
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sábado, Domingo, Segunda e Terça-Feira, 13, 14, 15 e 16 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba  

Fiscalização por câmeras em semáforos começa a funcionar neste sábado em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a partir da 

próxima terça-feira (16) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba espera receber cerca de 150 mil turistas no feriado prolongado da 

Proclamação da República 

 

Caraguatatuba 

Casal de idosos morrem atropelados por um Motoboy 

 

Caraguatatuba 

Presidente da Câmara Tato Aguilar confirma emenda parlamentar de R$ 250 mil 

para compra de ambulância 

 

Caraguatatuba 

Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F de basquete 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem duas finalistas no Prêmio Tarsila do Amaral da Facesp 

 

Caraguatatuba 

Alunos do Colégio Tableu participam de visita monitorada na Câmara Municipal 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba retoma tratativas para implantação da TV Câmara 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Câmara Municipal de Caraguatatuba deve implementar projetos desenvolvidos na 

Câmara Federal 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/fiscalizacao-por-cameras-em-semaforos-comeca-a-funcionar-neste-sabado-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/fiscalizacao-por-cameras-em-semaforos-comeca-a-funcionar-neste-sabado-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-abre-202-vagas-para-obras-do-contorno-da-tamoios-a-partir-da-proxima-terca-feira-16/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-abre-202-vagas-para-obras-do-contorno-da-tamoios-a-partir-da-proxima-terca-feira-16/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-espera-receber-cerca-de-150-mil-turistas-no-feriado-prolongado-da-proclamacao-da-republica/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-espera-receber-cerca-de-150-mil-turistas-no-feriado-prolongado-da-proclamacao-da-republica/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/casal-de-idosos-morrem-atropelados-por-um-motoboy/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/presidente-da-camara-tato-aguilar-confirma-emenda-parlamentar-de-r-250-mil-para-compra-de-ambulancia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/presidente-da-camara-tato-aguilar-confirma-emenda-parlamentar-de-r-250-mil-para-compra-de-ambulancia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/tecnica-de-caraguatatuba-e-convocada-para-selecao-paulista-sub-17f-de-basquete/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-tem-duas-finalistas-no-premio-tarsila-do-amaral-da-facesp/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/alunos-do-colegio-tableu-participam-de-visita-monitorada-na-camara-municipal/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-retoma-tratativas-para-implantacao-da-tv-camara/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18469/camara-municipal-de-caraguatatuba-deve-implementar-projetos-desenvolvidos-na-camara-federal
https://radarlitoral.com.br/noticias/18469/camara-municipal-de-caraguatatuba-deve-implementar-projetos-desenvolvidos-na-camara-federal


 

 
 

Caraguatatuba 

Fiscalização por câmera em semáforos começa a funcionar em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Câmara realiza audiências públicas para discutir orçamento de Caraguá superior a 

R$ 1 bi 

 

Caraguatatuba 

Adolescente é apreendido após se machucar ao cair de muro durante furto em 

Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Casal de idosos morre após ser atropelado por moto no centro de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Jovem de Caraguá é medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a partir desta 

terça 

 

Caraguatatuba 

Dupla é presa com mais de 200 porções de drogas durante o feriado em Caraguá 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Caraguá recebe peça ‘Elogio da Loucura’, com Leona Cavalli, neste sábado (13) 

 

Caraguatatuba 

Casal de idosos morre após ser atropelado na Avenida da Praia 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba e São Sebastião oferecem vagas para atuação nas obras do 

contorno da Tamoios 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre na terça-feira mais de 200 vagas de emprego para obras do 

Contorno da Tamoios 

 

https://radarlitoral.com.br/noticias/18467/fiscalizacao-por-camera-em-semaforos-comeca-a-funcionar-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18464/camara-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-orcamento-de-caragua-superior-a-r$-1-bi
https://radarlitoral.com.br/noticias/18464/camara-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-orcamento-de-caragua-superior-a-r$-1-bi
https://radarlitoral.com.br/noticias/18461/adolescente-e-apreendido-apos-se-machucar-ao-cair-de-muro-durante-furto-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18461/adolescente-e-apreendido-apos-se-machucar-ao-cair-de-muro-durante-furto-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18472/casal-de-idosos-morre-apos-ser-atropelado-por-moto-no-centro-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18475/jovem-de-caragua-e-medalha-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica
https://radarlitoral.com.br/noticias/18475/jovem-de-caragua-e-medalha-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica
https://radarlitoral.com.br/noticias/18482/caraguatatuba-abre-202-vagas-para-obras-do-contorno-da-tamoios-a-partir-desta-terca
https://radarlitoral.com.br/noticias/18482/caraguatatuba-abre-202-vagas-para-obras-do-contorno-da-tamoios-a-partir-desta-terca
https://radarlitoral.com.br/noticias/18486/dupla-e-presa-com-mais-de-200-porcoes-de-drogas-durante-o-feriado-em-caragua
https://novaimprensa.com/2021/11/elogio-da-loucura-leona-cavalli.html
https://novaimprensa.com/2021/11/casal-de-idosos-morre-apos-ser-atropelado-na-avenida-da-praia.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/16/caraguatatuba-e-sao-sebastiao-tem-mais-de-400-vagas-nas-obras-do-contorno-da-tamoios.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/16/caraguatatuba-e-sao-sebastiao-tem-mais-de-400-vagas-nas-obras-do-contorno-da-tamoios.ghtml
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-abre-na-terca-feira-mais-de-200-vagas-de-emprego-para-obras-do-contorno-da-tamoios-1.196339
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-abre-na-terca-feira-mais-de-200-vagas-de-emprego-para-obras-do-contorno-da-tamoios-1.196339


 

 
 

Caraguatatuba 

Casal de idosos morre após ser atropelado por moto em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Motociclista fica gravemente ferido após bater moto em muro, em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

VRM de Caraguatatuba sobe de R$ 3,74 para R$ 4,15 a partir de 2022 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba: Coleta Seletiva é suspensa durante feriado da Proclamação da 

República 

 

Caraguatatuba 

Balanço: Central 156 de Caraguatatuba registra mais de 300 mil protocolos em 

2021 

 

Caraguatatuba 

Atenção às vagas! PAT de Caraguá abrirá 202 vagas voltadas ao retorno das obras 

na Tamoios 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba: dupla é presa com mais de 220 porções de drogas em biqueira do 

bairro Sumaré; vídeo 

 

Caraguatatuba 

Jovem de 23 anos é morto a tiros no Rio Claro em Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Oportunidade: abertas 202 vagas para obras do contorno da Tamoios 

 

Caraguatatuba 

Ressacas reduzem cada vez a faixa de areia Mococa 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Praia do Indaiá, Caraguatatuba (SP): mar calmo pertinho do centro 

 

Caraguatatuba 

Praia do Capricórnio em Caraguatatuba (SP): paraíso com lagoa natural 

 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/casal-de-idosos-morre-apos-ser-atropelado-por-moto-em-caraguatatuba-1.196401
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/motociclista-fica-gravemente-ferido-apos-bater-moto-em-muro-em-caraguatatuba-1.196532
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/vrm-de-caraguatatuba-sobe-de-r-3-74-para-r-4-15-a-partir-de-2022-1.196550
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-coleta-seletiva-e-suspensa-durante-feriado-da-proclamac-o-da-republica-1.196553
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-coleta-seletiva-e-suspensa-durante-feriado-da-proclamac-o-da-republica-1.196553
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/balanco-central-156-de-caraguatatuba-registra-mais-de-300-mil-protocolos-em-2021-1.196557
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/balanco-central-156-de-caraguatatuba-registra-mais-de-300-mil-protocolos-em-2021-1.196557
https://www.ovale.com.br/emprego/atenc-o-as-vagas-pat-de-caragua-abrira-202-vagas-voltadas-ao-retorno-das-obras-na-tamoios-1.196551
https://www.ovale.com.br/emprego/atenc-o-as-vagas-pat-de-caragua-abrira-202-vagas-voltadas-ao-retorno-das-obras-na-tamoios-1.196551
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-dupla-e-presa-com-mais-de-220-porc-es-de-drogas-em-biqueira-do-bairro-sumare-video-1.196645
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-dupla-e-presa-com-mais-de-220-porc-es-de-drogas-em-biqueira-do-bairro-sumare-video-1.196645
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/jovem-de-23-anos-e-morto-a-tiros-no-rio-claro-em-caraguatatuba-1.196661
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/oportunidade-abertas-202-vagas-para.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/ressacas-reduzem-cada-vez-faixa-de.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-do-indaia-caraguatatuba-sp-mar-calmo-pertinho-do-centro-1.353270
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-do-capricornio-em-caraguatatuba-sp-paraiso-com-lagoa-natural-1.353238


 

 
 

Caraguatatuba 

Praia Martim de Sá, Caraguatatuba (SP): Copacabana do Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 202 vagas de emprego a partir desta terça (16) 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Fiscalização por câmera em semáforos começa a funcionar neste sábado em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para 4ª turma da Guarda Mirim a partir 

do dia 16 

 

Caraguatatuba 

Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F de basquete 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a partir da 

próxima terça-feira (16) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem duas finalistas no Prêmio Tarsila do Amaral da Facesp 

 

Caraguatatuba 

VRM de Caraguatatuba passa para R$ 4,15 a partir de 1º janeiro de 2022 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba espera receber cerca de 150 mil turistas no feriado prolongado da 

Proclamação da República 

 

Caraguatatuba 

Coleta Seletiva tem atendimento suspenso no Feriado da Proclamação da 

República (15) 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação de leite do evento ‘Esquenta 

Caraguá’ 

 

Caraguatatuba 

Mais de 300 mil protocolos já foram criados pela Central 156 em Caraguatatuba 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-copacabana-do-litoral-norte-1.353159
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-abre-202-vagas-de-emprego-a-partir-desta-terca-16-1.353676
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/fiscalizacao-por-camera-em-semaforos-comeca-a-funcionar-neste-sabado-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/fiscalizacao-por-camera-em-semaforos-comeca-a-funcionar-neste-sabado-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-4a-turma-da-guarda-mirim-a-partir-do-dia-16/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-4a-turma-da-guarda-mirim-a-partir-do-dia-16/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/tecnica-de-caraguatatuba-e-convocada-para-selecao-paulista-sub-17f-de-basquete/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/caraguatatuba-abre-202-vagas-para-obras-do-contorno-da-tamoios-a-partir-da-proxima-terca-feira-16/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/caraguatatuba-abre-202-vagas-para-obras-do-contorno-da-tamoios-a-partir-da-proxima-terca-feira-16/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/caraguatatuba-tem-duas-finalistas-no-premio-tarsila-do-amaral-da-facesp/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/vrm-de-caraguatatuba-passa-para-r-415-a-partir-de-1o-janeiro-de-2022/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/caraguatatuba-espera-receber-cerca-de-150-mil-turistas-no-feriado-prolongado-da-proclamacao-da-republica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/caraguatatuba-espera-receber-cerca-de-150-mil-turistas-no-feriado-prolongado-da-proclamacao-da-republica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/coleta-seletiva-tem-atendimento-suspenso-no-feriado-da-proclamacao-da-republica-15/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/coleta-seletiva-tem-atendimento-suspenso-no-feriado-da-proclamacao-da-republica-15/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-de-leite-do-evento-esquenta-caragua/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-de-leite-do-evento-esquenta-caragua/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/mais-de-300-mil-protocolos-ja-foram-criados-pela-central-156-em-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Tato Aguilar confirma emenda parlamentar de R$ 250 mil para compra de 

ambulância para Caraguatatuba 

 

Vale 360 News 

Caraguatatuba 

Casal de idosos morre atropelado em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem é morto enquanto estava sentado em calçada de Caraguatatuba 

 

012 News 

Caraguatatuba 

UPAS atendem mais de 900 pessoas por dia em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Idosos morrem atropelados por moto em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fiscalização por câmeras nos semáforos de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura abre inscrições para 4ª turma da Guarda Mirim em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F de basquete 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 396 vagas de emprego para esta terça-feira (16) 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Inscrições Para ‘Desafio Ciclístico Poço Da Anta’ Vão De 24 A 26 De Novembro 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social Prorroga Inscrições Para Curso De Modelagem De Roupas Plus Size 

Até Sexta-Feira (12) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Espera Receber Cerca De 150 Mil Turistas No Feriado Prolongado 

Da Proclamação Da República 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/presidente-da-camara-de-caraguatatuba-tato-aguilar-confirma-emenda-parlamentar-de-r-250-mil-para-compra-de-ambulancia/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/12/presidente-da-camara-de-caraguatatuba-tato-aguilar-confirma-emenda-parlamentar-de-r-250-mil-para-compra-de-ambulancia/
https://www.vale360news.com.br/casal-de-idosos-morre-atropelado-em-caraguatatuba/
https://www.vale360news.com.br/homem-e-morto-enquanto-estava-sentado-em-calcada-de-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/upas-atendem-mais-de-900-pessoas-por-dia-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/idosos-morrem-atropelados-por-moto-em-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/fiscalizacao-transito-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/prefeitura-abre-inscricoes-para-4a-turma-da-guarda-mirim-em-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/tecnica-de-caraguatatuba-e-convocada-para-selecao/
https://www.012news.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-396-vagas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/12/inscricoes-para-desafio-ciclistico-poco-da-anta-vao-de-24-a-26-de-novembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/12/fundo-social-prorroga-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-sexta-feira-12/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/12/fundo-social-prorroga-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-sexta-feira-12/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/12/caraguatatuba-espera-receber-cerca-de-150-mil-turistas-no-feriado-prolongado-da-proclamacao-da-republica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/12/caraguatatuba-espera-receber-cerca-de-150-mil-turistas-no-feriado-prolongado-da-proclamacao-da-republica/


 

 
 

Caraguatatuba 

VRM De Caraguatatuba Passa Para R$ 4,15 A Partir De 1º Janeiro De 2022 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Tem Duas Finalistas No Prêmio Tarsila Do Amaral Da Facesp 

 

Caraguatatuba 

Coleta Seletiva Tem Atendimento Suspenso No Feriado Da Proclamação Da 

República (15) 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Recebe Doação De Leite Do Evento ‘Esquenta 

Caraguá’ 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Abre 202 Vagas Para Obras Do Contorno Da Tamoios A Partir Da 

Próxima Terça-Feira (16) 

 

Caraguatatuba 

Técnica De Caraguatatuba É Convocada Para Seleção Paulista Sub-17F De 

Basquete 

 

Caraguatatuba 

Mais De 300 Mil Protocolos Já Foram Criados Pela Central 156 Em Caraguatatuba 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Rodovia Dos Tamoios Deve Receber 127 Mil Veículos Durante O Feriadão Da 

República 

 

Caraguatatuba 

Fiscalização Por Câmera Em Semáforos Começa A Funcionar Neste Sábado Em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Abre Inscrições Para 4ª Turma Da Guarda Mirim A 

Partir Do Dia 16 

 

Caraguatatuba 

Secretaria De Turismo Divulga Cervejarias E Comércios Participantes Do Beer 

Festival 2021 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/12/vrm-de-caraguatatuba-passa-para-r-415-a-partir-de-1o-janeiro-de-2022/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/12/caraguatatuba-tem-duas-finalistas-no-premio-tarsila-do-amaral-da-facesp/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/12/coleta-seletiva-tem-atendimento-suspenso-no-feriado-da-proclamacao-da-republica-15/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/12/coleta-seletiva-tem-atendimento-suspenso-no-feriado-da-proclamacao-da-republica-15/
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Caraguatatuba 

Chegada De Papai Noel Atrai Várias Crianças Em Shopping De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Mais De 300 Mil Protocolos Já Foram Criados Pela Central 156 Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Recebe Doação De Leite Do Evento ‘Esquenta 

Caraguá’ 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

UPAs de Caraguatatuba atendem mais de 900 pessoas por dia em 15 dias 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba espera receber cerca de 150 mil turistas no feriado prolongado da 

Proclamação da República 

 

Caraguatatuba 

VRM de Caraguatatuba passa para R$ 4,15 a partir de 1º janeiro de 2022 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem duas finalistas no Prêmio Tarsila do Amaral da Facesp 

 

Caraguatatuba 

Coleta Seletiva tem atendimento suspenso no Feriado da Proclamação da República (15) 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação de leite do evento ‘Esquenta Caraguá’ 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a partir da próxima 

terça-feira (16) 

 

Caraguatatuba 

Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F de basquete 

 

Caraguatatuba 

Mais de 300 mil protocolos já foram criados pela Central 156 em Caraguatatuba 
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Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para 4ª turma da Guarda Mirim a partir do dia 

16 

 

Caraguatatuba 

Fiscalização por câmera em semáforos começa a funcionar neste sábado em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Casal de Idosos morrem após Serem Atropelados por motociclista em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas traz a peça ‘Elogio da Loucura’, com Leona Cavalli, no sábado (13) 

 

Caraguatatuba 

Ônibus De Turismo Tomba No Trecho De Serra Da Oswaldo Cruz E Deixa 5 Mortos E 61 

Feridos Em Ubatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 396 vagas de emprego para esta terça-feira (16) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vence confrontos na Liga Paulista de Basquete 

 

Caraguatatuba 

Nadadores de Caraguatatuba quebram recordes na Maratona Aquática 14 Bis 

 

Caraguatatuba 

Campeonato ‘Camaroeiro’ de Futevôlei reúne duplas de todo Estado e Caraguá é campeã 

 

Caraguatatuba 

UBSs realizam caminhada e roda de conversa em alusão ao ‘Novembro Azul’; confira ações 

desta semana 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para Empreenda Caraguatatuba 2021 vão até amanhã 

 

Caraguatatuba 

Urbanismo Itinerante chega ao bairro Rio do Ouro com ações de saúde e da Sabesp 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Modelagem de Roupas – Moda Plus Size 
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Massagua News 

Caraguatatuba 

Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias de Caraguatatuba hoje 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Turismo de Caraguatatuba divulga cervejarias e comércios 

participantes do Beer Festival 2021 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de novembro em 

Caraguá 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguá tem novas vagas no PAT – 16/11 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Hoje (13) começa a operar fiscalização por câmeras nos semáforos de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para 4ª turma da Guarda Mirim em Caraguatatuba estão abertas a partir desta terça-feira 

(16) 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Fiscalização por câmeras em semáforos começa a funcionar em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba abre 202 vagas de emprego destinadas às obras dos 

contornos da Tamoios 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Homem de 23 anos é morto a tiros na frente da esposa em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA TEM DUAS FINALISTAS NO PRÊMIO TARSILA DO AMARAL DA 

FACESP 
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Web Rádio Studio  

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a partir desta 

terça 

 

Carioca On 

Caraguatatuba 

Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F de basquete 

– Prefeitura de Caraguatatuba 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Caraguá amplia fiscalização no comércio ambulante 

 

Bom Dia Vanguarda 

Caraguatatuba e São Sebastião oferecem vagas para atuação nas obras do 

contorno da Tamoios 
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Fiscalização por câmeras em semáforos começa a funcionar neste 

sábado em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, informa que a fiscalização por câmeras nos semáforos da cidade começam a 

operar a partir deste sábado (12). O motorista que avançar o sinal vermelho, passar acima 

da velocidade ou avançar a faixa de pedestre será multado. 

Os equipamentos estão implantados na Avenida Anchieta esquina com a Rua Santa Cruz, e 

na Avenida Frei Pacífico Wagner esquinas com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno e 

com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. Eles já foram aferidos pelo órgão compete. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, esses novos semáforos visam ajudar 

também o pedestre e evitar atropelamentos. 

Com base no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho 

do semáforo ou o de parada obrigatória é considerado infração gravíssima e a penalidade 

é multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Outros radares 

São três tipos de equipamentos implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, 

as chamadas lombadas eletrônicas com marcação de velocidade em visores, 

Controladores Eletrônicos Misto – CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores 

Eletrônicos de Velocidade CEV, os radares tradicionais. 

De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur 

Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia. 

Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner 

com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da 

Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão). 

Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira 

da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof. 

Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista. 

Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador) 

próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam 

pelo trecho. 
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Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a 

partir da próxima terça-feira (16) 

 

Na próxima terça-feira (16), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de 

Caraguatatuba receberá currículos para 202 vagas para atuação nas obras do Contorno da 

Tamoios. 

As oportunidades são nas áreas de Motorista de caminhão basculante (53), Ajudante de 

produção (46), Armador (26), Carpinteiro (26), Pedreiro (12), Motorista de caminhão 

betoneira (10), Auxiliar de usina de asfalto (10), Sinaleiro de Guindaste (6), Operador de 

carregadeira (3), Operador de usinas (3), Greidista (2), Operador de rolo compressor (2), 

Ferramenteiro (1), Motorista de carreta (1) e Operador de empilhadeira (1). 

As vagas ficarão disponíveis até sexta-feira (19). Os interessados devem comparecer ao 

PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está 

localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-

5211. 
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Caraguatatuba espera receber cerca de 150 mil turistas no feriado 

prolongado da Proclamação da República 

 

O feriado da Proclamação da República (15/11) deve trazer cerca de 150 mil turistas para 

Caraguatatuba. A rede hoteleira está com mais de 60% de ocupação. Apesar da folga, o 

tempo chuvoso deve permanecer até sábado, mas o sol deve aparecer com algumas 

nuvens no domingo e na segunda-feira. 

Os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 continuam valendo, com 

estabelecimentos comerciais disponibilizando álcool em gel e medição de temperatura. O 

uso de máscara ainda é obrigatório na cidade. 

Se não der praia, há outras opções de passeios que podem ser feitos em Caraguatatuba 

como subidas ao Mirante do Camaroeiro, Morro Santo Antonio, Feira de Artesanato, Parque 

Estadual da Serra do Mar e até mesmo os shoppings. 

Também vale conhecer o Entreposto de Pesca do Camaroeiro, assim como o rancho de 

pesca de Praia da Cocanha, onde é possível comprar mariscos e conhecer a fazenda de 

mexilhões. 
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Casal de idosos morrem atropelados por um Motoboy 

 

Por volta das 22h30 de sexta-feira (12) um motociclista de 21 anos atropelou um casal de 

idosos de 67 e 76 anos, quando atravessavam a Avenida da Praia em Caraguatatuba. 

Segundo informações do Corpo de Bombeiros,  a mulher morreu enquanto era socorrida 

pelo Samu e o homem morreu assim que deu entrada no hospital.  O motoboy teve fraturas 

e escoriações e foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros. Todos foram levados 

para a Santa Casa Stella Maris de Caraguatatuba. 

A Policia Civil e Cientifica estiveram no local para apurar a causa do acidente. 
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Presidente da Câmara Tato Aguilar confirma emenda parlamentar de 

R$ 250 mil para compra de ambulância 

 

O presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, vereador Tato Aguilar (PSD), 

conquistou uma emenda parlamentar, de autoria do deputado federal Marco Bertaiolli 

(PSD), no valor de R$ 250 mil para a aquisição de uma ambulância zero quilômetro. 

Tato Aguilar, que se reuniu com o deputado federal em Brasília, disse que o veículo novo 

deverá reforçar o atendimento da Secretaria de Saúde da cidade. “O deputado federal 

Marco Bertaiolli é um amigo e tem olhado muito por nossa Caraguatatuba. Agora, com 

mais esta emenda parlamentar conseguiremos melhorar ainda mais o atendimento de 

nossa saúde pública”, disse Tato Aguilar. 

Saúde tem sido uma das minhas principais bandeiras e também do deputado Marco 

Bertaiolli. “Fico muito feliz em poder contribuir mais uma vez com a cidade de 

Caraguatatuba. Estamos aqui à disposição para colaborar com tudo o que for de melhorias 

para a cidade”, frisou o deputado federal. 
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Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F 

de basquete 

 

Ana Diniz, conhecida como Aninha, atual presidente da Associação de Basquetebol de 

Caraguatatuba (ABASC), acaba de ser convocada para assumir o comando técnico da 

seleção paulista Sub-17F. A ABASC conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

Aninha trabalha com o projeto ABASC Basketball School e já atuou como técnica das 

categorias de base do masculino e feminino de Caraguá, além de ter conquistado 

excelentes resultados à frente da categoria Adulto Feminino do município. 

A convocação foi na última quarta-feira (10/11). Aninha irá comandar a Seleção Paulista 

Sub-17 na Taça Brasil de Basquete entre os dias 6 e 12 de dezembro na cidade de Goiânia 

(GO). 

“Sou muito grata pela família ABASC por tudo que construímos e que ainda vamos 

construir. Sem vocês nada disso aconteceria. Gratidão ao basquete de Caraguatatuba e a 

todos os atletas e comissão técnica que contribuíram e ainda contribuem com meu 

crescimento profissional”, afirmou Aninha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguatatuba tem duas finalistas no Prêmio Tarsila do Amaral da 

Facesp 

 

Duas mulheres sonhadoras, talentosas e realizadoras, Bruna Guimarães Prior e Regina 

Célia Ribeiro do Nascimento, representam Caraguatatuba no Prêmio Tarsila do Amaral, na 

categoria Empreendedora Revelação 2021. 

Esse prêmio foi instituído pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da 

Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) para homenagear 

as mulheres empreendedoras nas áreas da Cultura e da Arte, destacando valores como 

inovação, gestão e capacidade de transformação social. 

Foi em meio à pandemia da Covid-19, com espetáculos suspensos, que a atriz e contadora 

de histórias Bruna Guimarães criou o projeto Plantadeira de Histórias. Privada das 

encenações e do público, a artista começou a ficar desassossegada e para não ficar 

parada, começou a fazer cursos à distância, promovidos pelo Senac e Sebrae sobre 

Economia Criativa e Empreendedorismo e ampliou os horizontes. Acostumada a contar 

histórias no palco, decidiu contar histórias atrás das câmeras. 

“Aproveitei o “fique em casa”, pesquisei, investiguei e busquei outras alternativas, formas 

e meios para poder ressignificar a minha arte. Fiz dezenas de cursos e capacitações, 

participei de outras dezenas de palestras e congressos, me debrucei sobre pilhas livros e 

textos”, contou Bruna. 

A primeira história nasceu da convivência com o sobrinho Davi Lucas, 6 anos. Por conta da 

pandemia e isolamento ele, um dia, soltou a seguinte frase: “Tia Bruna, tô com medo de 

morrer”. 

“Isso foi um choque pra mim. Uma criança com medo de morrer? Então eu precisava fazer 

alguma coisa. Criei a história do Davi Lucas, um menino danado que deixava todo mundo 

de cabelo em pé para poder responder suas indagações a respeito da vida e da morte. Aí 

falei sobre a morte de uma forma lúdica e criativa, orgânica. Sobre o ciclo natural da vida. 

Joguei no canal do Youtube, uma professora minha do curso de Teatro, em 

Pidamonhangaba, viu, gostou e encomendou que fizesse uma história sobre o filho para 

presenteá-lo. Hoje já tenho quase 40 histórias contadas e interpretadas”, revelou. 

A última empreitada de Bruna tem a ver com o povo e a cultura caiçara. Ao pesquisar 

histórias reais chegou ao mestre do fandango caiçara, Washington Garcez de Jesus 

(Ostinho de Ubatuba). 



 

 
 

“Senti uma vontade imensa de entender sobre a cultura do meu povo e meu território e 

desenvolvemos o projeto Memória Caiçara, conectando os caiçaras de Caraguá e região 

para uma mostra de artesanato, literatura, música, dança, artes visuais e, principalmente, 

um bate papo sobre o que ainda nos resta de tradição cultural e como podemos fortalecer 

e resgatar o que se perdeu. Foram dois lindos encontros, ambos ocorreram em setembro e 

outubro deste ano e a Plantadeira de Histórias conseguiu formar uma rede de apoio, 

unindo setor público, privado e a comunidade caiçara da região”, declarou. 

O outro projeto que também concorre na categoria Empreendedora Revelação é a Editora 

Fonte de Ideias, da multiprofissional Regina Célia Ribeiro do Nascimento. 

Aos 67 anos, com ampla formação em áreas distintas como Administração, Psicologia, Pós-

Graduação em Administração Hoteleira, Psicopedagogia, Psicologia dos Esportes, Gestão 

Social Sustentável e Políticas Públicas, a “jovem senhora” como gosta de se autodefinir, 

disse que depois de passar por tantas experiências profissionais, encontrou sua vocação: 

escrever e publicar livros. 

“Foi um verdadeiro garimpo até descobrir o meu talento, que consiste na soma do 

aprendizado adquirido. Todos se tornaram ponte até chegar aqui. Descobri, finalmente, “o 

que vou ser quando crescer”. Hoje, minha profissão é ser coordenadora editorial e 

proprietária da Editora Fonte de Ideias, de Caraguatatuba, o lugar onde posso manifestar 

meus conhecimentos”, contou. 

A Fonte de Ideias é uma editora independente, que preza por trabalhar com valores 

acessíveis a escritores com qualquer renda e tem como slogan “trazendo sonhos à tona”, 

que traduz a missão de possibilitar aos autores a transformação de seus escritos 

guardados na gaveta, em publicação do livro tão sonhado. 

“Elaboramos os orçamentos de acordo com o que os autores estão dispostos a pagar. Para 

autores de baixa renda, realizamos reuniões com as profissionais para elaboração de 

orçamentos diferenciados. Também auxiliamos na criação e divulgação de arrecadação 

colaborativa de fundos para a publicação, quando o autor assim deseja. Temos uma 

equipe que partilha dos mesmos ideais em relação ao potencial transformador da 

literatura, e ao respeito às pessoas”, ressaltou Regina Célia. 

De acordo com a coordenadora editorial, o foco é a publicação de livros de autores 

genuinamente caiçaras para resgatar e perpetuar a cultura local, rica e diversificada. Mas 

também publica livros de pessoas de outras cidades, sendo o contato entre a equipe e o 

autor, totalmente virtual. 

“Nossa empresa defende os valores de sustentabilidade e consciência ambiental, 

portanto, entendemos que trabalhar com o público caiçara é também contribuir para a 

conservação ambiental e Educação Ambiental, tendo em vista que essa população tem 

suas raízes e cultura intrinsecamente fincadas nos ecossistemas marinhos, na Mata 

Atlântica e no ambiente como um todo, sendo agentes de preservação”, destacou. 

Em dois anos, a editora atingiu a marca de 11 livros lançados e para 2022, a previsão é de 

publicar outras 10 obras. 

A votação está aberta ao público pelo Instagram até a próxima terça-feira (16). Faça parte 

dessa história com um clique. Para votar na Plantadeira de Histórias é só clicar no link 



 

 
 

https://www.instagram.com/p/CWDYx7yLMSF/?utm_medium=copy_link 

Para votar na Editora Fonte de Ideias é só clicar no link 

https://www.instagram.com/p/CWDZgeIrfX2/?utm_medium=copy_link 
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Alunos do Colégio Tableu participam de visita monitorada na Câmara 

Municipal 

 

Um grupo de estudantes do Colégio Tableu, localizado na região central de Caraguatatuba, 

esteve na sede do Legislativo na tarde de sexta-feira (12) para conhecer as dependências 

da Câmara e o seu funcionamento. 

Acompanhados dos professores, que estão trabalhando o tema dos Três Poderes em sala 

de aula, os estudantes do quarto e quinto ano do Ensino Fundamenal I, fizeram um “tour” 

pelos setores da casa e foram recepcionados pelo presidente, Tato Aguilar (PSD) e pelo 

vereador Bigode (PV). “Para nós é uma alegria muito grande recebe-los aqui na Câmara 

Municipal. Temos aqui nosso programa de visitas monitoradas através da Escola 

Legislativa e queremos muito incentivar estas visitas para que vocês entendam como 

funciona o Legislativo, quais são os direitos e deveres de cada um. Entendo que, somente 

com a Educação podemos fomentar a cidadania de nossa população e vocês, crianças, são 

o futuro de nosso país”, frisou o presidente Tato Aguilar. 

O vereador Bigode também destacou a importância deste tipo de visita. “Para as crianças 

que estão aprendendo sobre o tema em sala de aula, nada melhor do que vir conhecer 

pessoalmente o funcionamento do Legislativo Municipal”, finalizou Bigode. 
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Caraguatatuba retoma tratativas para implantação da TV Câmara 

 

Com o objetivo de ampliar cada vez mais a forma de promover a comunicação pública o 

presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar (PSD), juntamente com o vereador Marcos 

Kinkas (PSD), esteve na sede da TV Câmara dos Deputados, em Brasília, para retomar as 

tratativas de implementar um canal legislativo na região. 

Em uma reunião, na sede da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, 

acompanhado do deputado federal Gilberto Nascimento (PSC), o presidente Tato assinou a 

carta de intenção em firmar o apoio de cooperação para a implantação da Rede Legislativa 

de Rádio e TV na cidade de Caraguatatuba. 

Segundo Tato Aguilar, este é um desejo antigo e que ganha força com a possibilidade de 

ampliar os canais de comunicação da Câmara Municipal. “Sabemos da importância deste 

projeto para a democracia e por privilegiar a transparência dos debates parlamentares em 

canal aberto e acessível a todos os cidadãos”, avaliou o presidente Tato Aguilar. 

Ainda de acordo com o presidente, o próximo passo é fazer um estudo técnico relacionado 

a viabilidade de investimentos e as necessidades para colocar o novo canal no ar. “Após 

esta assinatura vamos, juntamente com o nosso corpo técnico, avaliar os investimentos, 

custeio e manutenção dos equipamentos digitais e a necessidade de toda a preparação da 

infraestrutura física necessária para a operação da Rede Legislativa de Rádio e TV Digital”, 

acrescentou Tato Aguilar. 
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Câmara Municipal de Caraguatatuba deve implementar projetos 

desenvolvidos na Câmara Federal 

 

O presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar (PSD), acompanhado do 

vereador e segundo secretário da Mesa Diretora, Marcos Kinkas (PSD), esteve em Brasília 

para oficializar uma parceria com a Câmara dos Deputados com o intuito de implementar 

alguns projetos desenvolvidos pelo Legislativo Federal. A convite da Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados, por meio do segundo vice-presidente, deputado federal André de 

Paula, os vereadores juntamente, com a equipe técnica do gabinete da 

presidência conheceram as instalações da TV Câmara, Escola da Câmara e Secretaria de 

Comunicação.  

De acordo com o presidente Tato Aguilar, a formalização de uma parceira com a Câmara 

dos Deputados proporcionará a implantação de mais ações voltadas para a transparência, 

capacitação e a comunicação pública do Legislativo de Caraguatatuba. “Recebemos com 

muita alegria o convite do deputado federal André de Paula para conhecer as instalações 

de Comunicação da Câmara Federal e, não tenho dúvida, de que iniciamos uma 

importante parceria para compartilharmos conhecimento e transmitirmos o conteúdo 

produzido pelo Prolegis dentro da nossa rede legislativa de comunicação. Além disso, 

queremos fomentar nossos programas de capacitação continuada junto ao programa 

Escola da Câmara” destacou Tato Aguilar.  

Para o vereador Marcos Kinkas, a parceria certamente renderá bons frutos para a cidade. 

“Muito importante fomentarmos estas ações voltadas para a cidadania com programas 

que possam desmistificar o funcionamento dos três poderes”, disse.  

O deputado federal André de Paula agradeceu a visita e destacou a importância de 

estreitar as relações do Legislativo Federal com as Câmaras Municipais. “Desenvolvemos 

este projetos de Integração Legislativa porque temos a convicção de que apoiar o vereador 

é a forma de estar mais perto da população”, finalizou André de Paula. 
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Fiscalização por câmera em semáforos começa a funcionar em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, iinicia a fiscalização por câmeras nos semáforos da cidade começam a operar a 

partir deste sábado (12). O motorista que avançar o sinal vermelho, passar acima da 

velocidade ou avançar a faixa de pedestre será multado. 

Os equipamentos estão implantados na Avenida Anchieta esquina com a Rua Santa Cruz, e 

na Avenida Frei Pacífico Wagner esquinas com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno e 

com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. Eles já foram aferidos pelo órgão compete. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, esses novos semáforos visam ajudar 

também o pedestre e evitar atropelamentos. 

Com base no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho 

do semáforo ou o de parada obrigatória é considerado infração gravíssima e a penalidade 

é multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Outros radares 

São três tipos de equipamentos implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, 

as chamadas lombadas eletrônicas com marcação de velocidade em visores, 

Controladores Eletrônicos Misto – CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores 

Eletrônicos de Velocidade CEV, os radares tradicionais. 

De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur 

Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia. 

Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner 

com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da 

Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão). 

Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira 

da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof. 

Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista. 



 

 
 

Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador) 

próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam 

pelo trecho. 
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Câmara realiza audiências públicas para discutir orçamento de 

Caraguá superior a R$ 1 bi 

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba será debatida nas 

próximas quarta e sexta-feira (17 e 19/11), a partir das 18h, em duas audiências públicas 

virtuais promovidas pela Câmara Municipal. Técnicos da Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento vão explicar a proposta.  

As audiências online do Legislativo serão transmitidas pelo site 

www.camaracaragua.sp.gov.br e Canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

A LOA prevê a receita de R$ 1.079.895.594,00 para o ano que vem. As destinações 

constitucionais obrigatórias ficaram com os seguintes valores: R$ 280.428.205,00 para 

Educação e R$ 214.886.334,00 para a Saúde, além da destinação de até 6% da receita 

para manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram alocados R$ 

559.488.815,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

Os interessados poderão obter cópias do projeto e do edital com o regulamento da 

audiência no site da Câmara. A participação da população está assegurada após o 

preenchimento do formulário disponível no site da Câmara; via ‘Zoom’ (também mediante 

inscrição prévia na página do Legislativo); e por meio de mensagens de texto, áudio ou 

vídeo pelo número de WhatsApp (12) 99718-5769. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

descentralizadas nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Travessão, Massaguaçu e Indaiá, 

respectivamente, além da audiência eletrônica entre 27/9 e 4/10, no site 

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

Alterações na LDO 

A proposta que altera parcialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/Lei Municipal 

2.562/2021) para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro 

de 2022 também será debatida nas audiências públicas online da Câmara de 

Caraguatatuba nos dias 17 e 19 de novembro (quarta e sexta-feira), a partir das 18h. 

As alterações referem-se a programas governamentais, metas, ações, projetos e atividades 

previstos para o exercício de 2.022, com as respectivas fontes de financiamento, 

demonstradas por categoria econômica de despesas, assim como aos anexos de metas 

fiscais e de ações por programas, que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 



 

 
 

devidamente atualizados para harmonizar objetivos estabelecidos na LDO 2022 com o 

Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, incluindo a Lei Orçamentária Anual. 

As audiências atendem as exigências do Art. 165 da Constituição Federal, Artigo 48 da Lei 

Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 
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Adolescente é apreendido após se machucar ao cair de muro durante 

furto em Caraguá 

 

Um adolescente envolvido em furto à residência no Porto Novo, zona sul de Caraguatatuba, 

foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar. Ao chegar no local, os policiais militares 

encontraram o menor machucado após ter caído do muro.  

Ele havia sido deixado pelos outros criminosos envolvidos no crime. Os policiais o levaram 

para a UPA e, posteriormente, à delegacia da cidade, onde compareceu o responsável. 

Um segundo adolescente foi apreendido na sequência. Ambos ficaram à disposição da 

justiça. 
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Casal de idosos morre após ser atropelado por moto no centro de 

Caraguatatuba 

 

Um casal de idosos, residente em São Paulo, morreu após ser atropelado por uma 

motocicleta, na noite desta sexta-feira (12), na Avenida da Praia, em Caraguatatuba. O 

acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso à Avenida Prestes Maia, quando o casal 

atravessa a avenida. 

A mulher de 67 anos foi atendida pelo Samu, não resistiu aos ferimentos e morreu no 

local. O homem de 76 anos veio a óbito após dar entrada na Casa de Saúde Stella Maris. O 

motociclista ficou ferido, com suspeita de fratura. 

O socorro às vítimas foi feito por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. A causa da 

morte dos idosos, segundo o IML (Instituto Médico Legal), foi traumatismo craniano. 

As causas do acidente serão apuradas pelas Polícias Civil e Científica, que estiveram no 

local. Na Delegacia de Polícia, a ocorrência foi registrada como acidente de trânsito com 

morte. 

*Colaborou Repórter On Line 
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Jovem de Caraguá é medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica 

 

A jovem Gabrielle de Lima Matos, de Caraguatatuba, conquistou a medalha de ouro na 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A competição foi organizada pela 

Sociedade de Astronomia Brasileira, Agência Especial Brasileira e Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

Gabrielle tem 13 anos é filha do policial militar Teobaldo Matos e de Jaqueline Matos.  
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Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a 

partir desta terça 

 

Nesta terça-feira (16), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

recebe currículos para 202 vagas para atuação nas obras do Contorno da Tamoios. 

As oportunidades são nas áreas de Motorista de caminhão basculante (53), Ajudante de 

produção (46), Armador (26), Carpinteiro (26), Pedreiro (12), Motorista de caminhão 

betoneira (10), Auxiliar de usina de asfalto (10), Sinaleiro de Guindaste (6), Operador de 

carregadeira (3), Operador de usinas (3), Greidista (2), Operador de rolo compressor (2), 

Ferramenteiro (1), Motorista de carreta (1) e Operador de empilhadeira (1). 

As vagas ficam disponíveis até sexta-feira (19). Os interessados devem comparecer ao PAT, 

das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está 

localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-

5211. 
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Dupla é presa com mais de 200 porções de drogas durante o feriado 

em Caraguá 

 

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, na última segunda-feira (15/11), em 

flagrante por tráfico de drogas, no bairro Sumaré, em Caraguatatuba. Os indivíduos 

estavam com 111 porções de cocaína, 79 de maconha e 37 de crack, além de R$ 69 em 

dinheiro.  

Os policiais encontraram a dupla em um local conhecido como ponto de tráfico na cidade. 

Os dois indivíduos tentaram fugir, mas foram capturados e algemados. Ambos foram 

levados para a delegacia, onde permaneceram à disposição da justiça. 
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Caraguá recebe peça ‘Elogio da Loucura’, com Leona Cavalli, neste 

sábado (13) 

Apresentação gratuita acontece no teatro Mario Covas, às 19h 

 

Caraguatatuba recebe, neste sábado (13), o espetáculo ‘O Elogio da Loucura’, encenado 

atriz Leona Cavalli. A apresentação gratuita é ua adaptação do texto clássico de 1509, do 

teólogo e filósofo humanista Erasmo de Rotterdam, que ganhou versão atual para o teatro 

pelas mãos da escritora e novelista Thelma Guedes. A peça acontece no teatro Mario 

Covas, às 19h. 

O texto original é uma sátira à sociedade dos séculos XV e XVI, retratando a hipocrisia dos 

donos do poder e a perda dos valores da vida. Em sua versão para o teatro, a autora 

mantém o discurso sobre a loucura sob a ótica da obra, que acaba sendo um reflexo das 

sociedades da época. 

O diretor do monólogo, Eduardo Figueiredo, propõe uma reflexão sobre o nosso tempo, que 

guarda tantas semelhanças com aquele retratado há 500 anos. 

Elogio da Loucura não é somente uma sátira que leva o público a se divertir com a 

descrição de atitudes comportamentais dos dirigentes políticos e religiosos, mas é uma 

crítica mordaz e feroz, além de um grito de alerta sobre a falsidade das pessoas, sobre a 

insensibilidade dos detentores do poder, sobre atitudes antiéticas e imorais, tudo isso para 

imenso deleite da Loucura, que toma conta do mundo, como senhora absoluta de tudo e 

todos. 

Elogio da Loucura com Leona Cavalli 

Dia: 13/11 

Horário: 19h 

Ingresso: Gratuito – retirar 1 hora antes do início do espetáculo 

Local: Teatro Mario Covas 

Endereço: Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/10/teatro-mario-covas-humoristas.html
https://novaimprensa.com/2021/10/teatro-mario-covas-humoristas.html
https://www.facebook.com/teatromariocovas/
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Casal de idosos morre após ser atropelado na Avenida da Praia 

 

Um casal de idosos, de São Paulo,  morreu na noite de sexta-feira (12) após ser atropelado 

por uma motociclista. As vítimas atravessavam a Avenida Dr. Arthur Costa Filho (Avenida da 

Praia), no Centro de Caraguatatuba, quando foram atingidas por um motoboy de 21 anos. 

Os resgates do Samu e Corpo de Bombeiros foram até o local. Os idosos foram socorridos 

em estado grave pelas viaturas de Suportes Básico e Avançado do SAMU e o motociclista 

pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros com fratura e escoriações. Todas as 

vítimas foram levadas para a Casa de Saúde Stella Maris de Caraguatatuba. 

As vítimas não resistiram e morreram. Os corpos foram encaminhados para o Instituto 

Médico Legal (IML). O motociclista permanece no hospital. 
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Caraguatatuba e São Sebastião oferecem vagas para atuação nas 

obras do contorno da Tamoios 

Veja as oportunidades disponíveis e como se candidatar para as vagas de emprego. 

 

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba e São Sebastião recebem 

currículos a partir desta terça-feira (16) para centenas de vagas de emprego para atuação 

nas obras do contorno da Rodovia dos Tamoios. 

Em Caraguatatuba, o PAT recebe currículos para 202 oportunidades. Somente para 

motorista de caminhão basculante são 53 vagas e outras 46 para ajudante de produção. 

Também há oportunidades para armador, carpinteiro, pedreiro, motorista de caminhão 

betoneira, auxiliar de usina de asfalto, sinaleiro de guindaste, operador de carregadeira, 

operador de usinas, greidista, operador de rolo compressor, operador de empilhadeira, 

ferramenteiro e motorista de carreta. 

As vagas ficarão disponíveis até sexta-feira (19) e nesta terça foi registrada fila com o 

volume de candidatos. 

Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o 

currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais 

informações no telefone (12) 3882-5211. 

São Sebastião 

São Sebastião também oferece vagas para atuação nas obras do contorno e conta ainda 

com oportunidades para atuação nos setores no comércio e hotelaria. 

São 162 vagas abertas nas áreas de construção civil, comércio, portuária, hotelaria e 

outras. Entre elas: açougueiro, analista de marketing, caixa, cozinheira, recepcionista de 

hotel, serviços gerais, entre outras. 

O PAT disponibiliza um telefone telefone e WhatsApp (12) 3892-1600 para dúvidas, ou 

presencialmente na Avenida Guarda Mor Lobo Viana, 435, loja 02, Shopping Pierotti, 

Avenida Walkir Vergani, 36, bairro Boiçucanga e Rua do Parque, 04, bairro Canto do Mar, 

de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/09/21/doria-anuncia-retomada-de-obras-do-contorno-da-rodovia-dos-tamoios-em-caraguatatuba.ghtml


 

 
 

Mais vagas 

Em São José dos Campos, o PAT oferece 56 vagas nesta terça. Entre elas, há 10 

oportunidades para representante comercial, além de vagas para ajudante de caminhão e 

costureira. O interessado pode consultar a lista pelo site do PAT. 

Em Atibaia, são quase 500 vagas disponíveis. A maior parte para auxiliar de linha de 

produção, que tem 130 vagas. Tem ainda 56 vagas para operador de caixa e outras 40 

para atendente de loja. Confira a lista de oportunidades. 

Em Taubaté, o Balcão de Empregos oferece 16 vagas de emprego. As vagas são para 

assistente de marketing, cuidadora de idosos, nutricionista e mecânico de caminhão. Veja 

a lista no site do Balcão de Empregos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://servicos.sjc.sp.gov.br/VagasPat/
http://www.peasistemas.com.br/pat/vagas.asp
http://taubate.sp.gov.br/empregataubate/
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Caraguatatuba abre na terça-feira mais de 200 vagas de emprego 

para obras do Contorno da Tamoios 

Currículos devem ser entregues no PAT do município até sexta-feira (19) 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), irá 

abrir na próxima terça-feira (16), cerca de 200 vagas para atuação nas obras do Contorno 

da Tamoios. 

Segundo a prefeitura, as vagas ficarão disponíveis até sexta-feira (19) e os interessados 

devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. 

As vagas são para as áreas de: motorista de caminhão basculante (53), ajudante de 

produção (46), armador (26), carpinteiro (26), pedreiro (12), motorista de caminhão 

betoneira (10), auxiliar de usina de asfalto (10), sinaleiro de Guindaste (6), operador de 

carregadeira (3), operador de usinas (3), greidista (2), operador de rolo compressor (2), 

ferramenteiro (1), motorista de carreta (1) e eperador de empilhadeira (1). 

O PAT fica localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 

3882-5211. 
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Casal de idosos morre após ser atropelado por moto em 

Caraguatatuba 

O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (12) na avenida da Praia. O homem de 76 e a 

mulher de 67 morreram. O motociclista teve fraturas e escoriações. 

 

Um casal de idosos morreu, na noite desta sexta-feira (12), após ser atropelado por um 

motociclista na avenida da Praia (Avenida Dr. Arthur da Costa Filho), no Camaroeiro, em 

Caraguatatuba. O motociclista também ficou ferido. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 22h30. Os idosos de 67 e 

76 anos atravessavam a avenida quando foram atropelados pelo motociclista de 21 anos. 

Os idosos foram socorridos em estado grave pelas viaturas de suporte Básico e Avançado 

do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e o motociclista pela Unidade de 

Resgate do Corpo de Bombeiros. Todas as vítimas foram encaminhadas para a Casa Stella 

Maris em Caraguatatuba. 

A idosa morreu enquanto ainda era atendida e o idoso morreu no hospital. O jovem sofreu 

fraturas e escoriações. 

A Polícia Civil irá investigar o caso. 
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Motociclista fica gravemente ferido após bater moto em muro, em 

Caraguatatuba 

Vítima foi socorrida inconsciente pelos bombeiros 

 

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com um muro na madrugada deste 

domingo (14), em Caraguatatuba. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 2h30, na Rua 

Arthur Costa e Silva, perto da rotatória do Camaroeiro. O condutor da moto foi resgatado 

inconsciente, com ferimentos na cabeça e suspeita de fratura nas pernas. 

A equipe dos bombeiros socorreu a vítima para o PS Municipal. 
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VRM de Caraguatatuba sobe de R$ 3,74 para R$ 4,15 a partir de 

2022 

O Valor de Referência do Município é utilizado o cálculo de tributos, faixas de tributação, 

multas fiscais e administrativos ou outras penalidades 

 

O VRM (Valor de Referência do Município) de Caraguatatuba passará de R$ 3,74 para R$ 

4,15 a partir do dia 1° de janeiro de 2022. O reajuste é baseado no INPC (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que 

confirma uma variação de 11,07% em seu valor entre novembro de 2020 e outubro de 

2021. 

O VRM é utilizado para o cálculo de tributos, faixas de tributação, multas fiscais e 

administrativos ou outras penalidades, além dos preços de serviços e atividades que 

dependem de autorização do órgãos públicos municipais. 

O INPC é vistoriado a cada mês e tem como base a inflação mediante a variação de preços 

na cesta de consumo das populações assalariadas e com baixo rendimento. 

O artigo 299 do Código Tributário do Município prevê a aplicação do INPC para atualização 

monetária anual do VRM. O VRM em exercício de 2022 foi publicado no Decreto n° 1.553, 

na Edição 667 do Diário Oficial Eletrônico na última sexta-feira (12) -- clique AQUI para 

acessá-lo na íntegra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf
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Caraguatatuba: Coleta Seletiva é suspensa durante feriado da 

Proclamação da República 

Os três Ecopontos de descarte ecológico continuam abertos no município 

 

Por meio da Smaap (Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca), a Prefeitura de 

Caraguatatuba informa que o serviço de Coleta Seletiva será suspensa durante esta 

segunda-feira (15) por conta do feriado da Proclamação da República. 

Os três Ecopontos funcionarão normalmente ao longo do feriado. Os pontos funcionam de 

segunda a sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das 8h30 às 14h -- o horário de 

almoço é das 12h às 13h. 

Os Ecopontos são localizados em três bairros do município: Golfinhos, na Alameda dos 

Corais; Martim de Sá, R. Carijós, número 170, próxima à Praça do ParCão e o do 

Massaguaçu, entre as esquinas da Av. Antônio de Lucca e Av. Três. 

No local, é possível entregar materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da 

construção civil, podas, além de móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de 

cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, lâmpadas, baterias de equipamentos eletrônicos e 

madeiras. A programação completa pode ser acessada clicando AQUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 15/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: O Vale 

 

Balanço: Central 156 de Caraguatatuba registra mais de 300 mil 

protocolos em 2021 

Mais de 80% das solicitações foram direcionadas à Secretaria de Saúde 

 

De acordo com um balanço divulgado na última sexta-feira (12), a Central de 

Relacionamento 156 mostra que 301.891 protocolos de atendimentos já foram gerados 

em Caraguatatuba. De todos os relatos, estima-se que cerca de 86% já tenham sido 

concluídos. De acordo com o Gabinete do Prefeito, o sistema é criado para viabilizar a 

comunicação entre a população e a Prefeitura de Caraguatatuba, com fornecimento de 

informações e encaminhamentos de solicitações de serviços, além de sugestões e 

reclamações para as Secretarias responsáveis. 

Cerca de 82,9% das solicitações são direcionadas à Sesau (Secretaria de Saúde), 

representando cerca de 250.324 demanda de pedidos e agendamentos para a tomagem 

do imunizante contra a Covid-19. 

Downloads. 

O aplicativo 'Caraguatatuba 156', disponível para Android e IOS, já foi baixado por mais de 

118.837 usuários desde sua implantação em 2019. 

Atendimento. 

Além do aplicativo, o atendimento também pode ser realizado via telefone. O horário de 

funcionamento da modalidade é das 8h às 20h de segunda a sexta-feira e das 9h às 15h 

aos sábados. 
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Atenção às vagas! PAT de Caraguá abrirá 202 vagas voltadas ao 

retorno das obras na Tamoios 

A entrega dos currículos para atuação na área será iniciada nesta próxima terça-feira (16) 

 

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba abrirá, na próxima terça-

feira (16), 202 oportunidades de emprego voltadas ao retorno das obras nos contornos da 

rodovia dos Tamoios. Dentre elas, estão 53 vagas para motorista de caminhão basculante, 

46 para ajudante de produção e 6 para sinaleiro de guindaste. Confira todas. 

Atualmente, o PAT de Caraguá só aceita currículos presencialmente. Os interessados 

comparecer ao PAT (R. Taubaté, 520, bairro Sumaré) das 8h ao 12h. 

É importante levar o RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. Mais informações podem ser obtidas 

através do telefone (12) 3882-5211. 

Confira as oportunidades: 

- Motorista de caminhão basculante (53); 

- Ajudante de produção (46); 

- Armador (26); 

- Carpinteiro (26); 

- Pedreiro (12); 

- Motorista de caminhão betoneira (10); 

- Auxiliar de usina de asfalto (10); 

- Sinaleiro de Guindaste (6); 

- Operador de carregadeira (3); 

- Operador de usinas (3); 

- Greidista (2); 

- Operador de rolo compressor (2); 

- Ferramenteiro; 

- Motorista de carreta; 



 

 
 

- Operador de empilhadeira. 
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Caraguatatuba: dupla é presa com mais de 220 porções de drogas em 

biqueira do bairro Sumaré; vídeo 

Cocaína, maconha e crack foram encontrados; os criminosos tentaram empreender fuga 

mas não obtiveram sucesso 

 

Em operação conjunta contra o tráfico de drogas, equipes do 20° BPM/I (Batalhão de 

Polícia Militar do Interior) fizeram uma incursão até um ponto de tráfico de drogas 

conhecido no bairro Sumaré, em Caraguatatuba, às 17h da última segunda-feira (15). Dois 

criminosos foram localizados e presos na 'biqueira' com mais de 220 porções de drogas 

em suas posses. 

Com a aproximação dos agentes militares, foi possível ver o flagrante de dois maiores de 

idade realizando a venda de materiais ilícitos. Notando a presença policial, ambos 

tentaram empreender fuga, mas foram rapidamente contidos pela PM. 

Com os abordados foram encontradas porções de drogas diversas. No geral, foram 

apreendidas 111 porções de cocaína, 79 porções de maconha, 37 porções de crack e R$ 

69,00. 

Os criminosos foram levados à delegacia e encaminhados à cadeia pública, permanecendo 

à disposição da Justiça. 
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Jovem de 23 anos é morto a tiros no Rio Claro em Caraguatatuba 

Jovem foi atingido por três disparos na calçada em frente à sua casa 

 

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (15), em 

Caraguatatuba. Até o momento ninguém foi preso. 

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 21h30 no bairro Rio Claro. 

Moradores relataram que o jovem estava sentado na calçada em frente à sua casa, 

quando um carro passou efetuando os disparos. 

A vítima foi atingida por três tiros. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi 

acionado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 

O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso. 
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Oportunidade: abertas 202 vagas para obras do contorno da Tamoios 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba oferece 202 vagas para 

atuação nas obras do Contorno da Tamoios. O interessados devem encaminhar seus 

currículos a partir de amanhã, terça-feira(16). As vagas ficarão disponíveis até sexta-feira 

(19). 

As oportunidades são nas áreas de Motorista de caminhão basculante (53), Ajudante de 

produção (46), Armador (26), Carpinteiro (26), Pedreiro (12), Motorista de caminhão 

betoneira (10), Auxiliar de usina de asfalto (10), Sinaleiro de Guindaste (6), Operador de 

carregadeira (3), Operador de usinas (3), Greidista (2), Operador de rolo compressor (2), 

Ferramenteiro (1), Motorista de carreta (1) e Operador de empilhadeira (1). 

Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o 

currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais 

informações no telefone (12) 3882-5211. 

Contornos 

As obras dos contornos Norte e Sul, que agilizarão os acessos dos turistas até Ubatuba e 

São Sebastião foram iniciadas em 2013 e paralisadas em 2018. Em setembro, o governo 

do estado decidiu retomar as obras que foram assumidas pela concessionária Tamoios, 

que opera a rodovia. Os contornos devem ser concluídos em 2023. 
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Ressacas reduzem cada vez a faixa de areia Mococa 

 

A praia da Mococa, que fica na região norte de Caraguatatuba, uma das mais frequentadas 

da cidade, vem sofrendo há dez anos um processo de erosão bastante avançado 

provocado pelo avanço do mar. 

A praia já teria perdido cerca de 80 metros de sua faixa de areia. Praticamente todos os 

nove quiosques instalados na sua orla foram prejudicados pelas últimas ressacas, quatro 

deles acabaram demolidos. 

Confira a mudança de característica da praia nos últimos dez anos através das fotos feitas 

pelos fotógrafos  Gianne D’Angelo, em 2011 e de Luís Gava, este ano(2021). Comparando 

as duas fotos, dá para notar que a praia perdeu mais de 80 metros de sua faixa de areia. 

Até mesmo, espaços destinados a prática de voley, futvoley e de lazer para crianças foram 

destruídos pelo avanço da maré. A prefeitura da cidade tem um projeto pronto para recuar 

os quiosques e oferecer nova estrutura para os comerciantes, mas aguarda liberação pelo 

SPU(Secretaria do Patrimônio da União). 

A comerciante Suzana Santos, do quiosque do Serjão, instalado há 21 anos na Mococa, 

afirma que as ressacas estão ocorrendo cada vez mais fortes e destruindo tudo que tem 

pela frente, árvores, coqueiros e até as contenções feitas com saco de areia e de madeira 

que ficam em frente aos quiosques. 

“Colocamos a proteção, uma contenção com saco de areia, mas cada vez que vem a 

ressaca, derruba tudo. No passado, foi atingido o canto direito da praia, nos últimos três 

anos, o lado esquerdo.  Acredito que seja um ciclo da natureza”, contou. 

Erosão 

A doutora e pesquisadora científica Célia Regina de Souza, do Instituto Geográfico de São 

Paulo, avalia que entre as causas do avanço do mar na Mococa está a elevação do nível do 

mar que vem ocorrendo em todo o mundo. 

Uma das maiores especialistas em erosão praial e costeira do país, Célia Regina explica 

que o avanço do mar ocorre devido as condições naturais e antrópicas (intervenção 

humana). 



 

 
 

“Com a elevação dos oceanos, o mar avança em direção as praias, procurando ocupar a 

faixa de areia. Isso ocorre com as marés altas e ressacas. A praia é uma espécie de 

barreira física natural. Como existem construções, principalmente, em praias urbanas, elas 

impedem o mar de se acomodar, a maré procura ocupar outros espaços”, relata. 

Segundo ela, a ressaca ou maré alta, impedida de ocupar a orla natural, retira areia de um 

local e leva para o fundo marinho ou outro trecho da orla.  Em algumas praias, como a 

Mococa, vem ocorrendo isso, ocorre isso, enquanto, o lado esquerdo perde faixa de areia- 

perdeu quase 80 metros nos últimos dez anos, o lado direito ganha cada vez mais espaço. 

Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), do 

Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) visitou a Mococa. A avaliação foi agendada pela 

Profª Dra Célia Regina de Gouveia Souza, coordenadora da Plataforma de Comunicação de 

Riscos Costeiros para o Litoral de São Paulo (Redecost), uma das maiores especialistas em 

erosão praial do país. 

Projeto 

A Prefeitura de Caraguatatuba apresentou um projeto para reurbanização da Mococa, que 

aguarda aprovação do SPU. As obras deveriam ter sido iniciadas em maio deste ano. O 

projeto prevê o recuo dos quiosques, novas vias e instalação de infraestrutura, como luz, 

água e saneamento. 

A prefeitura fará a parte de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à 

praia, implantação de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação 

nativa. Os nove quiosques serão recuados de 4 a 5 metros, reconstruídos de alvenaria, 

com 216 metros quadrados, com espaço para banheiros, cozinha e salão de mesas e 

cadeiras. 

Os permissionários devem fazer a estrutura de alvenaria dos quiosques, com espaço para 

banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. Segundo a prefeitura, no projeto, está 

prevista a construção dos quiosques em forma de retângulo paralelo ao mar para evitar os 

efeitos das ressacas, inclusive, com a colocação de gabiões que vão conter mais a força de 

água.  
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Praia do Indaiá, Caraguatatuba (SP): mar calmo pertinho do centro 

A Praia do Indaiá de Caraguatatuba fica pertinho do centro da cidade e possui uma boa 

estrutura para quem busca comodidade e tranquilidade com a família 

 

A Praia do Indaiá, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, é uma das praias mais 

frequentadas da cidade.  

Ela fica pertinho do centro do município e possui uma boa estrutura para quem busca 

comodidade e tranquilidade com a família.  

A praia possui uma larga faixa de areia clara, mar calmo e sem correnteza, excelente para 

banhistas e famílias com crianças. A praia ainda oferece uma grande variedade de 

lanchonetes e quiosques.  

Onde fica a Praia do Indaiá  

A Praia do Indaiá fica a cerca de 1,5 km do centro de Caraguatatuba, no Litoral Norte de 

São Paulo, cidade que está a 175 quilômetros da capital paulistana.  

Está entre as praias do Centro, ao norte, divididas entre si pela foz do Rio Santo Antônio, e 

Pan Brasil, ao sul, de maneira contígua.  

Como chegar na Praia do Indaiá  

O acesso à Praia do Indaiá é fácil, tanto de carro quanto de ônibus urbano, pela avenida 

Geraldo Nogueira da Silva que dispõe de diversos bolsões de estacionamento de veículos. 

O bairro do Indaiá, onde a praia está localizada, é bem urbanizado e dispõe de boa 

infraestrutura, além de pousadas e casas de temporada para aluguel para receber turistas. 

Como é a Praia do Indaiá 

A Praia do Indaiá possui uma larga faixa de areia clara, mar calmo e sem correnteza, 

excelente para banhistas e famílias com crianças, portadores de Necessidades Especiais e 

idosos.  
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Praia do Capricórnio em Caraguatatuba (SP): paraíso com lagoa 

natural 

A Praia do Capricórnio de Caraguatatuba é uma das praias mais bonitas da cidade. 

Destaque para a ‘Lagoa Azul’, que fica no lado sul da praia formando uma linda piscina 

natural 

 

Ahhh, a Praia do Capricórnio... uma das mais bonitas de Caraguatatuba, no Litoral 

Norte de São Paulo. Um local com pouca estrutura, é verdade, mas com um lindo 

cenário e um paraíso natural incrível.  

Não podemos nos esquecer da conhecida ‘Lagoa Azul’, bastante frequentada em 

diversas épocas do ano. 

Onde fica a Praia do Capricórnio  

A Praia do Capricórnio fica a 7 quilômetros do Centro de Caraguatatuba, no Litoral 

Norte de São Paulo, cidade que está a 175 quilômetros da capital paulistana.  

Está entre a Praia Brava, ao sul, e Massaguaçú, ao Norte.  

Como chegar na Praia do Capricórnio  

O acesso pode ser feito por carro ou ônibus urbano pela Rodovia Rio-Santos (SP-

55), que passa em frente à praia ou através de acessos não pavimentados.  

Como é Praia do Capricórnio  

A estrutura comercial do bairro é boa. Para estadia há diversos hotéis, pousadas, 

apartamentos e casas para locação, além de apresentar restaurantes, 

supermercados e diversos outros estabelecimentos comerciais. A praia, entretanto, 

não apresenta quiosques, bares ou restaurantes. 

Por se tratar de uma praia de tombo, não é recomendada aos banhistas, entretanto 

é apreciada por adeptos da pesca com linha, por suas características. 

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


 

 
 

Lagoa Azul, Praia do Capricórnio  

Na parte sul da praia, na foz do Rio Jetuba, forma-se uma lagoa natural de água 

doce, separada do mar por bancos de areia branca: a Lagoa Azul, ideal para 

banhistas e viajantes que apreciam uma linda paisagem. 

Tranquila, a lagoa de água doce contrasta com as fortes ondas e o mar aberto, e 

apresenta densa vegetação. Bancos de areia branca isolam a lagoa do mar e 

tornam o local ideal para banhistas. Durante a temporada, os guarda-vidas dão 

suporte aos visitantes. 
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Praia Martim de Sá, Caraguatatuba (SP): Copacabana do Litoral Norte 

A Praia Martim de Sá de Caraguatatuba reúne tudo o que é preciso para uma praia de 

qualidade: mar lindo, areias fofas, estrutura, extensão, espaço para família, badalação e 

muito mais 

 

A Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, é com certeza a 

mais famosa e conhecida da cidade.  

A praia reúne tudo o que é preciso para uma praia de qualidade: mar lindo, areias fofas, 

estrutura, extensão, espaço para família, badalação e muito mais.  

Conhecida como a “princesinha de Caraguá”, Martim de Sá tem diversas opções de 

atividades, como aluguel de caiaques, de pranchas de surf e de stand up, passeios de 

escuna e ski-banana, além de redes para prática de vôlei e futevôlei.  

Onde fica a Praia Martim de Sá  

Localizada a 2,5 km do centro de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, cidade que 

está a 175 quilômetros da capital paulistana, a Praia Martin de Sá tem 1,5 quilômetros e 

encontra-se entre a Prainha, ao sul, e a Praia Brava, ao norte 

Como chegar na Praia Martim de Sá 

O acesso pode ser feito por carro ou ônibus urbano pela avenida Dr. Aldino Schiavi, à beira 

mar. É um lindo trajeto, que faz a praia valer a pena a partir daí.  

Como é a Praia Martim de Sá  

É uma das praias mais urbanizadas de Caraguatatuba e possui uma das melhores 

estruturas da região, tanto à beira mar, com quiosques e barracas, quanto nos diversos 

bares e restaurantes em seu entorno. O bairro que abriga a praia tem boa estrutura e 

diversas casas de temporada para aluguel ou pousadas. 

A praia tem um calçadão com ciclovia inspirado nas praias cariocas, ideal para a prática de 

caminhada, corrida e ciclismo. O calçadão tem ainda uma praça bem arborizada, onde 

artesãos expõem seu trabalho e um monumento emblemático em homenagem a John 

Lennon, integrante da banda inglesa The Beatles. 

Os visitantes podem também aproveitar uma das diversas opções de atividades na praia: 

aluguel de caiaques, de pranchas de surf e de stand up, passeios de escuna e ski-banana, 

além de redes para prática de vôlei e futevôlei. 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-melhores-praias-como-chegar-e-muito-mais-1.352095


 

 
 

Os jovens, durante os meses da temporada e finais de semana, costumam fazer da praia 

seu ponto de encontro por conta da efervescência da vida noturna do local. 

História da Praia Martim de Sá  

A Revista da Cidade, na edição 20 de 2010, conta um pouco da história da Praia Martim 

de Sá, que até o ano de 1946, a faixa da praia se estendia do Camaroeiro até a praia do 

Capricórnio.  

A praia era conhecida como Fazenda dos Padres e o nome ‘Martim de Sá’ surgiu na 

década de 50. Poucas pessoas viviam na região.  

Uma das lendas é que moradores perguntavam onde encontrar o seu Martinho do Sal. Um 

senhorzinho que vendia sal no lado norte da praia.  
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Caraguatatuba abre 202 vagas de emprego a partir desta terça (16) 

Interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o 

currículo 

 

Nesta terça-feira (16), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba, no 

Litoral Norte de São Paulo, receberá currículos para 202 vagas nas obras do Contorno da 

Tamoios. 

De acordo com a prefeitura, as oportunidades são nas áreas de Motorista de caminhão 

basculante (53), Ajudante de produção (46), Armador (26), Carpinteiro (26), Pedreiro (12), 

Motorista de caminhão betoneira (10), Auxiliar de usina de asfalto (10), Sinaleiro de 

Guindaste (6), Operador de carregadeira (3), Operador de usinas (3), Greidista (2), 

Operador de rolo compressor (2), Ferramenteiro (1), Motorista de carreta (1) e Operador de 

empilhadeira (1). 

As vagas ficarão disponíveis até sexta-feira (19). Os interessados devem comparecer ao 

PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está 

localizado na rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-

5211. 

Cronograma da obra 

O trecho Caraguatatuba sentido Ubatuba, primeira parte do empreendimento, passará por 

novas intervenções de complementação de obra de arte e pavimentação. Este ponto 

encontra-se 80% concluído. O prazo para conclusão total é o primeiro trimestre de 2022. 

Já o segundo trecho, entre Caraguatatuba e São Sebastião, hoje com 60% de execução, 

receberá obras de construção de acessos ao Porto de São Sebastião. A entrega está 

prevista para o fim de 2023. Para acelerar o ritmo, as obras dos dois trechos serão 

tocadas em 17 frentes de trabalho simultâneas. 

O novo cronograma foi definido após negociação da Secretaria de Logística e Transporte, 

da Secretaria de Governo e da Agência Reguladora de Transportes (ARTESP) com a 

Concessionária Tamoios, que já executa serviços de duplicação no trecho em serra da 

Rodovia dos Tamoios, a serem finalizados em fevereiro de 2022. 
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Fiscalização por câmera em semáforos começa a funcionar neste 

sábado em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, informa que a fiscalização por câmeras nos semáforos da cidade começam a 

operar a partir deste sábado (12). O motorista que avançar o sinal vermelho, passar acima 

da velocidade ou avançar a faixa de pedestre será multado. 

Os equipamentos estão implantados na Avenida Anchieta esquina com a Rua Santa Cruz, e 

na Avenida Frei Pacífico Wagner esquinas com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno e 

com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. Eles já foram aferidos pelo órgão compete. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, esses novos semáforos visam ajudar 

também o pedestre e evitar atropelamentos. 

Com base no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho 

do semáforo ou o de parada obrigatória é considerado infração gravíssima e a penalidade 

é multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Outros radares 

São três tipos de equipamentos implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, 

as chamadas lombadas eletrônicas com marcação de velocidade em visores, 

Controladores Eletrônicos Misto – CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores 

Eletrônicos de Velocidade CEV, os radares tradicionais. 

De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur 

Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia. 

Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner 

com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da 

Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão). 

Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira 

da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof. 

Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista. 

Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador) 

próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam 

pelo trecho. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para 4ª turma da Guarda 

Mirim a partir do dia 16 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, informa que 

a partir da próxima terça-feira (16/11) estarão abertas as inscrições do processo seletivo 

para o ‘Curso de Formação da 4ª Turma da Guarda Mirim’. 

As inscrições serão realizadas a partir do dia 16 de novembro até às 23h30min do dia 26 

de novembro de 2021 através de formulário eletrônico no site oficial da Prefeitura de 

Caraguatatuba no endereço www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O edital de abertura foi publicado na edição n.º 667 do Diário Oficial, do dia 12/11/2021 e 

pode ser acessado no endereço https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 60 vagas, sendo 30 por processo 

seletivo (avaliação de múltipla escolha) e 30 vagas destinadas a adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, inseridos em programas sociais geridos pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, que serão selecionadas pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O prefeito Aguilar Junior comentou sobre a satisfação deste anúncio. “A Guarda Mirim é um 

projeto do qual temos muito orgulho e podermos anunciar a abertura do processo para a 

formação da 4ª turma é mais uma demonstração do quanto estamos empenhados nas 

ações de retomada em Caraguatatuba”, disse. 

Condições para inscrição 

Poderão se inscrever os candidatos que comprovem o limite etário entre 14 anos a 16 

anos e 11 meses no momento da inscrição; brasileiros natos ou os que se enquadrem nas 

prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72; residentes e domiciliados em 

Caraguatatuba por, no mínimo, três anos; devem ser alunos matriculados e frequentando o 

Ensino Fundamental ou o Ensino Médio em unidade da rede pública de ensino ou em 

colégio na condição de bolsista, dentre outros quesitos dispostos no Capítulo II do edital. 

Cinco por cento das vagas existentes serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD). 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf


 

 
 

As vagas serão distribuídas em dois períodos (manhã e tarde), com escolha por parte do 

candidato no momento da inscrição. O curso conta com carga horária de 20 horas 

semanais. 

Principais datas 

Após o período de inscrições, que vai até 26 de novembro de 2021, as listagens ‘Geral’ 

(todos os candidatos) e ‘PcD’ (Pessoa com Deficiência) serão publicadas no dia 8 de 

dezembro de 2021 no site www.caraguatatuba.sp.gov.br e no Quadro de Editais da 

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, na Rua Luiz Passos Junior, nº 50, Centro, 

Caraguatatuba, SP. 

A prova escrita será aplicada no dia 5 de dezembro de 2021 (domingo), das 9h10 às 

12h10, em locais a serem definidos e divulgados posteriormente, mediante ao número 

total de candidatos. 

A lista final dos candidatos aprovados será divulgada na publicação do dia 8 de dezembro 

de 2021, no Diário Oficial do Município, no site www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O projeto 

Regulamentada pelo prefeito Aguilar Junior através do Decreto nº 895, de 18 de junho de 

2018, a Guarda Mirim de Caraguatatuba é um projeto socioeducativo que tem como 

objetivo contribuir com a formação profissional e cidadã dos adolescentes. Desde seu 

início, o projeto já formou 156 jovens e encaminhou 140 para vagas de Jovem Aprendiz, 

em diversos setores das secretarias municipais. 

Durante a formação, os ‘Aspirantes a Guarda Mirim’ recebem uniformes, vale transporte e 

refeições. 
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Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F 

de basquete 

 

Ana Diniz, conhecida como Aninha, atual presidente da Associação de Basquetebol de 

Caraguatatuba (ABASC), acaba de ser convocada para assumir o comando técnico da 

seleção paulista Sub-17F. A ABASC conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

Aninha trabalha com o projeto ABASC Basketball School e já atuou como técnica das 

categorias de base do masculino e feminino de Caraguá, além de ter conquistado 

excelentes resultados à frente da categoria Adulto Feminino do município. 

A convocação foi na última quarta-feira (10/11). Aninha irá comandar a Seleção Paulista 

Sub-17 na Taça Brasil de Basquete entre os dias 6 e 12 de dezembro na cidade de Goiânia 

(GO). 

“Sou muito grata pela família ABASC por tudo que construímos e que ainda vamos 

construir. Sem vocês nada disso aconteceria. Gratidão ao basquete de Caraguatatuba e a 

todos os atletas e comissão técnica que contribuíram e ainda contribuem com meu 

crescimento profissional”, afirmou Aninha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a 

partir da próxima terça-feira (16) 

 

Na próxima terça-feira (16), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de 

Caraguatatuba receberá currículos para 202 vagas para atuação nas obras do Contorno da 

Tamoios. 

As oportunidades são nas áreas de Motorista de caminhão basculante (53), Ajudante de 

produção (46), Armador (26), Carpinteiro (26), Pedreiro (12), Motorista de caminhão 

betoneira (10), Auxiliar de usina de asfalto (10), Sinaleiro de Guindaste (6), Operador de 

carregadeira (3), Operador de usinas (3), Greidista (2), Operador de rolo compressor (2), 

Ferramenteiro (1), Motorista de carreta (1) e Operador de empilhadeira (1). 

As vagas ficarão disponíveis até sexta-feira (19). Os interessados devem comparecer ao 

PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está 

localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-

5211. 
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Caraguatatuba tem duas finalistas no Prêmio Tarsila do Amaral da 

Facesp 

 

Duas mulheres sonhadoras, talentosas e realizadoras, Bruna Guimarães Prior e Regina 

Célia Ribeiro do Nascimento, representam Caraguatatuba no Prêmio Tarsila do Amaral, na 

categoria Empreendedora Revelação 2021. 

Esse prêmio foi instituído pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da 

Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) para homenagear 

as mulheres empreendedoras nas áreas da Cultura e da Arte, destacando valores como 

inovação, gestão e capacidade de transformação social. 

Foi em meio à pandemia da Covid-19, com espetáculos suspensos, que a atriz e contadora 

de histórias Bruna Guimarães criou o projeto Plantadeira de Histórias. Privada das 

encenações e do público, a artista começou a ficar desassossegada e para não ficar 

parada, começou a fazer cursos à distância, promovidos pelo Senac e Sebrae sobre 

Economia Criativa e Empreendedorismo e ampliou os horizontes. Acostumada a contar 

histórias no palco, decidiu contar histórias atrás das câmeras. 

“Aproveitei o “fique em casa”, pesquisei, investiguei e busquei outras alternativas, formas 

e meios para poder ressignificar a minha arte. Fiz dezenas de cursos e capacitações, 

participei de outras dezenas de palestras e congressos, me debrucei sobre pilhas livros e 

textos”, contou Bruna. 

A primeira história nasceu da convivência com o sobrinho Davi Lucas, 6 anos. Por conta da 

pandemia e isolamento ele, um dia, soltou a seguinte frase: “Tia Bruna, tô com medo de 

morrer”. 

“Isso foi um choque pra mim. Uma criança com medo de morrer? Então eu precisava fazer 

alguma coisa. Criei a história do Davi Lucas, um menino danado que deixava todo mundo 

de cabelo em pé para poder responder suas indagações a respeito da vida e da morte. Aí 

falei sobre a morte de uma forma lúdica e criativa, orgânica. Sobre o ciclo natural da vida. 

Joguei no canal do Youtube, uma professora minha do curso de Teatro, em 

Pidamonhangaba, viu, gostou e encomendou que fizesse uma história sobre o filho para 

presenteá-lo. Hoje já tenho quase 40 histórias contadas e interpretadas”, revelou. 



 

 
 

A última empreitada de Bruna tem a ver com o povo e a cultura caiçara. Ao pesquisar 

histórias reais chegou ao mestre do fandango caiçara, Washington Garcez de Jesus 

(Ostinho de Ubatuba). 

“Senti uma vontade imensa de entender sobre a cultura do meu povo e meu território e 

desenvolvemos o projeto Memória Caiçara, conectando os caiçaras de Caraguá e região 

para uma mostra de artesanato, literatura, música, dança, artes visuais e, principalmente, 

um bate papo sobre o que ainda nos resta de tradição cultural e como podemos fortalecer 

e resgatar o que se perdeu. Foram dois lindos encontros, ambos ocorreram em setembro e 

outubro deste ano e a Plantadeira de Histórias conseguiu formar uma rede de apoio, 

unindo setor público, privado e a comunidade caiçara da região”, declarou. 

O outro projeto que também concorre na categoria Empreendedora Revelação é a Editora 

Fonte de Ideias, da multiprofissional Regina Célia Ribeiro do Nascimento. 

Aos 67 anos, com ampla formação em áreas distintas como Administração, Psicologia, Pós-

Graduação em Administração Hoteleira, Psicopedagogia, Psicologia dos Esportes, Gestão 

Social Sustentável e Políticas Públicas, a “jovem senhora” como gosta de se autodefinir, 

disse que depois de passar por tantas experiências profissionais, encontrou sua vocação: 

escrever e publicar livros. 

“Foi um verdadeiro garimpo até descobrir o meu talento, que consiste na soma do 

aprendizado adquirido. Todos se tornaram ponte até chegar aqui. Descobri, finalmente, “o 

que vou ser quando crescer”. Hoje, minha profissão é ser coordenadora editorial e 

proprietária da Editora Fonte de Ideias, de Caraguatatuba, o lugar onde posso manifestar 

meus conhecimentos”, contou. 

A Fonte de Ideias é uma editora independente, que preza por trabalhar com valores 

acessíveis a escritores com qualquer renda e tem como slogan “trazendo sonhos à tona”, 

que traduz a missão de possibilitar aos autores a transformação de seus escritos 

guardados na gaveta, em publicação do livro tão sonhado. 

“Elaboramos os orçamentos de acordo com o que os autores estão dispostos a pagar. Para 

autores de baixa renda, realizamos reuniões com as profissionais para elaboração de 

orçamentos diferenciados. Também auxiliamos na criação e divulgação de arrecadação 

colaborativa de fundos para a publicação, quando o autor assim deseja. Temos uma 

equipe que partilha dos mesmos ideais em relação ao potencial transformador da 

literatura, e ao respeito às pessoas”, ressaltou Regina Célia. 

De acordo com a coordenadora editorial, o foco é a publicação de livros de autores 

genuinamente caiçaras para resgatar e perpetuar a cultura local, rica e diversificada. Mas 

também publica livros de pessoas de outras cidades, sendo o contato entre a equipe e o 

autor, totalmente virtual. 

“Nossa empresa defende os valores de sustentabilidade e consciência ambiental, 

portanto, entendemos que trabalhar com o público caiçara é também contribuir para a 

conservação ambiental e Educação Ambiental, tendo em vista que essa população tem 

suas raízes e cultura intrinsecamente fincadas nos ecossistemas marinhos, na Mata 

Atlântica e no ambiente como um todo, sendo agentes de preservação”, destacou. 



 

 
 

Em dois anos, a editora atingiu a marca de 11 livros lançados e para 2022, a previsão é de 

publicar outras 10 obras. 

A votação está aberta ao público pelo Instagram até a próxima terça-feira (16). Faça parte 

dessa história com um clique. Para votar na Plantadeira de Histórias é só clicar no link 

https://www.instagram.com/p/CWDYx7yLMSF/?utm_medium=copy_link 

Para votar na Editora Fonte de Ideias é só clicar no link 

https://www.instagram.com/p/CWDZgeIrfX2/?utm_medium=copy_link 
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VRM de Caraguatatuba passa para R$ 4,15 a partir de 1º janeiro de 

2022 

 

O Valor de Referência do Município (VRM) passará de R$ 3,74 para R$ 4,15 a partir de 1º 

de janeiro de 2022. O reajuste leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que variou em 

11,07% entre novembro de 2020 e outubro de 2021.  O INPC é pesquisado mensalmente 

observando a inflação, por meio do monitoramento das variações de preços da cesta de 

consumo das populações assalariadas e com baixo rendimento. 

O artigo 299 do Código Tributário do Município prevê a aplicação do INPC para atualização 

monetária anual do VRM.  Dessa forma, a Prefeitura de Caraguatatuba adota o Valor de 

Referência do Município como base para o cálculo tributos, faixas de tributação, multas 

fiscais e administrativas ou outras penalidades, além dos preços de serviços e atividades 

que dependem de autorização de órgãos públicos municipais. 

O Decreto nº 1.553, de 11 de novembro de 2021, com o VRM para o exercício de 2022, foi 

publicado na Edição 667 do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (12/11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf
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Caraguatatuba espera receber cerca de 150 mil turistas no feriado 

prolongado da Proclamação da República 

 

O feriado da Proclamação da República (15/11) deve trazer cerca de 150 mil turistas para 

Caraguatatuba. A rede hoteleira está com mais de 60% de ocupação. Apesar da folga, o 

tempo chuvoso deve permanecer até sábado, mas o sol deve aparecer com algumas 

nuvens no domingo e na segunda-feira. 

Os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 continuam valendo, com 

estabelecimentos comerciais disponibilizando álcool em gel e medição de temperatura. O 

uso de máscara ainda é obrigatório na cidade. 

Se não der praia, há outras opções de passeios que podem ser feitos em Caraguatatuba 

como subidas ao Mirante do Camaroeiro, Morro Santo Antonio, Feira de Artesanato, Parque 

Estadual da Serra do Mar e até mesmo os shoppings. 

Também vale conhecer o Entreposto de Pesca do Camaroeiro, assim como o rancho de 

pesca de Praia da Cocanha, onde é possível comprar mariscos e conhecer a fazenda de 

mexilhões. 
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Coleta Seletiva tem atendimento suspenso no Feriado da 

Proclamação da República (15) 

 

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

Pesca (SMAAP), informa que o serviço da Coleta Seletiva terá o atendimento suspenso 

apenas na segunda-feira (15), no Feriado da Proclamação da República. 

Os três Ecopontos funcionarão normalmente todos os dias do feriado prolongado. No local, 

é possível entregar materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil, 

podas, além de móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de cozinha, resíduos 

eletrônicos, pilhas, lâmpadas, baterias de equipamentos eletrônicos e madeiras. 

Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das 

8h30 às 14h, fechando apenas para o almoço das 12h às 13h. 

A programação completa da Coleta Seletiva pode ser acessada no 

link: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 

Serviço 

Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais 

Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170 – próximo a Praça do ParCão 

Ecoponto Massaguaçu: fica entre as esquinas da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três 
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Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação de leite do evento 

‘Esquenta Caraguá’ 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na tarde desta quinta-feira (11) a doação de 88 

pacotes de leite em pó arrecadados durante o evento ‘Esquenta Caraguá’, no torneio de 

basquete 3×3, realizado nos dias 9 e 10 de outubro. 

A doação será utilizada pelo Fundo Social para atender instituições sociais que atuam com 

público infantil ou para assistir famílias em vulnerabilidade social, em casos emergenciais. 

A entrega foi realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, organizadores 

do evento, junto com a Associação de Basquete de Caraguatatuba (Abasc). 

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de 

alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis. Lembrando que 

as peças devem estar em bom estado de conservação. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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Mais de 300 mil protocolos já foram criados pela Central 156 em 

Caraguatatuba 

 

Balanço divulgado até o mês de outubro pela Central de Relacionamento 156 mostra que 

301.891 protocolos de atendimento já foram gerados e aponta que 86% foram concluídos. 

De todos os protocolos criados, 82,9% pertencem à Secretaria de Saúde, representando 

250.324 da demanda de solicitações de pedidos e agendamentos da vacina contra Covid-

19. 

Além disso, 118.837 downloads do aplicativo foram realizados desde a implantação do 

sistema em 2019. O atendimento também pode ser feito por telefone de segunda a sexta-

feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 9h às 15h. 

O sistema foi criado para viabilizar a comunicação entre a população e a Prefeitura de 

Caraguatatuba, com fornecimento de informações e encaminhamentos de solicitações de 

serviços, sugestões e reclamações aos setores responsáveis. 

É importante que a população priorize abertura de registros ou cadastros pelo aplicativo ou 

pelo portal. O processo online é mais ágil e prático, com atendimento 24h, todos os dias da 

semana. 

Como acessar 

Pelo site é possível acessar no endereço: 156.caraguatatuba.sp.gov.br e seguir as 

orientações ou baixar o aplicativo “Caraguatatuba 156”, disponível para celulares Android 

e IOS, onde poderá acompanhar todo o andamento do protocolo na palma da mão, sem 

sair de casa; e pelo telefone 156. 
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Tato Aguilar confirma emenda parlamentar de R$ 250 mil para 

compra de ambulância para Caraguatatuba 

 

O presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar (PSD), conquistou uma emenda 

parlamentar, de autoria do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD), no valor de R$ 250 mil 

para a aquisição de uma ambulância zero quilômetro. 

Tato Aguilar, que se reuniu com o deputado federal em Brasília, disse que o veículo novo 

deverá reforçar o atendimento da Secretaria de Saúde da cidade. “O deputado federal 

Marco Bertaiolli é um amigo e tem olhado muito por nossa Caraguatatuba. Agora, com 

mais esta emenda parlamentar conseguiremos melhorar ainda mais o atendimento de 

nossa saúde pública”, disse Tato Aguilar. 

Saúde tem sido uma das minhas principais bandeiras e também do deputado Marco 

Bertaiolli. “Fico muito feliz em poder contribuir mais uma vez com a cidade de 

Caraguatatuba. Estamos aqui à disposição para colaborar com tudo o que for de melhorias 

para a cidade”, frisou o deputado federal. 
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Casal de idosos morre atropelado em Caraguatatuba 

 

Casal de idosos morre atropelado em Caraguatatuba. O acidente, de acordo com o Corpo 

de Bombeiros, aconteceu por volta de 22h30, desta sexta-feira (13/11), na avenida da 

Praia, no bairro Camaroeiro. 

A guarnição chegou ao local e atendeu três vítimas: o casal de idosos, de 67 e 76 anos, e 

um motociclista. 

O casal era de São Paulo estava a passeio em Caraguatatuba e foi socorrido para a Santa 

Casa, Stella Maris, e não resistiu aos ferimentos. Eles tiveram traumatismo craniano e 

outros ferimentos, que causaram a morte. 

O motociclista teve fratura e escoriações e passaria por cirurgia neste sábado. 

Os corpos do casal seriam traslados também hoje para capital paulista depois de serem 

liberados pelo Instituto Médico Legal. 
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Homem é morto enquanto estava sentado em calçada de 

Caraguatatuba 

 

Homem é morto enquanto estava sentado em calçada de Caraguatatuba. O crime 

aconteceu nesta segunda-feira (15/11), pelo bairro Rio Claro. 

O jovem, de 23 anos, foi alvo de disparos vindo de um carro que passou atirando, 

enquanto ele estava na calçada do bairro Caraguatatuba. 

O caso foi registrado pela polícia que investiga a autoria do crime. Ninguém havia sido 

preso. 
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UPAS atendem mais de 900 pessoas por dia em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba fez o atendimento de 900 pessoas nas Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs), entre os meses de outubro e novembro. 

O levantamento foi elaborado pela Secretaria de Saúde que apurou os dados das três 

unidades (Sul, Central e Norte), entre os dias 27 de outubro e 10 de novembro. 

De acordo com o balanço do período, a soma do número de atendimentos das três 

unidades ultrapassou os 13 mil. Isso significa que foram atendidas, em média, entorno de 

900 pessoas por dia. Entretanto, o que impressiona é a comparação entre o total de 

atendimentos de síndrome respiratória, ou Covid-19, que é de 2.742, contra 10.867 

atendimentos das demais patologias, representando cerca de 80%. 

As UPAs estão instaladas nos bairros Perequê-Mirim (Sul), Jardim Primavera (Central) e 

Massaguaçu (Norte). 
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Idosos morrem atropelados por moto em Caraguatatuba 

 

Idosos morrem atropelados por moto em Caraguatatuba. O acidente, de acordo com o 

Corpo de Bombeiros, aconteceu por volta de 22h30, desta sexta-feira (13/11), na avenida 

da Praia, no bairro Camaroeiro. 

A guarnição chegou ao local e atendeu três vítimas: o casal de idosos, de 67 e 76 anos, e 

um motociclista. 

Os idosos eram de São Paulo estava a passeio em Caraguatatuba e foi socorrido para a 

Santa Casa, Stella Maris, e não resistiu aos ferimentos. Eles tiveram traumatismo craniano 

e outros ferimentos, que causaram a morte. 

O motociclista teve fratura e escoriações e passaria por cirurgia neste sábado. 

Os corpos do casal seriam traslados também hoje para capital paulista depois de serem 

liberados pelo Instituto Médico Legal. 
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Fiscalização por câmeras nos semáforos de Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, informa que a fiscalização por câmeras nos semáforos da cidade começaram a 

operar no último sábado (12). O motorista que avançar o sinal vermelho, passar acima da 

velocidade ou avançar a faixa de pedestre será multado. 

Os equipamentos estão implantados na Avenida Anchieta esquina com a Rua Santa Cruz, e 

na Avenida Frei Pacífico Wagner esquinas com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno e 

com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. Eles já foram aferidos pelo órgão compete. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, esses novos semáforos visam ajudar 

também o pedestre e evitar atropelamentos. 

Com base no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho 

do semáforo ou o de parada obrigatória é considerado infração gravíssima e a penalidade 

é multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Outros radares 

São três tipos de equipamentos implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, 

as chamadas lombadas eletrônicas com marcação de velocidade em visores, 

Controladores Eletrônicos Misto – CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores 

Eletrônicos de Velocidade CEV, os radares tradicionais. 

De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur 

Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia. 

Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner 

com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da 

Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão). 

Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira 

da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof. 

Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista. 

Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador) 

próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam 

pelo trecho. 
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Prefeitura abre inscrições para 4ª turma da Guarda Mirim em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba abrirá nesta terça-feira (16) as inscrições do 

processo seletivo para o ‘Curso de Formação da 4ª Turma da Guarda Mirim’. 

As inscrições serão realizadas a partir do dia 16 de novembro até às 23h30min do dia 26 

de novembro de 2021 através de formulário eletrônico no site oficial da Prefeitura de 

Caraguatatuba no endereço www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O edital de abertura foi publicado na edição nº 667 do Diário Oficial, do dia 12/11/2021 e 

pode ser acessado no endereço https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 60 vagas, sendo 30 por processo 

seletivo (avaliação de múltipla escolha) e 30 vagas destinadas a adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, inseridos em programas sociais geridos pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, que serão selecionadas pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O prefeito Aguilar Junior comentou sobre a satisfação deste anúncio. “A Guarda Mirim é um 

projeto do qual temos muito orgulho e podermos anunciar a abertura do processo para a 

formação da 4ª turma é mais uma demonstração do quanto estamos empenhados nas 

ações de retomada em Caraguatatuba”, disse. 

Condições para inscrição 

Poderão se inscrever os candidatos que comprovem o limite etário entre 14 anos a 16 

anos e 11 meses no momento da inscrição; brasileiros natos ou os que se enquadrem nas 

prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72; residentes e domiciliados em 

Caraguatatuba por, no mínimo, três anos; devem ser alunos matriculados e frequentando o 

Ensino Fundamental ou o Ensino Médio em unidade da rede pública de ensino ou em 

colégio na condição de bolsista, dentre outros quesitos dispostos no Capítulo II do edital. 

Cinco por cento das vagas existentes serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD). 

As vagas serão distribuídas em dois períodos (manhã e tarde), com escolha por parte do 

candidato no momento da inscrição. O curso conta com carga horária de 20 horas 

semanais. 

Principais datas 



 

 
 

Após o período de inscrições, que vai até 26 de novembro de 2021, as listagens ‘Geral’ 

(todos os candidatos) e ‘PcD’ (Pessoa com Deficiência) serão publicadas no dia 8 de 

dezembro de 2021 no site www.caraguatatuba.sp.gov.br e no Quadro de Editais da 

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, na Rua Luiz Passos Junior, nº 50, Centro, 

Caraguatatuba, SP. 

A prova escrita será aplicada no dia 5 de dezembro de 2021 (domingo), das 9h10 às 

12h10, em locais a serem definidos e divulgados posteriormente, mediante ao número 

total de candidatos. 

A lista final dos candidatos aprovados será divulgada na publicação do dia 8 de dezembro 

de 2021, no Diário Oficial do Município, no site www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O projeto 

Regulamentada pelo prefeito Aguilar Junior através do Decreto nº 895, de 18 de junho de 

2018, a Guarda Mirim de Caraguatatuba é um projeto socioeducativo que tem como 

objetivo contribuir com a formação profissional e cidadã dos adolescentes. Desde seu 

início, o projeto já formou 156 jovens e encaminhou 140 para vagas de Jovem Aprendiz, 

em diversos setores das secretarias municipais. 

Durante a formação, os ‘Aspirantes a Guarda Mirim’ recebem uniformes, vale transporte e 

refeições. 
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Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F 

de basquete 

 

Ana Diniz, conhecida como Aninha, atual presidente da Associação de Basquetebol de 

Caraguatatuba (ABASC), foi convocada para assumir o comando técnico da seleção 

paulista Sub-17F. A ABASC conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação. 

Aninha trabalha com o projeto ABASC Basketball School e já atuou como técnica das 

categorias de base do masculino e feminino de Caraguá, além de ter conquistado 

excelentes resultados à frente da categoria Adulto Feminino do município. 

A convocação foi na última quarta-feira (10/11). Aninha irá comandar a Seleção Paulista 

Sub-17 na Taça Brasil de Basquete entre os dias 6 e 12 de dezembro na cidade de Goiânia 

(GO). 

“Sou muito grata pela família ABASC por tudo que construímos e que ainda vamos 

construir. Sem vocês nada disso aconteceria. Gratidão ao basquete de Caraguatatuba e a 

todos os atletas e comissão técnica que contribuíram e ainda contribuem com meu 

crescimento profissional”, afirmou Aninha. 
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PAT de Caraguatatuba tem 396 vagas de emprego para esta terça-

feira (16) 

 

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

oportunidades de emprego nesta terça-feira (16) para 396 vagas. Entre elas, 202 vagas 

são destinadas às obras do contorno da Tamoios, disponíveis até sexta-feira (19). 

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

candidato acesse o link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-

disponiveis para conferir os critérios e as vagas disponíveis. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/
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Inscrições Para ‘Desafio Ciclístico Poço Da Anta’ Vão De 24 A 26 De 

Novembro 

 

Está na hora de ajeitar as bicicletas e fazer parte do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’, no 

dia 28 de novembro (domingo). As inscrições começam no próximo dia 24 (quarta-feira) e 

seguem até o dia 26 de novembro (sexta-feira). O evento é uma realização da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

O Desafio Ciclístico Poço da Anta terá, ao todo, dois circuitos com ambas largadas 

ocorrendo próximo ao 1° Distrito Policial do bairro Porto Novo (ao lado da Unidade Básica 

de Saúde). A largada está marcada para as 7h. 

O primeiro circuito é de 9 km, saindo do 1º DP até o Centro de Detenção Provisória (CDP). 

O segundo, de 15 km, vai até a ponte da cachoeira do bairro Poço da Anta, ponto turístico 

rural de Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, dará aos 

participantes total apoio durante a prova. Os circuitos terão estações de hidratação e 

frutas. 

Inscrições 

Os interessados em, participar do Desafio Ciclístico devem se inscrever nas datas 

divulgadas no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG), das 9h até às 16h, apresentar 

a ficha de inscrição junto com um pacote de Leite em Pó e um de Café. Só será formalizada 

a inscrição com a entrega da ficha junto com os dois produtos. 

Os alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e serão 

revertidos em doações. Será permitida inscrições de pessoas acima de 12 anos. 

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de novembro 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

Largada: 7h, próximo ao 1º Distrito Policial do Porto Novo 

Endereço: Avenida José Herculano, 6590 – Porto Novo, Caraguatatuba 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/inscricao-1.pdf


 

 
 

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 9h até às 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Fundo Social Prorroga Inscrições Para Curso De Modelagem De 

Roupas Plus Size Até Sexta-Feira (12) 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba prorrogou as inscrições para o curso de Modelagem de 

Roupas – Moda Plus Size, até sexta-feira (12), 14h. A qualificação é ofertada, 

gratuitamente, em parceria com o Sebrae e ministrada pelo Senai. 

São 28 vagas e as aulas serão realizadas de 16 de novembro a 15 de dezembro, com 

carga horária de 80 horas, na Unidade Móvel do Senai instalada no Centro da cidade. É 

necessário ter conhecimento em corte e costura. 

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos com a utilização de 

diferentes métodos, estratégias e técnicas tendo em vista a aquisição de capacidades 

técnicas, sociais, organizativas, metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo 

formativo e necessários para o desempenho profissional. 

O Fundo Social destaca que o curso é destinado ao aperfeiçoamento de costureiras que 

desejam se especializar nesta área e melhor atender ao público Plus Size. 

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

16h30 e somente na sexta-feira, até às 14h. Os interessados devem ter mais de 18 anos 

de idade e levar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência. 

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também constará que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e caso o Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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Caraguatatuba Espera Receber Cerca De 150 Mil Turistas No Feriado 

Prolongado Da Proclamação Da República 

 

O feriado da Proclamação da República (15/11) deve trazer cerca de 150 mil turistas para 

Caraguatatuba. A rede hoteleira está com mais de 60% de ocupação. Apesar da folga, o 

tempo chuvoso deve permanecer até sábado, mas o sol deve aparecer com algumas 

nuvens no domingo e na segunda-feira. 

Os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 continuam valendo, com 

estabelecimentos comerciais disponibilizando álcool em gel e medição de temperatura. O 

uso de máscara ainda é obrigatório na cidade. 

Se não der praia, há outras opções de passeios que podem ser feitos em Caraguatatuba 

como subidas ao Mirante do Camaroeiro, Morro Santo Antonio, Feira de Artesanato, Parque 

Estadual da Serra do Mar e até mesmo os shoppings. 

Também vale conhecer o Entreposto de Pesca do Camaroeiro, assim como o rancho de 

pesca de Praia da Cocanha, onde é possível comprar mariscos e conhecer a fazenda de 

mexilhões. 
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VRM De Caraguatatuba Passa Para R$ 4,15 A Partir De 1º Janeiro De 

2022 

 

O Valor de Referência do Município (VRM) passará de R$ 3,74 para R$ 4,15 a partir de 1º 

de janeiro de 2022. O reajuste leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que variou em 

11,07% entre novembro de 2020 e outubro de 2021.  O INPC é pesquisado mensalmente 

observando a inflação, por meio do monitoramento das variações de preços da cesta de 

consumo das populações assalariadas e com baixo rendimento. 

O artigo 299 do Código Tributário do Município prevê a aplicação do INPC para atualização 

monetária anual do VRM.  Dessa forma, a Prefeitura de Caraguatatuba adota o Valor de 

Referência do Município como base para o cálculo tributos, faixas de tributação, multas 

fiscais e administrativas ou outras penalidades, além dos preços de serviços e atividades 

que dependem de autorização de órgãos públicos municipais. 

O Decreto nº 1.553, de 11 de novembro de 2021, com o VRM para o exercício de 2022, foi 

publicado na Edição 667 do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (12/11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf
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Caraguatatuba Tem Duas Finalistas No Prêmio Tarsila Do Amaral Da 

Facesp 

 

Duas mulheres sonhadoras, talentosas e realizadoras, Bruna Guimarães Prior e Regina 

Célia Ribeiro do Nascimento, representam Caraguatatuba no Prêmio Tarsila do Amaral, na 

categoria Empreendedora Revelação 2021. 

Esse prêmio foi instituído pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da 

Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) para homenagear 

as mulheres empreendedoras nas áreas da Cultura e da Arte, destacando valores como 

inovação, gestão e capacidade de transformação social. 

Foi em meio à pandemia da Covid-19, com espetáculos suspensos, que a atriz e contadora 

de histórias Bruna Guimarães criou o projeto Plantadeira de Histórias. Privada das 

encenações e do público, a artista começou a ficar desassossegada e para não ficar 

parada, começou a fazer cursos à distância, promovidos pelo Senac e Sebrae sobre 

Economia Criativa e Empreendedorismo e ampliou os horizontes. Acostumada a contar 

histórias no palco, decidiu contar histórias atrás das câmeras. 

“Aproveitei o “fique em casa”, pesquisei, investiguei e busquei outras alternativas, formas 

e meios para poder ressignificar a minha arte. Fiz dezenas de cursos e capacitações, 

participei de outras dezenas de palestras e congressos, me debrucei sobre pilhas livros e 

textos”, contou Bruna. 

A primeira história nasceu da convivência com o sobrinho Davi Lucas, 6 anos. Por conta da 

pandemia e isolamento ele, um dia, soltou a seguinte frase: “Tia Bruna, tô com medo de 

morrer”. 

“Isso foi um choque pra mim. Uma criança com medo de morrer? Então eu precisava fazer 

alguma coisa. Criei a história do Davi Lucas, um menino danado que deixava todo mundo 

de cabelo em pé para poder responder suas indagações a respeito da vida e da morte. Aí 

falei sobre a morte de uma forma lúdica e criativa, orgânica. Sobre o ciclo natural da vida. 

Joguei no canal do Youtube, uma professora minha do curso de Teatro, em 

Pidamonhangaba, viu, gostou e encomendou que fizesse uma história sobre o filho para 

presenteá-lo. Hoje já tenho quase 40 histórias contadas e interpretadas”, revelou. 



 

 
 

A última empreitada de Bruna tem a ver com o povo e a cultura caiçara. Ao pesquisar 

histórias reais chegou ao mestre do fandango caiçara, Washington Garcez de Jesus 

(Ostinho de Ubatuba). 

“Senti uma vontade imensa de entender sobre a cultura do meu povo e meu território e 

desenvolvemos o projeto Memória Caiçara, conectando os caiçaras de Caraguá e região 

para uma mostra de artesanato, literatura, música, dança, artes visuais e, principalmente, 

um bate papo sobre o que ainda nos resta de tradição cultural e como podemos fortalecer 

e resgatar o que se perdeu. Foram dois lindos encontros, ambos ocorreram em setembro e 

outubro deste ano e a Plantadeira de Histórias conseguiu formar uma rede de apoio, 

unindo setor público, privado e a comunidade caiçara da região”, declarou. 

O outro projeto que também concorre na categoria Empreendedora Revelação é a Editora 

Fonte de Ideias, da multiprofissional Regina Célia Ribeiro do Nascimento. 

Aos 67 anos, com ampla formação em áreas distintas como Administração, Psicologia, Pós-

Graduação em Administração Hoteleira, Psicopedagogia, Psicologia dos Esportes, Gestão 

Social Sustentável e Políticas Públicas, a “jovem senhora” como gosta de se autodefinir, 

disse que depois de passar por tantas experiências profissionais, encontrou sua vocação: 

escrever e publicar livros. 

“Foi um verdadeiro garimpo até descobrir o meu talento, que consiste na soma do 

aprendizado adquirido. Todos se tornaram ponte até chegar aqui. Descobri, finalmente, “o 

que vou ser quando crescer”. Hoje, minha profissão é ser coordenadora editorial e 

proprietária da Editora Fonte de Ideias, de Caraguatatuba, o lugar onde posso manifestar 

meus conhecimentos”, contou. 

A Fonte de Ideias é uma editora independente, que preza por trabalhar com valores 

acessíveis a escritores com qualquer renda e tem como slogan “trazendo sonhos à tona”, 

que traduz a missão de possibilitar aos autores a transformação de seus escritos 

guardados na gaveta, em publicação do livro tão sonhado. 

“Elaboramos os orçamentos de acordo com o que os autores estão dispostos a pagar. Para 

autores de baixa renda, realizamos reuniões com as profissionais para elaboração de 

orçamentos diferenciados. Também auxiliamos na criação e divulgação de arrecadação 

colaborativa de fundos para a publicação, quando o autor assim deseja. Temos uma 

equipe que partilha dos mesmos ideais em relação ao potencial transformador da 

literatura, e ao respeito às pessoas”, ressaltou Regina Célia. 

De acordo com a coordenadora editorial, o foco é a publicação de livros de autores 

genuinamente caiçaras para resgatar e perpetuar a cultura local, rica e diversificada. Mas 

também publica livros de pessoas de outras cidades, sendo o contato entre a equipe e o 

autor, totalmente virtual. 

“Nossa empresa defende os valores de sustentabilidade e consciência ambiental, 

portanto, entendemos que trabalhar com o público caiçara é também contribuir para a 

conservação ambiental e Educação Ambiental, tendo em vista que essa população tem 

suas raízes e cultura intrinsecamente fincadas nos ecossistemas marinhos, na Mata 

Atlântica e no ambiente como um todo, sendo agentes de preservação”, destacou. 



 

 
 

Em dois anos, a editora atingiu a marca de 11 livros lançados e para 2022, a previsão é de 

publicar outras 10 obras. 

A votação está aberta ao público pelo Instagram até a próxima terça-feira (16). Faça parte 

dessa história com um clique. Para votar na Plantadeira de Histórias é só clicar no link 

https://www.instagram.com/p/CWDYx7yLMSF/?utm_medium=copy_link 

Para votar na Editora Fonte de Ideias é só clicar no link 

https://www.instagram.com/p/CWDZgeIrfX2/?utm_medium=copy_link 
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Coleta Seletiva Tem Atendimento Suspenso No Feriado Da 

Proclamação Da República (15) 

 

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

Pesca (SMAAP), informa que o serviço da Coleta Seletiva terá o atendimento suspenso 

apenas na segunda-feira (15), no Feriado da Proclamação da República. 

Os três Ecopontos funcionarão normalmente todos os dias do feriado prolongado. No local, 

é possível entregar materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil, 

podas, além de móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de cozinha, resíduos 

eletrônicos, pilhas, lâmpadas, baterias de equipamentos eletrônicos e madeiras. 

Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das 

8h30 às 14h, fechando apenas para o almoço das 12h às 13h. 

A programação completa da Coleta Seletiva pode ser acessada no 

link: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 

Serviço 

Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais 

Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170 – próximo a Praça do ParCão 

Ecoponto Massaguaçu: fica entre as esquinas da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três 
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Fundo Social De Caraguatatuba Recebe Doação De Leite Do Evento 

‘Esquenta Caraguá’ 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na tarde desta quinta-feira (11) a doação de 88 

pacotes de leite em pó arrecadados durante o evento ‘Esquenta Caraguá’, no torneio de 

basquete 3×3, realizado nos dias 9 e 10 de outubro. 

A doação será utilizada pelo Fundo Social para atender instituições sociais que atuam com 

público infantil ou para assistir famílias em vulnerabilidade social, em casos emergenciais. 

A entrega foi realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, organizadores 

do evento, junto com a Associação de Basquete de Caraguatatuba (Abasc). 

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de 

alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis. Lembrando que 

as peças devem estar em bom estado de conservação. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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Caraguatatuba Abre 202 Vagas Para Obras Do Contorno Da Tamoios A 

Partir Da Próxima Terça-Feira (16) 

 

Na próxima terça-feira (16), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de 

Caraguatatuba receberá currículos para 202 vagas para atuação nas obras do Contorno da 

Tamoios. 

As oportunidades são nas áreas de Motorista de caminhão basculante (53), Ajudante de 

produção (46), Armador (26), Carpinteiro (26), Pedreiro (12), Motorista de caminhão 

betoneira (10), Auxiliar de usina de asfalto (10), Sinaleiro de Guindaste (6), Operador de 

carregadeira (3), Operador de usinas (3), Greidista (2), Operador de rolo compressor (2), 

Ferramenteiro (1), Motorista de carreta (1) e Operador de empilhadeira (1). 

As vagas ficarão disponíveis até sexta-feira (19). Os interessados devem comparecer ao 

PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está 

localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-

5211. 
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Técnica De Caraguatatuba É Convocada Para Seleção Paulista Sub-

17F De Basquete 

 

Ana Diniz, conhecida como Aninha, atual presidente da Associação de Basquetebol de 

Caraguatatuba (ABASC), acaba de ser convocada para assumir o comando técnico da 

seleção paulista Sub-17F. A ABASC conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

Aninha trabalha com o projeto ABASC Basketball School e já atuou como técnica das 

categorias de base do masculino e feminino de Caraguá, além de ter conquistado 

excelentes resultados à frente da categoria Adulto Feminino do município. 

A convocação foi na última quarta-feira (10/11). Aninha irá comandar a Seleção Paulista 

Sub-17 na Taça Brasil de Basquete entre os dias 6 e 12 de dezembro na cidade de Goiânia 

(GO). 

“Sou muito grata pela família ABASC por tudo que construímos e que ainda vamos 

construir. Sem vocês nada disso aconteceria. Gratidão ao basquete de Caraguatatuba e a 

todos os atletas e comissão técnica que contribuíram e ainda contribuem com meu 

crescimento profissional”, afirmou Aninha. 
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Mais De 300 Mil Protocolos Já Foram Criados Pela Central 156 Em 

Caraguatatuba 

 

Balanço divulgado até o mês de outubro pela Central de Relacionamento 156 mostra que 

301.891 protocolos de atendimento já foram gerados e aponta que 86% foram concluídos. 

De todos os protocolos criados, 82,9% pertencem à Secretaria de Saúde, representando 

250.324 da demanda de solicitações de pedidos e agendamentos da vacina contra Covid-

19. 

Além disso, 118.837 downloads do aplicativo foram realizados desde a implantação do 

sistema em 2019. O atendimento também pode ser feito por telefone de segunda a sexta-

feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 9h às 15h. 

O sistema foi criado para viabilizar a comunicação entre a população e a Prefeitura de 

Caraguatatuba, com fornecimento de informações e encaminhamentos de solicitações de 

serviços, sugestões e reclamações aos setores responsáveis. 

É importante que a população priorize abertura de registros ou cadastros pelo aplicativo ou 

pelo portal. O processo online é mais ágil e prático, com atendimento 24h, todos os dias da 

semana. 

Como acessar 

Pelo site é possível acessar no endereço: 156.caraguatatuba.sp.gov.br e seguir as 

orientações ou baixar o aplicativo “Caraguatatuba 156”, disponível para celulares Android 

e IOS, onde poderá acompanhar todo o andamento do protocolo na palma da mão, sem 

sair de casa; e pelo telefone 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Rodovia Dos Tamoios Deve Receber 127 Mil Veículos Durante O 

Feriadão Da República 

 

A Concessionária Tamoios realizará a partir desta sexta-feira (12/11) a operação especial 

para o Feriado de Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro. A Operação 

Descida será montada no trecho de serra, liberando 2 pistas sentido litoral e 1 pista 

sentido São José dos Campos visando garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao 

litoral norte. Para atender ao movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à 

sua configuração normal com 2 pistas sentido São José dos Campos e 1 pista sentido 

litoral. 

A expectativa é de que cerca de 127 mil veículos trafeguem pela rodovia entre os dias 12 e 

15 de novembro. 

Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição dos 

usuários e, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o acréscimo de demanda por 

serviços. 

Nos pedágios, a Operação Papa Filas também poderá ser acionada a fim de otimizar o 

atendimento nas cabines manuais em caso de alto volume de tráfego. 

OBRAS 

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

poderão ser retomadas a partir das 13h de terça-feira (16), condicionadas ao fluxo de 

tráfego na região. 

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE CARGA 

Sentido Litoral: sexta-feira (12) das 16h à 0h, sábado (13) das 08h às 12h e segunda (15) 

das 8h às 12h 

Sentido S. J. Campos: das 13h de sexta-feira (12) às 17h de sábado (13), domingo (14) 

das 15h às 23h e segunda (15) das 15h às 23h 

O calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no 

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

HORÁRIOS DE PICO 

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


 

 
 

Início do feriado (fluxo de veículos sentido Litoral): 

Sexta-feira (12/11) – das 14h às 22h 

Sábado (13/11) – das 06h às 14h 

Retorno do feriado (fluxo de veículos sentido Vale do Paraíba): 

Segunda-feira (15/11) – das 12h às 22h 

Terça-feira (16/11) – das 06h às 14h 
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Fiscalização Por Câmera Em Semáforos Começa A Funcionar Neste 

Sábado Em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, informa que a fiscalização por câmeras nos semáforos da cidade começam a 

operar a partir deste sábado (12/11). O motorista que avançar o sinal vermelho, passar 

acima da velocidade ou avançar a faixa de pedestre será multado. 

Os equipamentos estão implantados na Avenida Anchieta esquina com a Rua Santa Cruz, e 

na Avenida Frei Pacífico Wagner esquinas com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno e 

com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. Eles já foram aferidos pelo órgão compete. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, esses novos semáforos visam ajudar 

também o pedestre e evitar atropelamentos. 

Com base no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho 

do semáforo ou o de parada obrigatória é considerado infração gravíssima e a penalidade 

é multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Outros radares 

São três tipos de equipamentos implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, 

as chamadas lombadas eletrônicas com marcação de velocidade em visores, 

Controladores Eletrônicos Misto – CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores 

Eletrônicos de Velocidade CEV, os radares tradicionais. 

De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur 

Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Abre Inscrições Para 4ª Turma Da 

Guarda Mirim A Partir Do Dia 16 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, informa que 

a partir da próxima terça-feira (16/11) estarão abertas as inscrições do processo seletivo 

para o ‘Curso de Formação da 4ª Turma da Guarda Mirim’. 

As inscrições serão realizadas a partir do dia 16 de novembro até às 23h30min do dia 26 

de novembro de 2021 através de formulário eletrônico no site oficial da Prefeitura de 

Caraguatatuba no endereço www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O edital de abertura foi publicado na edição n.º 667 do Diário Oficial, do dia 12/11/2021 e 

pode ser acessado no endereço https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 60 vagas, sendo 30 por processo 

seletivo (avaliação de múltipla escolha) e 30 vagas destinadas a adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, inseridos em programas sociais geridos pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, que serão selecionadas pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O prefeito Aguilar Junior comentou sobre a satisfação deste anúncio. “A Guarda Mirim é um 

projeto do qual temos muito orgulho e podermos anunciar a abertura do processo para a 

formação da 4ª turma é mais uma demonstração do quanto estamos empenhados nas 

ações de retomada em Caraguatatuba”, disse. 

Condições para inscrição 

Poderão se inscrever os candidatos que comprovem o limite etário entre 14 anos a 16 

anos e 11 meses no momento da inscrição; brasileiros natos ou os que se enquadrem nas 

prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72; residentes e domiciliados em 

Caraguatatuba por, no mínimo, três anos; devem ser alunos matriculados e frequentando o 

Ensino Fundamental ou o Ensino Médio em unidade da rede pública de ensino ou em 

colégio na condição de bolsista, dentre outros quesitos dispostos no Capítulo II do edital. 

Cinco por cento das vagas existentes serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD). 

As vagas serão distribuídas em dois períodos (manhã e tarde), com escolha por parte do 

candidato no momento da inscrição. O curso conta com carga horária de 20 horas 

semanais. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf


 

 
 

Principais datas 

Após o período de inscrições, que vai até 26 de novembro de 2021, as listagens ‘Geral’ 

(todos os candidatos) e ‘PcD’ (Pessoa com Deficiência) serão publicadas no dia 8 de 

dezembro de 2021 no site www.caraguatatuba.sp.gov.br e no Quadro de Editais da 

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, na Rua Luiz Passos Junior, nº 50, Centro, 

Caraguatatuba, SP. 

A prova escrita será aplicada no dia 5 de dezembro de 2021 (domingo), das 9h10 às 

12h10, em locais a serem definidos e divulgados posteriormente, mediante ao número 

total de candidatos. 

A lista final dos candidatos aprovados será divulgada na publicação do dia 8 de dezembro 

de 2021, no Diário Oficial do Município, no site www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O projeto 

Regulamentada pelo prefeito Aguilar Junior através do Decreto nº 895, de 18 de junho de 

2018, a Guarda Mirim de Caraguatatuba é um projeto socioeducativo que tem como 

objetivo contribuir com a formação profissional e cidadã dos adolescentes. Desde seu 

início, o projeto já formou 156 jovens e encaminhou 140 para vagas de Jovem Aprendiz, 

em diversos setores das secretarias municipais. 

Durante a formação, os ‘Aspirantes a Guarda Mirim’ recebem uniformes, vale transporte e 

refeições. 
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http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Secretaria De Turismo Divulga Cervejarias E Comércios Participantes 

Do Beer Festival 2021 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou na terça-feira o 

nome das cervejarias e comércios que vão poder trabalhar nos estandes dentro do 

Caraguá Beer Festival 2021. O evento será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro 

na Praça da Cultura (Avenida da Praia, no Centro). 

No estande disponibilizado para as cervejarias de Caraguatatuba, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), estão Cervejaria Mangona, Pigatto´s 

Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

A edição conta ainda com participantes de São José dos Campos, Jacareí, São Sebastião, 

Sapucaí-Mirim e Botucatu. Com os trucks beers estarão presentes representantes de São 

José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e Jundiaí. 

A Praça de Alimentação vem com os vencedores do Caraguá A Gosto 2021, como Kintal do 

Marquinho, Gamboa, Prosa e Poesia, Resenha´s, Rei Burgers, Kadu Lacnhes e Bistrô Zen, 

além de delícias como espetinhos, churros, enrolados de sorvete, sucos, pipocas e doces. 

Transporte regulamentado 

Lembrando que quem quiser participar do Beer Festival e não se preocupar em dirigir, a 

Prefeitura de Caraguatatuba deixou pontos de táxi na porta do evento e na Praça Diógenes 

Ribeiro de Lima. Transporte por aplicativos regulamentados também podem embarcar e 

desembarcar passageiro no local. 

O prefeito Aguilar Junior destaca a importância do evento que visa contribuir com a 

retomada econômica, já que é direcionado a uma demanda cada vez mais crescente e 

consolidada e faz parte do Calendário Oficial de Eventos com expressiva adesão e 

crescimento. 
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Chegada De Papai Noel Atrai Várias Crianças Em Shopping De 

Caraguatatuba 

 

Novembro é o mês que antecede o Natal e marca o florescimento anual do clima natalino. 

Uma coisa característica da época é a chegada do Papai Noel, um momento especial para 

todos que gostam de apreciar a data da maneira mais tradicional. Pensando nisso,  um 

shopping de Caraguatatuba organizou a programação da chegada do bom velhinho e das 

demais atrações neste sábado (13/11).  Acompanhe a matéria em vídeo. 
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Mais De 300 Mil Protocolos Já Foram Criados Pela Central 156 Em 

Caraguatatuba 

 

Balanço divulgado até o mês de outubro pela Central de Relacionamento 156 mostra que 

301.891 protocolos de atendimento já foram gerados e aponta que 86% foram concluídos. 

De todos os protocolos criados, 82,9% pertencem à Secretaria de Saúde, representando 

250.324 da demanda de solicitações de pedidos e agendamentos da vacina contra Covid-

19. 

Além disso, 118.837 downloads do aplicativo foram realizados desde a implantação do 

sistema em 2019. O atendimento também pode ser feito por telefone de segunda a sexta-

feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 9h às 15h. 

O sistema foi criado para viabilizar a comunicação entre a população e a Prefeitura de 

Caraguatatuba, com fornecimento de informações e encaminhamentos de solicitações de 

serviços, sugestões e reclamações aos setores responsáveis. 

É importante que a população priorize abertura de registros ou cadastros pelo aplicativo ou 

pelo portal. O processo online é mais ágil e prático, com atendimento 24h, todos os dias da 

semana. 

Como acessar 

Pelo site é possível acessar no endereço: 156.caraguatatuba.sp.gov.br e seguir as 

orientações ou baixar o aplicativo “Caraguatatuba 156”, disponível para celulares Android 

e IOS, onde poderá acompanhar todo o andamento do protocolo na palma da mão, sem 

sair de casa; e pelo telefone 156. 
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Fundo Social De Caraguatatuba Recebe Doação De Leite Do Evento 

‘Esquenta Caraguá’ 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na semama passsada a doação de 88 pacotes 

de leite em pó arrecadados durante o evento ‘Esquenta Caraguá’, no torneio de basquete 

3×3, realizado nos dias 9 e 10 de outubro. 

A doação será utilizada pelo Fundo Social para atender instituições sociais que atuam com 

público infantil ou para assistir famílias em vulnerabilidade social, em casos emergenciais. 

A entrega foi realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, organizadores 

do evento, junto com a Associação de Basquete de Caraguatatuba (Abasc). 

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de 

alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis. Lembrando que 

as peças devem estar em bom estado de conservação. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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UPAs de Caraguatatuba atendem mais de 900 pessoas por dia em 15 dias 

 

A Secretaria de Saúde divulgou um balanço do número de atendimentos realizadas pelas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Sul, Central e Norte – de Caraguatatuba. 

As UPAs estão instaladas nos bairros Perequê-Mirim (Sul), Jardim Primavera (Central) e 

Massaguaçu (Norte). 

De acordo com o balanço, entre os dias 27 de outubro e 10 de novembro, a soma do 

número de atendimentos das três unidades ultrapassou os 13 mil. Isso significa que foram 

atendidas, em média, entorno de 900 pessoas por dia. 

O número real de atendimentos chega a 13.609. Entretanto, o que impressiona é a 

comparação entre o total de atendimentos de síndrome respiratória, ou Covid-19, que é de 

2.742, contra 10.867 atendimentos das demais patologias, representando cerca de 80%. 

Caraguatatuba consegue atender a população de forma humanizada e adequada por conta 

de sua estrutura hospitalar. 

UPA Central – possui 80 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. 

UPA Sul – possui 19 leitos, sendo 12 adultos, três pediátricos, três de 

emergência/urgência e um para isolamento. 

UPA Massaguaçu – possui seis leitos, sendo quatro adultos e dois para 

emergência/urgência. 
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Caraguatatuba espera receber cerca de 150 mil turistas no feriado 

prolongado da Proclamação da República 

 

O feriado da Proclamação da República (15/11) deve trazer cerca de 150 mil turistas para 

Caraguatatuba. A rede hoteleira está com mais de 60% de ocupação. Apesar da folga, o 

tempo chuvoso deve permanecer até sábado, mas o sol deve aparecer com algumas 

nuvens no domingo e na segunda-feira. 

Os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 continuam valendo, com 

estabelecimentos comerciais disponibilizando álcool em gel e medição de temperatura. O 

uso de máscara ainda é obrigatório na cidade. 

Se não der praia, há outras opções de passeios que podem ser feitos em Caraguatatuba 

como subidas ao Mirante do Camaroeiro, Morro Santo Antonio, Feira de Artesanato, Parque 

Estadual da Serra do Mar e até mesmo os shoppings. 

Também vale conhecer o Entreposto de Pesca do Camaroeiro, assim como o rancho de 

pesca de Praia da Cocanha, onde é possível comprar mariscos e conhecer a fazenda de 

mexilhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

VRM de Caraguatatuba passa para R$ 4,15 a partir de 1º janeiro de 2022 

 

O Valor de Referência do Município (VRM) passará de R$ 3,74 para R$ 4,15 a partir de 1º 

de janeiro de 2022. O reajuste leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que variou em 

11,07% entre novembro de 2020 e outubro de 2021.  O INPC é pesquisado mensalmente 

observando a inflação, por meio do monitoramento das variações de preços da cesta de 

consumo das populações assalariadas e com baixo rendimento. 

O artigo 299 do Código Tributário do Município prevê a aplicação do INPC para atualização 

monetária anual do VRM.  Dessa forma, a Prefeitura de Caraguatatuba adota o Valor de 

Referência do Município como base para o cálculo tributos, faixas de tributação, multas 

fiscais e administrativas ou outras penalidades, além dos preços de serviços e atividades 

que dependem de autorização de órgãos públicos municipais. 

O Decreto nº 1.553, de 11 de novembro de 2021, com o VRM para o exercício de 2022, foi 

publicado na Edição 667 do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (12/11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf
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Caraguatatuba tem duas finalistas no Prêmio Tarsila do Amaral da Facesp 

 

Duas mulheres sonhadoras, talentosas e realizadoras, Bruna Guimarães Prior e Regina 

Célia Ribeiro do Nascimento, representam Caraguatatuba no Prêmio Tarsila do Amaral, na 

categoria Empreendedora Revelação 2021. 

Esse prêmio foi instituído pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da 

Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) para homenagear 

as mulheres empreendedoras nas áreas da Cultura e da Arte, destacando valores como 

inovação, gestão e capacidade de transformação social. 
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Coleta Seletiva tem atendimento suspenso no Feriado da Proclamação da 

República (15) 

 

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

Pesca (SMAAP), informa que o serviço da Coleta Seletiva terá o atendimento suspenso 

apenas na segunda-feira (15), no Feriado da Proclamação da República. 

Os três Ecopontos funcionarão normalmente todos os dias do feriado prolongado. No local, 

é possível entregar materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil, 

podas, além de móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de cozinha, resíduos 

eletrônicos, pilhas, lâmpadas, baterias de equipamentos eletrônicos e madeiras. 

Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das 

8h30 às 14h, fechando apenas para o almoço das 12h às 13h. 

A programação completa da Coleta Seletiva pode ser acessada no 

link: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 

Serviço 

Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais 

Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170 – próximo a Praça do ParCão 

Ecoponto Massaguaçu: fica entre as esquinas da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três 
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Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação de leite do evento ‘Esquenta 

Caraguá’ 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na tarde desta quinta-feira (11) a doação de 88 

pacotes de leite em pó arrecadados durante o evento ‘Esquenta Caraguá’, no torneio de 

basquete 3×3, realizado nos dias 9 e 10 de outubro. 

A doação será utilizada pelo Fundo Social para atender instituições sociais que atuam com 

público infantil ou para assistir famílias em vulnerabilidade social, em casos emergenciais. 

A entrega foi realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, organizadores 

do evento, junto com a Associação de Basquete de Caraguatatuba (Abasc). 

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de 

alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis. Lembrando que 

as peças devem estar em bom estado de conservação. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a partir 

da próxima terça-feira (16) 

 

Na próxima terça-feira (16), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de 

Caraguatatuba receberá currículos para 202 vagas para atuação nas obras do Contorno da 

Tamoios. 

As oportunidades são nas áreas de Motorista de caminhão basculante (53), Ajudante de 

produção (46), Armador (26), Carpinteiro (26), Pedreiro (12), Motorista de caminhão 

betoneira (10), Auxiliar de usina de asfalto (10), Sinaleiro de Guindaste (6), Operador de 

carregadeira (3), Operador de usinas (3), Greidista (2), Operador de rolo compressor (2), 

Ferramenteiro (1), Motorista de carreta (1) e Operador de empilhadeira (1). 

As vagas ficarão disponíveis até sexta-feira (19). Os interessados devem comparecer ao 

PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está 

localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-

5211. 
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Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F de 

basquete 

 

Ana Diniz, conhecida como Aninha, atual presidente da Associação de Basquetebol de 

Caraguatatuba (ABASC), acaba de ser convocada para assumir o comando técnico da 

seleção paulista Sub-17F. A ABASC conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

Aninha trabalha com o projeto ABASC Basketball School e já atuou como técnica das 

categorias de base do masculino e feminino de Caraguá, além de ter conquistado 

excelentes resultados à frente da categoria Adulto Feminino do município. 

A convocação foi na última quarta-feira (10/11). Aninha irá comandar a Seleção Paulista 

Sub-17 na Taça Brasil de Basquete entre os dias 6 e 12 de dezembro na cidade de Goiânia 

(GO). 

“Sou muito grata pela família ABASC por tudo que construímos e que ainda vamos 

construir. Sem vocês nada disso aconteceria. Gratidão ao basquete de Caraguatatuba e a 

todos os atletas e comissão técnica que contribuíram e ainda contribuem com meu 

crescimento profissional”, afirmou Aninha. 
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Mais de 300 mil protocolos já foram criados pela Central 156 em 

Caraguatatuba 

 

Balanço divulgado até o mês de outubro pela Central de Relacionamento 156 mostra que 

301.891 protocolos de atendimento já foram gerados e aponta que 86% foram concluídos. 

De todos os protocolos criados, 82,9% pertencem à Secretaria de Saúde, representando 

250.324 da demanda de solicitações de pedidos e agendamentos da vacina contra Covid-

19. 

Além disso, 118.837 downloads do aplicativo foram realizados desde a implantação do 

sistema em 2019. O atendimento também pode ser feito por telefone de segunda a sexta-

feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 9h às 15h. 

O sistema foi criado para viabilizar a comunicação entre a população e a Prefeitura de 

Caraguatatuba, com fornecimento de informações e encaminhamentos de solicitações de 

serviços, sugestões e reclamações aos setores responsáveis. 

É importante que a população priorize abertura de registros ou cadastros pelo aplicativo ou 

pelo portal. O processo online é mais ágil e prático, com atendimento 24h, todos os dias da 

semana. 

Como acessar 

Pelo site é possível acessar no endereço: 156.caraguatatuba.sp.gov.br e seguir as 

orientações ou baixar o aplicativo “Caraguatatuba 156”, disponível para celulares Android 

e IOS, onde poderá acompanhar todo o andamento do protocolo na palma da mão, sem 

sair de casa; e pelo telefone 156. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para 4ª turma da Guarda Mirim 

a partir do dia 16 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, informa que 

a partir da próxima terça-feira (16/11) estarão abertas as inscrições do processo seletivo 

para o ‘Curso de Formação da 4ª Turma da Guarda Mirim’. 

As inscrições serão realizadas a partir do dia 16 de novembro até às 23h30min do dia 26 

de novembro de 2021 através de formulário eletrônico no site oficial da Prefeitura de 

Caraguatatuba no endereço www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O edital de abertura foi publicado na edição n.º 667 do Diário Oficial, do dia 12/11/2021 e 

pode ser acessado no endereço https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 60 vagas, sendo 30 por processo 

seletivo (avaliação de múltipla escolha) e 30 vagas destinadas a adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, inseridos em programas sociais geridos pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, que serão selecionadas pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O prefeito Aguilar Junior comentou sobre a satisfação deste anúncio. “A Guarda Mirim é um 

projeto do qual temos muito orgulho e podermos anunciar a abertura do processo para a 

formação da 4ª turma é mais uma demonstração do quanto estamos empenhados nas 

ações de retomada em Caraguatatuba”, disse. 

Condições para inscrição 

Poderão se inscrever os candidatos que comprovem o limite etário entre 14 anos a 16 

anos e 11 meses no momento da inscrição; brasileiros natos ou os que se enquadrem nas 

prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72; residentes e domiciliados em 

Caraguatatuba por, no mínimo, três anos; devem ser alunos matriculados e frequentando o 

Ensino Fundamental ou o Ensino Médio em unidade da rede pública de ensino ou em 

colégio na condição de bolsista, dentre outros quesitos dispostos no Capítulo II do edital. 

Cinco por cento das vagas existentes serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD). 

As vagas serão distribuídas em dois períodos (manhã e tarde), com escolha por parte do 

candidato no momento da inscrição. O curso conta com carga horária de 20 horas 

semanais. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf


 

 
 

Principais datas 

Após o período de inscrições, que vai até 26 de novembro de 2021, as listagens ‘Geral’ 

(todos os candidatos) e ‘PcD’ (Pessoa com Deficiência) serão publicadas no dia 8 de 

dezembro de 2021 no site www.caraguatatuba.sp.gov.br e no Quadro de Editais da 

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, na Rua Luiz Passos Junior, nº 50, Centro, 

Caraguatatuba, SP. 

A prova escrita será aplicada no dia 5 de dezembro de 2021 (domingo), das 9h10 às 

12h10, em locais a serem definidos e divulgados posteriormente, mediante ao número 

total de candidatos. 

A lista final dos candidatos aprovados será divulgada na publicação do dia 8 de dezembro 

de 2021, no Diário Oficial do Município, no site www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O projeto 

Regulamentada pelo prefeito Aguilar Junior através do Decreto nº 895, de 18 de junho de 

2018, a Guarda Mirim de Caraguatatuba é um projeto socioeducativo que tem como 

objetivo contribuir com a formação profissional e cidadã dos adolescentes. Desde seu 

início, o projeto já formou 156 jovens e encaminhou 140 para vagas de Jovem Aprendiz, 

em diversos setores das secretarias municipais. 

Durante a formação, os ‘Aspirantes a Guarda Mirim’ recebem uniformes, vale transporte e 

refeições. 
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Fiscalização por câmera em semáforos começa a funcionar neste sábado 

em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, informa que a fiscalização por câmeras nos semáforos da cidade começam a 

operar a partir deste sábado (12). O motorista que avançar o sinal vermelho, passar acima 

da velocidade ou avançar a faixa de pedestre será multado. 

Os equipamentos estão implantados na Avenida Anchieta esquina com a Rua Santa Cruz, e 

na Avenida Frei Pacífico Wagner esquinas com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno e 

com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. Eles já foram aferidos pelo órgão compete. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, esses novos semáforos visam ajudar 

também o pedestre e evitar atropelamentos. 

Com base no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho 

do semáforo ou o de parada obrigatória é considerado infração gravíssima e a penalidade 

é multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Outros radares 

São três tipos de equipamentos implantados: Redutores Eletrônicos de Velocidade – REV, 

as chamadas lombadas eletrônicas com marcação de velocidade em visores, 

Controladores Eletrônicos Misto – CEM, radares de avanço semafórico; e os Controladores 

Eletrônicos de Velocidade CEV, os radares tradicionais. 

De acordo com a Semop, as lombadas eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur 

Costa Filho (Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia. 

Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner 

com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da 

Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão). 

Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira 

da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof. 

Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista. 

Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador) 

próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam 

pelo trecho. 
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Casal de Idosos morrem após Serem Atropelados por motociclista em 

Caraguatatuba 

 

Um casal de idosos, de 67 e 76 anos de idade de São Paulo morreram após serem 

atropelados na Avenida da Praia na noite desta sexta-feira (12/11), em Caraguatatuba. A 

idosa não resistiu e morreu quando era socorrido por uma equipe do Samu já o idoso 

morreu pouco depois de dar entrada na Santa Casa Stella Maris. O motociclista também 

ficou ferido e vai passar por cirurgia na manhã deste sábado (13). 

De acordo com informações, o casal de turistas foi atropelado quando atravessavam a 

Avenida da Praia, por um motociclista. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram 

mobilizados para atender a ocorrência. O motoboy foi socorrido para a Santa Casa Stella 

Maris com suspeita de fratura juntamente com o esposo da vítima que tinha fortes dores 

pelo corpo. Segundo IML (Instituto Médico Legal) o casal de idosos morreram decorrente a 

traumatismo craniano. 

Uma equipe da Polícia Cientifica e Polícia Civil estiveram no local e agora à causa do 

acidente será apurada. Os corpos foram levados para  (Instituto Médico Legal) IML da 

cidade e deve ser liberado ainda hoje para serem levados para São Paulo onde casal mora. 

Na delegacia a ocorrência foi registrada como sendo acidente de trânsito com vítima fatal. 
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Teatro Mario Covas traz a peça ‘Elogio da Loucura’, com Leona Cavalli, no 

sábado (13) 

 

Um tUm texto clássico de 1509, ‘O Elogio da Loucura’, do teólogo e filósofo humanista 

Erasmo de Rotterdam, que ganhou versão atual para o teatro pelas mãos da escritora e 

novelista Thelma Guedes, chega ao Teatro Mario Covas, neste sábado (13), às 19h, de 

forma gratuita, com a atriz Leona Cavalli. 

A peça faz parte da programação do 14º Litoral EnCena Online – Mostra Estadual de Teatro 

de Rua, Teatro de Bonecos, Circo e Dança de Caraguatatuba que será realizado de 12 a 15 

de novembro pelas plataformas digitais da FUNDACC- https://www.facebook.com/Fundacc 

O texto original é uma sátira à sociedade dos séculos XV e XVI, retratando a hipocrisia dos 

donos do poder e a perda dos valores da vida. Em sua versão para o teatro, a autora 

mantém o discurso sobre a loucura sob a ótica da obra, que acaba sendo um reflexo das 

sociedades da época. 

O diretor do monólogo, Eduardo Figueiredo, propõe uma reflexão sobre o nosso tempo, que 

guarda tantas semelhanças com aquele retratado há 500 anos. 

Elogio da Loucura não é somente uma sátira que leva o público a se divertir com a 

descrição de atitudes comportamentais dos dirigentes políticos e religiosos, mas é uma 

crítica mordaz e feroz, além de um grito de alerta sobre a falsidade das pessoas, sobre a 

insensibilidade dos detentores do poder, sobre atitudes antiéticas e imorais, tudo isso para 

imenso deleite da Loucura, que toma conta do mundo, como senhora absoluta de tudo e 

todos. 

Serviço 

Espetáculo Elogio da Loucura com Leona Cavalli 

Dia: 13/11 

Horário: 19h 

Ingresso: Gratuito – retirar 1 hora antes do início do espetáculo 

Local: Teatro Mario Covas 

Endereço: Avenida Goiás, 187 Indaiá. 
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Ônibus De Turismo Tomba No Trecho De Serra Da Oswaldo Cruz E Deixa 5 

Mortos E 61 Feridos Em Ubatuba 

 

A Polícia Rodovia Estadual atendeu a um acidente de um ônibus de turismo que tombou na 

Rodovia Oswaldo Cruz, no Horto, na altura do KM 75, por volta 05h50 da manhã deste 

sábado em Ubatuba. 

De acordo com informações apuradas, a Central de Regulação do SAMU LN, que fica em 

São Sebastião, gerenciou junto ao SAMU de Taubaté e ao GRAU, o envio de todos os 

recursos para apoio. 

Desde o início da manhã, as equipes do Samu de Ubatuba, Taubaté, São Luiz do 

Paraitinga, Corpo de Bombeiros, polícias Militar, equipe do Águia, Polícia Rodoviária e DER 

estão no local, promovendo o resgate das vítimas.  Ainda segundo informações, cinco 

pessoas morreram no acidente e outras 61 deram entrada na Santa Casa da cidade. 
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PAT de Caraguatatuba tem 396 vagas de emprego para esta terça-feira (16) 

 

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

oportunidades de emprego nesta terça-feira (16) para 396 vagas. Entre elas, 202 vagas 

são destinadas às obras do contorno da Tamoios, disponíveis até sexta-feira (19). 

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 Cozinha, 

Ajudante de Cozinha Freelancer, Ajudante de Governança, Ajudante de Instalação, 

Ajudante de Motorista de Caminhão, Ajudante de Usina/Produção, Armador, Atendente de 

Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Funileiro, Auxiliar de Limpeza e Conservação (Marina), Auxiliar de Loja, Auxiliar 

de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais em Chácara, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Balconista, Balconista de Padaria, Barman, Carpinteiro, 

Chefe de Manutenção em Supermercados, Corretor de Imóveis, Cozinheira (o), Cozinheira 

de Quiosque, Educador Social, Eletricista de Autos, Empregada Doméstica, Encanador, 

Estagiário de Administração, Faxineira, Ferramenteiro, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, 

Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Greidista, Lavador de Autos, Líder de 

Cozinha, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Veiculos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, Motoboy, 

Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão Basculante, Motorista de Caminhão 

Betoneira, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais 

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

Operador de caixa, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Rolo, Operador de Usina de 

Concreto, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, 

Recepcionista Folguista, Representante Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Técnico em 

Radiadores, Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor de colchões, Vendedor de 

Máquina de Cartão, Vendedor Externo e Vendedor Projetista de Vidros Temperados. 

 

 

 

https://tinyurl.com/2y9d9asm
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Caraguatatuba vence confrontos na Liga Paulista de Basquete 

 

O final de semana em Caraguatatuba foi recheado de emoção para os fãs de basquete. O 

município recebeu as rodadas da Liga Paulista de Basquete, no Centro Esportivo Ubaldo 

Gonçalves (Cemug). 

No sábado (13), abrindo o final de semana de confrontos, os atletas Sub-15 masculino da 

Associação de Basquetebol de Caraguatatuba (ABASC), com o apoio da Prefeitura de 

Caraguatatuba, enfrentaram a equipe de Osasco. Apesar da grande partida, a equipe dona 

da casa foi superada pelo placar de 46 x 33. 

Em seguida, foi a vez dos meninos do Sub-16 masculino da ABASC enfrentar também a 

equipe da cidade de Osaco. Em um jogo disputado, Caraguatatuba venceu a partida por 56 

a 55. 

Já no domingo, ainda na quadra do Cemug, o Sub-15 de Caraguatatuba enfrentou o 

município de São Caetano. Após um confronto equilibrado, com direito a prorrogação, 

Caraguá saiu vitoriosa pelo placar de 58 a 54. 

A participação das equipes da Associação de Basquetebol de Caraguatatuba (ABASC) na 

Liga Paulista de Basquete, conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, através da 

Secretaria de Esportes e Recreação. 
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Nadadores de Caraguatatuba quebram recordes na Maratona Aquática 14 

Bis 

 

Os nadadores de Caraguatatuba participaram neste sábado (13) das provas da Maratona 

Aquática 14 Bis, na cidade de Bertioga. Os competidores do município dominaram o 

campeonato, com a quebra de dois recordes, conquistas de três primeiros lugares e um 

segundo lugar. 

A Maratona Aquática 14 Bis tem aproximadamente 14 km e é realizada todo ano no mês 

de novembro, em comemoração à Semana de Asa da Aeronáutica. A largada é feita na 

cidade de Bertioga, com a chegada em Guarujá, após os competidores nadarem pelo Largo 

do Candinho. 

Ao todo, quatro atletas de Caraguatatuba foram destaque da competição. Henrique 

Figueirinha se consagrou Campeão Geral Masculino, terminando a prova em 4 horas e dois 

minutos, batendo o recorde da competição. 

Também batendo recorde, mas na categoria Geral Feminina, Rafaela Monilly foi a primeira 

colocada, realizando a prova em 4 horas e 32 minutos. A segunda colocação da Geral 

Feminina ficou com a nadadora Natalia Vitória, também de Caraguatatuba. Por fim, Giovani 

Ramos Bonisenha foi campeão da categoria ‘até 18 anos’, realizando a prova em 4 horas e 

25 minutos. 

Confira a classificação geral dos nadadores: 

– Henrique Figueirinha – Campeão Geral Masculino, batendo o recorde da prova com 4 

horas e dois minutos; 

– Rafaela Monilly – Campeã Geral Feminina, batendo o recorde da prova com 4 horas e 32 

minutos; 

– Natália Vitória Lobo – Vice-campeã Geral Feminina; 

– Giovani Ramos Bonisenha – Campeão Geral até 18 anos; 
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Campeonato ‘Camaroeiro’ de Futevôlei reúne duplas de todo Estado e 

Caraguá é campeã 

 

No domingo (14) as areias da quadra do Mangue esquentaram com o Campeonato 

‘Camaroeiro’ de Futevôlei. A competição foi organizada pelos professores Edno ‘Linguinha’ 

e Juliana. O campeonato foi disputado em duas categorias, sendo elas misto e masculino 

livre, com Caraguatatuba se consagrando campeã em ambas. 

O evento contou com a participação de 24 duplas de diversas cidades do estado como Ilha 

Bela, Ubatuba, São José, São Paulo, Campinas e Caraguá. 

Confira os pódios de cada Categoria: 

Masculino 

1° Lugar: Biel e Durval (Caraguá) 

2° Lugar: Felipe e Ferrugem (Ilha Bela) 

3° Lugar: Thiago e Taquaral (Caraguá/Ubatuba) 

4° Lugar: Coxa e Erik (Caraguá) 

Misto 

1° Lugar: Biel e Sabrina (Caraguá/Campinas) 

2° Lugar: Taquaral e Sara (Ubatuba) 

3° Lugar: Coxa e Raiane (Caraguá/São José) 

4° Lugar: Gaúcho e Gisele (São José) 
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UBSs realizam caminhada e roda de conversa em alusão ao ‘Novembro 

Azul’; confira ações desta semana 

 

Em alusão ao ‘Novembro Azul’, funcionários e profissionais (enfermagem e administrativo) 

da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porto Novo, na região sul, percorreram quatro 

quilômetros, na última sexta-feira (12), para destacar e promover a importância os 

cuidados com a saúde do homem. 

O movimento contou com cerca de 20 participantes que saíram da unidade em direção à 

Praça de Eventos, localizada no bairro. Eles passaram pela Avenida José Herculano, 

Avenida Cristóvão de Barros e Avenida Geraldo Nogueira da Silva (Avenida da Praia). 

Na praça, a equipe da UBS aferiu a pressão de homens que passavam próximos ao local. 

Além disso, homens acima de 40 anos receberam a guia de encaminhamento para a 

realização do antígeno prostático específico PSA – exame que auxilia na prevenção do 

câncer de próstata. A unidade realiza um mutirão de PSA no dia 26 de novembro. 

No mesmo dia, uma roda de conversa foi realizada pela UBS José Maurício Borges 

(Perequê-Mirim), também na região sul. O encontro foi voltado aos interesses da saúde do 

homem. Pacientes também foram encaminhados para a realização do PSA. 

As ações da rede de Atenção Básica à Saúde continuam ao longo desta semana. Confira: 

– Dia 16 

UBS Tinga: Ação para conscientização do ‘Novembro Azul’ | Durante todo o dia. 

– Dia 17 

UBS Tinga: Palestra, verificação de pressão arterial e solicitação de exames (EE Colônia 

dos Pescadores) | às 14h. 

UBS Jaraguazinho: Porta aberta para a realização de testes rápidos para identificação de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) | das 8h às 11h e das 13h às 15h. 

UBS Casa Branca: Palestra sobre ISTs para alunos da EMEF Professor Luis Silvar do Prado 

| às 10h. 

– Dia 18 

UBS Tinga: Palestra para adolescentes/alunos da EMEF Maria Moraes de Oliveira | às 9h. 

UBS Tinga: Roda de Conversa na Capela Nossa Senhora Aparecida | às 14h. 



 

 
 

– Dia 19 

UBS José Maurício Borges: Palestra sobre câncer de próstata | às 14h. 

Para ter acesso a cronograma completo, com as atividades de todas as 11 unidades de 

saúde, clique aqui. 

Não perca a oportunidade de participar das ações. Compareça à UBS mais próxima de sua 

residência. Cuide da sua saúde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/aqui.pdf
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Inscrições para Empreenda Caraguatatuba 2021 vão até amanhã 

 

O Empreenda Caraguatatuba 2021, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, 

acontece entre os dias 2 e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, no centro. Os empresários 

e comerciantes tem até esta quarta-feira (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 grande impulso 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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Urbanismo Itinerante chega ao bairro Rio do Ouro com ações de saúde e da 

Sabesp 

 

O bairro do Rio do Ouro recebe o projeto Urbanismo Itinerante nesta quarta-feira (17), na 

Rua Barão de Jacareí nº 122, no campinho do Rio do Ouro, das 9h às 14h. Além de dar 

orientações em relação à planta popular, aprovação de plantas em geral, regularização 

fundiária, de construção e de edilícia, haverá também a participação da Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Sabesp e do Banco de Alimentos. 

Os servidores da Saúde farão aferição de pressão arterial e medição de glicemia, enquanto 

a Sabesp irá tirar dúvidas sobre contas de água. Os servidores do Social darão orientações 

sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e uma nutricionista do Banco de Alimentos oferecerá 

orientação aos munícipes. 

É importante destacar que os agentes públicos seguirão todos os protocolos sanitários de 

cuidados contra a Covid-19, com uso de máscaras de proteção facial e distanciamento, 

além do uso de álcool em gel. As pessoas que forem tirar dúvidas também devem usar 

máscaras de proteção facial. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, ressalta que o objetivo do prefeito Aguilar 

Junior é levar a prefeitura aos moradores para facilitar e agilizar os serviços. “Estamos indo 

aos bairros para atender a demanda e trazer mais conforto e comodidade aos munícipes 

que, por muita das vezes, encontram certas dificuldades, por exemplo, para irem até a 

Secretaria de Urbanismo que fica no Sumaré”. 

Serviço: 

Urbanismo Itinerante Rio do Ouro 

Quarta-feira, dia 17 de novembro 

Das 9h às 14h 

Rua Barão de Jacareí nº 122 
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Modelagem de Roupas – 

Moda Plus Size 

 

Sempre atendendo às necessidades do mercado e fomentando novas áreas de geração de 

renda para população, o Fundo Social de Caraguatatuba iniciou nesta terça-feira (16), o 

curso de Modelagem de Roupas – Moda Plus Size, dentro da Unidade Móvel instalada na 

Praça da Cultura, no Centro. 

São 28 alunas que durante um mês aprenderão técnicas de modelagem de corte no papel, 

no tecido e confecção de blusas, saias, vestidos e calças de diferentes tecidos, todos a 

partir do número 46. 

A aluna Ivanil Aparecida Garcia, 61 anos, mora no bairro Sumaré e há dois anos trabalha 

com costura, fazendo consertos de roupas em geral. Quando soube do curso viu a 

oportunidade de agregar mais trabalhos e poder atender melhor as clientes. “É um 

mercado promissor. Eu já tenho uma demanda, mas muitas vezes não tinha habilidades de 

confecção, agora vou poder atender todas da melhor forma possível”, explica. 

O Fundo Social destaca as inscrições já foram encerradas e que o curso foi destinado para 

costureiras com experiências que tinham interesse no aperfeiçoamento para o público Plus 

Size. 
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Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias de 

Caraguatatuba hoje 

 

O trabalho dos guarda-vidas temporários (GVTs) contratados pela Prefeitura de 

Caraguatatuba para atuarem na temporada de verão 2021-2022 começa nesta sexta-feira 

(12) em várias praias do município. 

São 24 profissionais que passaram por treinamento do Grupamento de Bombeiros 

Marítimos (GBMar) e vão reforçar o atendimento neste período quando o movimento nas 

praias fica muito maior. 

Nesta primeira fase, os GVTs serão deslocados para as praias do Aruan, Indaiá, Prainha, 

Martim de Sá, Lagoa Azul, Capricórnio, Massaguaçu, Cocanha e Mococa. Haverá, ainda, 

atuação de nove guarda-vidas por tempo determinado, contratados pelo Estado. 

De acordo com o comandante do GBMar no Litoral Norte, capitão João Batista Rapaci, com 

esses reforços, e mais os guarda-vidas regulares que trabalham na cidade, será possível 

um atendimento melhor nas praias da cidade durante a temporada. O reforço segue até 

março. 

Os contratados pela Prefeitura receberão salário de R$ 1.589,00, além de benefícios como 

vales transporte, alimentação e refeição. 
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Secretaria de Turismo de Caraguatatuba divulga cervejarias e 

comércios participantes do Beer Festival 2021 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou na terça-feira o 

nome das cervejarias e comércios que vão poder trabalhar nos estandes dentro do 

Caraguá Beer Festival 2021. O evento será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro 

na Praça da Cultura (Avenida da Praia, no Centro). 

No estande disponibilizado para as cervejarias de Caraguatatuba, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), estão Cervejaria Mangona, Pigatto´s 

Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

A edição conta ainda com participantes de São José dos Campos, Jacareí, São Sebastião, 

Sapucaí-Mirim e Botucatu. Com os trucks beers estarão presentes representantes de São 

José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e Jundiaí. 

A Praça de Alimentação vem com os vencedores do Caraguá A Gosto 2021, como Kintal do 

Marquinho, Gamboa, Prosa e Poesia, Resenha´s, Rei Burgers, Kadu Lacnhes e Bistrô Zen, 

além de delícias como espetinhos, churros, enrolados de sorvete, sucos, pipocas e doces. 

Transporte regulamentado 

Lembrando que quem quiser participar do Beer Festival e não se preocupar em dirigir, a 

Prefeitura de Caraguatatuba deixou pontos de táxi na porta do evento e na Praça Diógenes 

Ribeiro de Lima. Transporte por aplicativos regulamentados também podem embarcar e 

desembarcar passageiro no local. 

O prefeito Aguilar Junior destaca a importância do evento que visa contribuir com a 

retomada econômica, já que é direcionado a uma demanda cada vez mais crescente e 

consolidada e faz parte do Calendário Oficial de Eventos com expressiva adesão e 

crescimento. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Massagua News 

 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de 

novembro em Caraguá 

 

Está na hora de ajeitar as bicicletas e fazer parte do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’, no 

dia 28 de novembro (domingo). As inscrições começam no próximo dia 24 (quarta-feira) e 

seguem até o dia 26 de novembro (sexta-feira). O evento é uma realização da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

O Desafio Ciclístico Poço da Anta terá, ao todo, dois circuitos com ambas largadas 

ocorrendo próximo ao 1° Distrito Policial do bairro Porto Novo (ao lado da Unidade Básica 

de Saúde). A largada está marcada para as 7h. 

O primeiro circuito é de 9 km, saindo do 1º DP até o Centro de Detenção Provisória (CDP). 

O segundo, de 15 km, vai até a ponte da cachoeira do bairro Poço da Anta, ponto turístico 

rural de Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, dará aos 

participantes total apoio durante a prova. Os circuitos terão estações de hidratação e 

frutas. 

Inscrições 

Os interessados em, participar do Desafio Ciclístico devem se inscrever nas datas 

divulgadas no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG), das 9h até às 16h, apresentar 

a ficha de inscrição junto com um pacote de Leite em Pó e um de Café. Só será formalizada 

a inscrição com a entrega da ficha junto com os dois produtos. 

Os alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e serão 

revertidos em doações. Será permitida inscrições de pessoas acima de 12 anos. 

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de novembro 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

Largada: 7h, próximo ao 1º Distrito Policial do Porto Novo 

Endereço: Avenida José Herculano, 6590 – Porto Novo, Caraguatatuba 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/inscricao-1.pdf


 

 
 

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 9h até às 16h 
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Caraguá tem novas vagas no PAT – 16/11 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece dia 16/11/2021 as seguintes oportunidades de emprego: 

ATUALIZADO ÀS 08h00 

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: DAS 08H ÀS 12H 

Código da 

vaga Ação Ocupação 

Nº 

Vagas 

Nível de 

instrução 

Exige 

experiência 

(em meses) Região Sexo 

5890589 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Acabador de mármore e 

granito 3 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5956606 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Acabador de Mármores e 

Granitos com experiência em 

CTPS 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5964021 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Ajudante de Cozinha com 

experiência na CTPS 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5983217 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Ajudante de Cozinha 

Freelancer 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5963951 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Ajudante de Governança com 

experiência na CTPS 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5901377 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Ajudante de Instalação com 

experiência em marmoraria, 

serralheria e/ou marcenaria e 
3 

Fundamental 

Completo 6 —– M 



 

 
 

disponibilidade para trabalhar 

aos sábados. 

5977189 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Ajudante de Motorista de 

Caminhão com disponibilidade 

para trabalhar aos sábados 7 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5959634 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 17/11 

Ajudante de Usina/Produção – 

Preferencialmente com 

experiência como ajudante na 

área de construção. 

Disponibilidade para trabalhar 

em turnos, inclusive noturno 46 

Fundamental 

Incompleto —– —– — 

5977448 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Armador – Conhecimento de 

corte e dobra de aço e 

concreto. Ter experiência na 

CTPS e disponibilidade para 

trabalhar em turnos, inclusive 

noturno. 26 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5983170 

Comparecer com 

currículo no PAT Atendente de Lanchonete 1 

Médio 

Completo 6 —– F 

5952433 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Cozinha – Possuir 

disponibilidade de horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5913937 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Cozinha em 

Quiosque 2 

Médio 

Completo 6 

Aruan e 

proximidades F 

5924595 

Comparecer com 

currículo no PAT Auxiliar de Encanador 10 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5834587 

Comparecer com 

currículo no PAT Auxiliar de Funileiro 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5834574 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Limpeza e 

Conservação (Marina) 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 



 

 
 

5939825 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Loja com 

experiência em CTPS – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

aos sábados, boa oratória, 

CNH B e disponibilidade para 

trabalhar em São Sebastião e 

Ilhabela 1 

Médio 

Completo 6 —– M 

5983047 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Manutenção 

Predial com experiência em 

CTPS 1 —– 6 —– M 

5759396 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Mecânico com CNH 

B e flexibilidade de horários 1 

Médio 

Completo 6 —– M 

5956707 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Serviços Gerais em 

Chácara – possuir 

disponibilidade de horário, irá 

aparar a grama com a 

roçadeira, alimentar os 

animais, realizar a limpeza do 

local e pequenas 

manutenções. 1 —– 6 —– M 

5959634 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 17/11 

Auxiliar de Usina de Concreto 

– possuir disponibilidade para 

trabalhar em turnos 10 

Fundamental 

Incompleto —– —– — 

5973167 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Balconista – vaga temporária, 

possuir disponibilidade para 

trabalhar aos finais de 

semana e feriados 1 —– —– —– F 

5975676 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Balconista com experiência 

em CTPS – possuir 

disponibilidade de horário e 

para auxiliar na limpeza e 

preparação dos pratos do 

estabelecimento. 1 —– 6 —– — 



 

 
 

5976407 

Comparecer com 

currículo no PAT Balconista de Padaria 1 

Médio 

Incompleto —– 

Martim de Sá 

e 

proximidades — 

5919977 

Comparecer com 

currículo no PAT Barman 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5975229 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Barman – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

finais de semana e feriados 1 Alfabetizado 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5977458 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Carpinteiro – Conhecer corte 

com serra, esquadria e 

montagem de formas. Ter 

experiência na CTPS e 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos, inclusive noturno. 26 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5950156 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Chefe de Manutenção em 

Supermercados com 

experiência em CTPS – possuir 

NR10 e NR35 1 

Médio 

Completo 6 —– M 

5956688 

Comparecer com 

currículo no PAT Corretor de Imóveis 6 

Curso de 

Corretor 

Completo —– — — 

5890680 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Corretor de Imóveis – possuir 

CNH A/B 12 

Médio 

Completo —– —– — 

5983512 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Cozinheira (o) com experiência 

na CTPS e disponibilidade de 

horário 1 

Médio 

Completo 6 

Massaguaçu 

ou 

proximidades — 

5975178 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Cozinheira de Quiosque – 

possuir disponibilidade para 

trabalhar finais de semana e 

feriados 1 Alfabetizada 6 

Tabatinga e 

proximidades F 



 

 
 

5956643 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Educador Social com 

experiência em CTPS – possuir 

CNH A/B, disponibilidade de 

horário e boa relação 

interpessoal 2 

Médio 

Completo 6 —– M 

5975041 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Eletricista de Autos com 

experiência em CTPS – possuir 

especialização em linha 

pesada e CNH em dia 1 —– 6 —– M 

5950356 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Empregada Doméstica com 

experiência em CTPS e carta 

de referência 1 —– 6 —– F 

5924544 

Comparecer com 

currículo no PAT Encanador 16 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5924519 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Estagiário de Administração – 

Cursando Superior em 

Administração 1 

Superior 

Incompleto —– —– — 

5900551 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Faxineira – obrigatório 

experiência em CTPS 1 

Médio 

Completo 6 Centro F 

5977489 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Ferramenteiro – ter 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos, inclusive noturno. 1 

Fundamental 

Incompleto —– —– M 

5964156 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Fisioterapeuta com 

disponibilidade de horário e 

trabalhar aos finais de 

semana e feriados em escala 

5×2 e vendas de pacotes (ter 

expriência em vendas). 

Desejável pós-graduação em 

Dermato-Funcional. 1 

Superior 

Completo em 

Fisioterapia 6 —– F 



 

 
 

5763745 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Funileiro – CNH B e Carta de 

Referência 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5929122 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir condução 

própria, irá trabalhar aos finais 

de semana 1 

Médio 

Completo 6 —– M 

5957234 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir 

disponibilidade de horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

Proximidades M 

5975202 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

finais de semana e feriados 5 Alfabetizado 6 

Tabatinga e 

proximidades M 

5974363 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

na escala 6×1 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5920334 

Comparecer com 

currículo no PAT Gerente de Hotel 3 

Médio 

Completo 6 —– — 

5939787 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Gerente de Loja com 

experiência em CTPS – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

aos sábados, boa oratória e 

disponibilidade para trabalhar 

em São Sebastião e Ilhabela 1 

Superior 

Completo ou 

Cursando 6 —– M 

5920334 

Comparecer com 

currículo no PAT Governanta 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5977534 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Greidista – Ter experiência na 

CTPS e disponibilidade para 

trabalhar em turnos, inclusive 

noturno. 2 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

5913477 

Comparecer com 

currículo no PAT 
Lavador de Autos – Possuir 

conhecimento em lavagem 
1 —– 6 —– M 



 

 
 

completa e lubrificação baixo 

5983132 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Líder de Cozinha – possuir 

disponibilidade de horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5959627 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Lubrificador com experiência 

em CTPS – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos 2 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

5978530 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Marteleteiro – Ter experiência 

na CTPS e disponibilidade 

para trabalhar em turnos, 

inclusive noturno. 2 

Fundamental 

Incompleto —– —– — 

5838613 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Máquinas 

Pesadas (Diesel) – Possuir 

CNH B 1 —– 6 —– M 

5892961 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Veiculos Leves — 

Com experiência na CTPS 1 —– 6 —– M 

5956708 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Veículos Pesados 

(Diesel) com experiência em 

CTPS – possuir conhecimento 

em motores, câmbio, freio em 

caminhões e CNH C/D 2 

Médio 

Completo 6 —– M 

5710259 

Comparecer com 

currículo no PAT Montador de Esquadrias 1 

Médio 

Completo 6 —– M 

5940193 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motoboy – possuir CNH A, 

moto própria e mochila de 

entrega (vagas para manhã e 

noite) 40 —– —– —– — 

5977068 

Comparecer com 

currículo no PAT 
Motorista de Caminhão – CNH 

D ou E com disponibilidade 
14 

Fundamental 

Completo 6 —– M 



 

 
 

para trabalhar aos sábados 

5977601 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Motorista de Caminhão 

Basculante – Ter experiência 

na CTPS, disponibilidade para 

trabalhar em turnos, inclusive 

noturno, CNH D e curso de 

direção defensiva. 53 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5959635 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Motorista de Caminhão 

Betoneira com experiência em 

CTPS – possuir CNH D, direção 

defensiva e disponibilidade 

para trabalhar em turnos 10 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

5977619 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Motorista de Carreta – Ter 

experiência na CTPS, 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos, inclusive noturno, 

CNH E e TCI (curso de 

transporte de cargas 

indivisíveis). 1 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

5975742 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista Entregador – 

possuir CNH D e 

disponibilidade para realizar 

entregas no Litoral Norte de 

SP e Litoral Sul do RJ 1 —– 6 —– — 

5956612 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista Entregador de 

Materiais de Construção – 

possuir CNH D 1 —– 6 —– — 

5950195 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista Entregador de 

Materiais de Construção 

(Caminhão Munck) com 

experiência em CTPS – possuir 

CNH D e saber operar o 

Munck 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5978953 
Comparecer com Operador de caixa com 

1 
Médio 

6 —– F 



 

 
 

currículo no PAT experiênca na CTPS e 

conhecimento em materiais 

de construção 

Completo 

5939806 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Operador de Caixa com 

experiência em CTPS – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

aos sábados, boa oratória, 

conhecimento no pacote 

Office e disponibilidade para 

trabalhar em São Sebastião e 

Ilhabela 1 

Médio 

Completo 6 —– M 

5959632 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Operador de Pá Carregadeira 

com experiência em CTPS – 

possuir CNH C/D, curso de 

operador e disponibilidade 

para trabalhar em turnos 3 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

5977685 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Operador de Rolo – Ter 

experiência na CTPS e 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos, inclusive noturno. 2 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

5959636 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Operador de Usina de 

Concreto com experiência em 

CTPS – possuir disponibilidade 

para trabalhar em turnos 3 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

5974995 

Comparecer com 

currículo no PAT Pedreiro 1 —– 6 

Massaguaçú e 

proximidades M 

5977695 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Pedreiro – Ter experiência na 

CTPS e disponibilidade para 

trabalhar em turnos, inclusive 

noturno. 12 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5763776 
Comparecer com Pintor de Automóveis – CNH B 

1 
Fundamental 

6 —– M 



 

 
 

currículo no PAT e Carta de Referência Completo 

5920871 

Comparecer com 

currículo no PAT Protético Dentário 1 

Curso de 

Protético 6 —– M 

5950171 

Comparecer com 

currículo no PAT Psicólogo na Educação 1 

Superior 

Completo em 

Psicologia 6 —– — 

5983078 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Recepcionista Folguista com 

experiência em CTPS 1 —– 6 —– M 

5890625 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Representante Comercial com 

experiência no ramo 

alimentício – obrigatório 

possuir MEI/ME e Core; 

obrigatório ter experiência na 

função; possuir CNH 2 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5939649 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 19/11 

Sinaleiro de Guindaste com 

experiência em CTPS – 

Possuir disponibilidade para 

trabalhar em turnos e 

conhecimento em Plano de 

Rigger 6 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5974289 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Técnico em Radiadores com 

experiência em CTPS – possuir 

CNH em dia e conhecimento 

em radiadores de linha leve e 

pesada 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5981115 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Trabalhador Agropecuário – 

Irá trabalhar com semeadura, 

plantio de verduras, colheita, 

higienização do local de 

trabalho e adubação. 1 

Fundamental 

Completo —– —– M 

5944196 

Comparecer com 

currículo no PAT Vendedor 1 —– 6 —– — 



 

 
 

5939718 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor – Irá realizar 

vendas, expedições e 

entregas. Possuir CNH em dia 1 

Médio 

Completo 6 —– M 

5925548 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor com experiência em 

vendas, conhecimento em 

materiais de construção e 

CNH A/B 1 

Médio 

Completo 6 Centro / Norte M 

5907413 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor de colchões – 

possuir experiência de vendas 

de colchões com registro em 

CTPS 1 —– 6 —– — 

5973271 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor de Máquina de 

Cartão – vaga temporária, 

possuir disponibilidade para 

trabalhar aos sábados 10 —– —– —– M 

5977317 

Comparecer com 

currículo no PAT Vendedor Externo 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5920868 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor Projetista de Vidros 

Temperados – possuir CNH 1 —— 6 —– — 

PAT  –  Rua Taubaté, 520  –  Sumaré  –  Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis 

específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 

variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou 

ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. 

Telefone de Contato: (12) 3882-5211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral em Pauta 

 

Hoje (13) começa a operar fiscalização por câmeras nos semáforos de 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, informa que a fiscalização por câmeras nos semáforos da cidade começam a 

operar a partir deste sábado (12). O motorista que avançar o sinal vermelho, passar acima 

da velocidade ou avançar a faixa de pedestre será multado. 

Os equipamentos estão implantados na Avenida Anchieta esquina com a Rua Santa Cruz, e 

na Avenida Frei Pacífico Wagner esquinas com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno e 

com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. Eles já foram aferidos pelo órgão compete. 

Com base no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), avançar o sinal vermelho 

do semáforo ou o de parada obrigatória é considerado infração gravíssima e a penalidade 

é multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

As lombadas eletrônicas também serão implantadas na Avenida Dr. Arthur Costa Filho 

(Avenida da Praia), Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia. 

Já o controle de velocidade por meio dos semáforos serão na Avenida Frei Pacífico Wagner 

com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, além da 

Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão). 

Já os radares de velocidade pegam as Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e Geraldo Nogueira 

da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, próximo à Escola Prof. 

Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista. 

Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador) 

próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam 

pelo trecho. 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral em Pauta 

 

Inscrições para 4ª turma da Guarda Mirim em Caraguatatuba estão abertas 

a partir desta terça-feira (16) 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, informa que 

a partir da próxima terça-feira (16/11) estarão abertas as inscrições do processo seletivo 

para o ‘Curso de Formação da 4ª Turma da Guarda Mirim’. 

As inscrições serão realizadas a partir do dia 16 de novembro até às 23h30min do dia 26 

de novembro de 2021 através de formulário eletrônico no site oficial da Prefeitura de 

Caraguatatuba no endereço https://www.guardamirim.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O edital de abertura foi publicado na edição n.º 667 do Diário Oficial, do dia 12/11/2021 e 

pode ser acessado no endereço https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 60 vagas, sendo 30 por processo 

seletivo (avaliação de múltipla escolha) e 30 vagas destinadas a adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, inseridos em programas sociais geridos pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, que serão selecionadas pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O prefeito Aguilar Junior comentou sobre a satisfação deste anúncio. “A Guarda Mirim é um 

projeto do qual temos muito orgulho e podermos anunciar a abertura do processo para a 

formação da 4ª turma é mais uma demonstração do quanto estamos empenhados nas 

ações de retomada em Caraguatatuba”, disse. 

Condições para inscrição 

Poderão se inscrever os candidatos que comprovem o limite etário entre 14 anos a 16 

anos e 11 meses no momento da inscrição; brasileiros natos ou os que se enquadrem nas 

prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72; residentes e domiciliados em 

Caraguatatuba por, no mínimo, três anos; devem ser alunos matriculados e frequentando o 

Ensino Fundamental ou o Ensino Médio em unidade da rede pública de ensino ou em 

colégio na condição de bolsista, dentre outros quesitos dispostos no Capítulo II do edital. 

Cinco por cento das vagas existentes serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD). 

https://www.guardamirim.caraguatatuba.sp.gov.br./
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf


 

 
 

As vagas serão distribuídas em dois períodos (manhã e tarde), com escolha por parte do 

candidato no momento da inscrição. O curso conta com carga horária de 20 horas 

semanais. 

Principais datas 

Após o período de inscrições, que vai até 26 de novembro de 2021, as listagens ‘Geral’ 

(todos os candidatos) e ‘PcD’ (Pessoa com Deficiência) serão publicadas no dia 8 de 

dezembro de 2021 no site www.caraguatatuba.sp.gov.br e no Quadro de Editais da 

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, na Rua Luiz Passos Junior, nº 50, Centro, 

Caraguatatuba, SP. 

A prova escrita será aplicada no dia 5 de dezembro de 2021 (domingo), das 9h10 às 

12h10, em locais a serem definidos e divulgados posteriormente, mediante ao número 

total de candidatos. 

A lista final dos candidatos aprovados será divulgada na publicação do dia 8 de dezembro 

de 2021, no Diário Oficial do Município, no site www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O projeto 

Regulamentada pelo prefeito Aguilar Junior através do Decreto nº 895, de 18 de junho de 

2018, a Guarda Mirim de Caraguatatuba é um projeto socioeducativo que tem como 

objetivo contribuir com a formação profissional e cidadã dos adolescentes. Desde seu 

início, o projeto já formou 156 jovens e encaminhou 140 para vagas de Jovem Aprendiz, 

em diversos setores das secretarias municipais. 

Durante a formação, os ‘Aspirantes a Guarda Mirim’ recebem uniformes, vale transporte e 

refeições. 
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Clipping de Notícias: 12/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: SP Rio+ 

 

Fiscalização por câmeras em semáforos começa a funcionar em 

Caraguatatuba 

Ao todo, serão três tipos de equipamentos implantados 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou que, a partir deste sábado (12), começa a 

fiscalização por câmeras nos semáforos no centro da cidade. 

De acordo com a prefeitura, os equipamentos serão implantados na Avenida Anchieta 

esquina com a Rua Santa Cruz, e na Avenida Frei Pacífico Wagner esquinas com a Rua 

Sebastião Mariano Nepomuceno e com a Rua Osvaldo Cruz. 

Ao todo, serão três tipos de equipamentos implantados: REV (Redutores Eletrônicos de 

Velocidade), as chamadas lombadas eletrônicas com marcação de velocidade em visores; 

CEM (Controladores Eletrônicos Misto), radares de avanço semafórico e os CEV 

(Controladores Eletrônicos de Velocidade), os radares tradicionais. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, as lombadas 

eletrônicas serão implantadas na Avenida Dr. Arthur Costa Filho (Avenida da Praia), 

Avenida Prisciliana de Castilho e Avenida Prestes Maia. 

O controle de velocidade, por meio de semáforos, será instalado na Avenida Frei Pacífico 

Wagner com a Rua Oswaldo Cruz e também com a Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, 

além da Avenida Padre Anchieta com a Rua Santa Cruz (Calçadão). 

Já os radares de velocidade vão ser instalados nas Avenidas Dr. Arthur Costa Filho e 

Geraldo Nogueira da Silva (Avenida da Praia) e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, 

próximo à Escola Prof. Geraldo de Lima, nos dois sentidos da pista. 

Também está prevista a instalação de um Monitor Eletrônico de Trânsito – MET (contador) 

próximo à Casa de Saúde Stela Maris para saber a quantidade de veículos que passam 

pelo trecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: SP Rio+ 

 

PAT de Caraguatatuba abre 202 vagas de emprego destinadas às 

obras dos contornos da Tamoios 

O PAT só aceita o recebimento de currículo presencialmente 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba está oferecendo mais 396 

oportunidades de emprego nesta terça-feira (16). Entre elas, 202 vagas serão destinadas 

às obras dos contornos da Tamoios, disponíveis até sexta-feira (19). 

A prefeitura ressalta, que o PAT só aceita o recebimento de currículo presencialmente. É 

importante que o candidato acesse o link 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 bairro Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211 

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

Ajudante de Cozinha Freelancer, Ajudante de Governança, Ajudante de Instalação, 

Ajudante de Motorista de Caminhão, Ajudante de Usina/Produção, Armador, Atendente de 

Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Funileiro, Auxiliar de Limpeza e Conservação (Marina), Auxiliar de Loja, Auxiliar 

de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais em Chácara, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Balconista, Balconista de Padaria, Barman, Carpinteiro, 

Chefe de Manutenção em Supermercados, Corretor de Imóveis, Cozinheira (o), Cozinheira 

de Quiosque, Educador Social, Eletricista de Autos, Empregada Doméstica, Encanador, 

Estagiário de Administração, Faxineira, Ferramenteiro, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, 

Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Greidista, Lavador de Autos, Líder de 

Cozinha, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Veiculos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Montador de Esquadrias, Motoboy, 

Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão Basculante, Motorista de Caminhão 

Betoneira, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais 

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

Operador de caixa, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Rolo, Operador de Usina de 

Concreto, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, 

Recepcionista Folguista, Representante Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Técnico em 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/


 

 
 

Radiadores, Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor de colchões, Vendedor de 

Máquina de Cartão, Vendedor Externo e Vendedor Projetista de Vidros Temperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Band Vale 

 

Homem de 23 anos é morto a tiros na frente da esposa em 

Caraguatatuba 

Assassinato foi no bairro Porto Novo. Ninguém foi preso. 

 

Um homem de 23 anos foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (15), em 

Caraguatatuba. O crime foi nas imediações do bairro Porto Novo. 

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava com a esposa em frente ao imóvel do casal, 

quando um carro passou e efetuou os disparos. 

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a vítima 

não resistiu aos ferimentos. 

Ninguém foi preso até a publicação desta reportagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral de Fato 

 

CARAGUATATUBA TEM DUAS FINALISTAS NO PRÊMIO TARSILA DO 

AMARAL DA FACESP 

 

Duas mulheres sonhadoras, talentosas e realizadoras, Bruna Guimarães Prior e Regina 

Célia Ribeiro do Nascimento, representam Caraguatatuba no Prêmio Tarsila do Amaral, na 

categoria Empreendedora Revelação 2021. 

Esse prêmio foi instituído pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da 

Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) para homenagear 

as mulheres empreendedoras nas áreas da Cultura e da Arte, destacando valores como 

inovação, gestão e capacidade de transformação social. 

Foi em meio à pandemia da Covid-19, com espetáculos suspensos, que a atriz e contadora 

de histórias Bruna Guimarães criou o projeto Plantadeira de Histórias. Privada das 

encenações e do público, a artista começou a ficar desassossegada e para não ficar 

parada, começou a fazer cursos à distância, promovidos pelo Senac e Sebrae sobre 

Economia Criativa e Empreendedorismo e ampliou os horizontes. Acostumada a contar 

histórias no palco, decidiu contar histórias atrás das câmeras. 

“Aproveitei o “fique em casa”, pesquisei, investiguei e busquei outras alternativas, formas 

e meios para poder ressignificar a minha arte. Fiz dezenas de cursos e capacitações, 

participei de outras dezenas de palestras e congressos, me debrucei sobre pilhas livros e 

textos”, contou Bruna. 

A primeira história nasceu da convivência com o sobrinho Davi Lucas, 6 anos. Por conta da 

pandemia e isolamento ele, um dia, soltou a seguinte frase: “Tia Bruna, tô com medo de 

morrer”. 

“Isso foi um choque pra mim. Uma criança com medo de morrer? Então eu precisava fazer 

alguma coisa. Criei a história do Davi Lucas, um menino danado que deixava todo mundo 

de cabelo em pé para poder responder suas indagações a respeito da vida e da morte. Aí 

falei sobre a morte de uma forma lúdica e criativa, orgânica. Sobre o ciclo natural da vida. 

Joguei no canal do Youtube, uma professora minha do curso de Teatro, em 

Pidamonhangaba, viu, gostou e encomendou que fizesse uma história sobre o filho para 

presenteá-lo. Hoje já tenho quase 40 histórias contadas e interpretadas”, revelou. 



 

 
 

A última empreitada de Bruna tem a ver com o povo e a cultura caiçara. Ao pesquisar 

histórias reais chegou ao mestre do fandango caiçara, Washington Garcez de Jesus 

(Ostinho de Ubatuba). 

“Senti uma vontade imensa de entender sobre a cultura do meu povo e meu território e 

desenvolvemos o projeto Memória Caiçara, conectando os caiçaras de Caraguá e região 

para uma mostra de artesanato, literatura, música, dança, artes visuais e, principalmente, 

um bate papo sobre o que ainda nos resta de tradição cultural e como podemos fortalecer 

e resgatar o que se perdeu. Foram dois lindos encontros, ambos ocorreram em setembro e 

outubro deste ano e a Plantadeira de Histórias conseguiu formar uma rede de apoio, 

unindo setor público, privado e a comunidade caiçara da região”, declarou. 

O outro projeto que também concorre na categoria Empreendedora Revelação é a Editora 

Fonte de Ideias, da multiprofissional Regina Célia Ribeiro do Nascimento. 

Aos 67 anos, com ampla formação em áreas distintas como Administração, Psicologia, Pós-

Graduação em Administração Hoteleira, Psicopedagogia, Psicologia dos Esportes, Gestão 

Social Sustentável e Políticas Públicas, a “jovem senhora” como gosta de se autodefinir, 

disse que depois de passar por tantas experiências profissionais, encontrou sua vocação: 

escrever e publicar livros. 

“Foi um verdadeiro garimpo até descobrir o meu talento, que consiste na soma do 

aprendizado adquirido. Todos se tornaram ponte até chegar aqui. Descobri, finalmente, “o 

que vou ser quando crescer”. Hoje, minha profissão é ser coordenadora editorial e 

proprietária da Editora Fonte de Ideias, de Caraguatatuba, o lugar onde posso manifestar 

meus conhecimentos”, contou. 

A Fonte de Ideias é uma editora independente, que preza por trabalhar com valores 

acessíveis a escritores com qualquer renda e tem como slogan “trazendo sonhos à tona”, 

que traduz a missão de possibilitar aos autores a transformação de seus escritos 

guardados na gaveta, em publicação do livro tão sonhado. 

“Elaboramos os orçamentos de acordo com o que os autores estão dispostos a pagar. Para 

autores de baixa renda, realizamos reuniões com as profissionais para elaboração de 

orçamentos diferenciados. Também auxiliamos na criação e divulgação de arrecadação 

colaborativa de fundos para a publicação, quando o autor assim deseja. Temos uma 

equipe que partilha dos mesmos ideais em relação ao potencial transformador da 

literatura, e ao respeito às pessoas”, ressaltou Regina Célia. 

De acordo com a coordenadora editorial, o foco é a publicação de livros de autores 

genuinamente caiçaras para resgatar e perpetuar a cultura local, rica e diversificada. Mas 

também publica livros de pessoas de outras cidades, sendo o contato entre a equipe e o 

autor, totalmente virtual. 

“Nossa empresa defende os valores de sustentabilidade e consciência ambiental, 

portanto, entendemos que trabalhar com o público caiçara é também contribuir para a 

conservação ambiental e Educação Ambiental, tendo em vista que essa população tem 

suas raízes e cultura intrinsecamente fincadas nos ecossistemas marinhos, na Mata 

Atlântica e no ambiente como um todo, sendo agentes de preservação”, destacou. 



 

 
 

Em dois anos, a editora atingiu a marca de 11 livros lançados e para 2022, a previsão é de 

publicar outras 10 obras. 

A votação está aberta ao público pelo Instagram até a próxima terça-feira (16). Faça parte 

dessa história com um clique. Para votar na Plantadeira de Histórias é só clicar no link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Web Rádio Studio 

 

Caraguatatuba abre 202 vagas para obras do Contorno da Tamoios a 

partir desta terça 

 

Nesta terça-feira (16), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

recebe currículos para 202 vagas para atuação nas obras do Contorno da Tamoios. 

As oportunidades são nas áreas de Motorista de caminhão basculante (53), Ajudante de 

produção (46), Armador (26), Carpinteiro (26), Pedreiro (12), Motorista de caminhão 

betoneira (10), Auxiliar de usina de asfalto (10), Sinaleiro de Guindaste (6), Operador de 

carregadeira (3), Operador de usinas (3), Greidista (2), Operador de rolo compressor (2), 

Ferramenteiro (1), Motorista de carreta (1) e Operador de empilhadeira (1). 

As vagas ficam disponíveis até sexta-feira (19). Os interessados devem comparecer ao PAT, 

das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está 

localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-

5211. 
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Técnica de Caraguatatuba é convocada para seleção paulista Sub-17F 

de basquete – Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Ana Diniz, conhecida como Aninha, atual presidente da Associação de Basquetebol de 

Caraguatatuba (ABASC), acaba de ser convocada para assumir o comando técnico da 

seleção paulista Sub-17F. A ABASC conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

#PraCegoVer: Técnica Aninha passando instruções para equipe de Caraguatatuba durante 

partida (Foto: Divulgação) 

Aninha trabalha com o projeto ABASC Basketball School e já atuou como técnica das 

categorias de base do masculino e feminino de Caraguá, além de ter conquistado 

excelentes resultados à frente da categoria Adulto Feminino do município. 

A convocação foi na última quarta-feira (10/11). Aninha irá comandar a Seleção Paulista 

Sub-17 na Taça Brasil de Basquete entre os dias 6 e 12 de dezembro na cidade de Goiânia 

(GO). 

“Sou muito grata pela família ABASC por tudo que construímos e que ainda vamos 

construir. Sem vocês nada disso aconteceria. Gratidão ao basquete de Caraguatatuba e a 

todos os atletas e comissão técnica que contribuíram e ainda contribuem com meu 

crescimento profissional”, afirmou Aninha. 

 

Os trabalhos preventivos para evitar enchentes e alagamentos continuam a todo vapor 

pelas equipes da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). Nesta semana, mesmo com 

chuvas, as equipes intensificam os trabalhos de desassoreamento de córregos na região 

sul. Com a previsão de tempo chuvoso para os próximos dias, as equipes concentram 

Pontos turísticos, monumentos, praças e o mosaico das calçadas espalhadas por 

Caraguatatuba continuam recebendo revitalização e manutenção. Os trabalhos foram 

iniciados há dois meses com foco no atrativo turístico. A Secretaria de Obras Públicas 

realiza o assentamento das pedras portuguesas. O serviço foi iniciado após diversas 

análises que constaram que 

A cidade de Caraguatatuba vem ganhando cada vez mais espaço no vôlei de praia nacional 

com a dupla Lucília Rosa e Alana Santos, atletas do CT Caraguá. As jogadoras 

conquistaram uma posição entre as melhores duplas do País durante a 2ª Etapa do 

Circuito Open Banco do Brasil realizado na 

O Teatro Mario Covas recebe os humoristas Diogo Almeida e Matheus Ceará em sua 

programação da semana do feriado de 2 de novembro. Nesse show de Diogo Almeida, o 



 

 
 

humorista relata o cotidiano dos professores e profissionais da área da educação e suas 

particularidades em 5 histórias do cotidiano escolar, 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 133 

oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para Cabista e 16 

vagas para Encanador. O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É 

importante que o candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm*** 
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