência em dois estabelecimentos 
e os responsáveis foram encaminhados para a Dele-
gacia de Polícia.

Ainda entre as infrações constatadas pelos fiscais 
estão falta de alvará de funcionamento, ausência 
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-
pacional e do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais.

Já são quase 40 estabelecimentos notificados pe-
las equipes da Fiscalização de Posturas e Vigilância 
Sanitária. Caso não apresentem a documentação 
exigida no prazo, eles são fechados.

Cinco ferros-
velhos são 

interditados em 
Caraguatatuba por 

irregularidades

Polícia Rodoviária 
apreende tabletes 

de maconha 
na rodovia dos 

Tamoios
Na manhã de domingo (07), no km 16 da Rodovia 

dos Tamoios no pedágio de Jambeiro, uma equipe 
da Polícia Rodoviária Estadual deteve um homem 
e apreendeu 112 tabletes de maconha, conforme 
divulgado pelos sites O vale e Repórter Online.

Durante abordagem na praça de pedágio a uma 
caminhonete S10,  foi localizado na caçamba do 
veículo abordado o total 69,795 kg da droga. O con-
dutor do veículo foi preso em flagrante pelo crime 
de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da 
justiça. A droga seria entregue em duas cidades do 
Litoral Norte, Caraguatatuba e São Sebastião.

Homem morre na 
Praia das Toninhas 

Na última quarta-feira (03), um homem morreu na 
Praia das Toninhas em Ubatuba, conforme divulgado 
no site do G1.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu 
por volta das 17h quando o salva-vidas percebeu que 
o homem estava se afogando no mar. A equipe foi 
até o local para o resgate e com a ajuda de populares 
conseguiu tirar o homem da água.

Já na areia, perceberam que ele estava em parada 
cardíaca, após um mal súbito, e tentaram reanimá-
-lo, mas o homem não resistiu e morreu. A vítima 
trabalhava como motorista e era de Campo Grande, 
no Mato Grosso. O corpo foi encaminhado para o 
Instituto Médico Legal (IML).


