
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 16 e 17 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba autua 14 veículos irregulares de turismo de um dia no 

feriado 

 

Caraguatatuba 

Casa de Saúde Stella Maris realiza captação de órgãos para transplante 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

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

nesta quarta 

 

Caraguatatuba 

Hospital Stella Maris realiza captação de órgãos para transplante 

 

Caraguatatuba 

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

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Dupla é presa com drogas em bairro de Caraguatatuba 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Força Tática apreende mais de 200 porções de drogas e prende 2 no Sumaré 

 

Caraguatatuba 

Família de jovem de 18 anos autoriza doação múltipla de órgãos 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Justiça condena 12 pessoas por organização criminosa em Caraguatatuba 

 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/casa-de-saude-stella-maris-realiza-captacao-de-orgaos-para-transplante/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18490/urbanismo-itinerante-chega-ao-bairro-rio-do-ouro-com-acoes-de-saude-e-da-sabesp-nesta-quarta
https://radarlitoral.com.br/noticias/18490/urbanismo-itinerante-chega-ao-bairro-rio-do-ouro-com-acoes-de-saude-e-da-sabesp-nesta-quarta
https://radarlitoral.com.br/noticias/18489/hospital-stella-maris-realiza-captacao-de-orgaos-para-transplante
https://radarlitoral.com.br/noticias/18488/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-4%EF%BF%BD-turma-da-guarda-mirim
https://www.portalr3.com.br/2021/11/dupla-e-presa-com-drogas-em-bairro-de-caraguatatuba/
https://novaimprensa.com/2021/11/forca-tatica-prende-2.html
https://novaimprensa.com/2021/11/doacao-de-orgaos.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/justica-condena-12-pessoas-por-organizac-o-criminosa-em-caraguatatuba-1.196763


 

 
 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Justiça condena 12 pessoas de Caraguá presas na "Operação Forgotten" 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Jovem que descansava em frente ao portão de casa é morto com diversos tiros | 

Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Praia Brava, Caraguatatuba (SP): paraíso para aventureiros e surfistas 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Inscrições para Empreenda Caraguatatuba 2021 vão até amanhã 

 

Caraguatatuba 

Nadadores de Caraguatatuba quebram recordes na Maratona Aquática 14 Bis 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba elege Miss e Mister Terceira Idade 2021 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura autua 14 veículos irregulares de turismo de um dia no feriado 

prolongado em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

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

confira ações desta semana 

 

Caraguatatuba 

Corrida de rua Circuito Eco Ambiental IV, organizada pela Panco, é adiada 

 

Caraguatatuba 

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

campeã 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vence confrontos na Liga Paulista de Basquete 

 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba recebe reclamações pelo Aplicativo 156 

http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/justica-condena-12-pessoas-de-caragua.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/jovem-que-descansava-em-frente-ao-port-o-de-casa-e-morto-com-diversos-tiros-litoral-norte-1.353890
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/jovem-que-descansava-em-frente-ao-port-o-de-casa-e-morto-com-diversos-tiros-litoral-norte-1.353890
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-brava-caraguatatuba-sp-paraiso-para-aventureiros-e-surfistas-1.353968
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/inscricoes-para-empreenda-caraguatatuba-2021-vao-ate-amanha/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/nadadores-de-caraguatatuba-quebram-recordes-na-maratona-aquatica-14-bis/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/caraguatatuba-elege-miss-e-mister-terceira-idade-2021/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado-prolongado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado-prolongado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/ubss-realizam-caminhada-e-roda-de-conversa-em-alusao-ao-novembro-azul-confira-acoes-desta-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/ubss-realizam-caminhada-e-roda-de-conversa-em-alusao-ao-novembro-azul-confira-acoes-desta-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/corrida-de-rua-circuito-eco-ambiental-iv-organizada-pela-panco-e-adiada/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/campeonato-camaroeiro-de-futevolei-reune-duplas-de-todo-estado-e-caragua-e-campea/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/campeonato-camaroeiro-de-futevolei-reune-duplas-de-todo-estado-e-caragua-e-campea/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/caraguatatuba-vence-confrontos-na-liga-paulista-de-basquete/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/procon-de-caraguatatuba-recebe-reclamacoes-pelo-aplicativo-156/


 

 
 

Caraguatatuba 

Local de descarte de pneus usados é alterado para Área de Transbordo no bairro 

Jardim Gaivotas 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza última avaliação de densidade larvária do ano; resultado 

auxilia nas próximas ações de combate à dengue 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Modelagem de Roupas – Moda Plus 

Size 

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba autua 14 veículos irregulares de turismo de um dia no 

feriado prolongado 

 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba recebe reclamações pelo Aplicativo 156 

 

Caraguatatuba 

Local de descarte de pneus usados é alterado para Área de Transbordo no bairro 

Jardim Gaivotas 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Miss e Mister Terceira Idade 2021 

 

Caraguatatuba 

14 veículos irregulares são atuados no feriado 

 

Caraguatatuba 

Guarda Mirim inscrições a partir do dia 16 

 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/local-de-descarte-de-pneus-usados-e-alterado-para-area-de-transbordo-no-bairro-jardim-gaivotas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/local-de-descarte-de-pneus-usados-e-alterado-para-area-de-transbordo-no-bairro-jardim-gaivotas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/urbanismo-itinerante-chega-ao-bairro-rio-do-ouro-com-acoes-de-saude-e-da-sabesp/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/pat-de-caraguatatuba-tem-396-vagas-de-emprego-para-esta-terca-feira-16/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/caraguatatuba-realiza-ultima-avaliacao-de-densidade-larvaria-do-ano-resultado-auxilia-nas-proximas-acoes-de-combate-a-dengue/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/caraguatatuba-realiza-ultima-avaliacao-de-densidade-larvaria-do-ano-resultado-auxilia-nas-proximas-acoes-de-combate-a-dengue/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-modelagem-de-roupas-moda-plus-size/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/16/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-modelagem-de-roupas-moda-plus-size/
https://ilhabelaweb.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado-prolongado/
https://ilhabelaweb.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado-prolongado/
https://ilhabelaweb.com.br/procon-de-caraguatatuba-recebe-reclamacoes-pelo-aplicativo-156/
https://ilhabelaweb.com.br/local-de-descarte-de-pneus-usados-e-alterado-para-area-de-transbordo-no-bairro-jardim-gaivotas/
https://ilhabelaweb.com.br/local-de-descarte-de-pneus-usados-e-alterado-para-area-de-transbordo-no-bairro-jardim-gaivotas/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/16/miss-e-mister-terceira-idade-2021/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/16/14-veiculos-irregulares-sao-atuados-no-feriado/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/16/guarda-mirim-inscricoes-a-partir-do-dia-16/


 

 
 

Vale 360 News 

Caraguatatuba 

Homem é morto enquanto estava sentado em calçada de Caraguatatuba 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Inscrições para Empreenda Caraguatatuba 2021 vão até amanhã (17) 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Procon De Caraguatatuba Recebe Reclamações Pelo Aplicativo 156 

 

Caraguatatuba 

Local De Descarte De Pneus Usados É Alterado Para Área De Transbordo No Bairro 

Jardim Gaivotas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Realiza Última Avaliação De Densidade Larvária Do Ano; Resultado 

Auxilia Nas Próximas Ações De Combate À Dengue 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Elege Miss E Mister Terceira Idade 2021 

 

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 

Corrida De Rua Circuito Eco Ambiental IV, Organizada Pela Panco, É Adiada 

 

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 

 

 

 

https://www.vale360news.com.br/homem-e-morto-enquanto-estava-sentado-em-calcada-de-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/inscricoes-empreenda-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/procon-de-caraguatatuba-recebe-reclamacoes-pelo-aplicativo-156/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/local-de-descarte-de-pneus-usados-e-alterado-para-area-de-transbordo-no-bairro-jardim-gaivotas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/local-de-descarte-de-pneus-usados-e-alterado-para-area-de-transbordo-no-bairro-jardim-gaivotas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/caraguatatuba-realiza-ultima-avaliacao-de-densidade-larvaria-do-ano-resultado-auxilia-nas-proximas-acoes-de-combate-a-dengue/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/caraguatatuba-realiza-ultima-avaliacao-de-densidade-larvaria-do-ano-resultado-auxilia-nas-proximas-acoes-de-combate-a-dengue/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/caraguatatuba-elege-miss-e-mister-terceira-idade-2021/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/nadadores-de-caraguatatuba-quebram-recordes-na-maratona-aquatica-14-bis/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/campeonato-camaroeiro-de-futevolei-reune-duplas-de-todo-estado-e-caragua-e-campea/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/campeonato-camaroeiro-de-futevolei-reune-duplas-de-todo-estado-e-caragua-e-campea/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/corrida-de-rua-circuito-eco-ambiental-iv-organizada-pela-panco-e-adiada/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/inscricoes-para-empreenda-caraguatatuba-2021-vao-ate-amanha/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/urbanismo-itinerante-chega-ao-bairro-rio-do-ouro-com-acoes-de-saude-e-da-sabesp/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/urbanismo-itinerante-chega-ao-bairro-rio-do-ouro-com-acoes-de-saude-e-da-sabesp/


 

 
 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Inicia Curso De Modelagem De Roupas – Moda 

Plus Size 

 

Caraguatatuba 

UBSs Realizam Caminhada E Roda De Conversa Em Alusão Ao ‘Novembro Azul’; 

Confira Ações Desta Semana 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Autua 14 Veículos Irregulares De Turismo De Um Dia 

No Feriado Prolongado 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Criminosos São Presos Após Render Família Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Nadadores De Caraguatatuba Quebram Recordes Na Maratona Aquática 14 Bis 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Realiza Última Avaliação De Densidade Larvária Do Ano; Resultado 

Auxilia Nas Próximas Ações De Combate À Dengue 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre 60 vagas para três cursos na área administrativa 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba elege Miss e Mister Terceira Idade 2021 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

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

desta semana 

 

Caraguatatuba 

Corrida de rua Circuito Eco Ambiental IV, organizada pela Panco, é adiada 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-modelagem-de-roupas-moda-plus-size/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-modelagem-de-roupas-moda-plus-size/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/ubss-realizam-caminhada-e-roda-de-conversa-em-alusao-ao-novembro-azul-confira-acoes-desta-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/ubss-realizam-caminhada-e-roda-de-conversa-em-alusao-ao-novembro-azul-confira-acoes-desta-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado-prolongado/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/16/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado-prolongado/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/criminosos-sao-presos-apos-render-familia-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/nadadores-de-caraguatatuba-quebram-recordes-na-maratona-aquatica-14-bis/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-realiza-ultima-avaliacao-de-densidade-larvaria-do-ano-resultado-auxilia-nas-proximas-acoes-de-combate-a-dengue/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-realiza-ultima-avaliacao-de-densidade-larvaria-do-ano-resultado-auxilia-nas-proximas-acoes-de-combate-a-dengue/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-60-vagas-para-tres-cursos-na-area-administrativa/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-elege-miss-e-mister-terceira-idade-2021/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-modelagem-de-roupas-moda-plus-size/
https://falacaragua.com.br/2021/11/urbanismo-itinerante-chega-ao-bairro-rio-do-ouro-com-acoes-de-saude-e-da-sabesp/
https://falacaragua.com.br/2021/11/ubss-realizam-caminhada-e-roda-de-conversa-em-alusao-ao-novembro-azul-confira-acoes-desta-semana/
https://falacaragua.com.br/2021/11/ubss-realizam-caminhada-e-roda-de-conversa-em-alusao-ao-novembro-azul-confira-acoes-desta-semana/
https://falacaragua.com.br/2021/11/corrida-de-rua-circuito-eco-ambiental-iv-organizada-pela-panco-e-adiada/


 

 
 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Nadadores de Caraguatatuba quebram recordes na Maratona Aquática 14 Bis 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vence confrontos na Liga Paulista de Basquete 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 396 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza última avaliação de densidade larvária do ano; resultado 

auxilia nas próximas ações de combate à dengue 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Modelagem de Roupas – Moda Plus 

Size 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

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

terça-feira (16) 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Inscrições para Empreenda Caraguatatuba 2021 terminam hoje 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PREFEITURA DE CARAGUATATUBA AUTUA 14 VEÍCULOS IRREGULARES DE TURISMO 

DE UM DIA NO FERIADO PROLONGADO 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

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

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Justiça condena 12 pessoas ligadas a facão criminosa em Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2021/11/campeonato-camaroeiro-de-futevolei-reune-duplas-de-todo-estado-e-caragua-e-campea/
https://falacaragua.com.br/2021/11/nadadores-de-caraguatatuba-quebram-recordes-na-maratona-aquatica-14-bis/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-vence-confrontos-na-liga-paulista-de-basquete/
http://massaguanews.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-396-vagas-de-emprego/
http://massaguanews.com.br/2021/11/caraguatatuba-realiza-ultima-avaliacao-de-densidade-larvaria-do-ano-resultado-auxilia-nas-proximas-acoes-de-combate-a-dengue/
http://massaguanews.com.br/2021/11/caraguatatuba-realiza-ultima-avaliacao-de-densidade-larvaria-do-ano-resultado-auxilia-nas-proximas-acoes-de-combate-a-dengue/
http://massaguanews.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-modelagem-de-roupas-moda-plus-size/
http://massaguanews.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-modelagem-de-roupas-moda-plus-size/
https://www.litoralempauta.com.br/inscricoes-para-4a-turma-da-guarda-mirim-em-caraguatatuba-estao-abertas-a-partir-desta-terca-feira-16/
https://www.litoralempauta.com.br/inscricoes-para-4a-turma-da-guarda-mirim-em-caraguatatuba-estao-abertas-a-partir-desta-terca-feira-16/
https://www.spriomais.com.br/2021/11/17/inscricoes-para-empreenda-caraguatatuba-2021-seguem-ate-esta-quarta-feira-17/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/16/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado-prolongado/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/16/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-14-veiculos-irregulares-de-turismo-de-um-dia-no-feriado-prolongado/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-4a-turma-da-guarda-mirim/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/16/justica-condena-12-pessoas-ligadas-a-facao-criminosa-em-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba autua ônibus e vans irregulares no feriado 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Projeto Guarda Mirim seleciona candidatos em Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticiasdaspraias.com/2021/11/16/prefeitura-de-caraguatatuba-autua-onibus-e-vans-irregulares-no-feriado/
https://globoplay.globo.com/v/10047493/
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Prefeitura de Caraguatatuba autua 14 veículos irregulares de turismo 

de um dia no feriado 

 

O feriado prolongado da Proclamação da República trouxe um número elevado de veículos 

irregulares. Com a fiscalização ostensiva das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, pelo menos 14 foram autuados e multados, totalizando R$ 

26.180 em infrações. 

Os fiscais de Posturas identificaram ônibus, micro-ônibus e vans de cidades como São 

Paulo, Jacareí, Artur Nogueira, Lorena, Roseira, Piranguinho (MG) e até Salvador (BA). Um 

dos veículos tinha autorização da Prefeitura de Ubatuba para ficar na praia da Maranduba, 

mas foi localizado do lado de Caraguá. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta das proximidades do verão e temporada de 

férias. 

As praias preferidas são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e Tabatinga, onde 

ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de outros carros. 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do trânsito de veículos 

pelo município sem autorização. 

Para que veículo de turismo entre no município é preciso retirar a senha junto à Secretaria 

de Turismo. Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou 

pelo APP. 
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Casa de Saúde Stella Maris realiza captação de órgãos para 

transplante 

 

A Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba, realizou ontem à noite, dia 15/11, uma 

captação múltipla de órgãos envolvendo fígado, rins, baço e pâncreas. O paciente, de 18 

anos, teve morte encefálica. 

Após a determinação da morte encefálica (perda completa e irreversível das funções 

cerebrais), a equipe do Hospital solicitou a doação dos órgãos à família do paciente, que 

optou pela doação. 

O passo seguinte foi notificar a Organização de Procura de Órgãos (OPO), do Hospital das 

Clínicas da Unicamp, de Campinas, que é responsável pela realização de exames 

complementares para constatação do doador viável, organização da logística e procura de 

órgãos e tecidos em nossa região. 

“Essa captação só foi possível graças à aceitação da família, que transformou a dor da 

perda em esperança para pessoas que precisavam de um transplante. É muito bom saber 

que tantas pessoas serão beneficiadas pelos órgãos captados!”, disse o gerente 

assistencial da Casa de Saúde Stella Maris, Silvio Rabelo. 

A Casa de Saúde é o principal Hospital do Litoral Norte. Realiza atendimentos como 

hospital geral, cirurgias em diversas especialidades, atua na área de Maternidade e conta 

com Pronto Atendimento e Centro de Especialidades Médicas para consultas 

ambulatoriais. 

Queda nos transplantes 

De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), a pandemia fez 

com que as doações de órgãos no país caíssem 24,9% comparando o primeiro semestre 

de 2021 com o mesmo período do ano passado. 
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Urbanismo Itinerante chega ao bairro Rio do Ouro com ações de saúde 

e da Sabesp nesta quarta 

 

O bairro do Rio do Ouro recebe o projeto Urbanismo Itinerante nesta quarta-feira (17), na 

Rua Barão de Jacareí, 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, 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. Haverá, também, doação de 30 mudas de plantas nativas. 

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 

Data: Quarta-feira, 17/11 

Horário: 9h às 14h 
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Hospital Stella Maris realiza captação de órgãos para transplante 

 

A Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba, realizou na noite de segunda-feira 

(15/11), uma captação múltipla de órgãos envolvendo fígado, rins, baço e pâncreas. O 

paciente, de 18 anos, teve morte encefálica.   

Após a determinação da morte encefálica (perda completa e irreversível das funções 

cerebrais), a equipe do hospital solicitou a doação dos órgãos à família do paciente, que 

optou pela doação. O passo seguinte foi notificar a Organização de Procura de Órgãos 

(OPO), do Hospital das Clínicas da Unicamp, de Campinas, que é responsável pela 

realização de exames complementares para constatação do doador viável, organização da 

logística e procura de órgãos e tecidos em nossa região.              

“Essa captação só foi possível graças à aceitação da família, que transformou a dor da 

perda em esperança para pessoas que precisavam de um transplante. É muito bom saber 

que tantas pessoas serão beneficiadas pelos órgãos captados!”, disse o gerente 

assistencial da Casa de Saúde Stella Maris, Silvio Rabelo. 

A Casa de Saúde realiza atendimentos como hospital geral, cirurgias em diversas 

especialidades, atua na área de maternidade e conta com Pronto Atendimento e Centro de 

Especialidades Médicas para consultas ambulatoriais.  

Queda nos transplantes 

De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), a pandemia fez 

com que as doações de órgãos no país caíssem 24,9% comparando o primeiro semestre 

de 2021 com o mesmo período do ano passado. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para 4ª turma da Guarda 

Mirim 

 

A Prefeitura 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 pode ser feitas até às 23h30min do dia 26 de novembro, por meio 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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Dupla é presa com drogas em bairro de Caraguatatuba 

 

Na tarde do feriado de segunda-feira, dia 15, por volta das 17h, equipes do 20º Batalhão 

de Polícia Militar do Interior, de Caraguatatuba, durante operação conjunta em combate ao 

tráfico de drogas, fizeram uma incursão em um ponto de tráfico de drogas no bairro 

Sumaré. 

No local, os policiais flagraram dois homens realizando a venda de drogas, que tentaram 

fugir do local, sendo detidos. 

Com os abordados foram encontradas porções de drogas diversas, sendo conduzidos ao 

plantão do Distrito Policial. 

Apreensões: 

111 porções de cocaína 

79 porções de maconha 

37 porções de crack 

R$ 69,00 em dinheiro 
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Força Tática apreende mais de 200 porções de drogas e prende 2 no 

Sumaré 

 

A Força Tática apreendeu mais de 200 porções de drogas e prendeu dois homens no bairro 

Sumaré, região central de Caraguatatuba. O flagrante aconteceu no final da tarde de 

segunda-feira (15). 

Durante um patrulhamento na região da Travessa Engenho Velho, em operação conjunta 

com a Polícia Militar, a equipe viu dois suspeitos vendendo drogas e decidiu abordá-los. 

Porém, ao perceber a presença policial, a dupla saiu correndo. Os policiais passaram a 

persegui-los e houve resistência. 

Segundo a Força Tática, foi preciso o uso de força moderada para conter e algemar um 

deles. No bolso de sua bermuda havia 15 unidades de cocaína a vácuo e uma sacola 

plástica com 96 porções de cocaína, 69 de maconha, 37 pedras de crack e R$ 69. No 

bolso da bermuda do outro havia 10 porções de maconha. 

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da 

justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/11/vagas-obras-da-tamoios.html
https://www.policiamilitar.sp.gov.br/institucional/forcas-taticas


 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Nova Imprensa 

 

Família de jovem de 18 anos autoriza doação múltipla de órgãos 

A captação múltipla de órgãos envolveu fígado, rins, baço e pâncreas 

 

A família de um jovem de 18 anos que teve morte encefálica autorizou a doação múltipla 

de órgãos na Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba. O procedimento aconteceu na 

noite da última segunda-feira (15) e envolveu fígado, rins, baço e pâncreas. 

Doação de órgãos 

Segundo o Stella Maris, apenas depois da determinação da morte encefálica (perda 

completa e irreversível das funções cerebrais) é que a equipe do hospital solicitou a 

doação dos órgãos à família do paciente, que aceitou. 

A Organização de Procura de Órgãos (OPO), do Hospital das Clínicas da Unicamp, de 

Campinas, foi chamada para realizar exames complementares para constatação de 

viabilidade do doador. Ela organiza ainda a logística e procura de órgãos e tecidos na 

região. 

“Essa captação só foi possível graças à aceitação da família, que transformou a dor da 

perda em esperança para pessoas que precisavam de um transplante”, disse o gerente 

assistencial do Stella Maris, Silvio Rabelo. “É muito bom saber que tantas pessoas serão 

beneficiadas pelos órgãos captados!”, completou. 

Queda nos transplantes 

De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), a pandemia fez 

com que as doações de órgãos no país caíssem 24,9% comparando o primeiro semestre 

de 2021 com o mesmo período do ano passado. 

Neste semestre, comparando ao primeiro de 2019, houve diminuição no número de 

transplantes de fígado (6,9%), rim (18,4%), coração (27,1%), pulmão (27,1%), pâncreas 

(29,1%). Assim como, de forma mais acentuada, no transplante de córneas (44,3%), pela 

suspensão das atividades de grande parte dos serviços. 

Houve também queda nos transplantes com doador vivo, tanto de rim (58,5%), quanto de 

fígado (23,6%), para evitar o risco do doador adquirir Covid durante a internação para o 

procedimento eletivo. 

https://novaimprensa.com/2021/11/vagas-obras-da-tamoios.html
https://site.abto.org.br/
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Justiça condena 12 pessoas por organização criminosa em 

Caraguatatuba 

Operação Forgotten cumpriu 67 mandados de busca e apreensão, em dezembro de 2020, 

nas cidades de Caraguatatuba, São José dos Campos e Caçapava 

 

A Justiça condenou, nesta terça-feira (16), 12 pessoas pelos crimes de associação 

criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os condenados foram presos 

na Operação Forgotten, realizada pela Polícia Civil, Militar e o Ministério Público, em 

dezembro de 2020, em Caraguatatuba. 

Segundo o Ministério Público de São Paulo, as investigações começaram a partir da 

localização de um automóvel abandonado com diversas marcas de tiro, em Caraguatatuba. 

Dentro do carro, foi encontrado um telefone celular pertencente ao gerente de um ponto 

de tráfico na região. 

A análise de dados presentes no aparelho possibilitou identificar diversas práticas 

criminosas, incluindo homicídios cometidos por disputas entre facções rivais. A operação 

cumpriu 67 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Caraguatatuba, São José dos 

Campos e Caçapava. 

Segundo o MP-SP, as penas impostas aos réus vão de um ano e nove meses até 23 anos 

de prisão em regime fechado. Um dos réus continua respondendo pelos fatos em autos 

desmembrados. 
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Justiça condena 12 pessoas de Caraguá presas na "Operação 

Forgotten" 

 

Denunciadas pelo MPSP após Operação Forgotten deflagrada na cidade Caraguatatuba em 

dezembro de 2020, doze pessoas foram condenadas por crimes de integrar associação 

criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As penas impostas aos réus 

vão de um ano e nove meses a 23 anos de prisão em regime fechado. 

 

As investigações tiveram início a partir da localização de um automóvel que havia sido 

abandonado em Caraguatatuba com diversas perfurações feitas por armas de fogo. No 

interior do veículo, foi encontrado um telefone celular pertencente ao gerente de um ponto 

de tráfico na região. A análise de dados presentes no aparelho possibilitou identificar 

diversas práticas criminosas, incluindo homicídios cometidos por disputas entre facções 

rivais. 

 

Um dos réus continua respondendo pelos fatos em autos desmembrados. O autor da 

denúncia é o promotor Renato Queiroz de Lima. 

Operação 

A  Operação Forgotten foi realizada no dia 1º de dezembro de 2020, envolvendo o MPSP, a 

Polícia Civil e Militar em Caraguatatuba, São José dos Campos e Caçapava. A operação 

cumpriu mais de 50 mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos no decorrer 

do inquérito policial. 

  

Além do foco no tráfico de drogas, também foram investigados lavagem de dinheiro, 

clonagem de veículos, falsificação de cartões e homicídios cometidos durante o confronto 

de facções rivais, por pontos de tráfico de drogas no município e região. De acordo com as 

apurações, uma das lideranças dos traficantes operava a partir do município de Caçapava. 

  

O Grupo Especial de Resgate (GER/DOPE) participou da operação em apoio ao efetivo 

local, que mobilizou cerca de 200 policiais civis e 70 viaturas. No total, treze pessoas 

foram presas e seis veículos recuperados. Foram apreendidos dezenas de documentos, 

celulares, maquinas de cartão, notebooks e drogas. 



 

 
 

Um dos detidos foi um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Caraguá. Ele foi 

localizado em um condomínio de luxo em Caçapava. A investigação foi iniciada quatro 

meses antes, a partir de um aparelho celular esquecido por um homem envolvido com o 

tráfico de drogas. Em Caraguatatuba, a polícia cumpriu mandados nos bairros Pegoreli, 

Martin de Sá, Travessão e Perequê. 
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Jovem que descansava em frente ao portão de casa é morto com 

diversos tiros | Litoral Norte 

Vítima estava sentada em frente ao portão da própria casa quando foi atingido por três 

disparos 

 

Um jovem, de 23 anos, estava sentado em frente ao portão da própria casa quando foi 

morto com diversos disparos de arma de fogo, o caso ocorreu nesta segunda-feira (15), no 

Litoral Norte. 

De acordo com informações preliminares, um veículo adentrou na via onde a vítima mora, 

no bairro Rio Claro, em Caraguatatuba, e de dentro do carro, um homem efetuou dez 

disparos, sendo que três atingiram o jovem. 

A Polícia Civil e a Polícia Cientifica compareceram ao local para apurar os fatos. O corpo do 

morador foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Um boletim de ocorrência foi 

registrado na delegacia da cidade, ninguém foi preso e o caso segue em aberto. 
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Praia Brava, Caraguatatuba (SP): paraíso para aventureiros e surfistas 

A Praia Brava de Caraguatatuba é o espaço ideal para quem procura contato com a 

natureza e boas ondas 

 

Se você procura uma praia para ter um contato direto com natureza ou é surfista e procura 

boas ondas, a Praia Brava, em Caraguatatuba, é o lugar ideal.  

Onde fica a praia Brava? 

Esse paraíso fica a 4 quilômetros do centro de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São 

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

Vale a visita. A Praia Brava está entre as praias Martim de Sá e Capricórnio, na região norte 

do município. 

Como chegar na praia Brava? 

Para chegar lá, você pode ir de carro pelo canto norte da praia Martim de Sá, perto do Rio 

Guaxinduba. Tem um estacionamento nas proximidades. 

Agora é andar. Uma trilha de 20 minutos espera você até esse paraíso escondido. Nesse 

caminho é uma ótima oportunidade de ter um contato direto com a Mata Atlântica 

preservada. Se quiser, pode visitar o mirante da Praia Brava. De lá de cima dá para ver a 

praia e os seus encantos.  

Naturismo na Praia Brava? 

Uma dica: a praia não tem quiosques ou restaurantes. Então, se prepare para levar 

comida, bebida e um repelente também. Só não esqueça de levar o lixo depois, ok?  

A Praia Brava tem 200 metros. É um lugar lindo, cheio de beleza natural. O mar é verdinho 

e limpo.  

Ah, outra dica: a Praia Brava é uma praia de tombo e fortes correntezas. Então, cuidado!  

Surfistas podem aproveitar. Quem for sozinho ou com a família, preste bem a atenção no 

mar.  

A Praia Brava não é recomendada para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), 

idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.  

De resto, é só aproveitar as maravilhas do lugar. O Litoral Norte é lindo! 

https://costanorte.com.br/
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-copacabana-do-litoral-norte-1.353159
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-do-capricornio-em-caraguatatuba-sp-paraiso-com-lagoa-natural-1.353238
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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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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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Caraguatatuba elege Miss e Mister Terceira Idade 2021 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba saiu na frente e foi a primeira cidade no Estado de São 

Paulo a eleger a Miss e o Mister Terceira Idade, na retomada do concurso, após suspensão 

devido à pandemia da Covid-19. 

A cerimônia foi aberta pelo prefeito Aguilar Junior e o secretário dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo, no Teatro Mario Covas, na sexta-feira (12). 

Ambos enalteceram a importância do evento e a satisfação da retomada. 

“Passamos por meses difíceis por causa da pandemia (Covid-19) e realizar essa festa, 

novamente, mesmo que numa proporção menor, ver esse teatro  com público, é uma 

alegria imensa”, ressaltou Aguilar Junior. 

Este ano, o 8º desfile contou com 19 mulheres e 7 homens acima dos 60 anos. Durante o 

desfile no palco com roupa de gala, oito jurados analisaram elegância, charme, animação e 

simpatia dos concorrentes. Os vencedores da noite foram Marina Alves Gritti, 76 anos, e 

Márcio Correa Leite de Moraes, 68 anos, eleitos Miss e Mister Terceira Idade 

Caraguatatuba 2021. 

Essa foi a terceira participação de Marina Gritti que se disse surpresa com o resultado. 

“Fiquei chocada quando chamaram meu nome, não esperava. Estou muito feliz, foi uma 

noite muito gostosa”, declarou. 

Já o Mister conquistou o bicampeonato, pois já havia sido eleito em 2018. Para ele, o 

segredo de chegar bem a essa fase da vida é manter atividade física, ter harmonia familiar 

e cultivar a autoestima. 

O concurso também elegeu a Miss e o Mister Elegância, Ilda de Abreu, 75 anos, e Carlos 

Roberto Luz, 74 anos. 

A Miss Elegância participou de todos os concursos e foi a primeira vez que saiu com uma 

faixa. “Esse é meu oitavo desfile. Venho porque gosto de participar dessa confraternização. 

Sinceramente, não esperava. Saio muito feliz com o resultado”, afirmou. 

O Mister Elegância foi inscrito pela esposa Tanea Mara, que também concorreu. “Não 

queria desfilar, prefiro assistir. Mas foi ótimo. No final deu tudo certo”, avaliou. 



 

 
 

Também foram entregues as faixas de Miss e Mister Simpatia para Tanea Mara  Luz, 72 

anos, e Mário Nascimento de Souza, 74 anos. 

Essa é a segunda vez que Tanea Mara é eleita. Em 2017 ela foi a Miss Terceira Idade. “O 

melhor de tudo é encontrar os amigos e vivenciar momentos alegres”, disse. 

Por sua vez, Souza desfilou pela primeira vez. “Não tinha a menor ideia como seria. Foi 

maravilhoso. Sou de São Paulo e estou morando em Caraguá há cinco anos e fiquei 

surpreso com as atividades que a Prefeitura proporciona aos idosos. Parabéns à equipe da 

Prefeitura e da Sepedi”, declarou. 

A noite teve ainda o tradicional show do Trio Los Angeles, comandado por Márcio Mendes e 

as dançarinas Andreza Henke e Anie Cantizani. 

“Faço esse concurso em 40 municípios de São Paulo e Caraguatatuba foi a primeira a 

retomar a disputa. Estávamos todos precisando dessa festa depois de tanto tempo 

isolados. Tenho 72 anos e entendo o quanto a vida social faz falta para os idosos. A noite 

foi maravilhosa e gostaria de deixar um agradecimento especial ao prefeito Aguilar Junior, 

ao secretário Amauri Toledo e à equipe da Sepedi que sempre nos acolhe com grande 

carinho”, disse. 
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Prefeitura autua 14 veículos irregulares de turismo de um dia no 

feriado prolongado em Caraguatatuba 

 

O feriado prolongado da Proclamação da República trouxe um número elevado de veículos 

irregulares. Com a fiscalização ostensiva das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, pelo menos 14 foram autuados e multados, totalizando R$ 

26.180 em infrações. 

Os fiscais de Posturas identificaram ônibus, micro-ônibus e vans de cidades como São 

Paulo, Jacareí, Artur Nogueira, Lorena, Roseira, Piranguinho (MG) e até Salvador (BA). Um 

dos veículos tinha autorização da Prefeitura de Ubatuba para ficar na praia da Maranduba, 

mas foi localizado do lado de Caraguá. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta das proximidades do verão e temporada de 

férias. 

As praias preferidas são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e Tabatinga, onde 

ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de outros carros. 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do trânsito de veículos 

pelo município sem autorização. 

Para que veículo de turismo entre no município é preciso retirar a senha junto à Secretaria 

de Turismo. Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou 

pelo APP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

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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Corrida de rua Circuito Eco Ambiental IV, organizada pela Panco, é 

adiada 

 

A corrida de rua Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, foi adiada. O 

evento aconteceria no dia 5 de dezembro (domingo). Uma nova data será anunciada em 

breve. 

O evento terá circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o Circuito Ambiental IV 

promove atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 
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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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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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Procon de Caraguatatuba recebe reclamações pelo Aplicativo 156 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba está recebendo reclamações, denúncias e 

solicitações pelo aplicativo Caraguatatuba 156 desde o dia 25 de outubro. Agora o 

consumidor pode fazer sua queixa, presencialmente, na sede do Procon, no Centro, ou via 

smartphone. Até a última terça-feira (16/11), foram registradas 22 reclamações, 

denúncias e solicitações sobre produtos, pedidos de fiscalização, serviços financeiros, 

educação, serviços em geral e infrações contra as relações de consumo. 

Ao baixar o aplicativo Caraguatatuba 156 na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem 

como ao acessar o site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/, após cadastrar seus dados, o 

consumidor pode reclamar sobre problemas com gêneros alimentícios, serviços, educação, 

habitação, planos de saúde, produtos, relações de consumo, saúde (hospitais particulares, 

clínicas médicas, laboratórios e clínicas odontológicas, entre outros), medicamentos, saúde 

animal (clínicas e pet shops), serviços financeiros (bancos, cartões de créditos, 

financiamentos, empréstimos, etc), transporte e por fim viagens e turismo (agências de 

turismo, hotéis e pousadas). 

Em relação ao aplicativo 156, é muito importante que o usuário permita o acesso aos 

arquivos de imagens do celular para enviar os comprovantes relativos à reclamação e os 

documentos pessoais para formalização da queixa. 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que o distanciamento social 

provocado pela pandemia da Covid-19 fez o órgão se adequar ao atendimento remoto da 

população. “Começamos a receber as queixas e denúncias dos consumidores via e-mail de 

forma paliativa. Com o passar do tempo foi necessário buscar um sistema que suprisse a 

demanda do Procon com agilidade e praticidade ao munícipe”, relata. 

“A plataforma Caraguatatuba 156 mostrou-se suficiente para atender as nossas 

expectativas em relação ao nosso volume de solicitações”, explicou. 

As reclamações recebidas pelo aplicativo 156 ou site da Central 156 são enviadas para o 

Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) da Secretaria 

Nacional do Consumidor. “Para fazer uma solicitação, o cliente responde um questionário 

sobre produto ou serviço reclamado na aba específica. Caso falte algum documento, um 

aviso é enviado ao reclamante para que anexe material para conclusão do pedido”, 

finaliza. 

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


 

 
 

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

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

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

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

de pagamento e outros. 

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

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

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

funcionários. 

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

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

informações pelo telefone (12) 3897-828, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Local de descarte de pneus usados é alterado para Área de 

Transbordo no bairro Jardim Gaivotas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba alterou o local de entrega de pneus em grande quantidade 

por parte de borracharias, bicicletarias, entre outras empresas que fazem a logística 

reversa dos materiais. A partir de agora, o descarte deve ser feito na Área de Transbordo, 

no bairro Jardim Gaivotas. 

Anteriormente, as empresas faziam o descarte na Área de Transbordo e Triagem (ATT), no 

Barranco Alto. Para melhor controlar o acesso, emitir o manifesto corretamente e facilitar a 

logística do caminhão, o local foi alterado para uma área central da cidade. 

O serviço é feito em parceria com a empresa Reciclanip que recolhe mensalmente os 

pneus e destina de forma ambientalmente adequada os materiais que não podem mais 

ser usados para rodagem. 

A secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Tatiana Soares Scian, reforça que para 

pessoas físicas, o material pode ser entregue nos Ecopontos com quantidade limitada. 

A área de transbordo fica na Avenida das Garças, s/n – Jardim Gaivotas. 
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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, 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, 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. Haverá, também, doação de 30 mudas de plantas nativas. 

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 

Data: Quarta-feira, 17/11 

Horário: 9h às 14h 

Endereço: Rua Barão de Jacareí, 122 (Campinho) 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

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 realiza última avaliação de densidade larvária do ano; 

resultado auxilia nas próximas ações de combate à dengue 

 

Os agentes de controle da dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) iniciaram, 

nesta terça-feira (16), as atividades da última avaliação de densidade larvária (ADL) de 

2021. 

De acordo com biólogo e coordenador do Controle da Dengue, Ricardo Fernandes, a ADL é 

importante porque vai servir como norte para a realização das ações de combate à dengue 

dos próximos meses, principalmente com o início do verão e o período de grande de 

circulação de pessoas na cidade. 

Ele destacou que “o trabalho será ainda mais intensificado nas áreas com maior 

infestação, além de informar a população quais são os principais criadouros em cada 

bairro do município”. 

A previsão é de que 600 quarteirões e mais 3.300 imóveis sejam vistoriados até o dia 15 

de dezembro. 

O resultado da última ADL, realizada em setembro, apontou que a taxa de infestação do 

mosquito Aedes aegypti no município era de 1,7%. Esse número é inferior ao obtido na 

avaliação de junho, que foi de 1,8%. 

Segundo o Ministério da Saúde, o resultado indica um estado de alerta. Quando o índice 

obtido é menor que 1,0% o resultado é satisfatório; de 1,1% a 3,9% é preciso ficar em 

estado de alerta; e acima de 4,0% é considerado alto risco. 

A área ‘1’, que corresponde à região próxima ao bairro Tabatinga, na região norte, obteve a 

taxa mais alta de infestação do município. Ela chegou a 2,33%. 

Vistoria de pontos estratégicos 

Os cerca de 50 imóveis considerados como pontos estratégicos (PEs) cadastrados no CCZ 

começaram a receber, nesta terça-feira (16), a visita dos agentes do controle da dengue. 

No local, a equipe realiza vistorias para identificar possíveis criadouros. 

Os pontos estratégicos são os locais com grande acúmulo de materiais como: borracharias, 

ferros-velhos, mecânicas automotivas, empresas de reciclagem e floriculturas. Esses locais 



 

 
 

facilitam a proliferação do mosquito, justamente por terem a características de criadouro, 

por isso, recebem visitas quinzenais. 
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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 roupa 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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Prefeitura de Caraguatatuba autua 14 veículos irregulares de turismo 

de um dia no feriado prolongado 

 

O feriado prolongado da Proclamação da República trouxe um número elevado de veículos 

irregulares. Com a fiscalização ostensiva das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, pelo menos 14 foram autuados e multados, totalizando R$ 

26.180 em infrações. 

Os fiscais de Posturas identificaram ônibus, micro-ônibus e vans de cidades como São 

Paulo, Jacareí, Artur Nogueira, Lorena, Roseira, Piranguinho (MG) e até Salvador (BA). Um 

dos veículos tinha autorização da Prefeitura de Ubatuba para ficar na praia da Maranduba, 

mas foi localizado do lado de Caraguá. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta das proximidades do verão e temporada de 

férias. 

As praias preferidas são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e Tabatinga, onde 

ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de outros carros. 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do trânsito de veículos 

pelo município sem autorização. 

Para que veículo de turismo entre no município é preciso retirar a senha junto à Secretaria 

de Turismo. Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou 

pelo APP. 
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Procon de Caraguatatuba recebe reclamações pelo Aplicativo 156 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba está recebendo reclamações, denúncias e 

solicitações pelo aplicativo Caraguatatuba 156 desde o dia 25 de outubro. Agora o 

consumidor pode fazer sua queixa, presencialmente, na sede do Procon, no Centro, ou via 

smartphone. Até a última terça-feira (16/11), foram registradas 22 reclamações, 

denúncias e solicitações sobre produtos, pedidos de fiscalização, serviços financeiros, 

educação, serviços em geral. 

Ao baixar o aplicativo Caraguatatuba 156 na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem 

como ao acessar o site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/, após cadastrar seus dados, o 

consumidor pode reclamar sobre problemas com gêneros alimentícios, serviços, educação, 

habitação, planos de saúde, produtos, relações de consumo, saúde (hospitais particulares, 

clínicas médicas, laboratórios e clínicas odontológicas, entre outros), medicamentos, saúde 

animal (clínicas e pet shops), serviços financeiros (bancos, cartões de créditos, 

financiamentos, empréstimos, etc), transporte e por fim viagens e turismo (agências de 

turismo, hotéis e pousadas). 

Em relação ao aplicativo 156, é muito importante que o usuário permita o acesso aos 

arquivos de imagens do celular para enviar os comprovantes relativos à reclamação e os 

documentos pessoais para formalização da queixa. 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que o distanciamento social 

provocado pela pandemia da Covid-19 fez o órgão se adequar ao atendimento remoto da 

população. “Começamos a receber as queixas e denúncias dos consumidores via e-mail de 

forma paliativa. Com o passar do tempo foi necessário buscar um sistema que suprisse a 

demanda do Procon com agilidade e praticidade ao munícipe”, relata. 

“A plataforma Caraguatatuba 156 mostrou-se suficiente para atender as nossas 

expectativas em relação ao nosso volume de solicitações”, explicou. 

As reclamações recebidas pelo aplicativo 156 ou site da Central 156 são enviadas para o 

Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) da Secretaria 

Nacional do Consumidor. “Para fazer uma solicitação, o cliente responde um questionário 

sobre produto ou serviço reclamado na aba específica. Caso falte algum documento, um 

aviso é enviado ao reclamante para que anexe material para conclusão do pedido”, 

finaliza. 

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


 

 
 

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

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

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

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

de pagamento e outros. 

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

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

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

funcionários. 

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

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

informações pelo telefone (12) 3897-828, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Local de descarte de pneus usados é alterado para Área de 

Transbordo no bairro Jardim Gaivotas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba alterou o local de entrega de pneus em grande quantidade 

por parte de borracharias, bicicletarias, entre outras empresas que fazem a logística 

reversa dos materiais. A partir de agora, o descarte deve ser feito na Área de Transbordo, 

no bairro Jardim Gaivotas. 

Anteriormente, as empresas faziam o descarte na Área de Transbordo e Triagem (ATT), no 

Barranco Alto. Para melhor controlar o acesso, emitir o manifesto corretamente e facilitar a 

logística do caminhão, o local foi alterado para uma área central da cidade. 

O serviço é feito em parceria com a empresa Reciclanip que recolhe mensalmente os 

pneus e destina de forma ambientalmente adequada os materiais que não podem mais 

ser usados para rodagem. 

A secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Tatiana Soares Scian, reforça que para 

pessoas físicas, o material pode ser entregue nos Ecopontos com quantidade limitada. 

A área de transbordo fica na Avenida das Garças, s/n – Jardim Gaivotas. 
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Miss e Mister Terceira Idade 2021 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba saiu na frente e foi a primeira cidade no Estado de São 

Paulo a eleger a Miss e o Mister Terceira Idade, na retomada do concurso, após suspensão 

devido à pandemia da Covid-19. 

A cerimônia foi aberta pelo prefeito Aguilar Junior e o secretário dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo, no Teatro Mario Covas, na sexta-feira (12). 

Ambos enalteceram a importância do evento e a satisfação da retomada. 

“Passamos por meses difíceis por causa da pandemia (Covid-19) e realizar essa festa, 

novamente, mesmo que numa proporção menor, ver esse teatro com público, é uma 

alegria imensa”, ressaltou Aguilar Junior. 

Este ano, o 8º desfile contou com 19 mulheres e 7 homens acima dos 60 anos. Durante o 

desfile no palco com roupa de gala, oito jurados analisaram elegância, charme, animação e 

simpatia dos concorrentes. Os vencedores da noite foram Marina Alves Gritti, 76 anos, e 

Márcio Correa Leite de Moraes, 68 anos, eleitos Miss e Mister Terceira Idade 

Caraguatatuba 2021. 

Essa foi a terceira participação de Marina Gritti que se disse surpresa com o resultado. 

“Fiquei chocada quando chamaram meu nome, não esperava. Estou muito feliz, foi uma 

noite muito gostosa”, declarou. 

Já o Mister conquistou o bicampeonato, pois já havia sido eleito em 2018. Para ele, o 

segredo de chegar bem a essa fase da vida é manter atividade física, ter harmonia familiar 

e cultivar a autoestima. 

O concurso também elegeu a Miss e o Mister Elegância, Ilda de Abreu, 75 anos, e Carlos 

Roberto Luz, 74 anos. 

A Miss Elegância participou de todos os concursos e foi a primeira vez que saiu com uma 

faixa. “Esse é meu oitavo desfile. Venho porque gosto de participar dessa confraternização. 

Sinceramente, não esperava. Saio muito feliz com o resultado”, afirmou. 

O Mister Elegância foi inscrito pela esposa Tanea Mara, que também concorreu. “Não 

queria desfilar, prefiro assistir. Mas foi ótimo. No final deu tudo certo”, avaliou. 

Também foram entregues as faixas de Miss e Mister Simpatia para Tanea Mara Luz, 72 



 

 
 

anos, e Mário Nascimento de Souza, 74 anos. 

Essa é a segunda vez que Tanea Mara é eleita. Em 2017 ela foi a Miss Terceira Idade. “O 

melhor de tudo é encontrar os amigos e vivenciar momentos alegres”, disse. 

Por sua vez, Souza desfilou pela primeira vez. “Não tinha a menor ideia como seria. Foi 

maravilhoso. Sou de São Paulo e estou morando em Caraguá há cinco anos e fiquei 

surpreso com as atividades que a Prefeitura proporciona aos idosos. Parabéns à equipe da 

Prefeitura e da Sepedi”, declarou. 

A noite teve ainda o tradicional show do Trio Los Angeles, comandado por Márcio Mendes e 

as dançarinas Andreza Henke e Anie Cantizani. 

“Faço esse concurso em 40 municípios de São Paulo e Caraguatatuba foi a primeira a 

retomar a disputa. Estávamos todos precisando dessa festa depois de tanto tempo 

isolados. Tenho 72 anos e entendo o quanto a vida social faz falta para os idosos. A noite 

foi maravilhosa e gostaria de deixar um agradecimento especial ao prefeito Aguilar Junior, 

ao secretário Amauri Toledo e à equipe da Sepedi que sempre nos acolhe com grande 

carinho”, disse. 
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14 veículos irregulares são atuados no feriado 

 

O feriado prolongado da Proclamação da República trouxe um número elevado de veículos 

irregulares. Com a fiscalização ostensiva das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, pelo menos 14 foram autuados e multados, totalizando R$ 

26.180 em infrações. 

Os fiscais de Posturas identificaram ônibus, micro-ônibus e vans de cidades como São 

Paulo, Jacareí, Artur Nogueira, Lorena, Roseira, Piranguinho (MG) e até Salvador (BA). Um 

dos veículos tinha autorização da Prefeitura de Ubatuba para ficar na praia da Maranduba, 

mas foi localizado do lado de Caraguá. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta das proximidades do verão e temporada de 

férias. 

As praias preferidas são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e Tabatinga, onde 

ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de outros carros. 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do trânsito de veículos 

pelo município sem autorização. 

Para que veículo de turismo entre no município é preciso retirar a senha junto à Secretaria 

de Turismo. Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou 

pelo APP. 
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Guarda Mirim inscrições 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 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). 

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 

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


 

 
 

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vale360news.com.br/casal-de-idosos-morre-atropelado-em-caraguatatuba/
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Inscrições para Empreenda Caraguatatuba 2021 vão até amanhã (17) 

 

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. 
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Procon De Caraguatatuba Recebe Reclamações Pelo Aplicativo 156 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba está recebendo reclamações, denúncias e 

solicitações pelo aplicativo Caraguatatuba 156 desde o dia 25 de outubro. Agora o 

consumidor pode fazer sua queixa, presencialmente, na sede do Procon, no Centro, ou via 

smartphone. Até a última terça-feira (16/11), foram registradas 22 reclamações, 

denúncias e solicitações sobre produtos, pedidos de fiscalização, serviços financeiros, 

educação, serviços em geral e infrações contra as relações de consumo. 

Ao baixar o aplicativo Caraguatatuba 156 na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem 

como ao acessar o site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/, após cadastrar seus dados, o 

consumidor pode reclamar sobre problemas com gêneros alimentícios, serviços, educação, 

habitação, planos de saúde, produtos, relações de consumo, saúde (hospitais particulares, 

clínicas médicas, laboratórios e clínicas odontológicas, entre outros), medicamentos, saúde 

animal (clínicas e pet shops), serviços financeiros (bancos, cartões de créditos, 

financiamentos, empréstimos, etc), transporte e por fim viagens e turismo (agências de 

turismo, hotéis e pousadas). 

Em relação ao aplicativo 156, é muito importante que o usuário permita o acesso aos 

arquivos de imagens do celular para enviar os comprovantes relativos à reclamação e os 

documentos pessoais para formalização da queixa. 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que o distanciamento social 

provocado pela pandemia da Covid-19 fez o órgão se adequar ao atendimento remoto da 

população. “Começamos a receber as queixas e denúncias dos consumidores via e-mail de 

forma paliativa. Com o passar do tempo foi necessário buscar um sistema que suprisse a 

demanda do Procon com agilidade e praticidade ao munícipe”, relata. 

“A plataforma Caraguatatuba 156 mostrou-se suficiente para atender as nossas 

expectativas em relação ao nosso volume de solicitações”, explicou. 

As reclamações recebidas pelo aplicativo 156 ou site da Central 156 são enviadas para o 

Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) da Secretaria 

Nacional do Consumidor. “Para fazer uma solicitação, o cliente responde um questionário 

sobre produto ou serviço reclamado na aba específica. Caso falte algum documento, um 

aviso é enviado ao reclamante para que anexe material para conclusão do pedido”, 

finaliza. 

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


 

 
 

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

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

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

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

de pagamento e outros. 

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

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

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

funcionários. 

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

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

informações pelo telefone (12) 3897-828, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Local De Descarte De Pneus Usados É Alterado Para Área De 

Transbordo No Bairro Jardim Gaivotas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba alterou o local de entrega de pneus em grande quantidade 

por parte de borracharias, bicicletarias, entre outras empresas que fazem a logística 

reversa dos materiais. A partir de agora, o descarte deve ser feito na Área de Transbordo, 

no bairro Jardim Gaivotas. 

Anteriormente, as empresas faziam o descarte na Área de Transbordo e Triagem (ATT), no 

Barranco Alto. Para melhor controlar o acesso, emitir o manifesto corretamente e facilitar a 

logística do caminhão, o local foi alterado para uma área central da cidade. 

O serviço é feito em parceria com a empresa Reciclanip que recolhe mensalmente os 

pneus e destina de forma ambientalmente adequada os materiais que não podem mais 

ser usados para rodagem. 

A secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Tatiana Soares Scian, reforça que para 

pessoas físicas, o material pode ser entregue nos Ecopontos com quantidade limitada. 

A área de transbordo fica na Avenida das Garças, s/n – Jardim Gaivotas. 
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Caraguatatuba Realiza Última Avaliação De Densidade Larvária Do 

Ano; Resultado Auxilia Nas Próximas Ações De Combate À Dengue 

 

Os agentes de controle da dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) iniciaram, 

nesta terça-feira (16), as atividades da última avaliação de densidade larvária (ADL) de 

2021. 

De acordo com biólogo e coordenador do Controle da Dengue, Ricardo Fernandes, a ADL é 

importante porque vai servir como norte para a realização das ações de combate à dengue 

dos próximos meses, principalmente com o início do verão e o período de grande de 

circulação de pessoas na cidade. 

Ele destacou que “o trabalho será ainda mais intensificado nas áreas com maior 

infestação, além de informar a população quais são os principais criadouros em cada 

bairro do município”. 

A previsão é de que 600 quarteirões e mais 3.300 imóveis sejam vistoriados até o dia 15 

de dezembro. 

O resultado da última ADL, realizada em setembro, apontou que a taxa de infestação do 

mosquito Aedes aegypti no município era de 1,7%. Esse número é inferior ao obtido na 

avaliação de junho, que foi de 1,8%. 

Segundo o Ministério da Saúde, o resultado indica um estado de alerta. Quando o índice 

obtido é menor que 1,0% o resultado é satisfatório; de 1,1% a 3,9% é preciso ficar em 

estado de alerta; e acima de 4,0% é considerado alto risco. 

A área ‘1’, que corresponde à região próxima ao bairro Tabatinga, na região norte, obteve a 

taxa mais alta de infestação do município. Ela chegou a 2,33%. 

Vistoria de pontos estratégicos 

Os cerca de 50 imóveis considerados como pontos estratégicos (PEs) cadastrados no CCZ 

começaram a receber, nesta terça-feira (16), a visita dos agentes do controle da dengue. 

No local, a equipe realiza vistorias para identificar possíveis criadouros. 

Os pontos estratégicos são os locais com grande acúmulo de materiais como: borracharias, 

ferros-velhos, mecânicas automotivas, empresas de reciclagem e floriculturas. Esses locais 

facilitam a proliferação do mosquito, justamente por terem a características de criadouro, 

por isso, recebem visitas quinzenais. 
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Caraguatatuba Elege Miss E Mister Terceira Idade 2021 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba saiu na frente e foi a primeira cidade no Estado de São 

Paulo a eleger a Miss e o Mister Terceira Idade, na retomada do concurso, após suspensão 

devido à pandemia da Covid-19. 

A cerimônia foi aberta pelo prefeito Aguilar Junior e o secretário dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo, no Teatro Mario Covas, na sexta-feira (12). 

Ambos enalteceram a importância do evento e a satisfação da retomada. 

“Passamos por meses difíceis por causa da pandemia (Covid-19) e realizar essa festa, 

novamente, mesmo que numa proporção menor, ver esse teatro  com público, é uma 

alegria imensa”, ressaltou Aguilar Junior. 

Este ano, o 8º desfile contou com 19 mulheres e 7 homens acima dos 60 anos. Durante o 

desfile no palco com roupa de gala, oito jurados analisaram elegância, charme, animação e 

simpatia dos concorrentes. Os vencedores da noite foram Marina Alves Britti, 76 anos, e 

Márcio Correa Leite de Moraes, 68 anos, eleitos Miss e Mister Terceira Idade 

Caraguatatuba 2021. 

Essa foi a terceira participação de Marina Britti que se disse surpresa com o resultado. 

“Fiquei chocada quando chamaram meu nome, não esperava. Estou muito feliz, foi uma 

noite muito gostosa”, declarou. 

Já o Mister conquistou o bicampeonato, pois já havia sido eleito em 2018. Para ele, o 

segredo de chegar bem a essa fase da vida é manter atividade física, ter harmonia familiar 

e cultivar a autoestima. 
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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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Corrida De Rua Circuito Eco Ambiental IV, Organizada Pela Panco, É 

Adiada 

 

A corrida de rua Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, foi adiada. O 

evento aconteceria no dia 5 de dezembro (domingo). Uma nova data será anunciada em 

breve. 

O evento terá circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o Circuito Ambiental IV 

promove atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 
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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


 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

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, 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, 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. Haverá, também, doação de 30 mudas de plantas nativas. 

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 

Data: Quarta-feira, 17/11 

Horário: 9h às 14h 

Endereço: Rua Barão de Jacareí, 122 (Campinho) 
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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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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. 

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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Prefeitura De Caraguatatuba Autua 14 Veículos Irregulares De 

Turismo De Um Dia No Feriado Prolongado 

 

O feriado prolongado da Proclamação da República trouxe um número elevado de veículos 

irregulares. Com a fiscalização ostensiva das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, pelo menos 14 foram autuados e multados, totalizando R$ 

26.180 em infrações. 

Os fiscais de Posturas identificaram ônibus, micro-ônibus e vans de cidades como São 

Paulo, Jacareí, Artur Nogueira, Lorena, Roseira, Piranguinho (MG) e até Salvador (BA). Um 

dos veículos tinha autorização da Prefeitura de Ubatuba para ficar na praia da Maranduba, 

mas foi localizado do lado de Caraguá. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta das proximidades do verão e temporada de 

férias. 

As praias preferidas são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e Tabatinga, onde 

ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de outros carros. 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do trânsito de veículos 

pelo município sem autorização. 

Para que veículo de turismo entre no município é preciso retirar a senha junto à Secretaria 

de Turismo. Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou 

pelo APP. 
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Criminosos São Presos Após Render Família Em Caraguatatuba 

 

Uma ocorrência de assalto por volta 16h, desta terça-feira (16/11), numa residência 

mobilizou várias viaturas e policiais militares no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba. 

Uma família, incluindo uma criança foi rendida quando chegavam à residência por dois 

criminosos armados que anunciaram o assalto. 

A Polícia Militar foi acionada via COPOM por moradores que viram as vítimas sendo 

rendidas e levadas para o interior da casa. O local foi cercado por equipes da Força Tática 

e Rocam que conseguiram fazer que o os criminosos se entregasse após eles tentarem 

fugir pelo telhado das casas. 

Um terceiro criminoso que dava cobertura num veículo branco foi preso também próximo 

da casa. No interior do veículo foi localizado vários objetos produto de furto em outra 

residência no dia (10/11) também na região Sul da cidade. 

Segundo ainda informou a polícia, os criminosos já têm várias passagens criminais e 

ficaram presos à disposição da justiça. 
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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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Caraguatatuba Realiza Última Avaliação De Densidade Larvária Do 

Ano; Resultado Auxilia Nas Próximas Ações De Combate À Dengue 

 

Os agentes de controle da dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) iniciaram, 

nesta terça-feira (16), as atividades da última avaliação de densidade larvária (ADL) de 

2021. 

De acordo com biólogo e coordenador do Controle da Dengue, Ricardo Fernandes, a ADL é 

importante porque vai servir como norte para a realização das ações de combate à dengue 

dos próximos meses, principalmente com o início do verão e o período de grande de 

circulação de pessoas na cidade. 
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Fundo Social de Caraguatatuba abre 60 vagas para três cursos na área 

administrativa 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até sexta-feira (19) inscrições para os cursos de 

Cálculo da Folha de Pagamento, Gestão de Estoques e Analista de Recursos Humanos em 

parceria com o Senai. Ao todo, são 54 vagas, sendo 18 para cada curso. 

O curso de Cálculo da Folha de Pagamento tem carga horária 40 horas, sendo realizado de 

22 de novembro a 3 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. 

Nas aulas, os alunos aprenderão sobre rotinas do setor de folha de pagamento, realizando 

e revisando os cálculos necessários para elaboração da folha de pagamento em 

conformidade com a legislação vigente. 

Já Gestão de Estoques tem carga horária de 30 horas, realizado de 24 de novembro a 3 de 

dezembro, das 13h às 17h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. Objetiva capacitar 

alunos na gestão dos estoques, visando redução de custos no controle de estoques e 

redução dos desperdícios e perdas no processo de armazenagem. 

O curso de Analista de Recursos Humanos possui carga horária de 60 horas e será 

realizado de 22 de novembro a 10 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no 

bairro Porto Novo. Ensinará rotinas relacionadas aos subsistemas da área de recursos 

humanos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários e 

benefícios em conformidade com a legislação vigente. 

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo 

Social, das 8h30 às 16h30 e, somente na sexta-feira, até às 12h. 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 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 elege Miss e Mister Terceira Idade 2021 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba saiu na frente e foi a primeira cidade no Estado de São 

Paulo a eleger a Miss e o Mister Terceira Idade, na retomada do concurso, após suspensão 

devido à pandemia da Covid-19. 

A cerimônia foi aberta pelo prefeito Aguilar Junior e o secretário dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo, no Teatro Mario Covas, na sexta-feira (12). 

Ambos enalteceram a importância do evento e a satisfação da retomada. 

“Passamos por meses difíceis por causa da pandemia (Covid-19) e realizar essa festa, 

novamente, mesmo que numa proporção menor, ver esse teatro  com público, é uma 

alegria imensa”, ressaltou Aguilar Junior. 

Este ano, o 8º desfile contou com 19 mulheres e 7 homens acima dos 60 anos. Durante o 

desfile no palco com roupa de gala, oito jurados analisaram elegância, charme, animação e 

simpatia dos concorrentes. Os vencedores da noite foram Marina Alves Gritti, 76 anos, e 

Márcio Correa Leite de Moraes, 68 anos, eleitos Miss e Mister Terceira Idade 

Caraguatatuba 2021. 

Essa foi a terceira participação de Marina Gritti que se disse surpresa com o resultado. 

“Fiquei chocada quando chamaram meu nome, não esperava. Estou muito feliz, foi uma 

noite muito gostosa”, declarou. 

Já o Mister conquistou o bicampeonato, pois já havia sido eleito em 2018. Para ele, o 

segredo de chegar bem a essa fase da vida é manter atividade física, ter harmonia familiar 

e cultivar a autoestima. 

O concurso também elegeu a Miss e o Mister Elegância, Ilda de Abreu, 75 anos, e Carlos 

Roberto Luz, 74 anos. 

A Miss Elegância participou de todos os concursos e foi a primeira vez que saiu com uma 

faixa. “Esse é meu oitavo desfile. Venho porque gosto de participar dessa confraternização. 

Sinceramente, não esperava. Saio muito feliz com o resultado”, afirmou. 

O Mister Elegância foi inscrito pela esposa Tanea Mara, que também concorreu. “Não 

queria desfilar, prefiro assistir. Mas foi ótimo. No final deu tudo certo”, avaliou. 

Também foram entregues as faixas de Miss e Mister Simpatia para Tanea Mara  Luz, 72 

anos, e Mário Nascimento de Souza, 74 anos. 



 

 
 

Essa é a segunda vez que Tanea Mara é eleita. Em 2017 ela foi a Miss Terceira Idade. “O 

melhor de tudo é encontrar os amigos e vivenciar momentos alegres”, disse. 

Por sua vez, Souza desfilou pela primeira vez. “Não tinha a menor ideia como seria. Foi 

maravilhoso. Sou de São Paulo e estou morando em Caraguá há cinco anos e fiquei 

surpreso com as atividades que a Prefeitura proporciona aos idosos. Parabéns à equipe da 

Prefeitura e da Sepedi”, declarou. 

A noite teve ainda o tradicional show do Trio Los Angeles, comandado por Márcio Mendes e 

as dançarinas Andreza Henke e Anie Cantizani. 

“Faço esse concurso em 40 municípios de São Paulo e Caraguatatuba foi a primeira a 

retomar a disputa. Estávamos todos precisando dessa festa depois de tanto tempo 

isolados. Tenho 72 anos e entendo o quanto a vida social faz falta para os idosos. A noite 

foi maravilhosa e gostaria de deixar um agradecimento especial ao prefeito Aguilar Junior, 

ao secretário Amauri Toledo e à equipe da Sepedi que sempre nos acolhe com grande 

carinho”, disse. 
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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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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 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

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. 

– 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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Corrida de rua Circuito Eco Ambiental IV, organizada pela Panco, é adiada 

 

A corrida de rua Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, foi adiada. O 

evento aconteceria no dia 5 de dezembro (domingo). Uma nova data será anunciada em 

breve. 

O evento terá circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o Circuito Ambiental IV 

promove atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 
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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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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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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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PAT de Caraguatatuba tem 396 vagas de emprego 

 

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 realiza última avaliação de densidade larvária do ano; 

resultado auxilia nas próximas ações de combate à dengue 

 

Os agentes de controle da dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) iniciaram, 

nesta terça-feira (16), as atividades da última avaliação de densidade larvária (ADL) de 

2021. 

De acordo com biólogo e coordenador do Controle da Dengue, Ricardo Fernandes, a ADL é 

importante porque vai servir como norte para a realização das ações de combate à dengue 

dos próximos meses, principalmente com o início do verão e o período de grande de 

circulação de pessoas na cidade. 

Ele destacou que “o trabalho será ainda mais intensificado nas áreas com maior 

infestação, além de informar a população quais são os principais criadouros em cada 

bairro do município”. 

A previsão é de que 600 quarteirões e mais 3.300 imóveis sejam vistoriados até o dia 15 

de dezembro. 

O resultado da última ADL, realizada em setembro, apontou que a taxa de infestação do 

mosquito Aedes aegypti no município era de 1,7%. Esse número é inferior ao obtido na 

avaliação de junho, que foi de 1,8%. 

Segundo o Ministério da Saúde, o resultado indica um estado de alerta. Quando o índice 

obtido é menor que 1,0% o resultado é satisfatório; de 1,1% a 3,9% é preciso ficar em 

estado de alerta; e acima de 4,0% é considerado alto risco. 

A área ‘1’, que corresponde à região próxima ao bairro Tabatinga, na região norte, obteve a 

taxa mais alta de infestação do município. Ela chegou a 2,33%. 

Vistoria de pontos estratégicos 

Os cerca de 50 imóveis considerados como pontos estratégicos (PEs) cadastrados no CCZ 

começaram a receber, nesta terça-feira (16), a visita dos agentes do controle da dengue. 

No local, a equipe realiza vistorias para identificar possíveis criadouros. 

Os pontos estratégicos são os locais com grande acúmulo de materiais como: borracharias, 

ferros-velhos, mecânicas automotivas, empresas de reciclagem e floriculturas. Esses locais 



 

 
 

facilitam a proliferação do mosquito, justamente por terem a características de criadouro, 

por isso, recebem visitas quinzenais. 
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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 roupa 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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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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Inscrições para Empreenda Caraguatatuba 2021 terminam hoje 

O Empreenda Caraguatatuba terá 76 estandes para empresários de Caraguatatuba e 

outros 10 para empresários de outras cidades. 

 

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 

https://www.spriomais.com.br/?s=Caraguatatuba


 

 
 

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. 
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PREFEITURA DE CARAGUATATUBA AUTUA 14 VEÍCULOS IRREGULARES 

DE TURISMO DE UM DIA NO FERIADO PROLONGADO 

 

O feriado prolongado da Proclamação da República trouxe um número elevado de veículos 

irregulares. Com a fiscalização ostensiva das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, pelo menos 14 foram autuados e multados, totalizando R$ 

26.180 em infrações. 

Os fiscais de Posturas identificaram ônibus, micro-ônibus e vans de cidades como São 

Paulo, Jacareí, Artur Nogueira, Lorena, Roseira, Piranguinho (MG) e até Salvador (BA). Um 

dos veículos tinha autorização da Prefeitura de Ubatuba para ficar na praia da Maranduba, 

mas foi localizado do lado de Caraguá. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta das proximidades do verão e temporada de 

férias. 

As praias preferidas são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e Tabatinga, onde 

ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de outros carros. 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do trânsito de veículos 

pelo município sem autorização. 

Para que veículo de turismo entre no município é preciso retirar a senha junto à Secretaria 

de Turismo. Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou 

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

Mirim 

 

A Prefeitura 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 pode ser feitas até às 23h30min do dia 26 de novembro, por meio 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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Justiça condena 12 pessoas ligadas a facão criminosa em 

Caraguatatuba 

 

Denunciadas pelo MPSP após Operação Forgotten deflagrada na cidade Caraguatatuba em 

dezembro de 2020, doze pessoas foram condenadas por crimes de integrar associação 

criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As penas impostas aos réus 

vão de um ano e nove meses a 23 anos de prisão em regime fechado. 

As investigações tiveram início a partir da localização de um automóvel que havia sido 

abandonado em Caraguatatuba com diversas perfurações feitas por armas de fogo. No 

interior do veículo, foi encontrado um telefone celular pertencente ao gerente de um ponto 

de tráfico na região. A análise de dados presentes no aparelho possibilitou identificar 

diversas práticas criminosas, incluindo homicídios cometidos por disputas entre facções 

rivais. 

Um dos réus continua respondendo pelos fatos em autos desmembrados. O autor da 

denúncia é o promotor Renato Queiroz de Lima. 

Operação 

A  Operação Forgotten foi realizada no dia 1º de dezembro de 2020, envolvendo o MPSP, a 

Polícia Civil e Militar em Caraguatatuba, São José dos Campos e Caçapava. A operação 

cumpriu mais de 50 mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos no decorrer 

do inquérito policial. 

Além do foco no tráfico de drogas, também foram investigados lavagem de dinheiro, 

clonagem de veículos, falsificação de cartões e homicídios cometidos durante o confronto 

de facções rivais, por pontos de tráfico de drogas no município e região. De acordo com as 

apurações, uma das lideranças dos traficantes operava a partir do município de Caçapava. 

O Grupo Especial de Resgate (GER/DOPE) participou da operação em apoio ao efetivo 

local, que mobilizou cerca de 200 policiais civis e 70 viaturas. No total, treze pessoas 

foram presas e seis veículos recuperados. Foram apreendidos dezenas de documentos, 

celulares, maquinas de cartão, notebooks e drogas. 

Um dos detidos foi um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Caraguá. Ele foi 

localizado em um condomínio de luxo em Caçapava. A investigação foi iniciada quatro 

meses antes, a partir de um aparelho celular esquecido por um homem envolvido com o 



 

 
 

tráfico de drogas. Em Caraguatatuba, a polícia cumpriu mandados nos bairros Pegoreli, 

Martin de Sá, Travessão e Perequê. 
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Prefeitura de Caraguatatuba autua ônibus e vans irregulares no 

feriado 

 

A prefeitura de Caraguatatuba autuou e multou pelo menos 14 ônibus e vans irregulares 

durante o feriado prolongado da Proclamação da República. A lei n° 2.456, de 7 de 

dezembro de 2018, determina a proibição do trânsito de veículos pelo município sem 

autorização. 

A fiscalização foi feita pelas Secretarias de Urbanismo e Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão. As infrações por autuações ou multas totalizaram R$ 26.180,00. 

Os fiscais de Posturas identificaram ônibus, micro-ônibus e vans de cidades como São 

Paulo, Jacareí, Artur Nogueira, Lorena, Roseira, Piranguinho (MG) e até Salvador (BA). Um 

dos veículos tinha autorização da Prefeitura de Ubatuba para ficar na praia da Maranduba, 

mas foi localizado do lado de Caraguá. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta das proximidades do verão e temporada de 

férias. 

As praias preferidas são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e Tabatinga, onde 

ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de outros carros. 

Para que veículo de turismo entre no município é preciso retirar a senha junto à Secretaria 

de Turismo. Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou 

pelo APP. 
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