
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 23 e 24 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguatatuba promove audiências públicas para discutir alteração do 

Código Tributário 

 

Caraguatatuba 

Continuam as partidas classificatórias do 1º Caraguá Woman de Futsal 

 

Caraguatatuba 

Caraguá Beer Festival 2021 é sucesso no fim de semana e números impressionam 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia fiscalização de áreas irregulares com uso de 

drone 

 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta consumidores para compras na 'Black Friday' 

 

Caraguatatuba 

Sindipetro realiza Dia Nacional da Gasolina sem PPI e venda o combustível a R$ 

4,40 para motoboys em Caraguá 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Preso que matou companheira durante visita no CDP de Caraguatatuba vai a júri 

popular 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguá: funcionários exonerados são reintegrados pela prefeitura nesta quarta-

feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguá promove 'Desafio Ciclístico Poço da Anta' no próximo domingo 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/camara-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-para-discutir-alteracao-do-codigo-tributario/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/camara-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-para-discutir-alteracao-do-codigo-tributario/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/continuam-as-partidas-classificatorias-do-1o-caragua-woman-de-futsal/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caragua-beer-festival-2021-e-sucesso-no-fim-de-semana-e-numeros-impressionam/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18540/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-fiscalizacao-de-areas-irregulares-com-uso-de-drone
https://radarlitoral.com.br/noticias/18540/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-fiscalizacao-de-areas-irregulares-com-uso-de-drone
https://radarlitoral.com.br/noticias/18539/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-para-compras-na-'black-friday'
https://radarlitoral.com.br/noticias/18538/sindipetro-realiza-dia-nacional-da-gasolina-sem-ppi-e-venda-o-combustivel-a-r$-440-para-motoboys-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18538/sindipetro-realiza-dia-nacional-da-gasolina-sem-ppi-e-venda-o-combustivel-a-r$-440-para-motoboys-em-caragua
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/23/preso-que-matou-companheira-durante-visita-no-cdp-de-caraguatatuba-vai-a-juri-popular.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/23/preso-que-matou-companheira-durante-visita-no-cdp-de-caraguatatuba-vai-a-juri-popular.ghtml
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-funcionarios-exonerados-s-o-reintegrados-pela-prefeitura-nesta-quarta-feira-1.197638
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-funcionarios-exonerados-s-o-reintegrados-pela-prefeitura-nesta-quarta-feira-1.197638
https://www.ovale.com.br/esportes/caragua-promove-desafio-ciclistico-poco-da-anta-no-proximo-domingo-1.197788


 

 
 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

CEF investiga posse irregular de moradias populares em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Detento vai a júri popular por matar companheira no CDP de Caraguatatuba 

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Visitante é flagrada com celular na vagina no CDP de Caraguatatuba 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove Campanha ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres’ 

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba é pré-convocada para Seleção Paulista de Basquete Sub-

17 feminina 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Educação de Caraguatatuba faz recadastramento para transporte 

universitário 2022 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 10 medalhas em meeting de atletismo e natação 

paralímpico 

 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta consumidores sobre “pegadinhas” da “Black 

Friday” 

 

Caraguatatuba 

Inscrições do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam amanhã (24) 

 

Caraguatatuba 

Fundacc realiza ‘Mostra de Arte’ com artistas regionais selecionados na I Mostra de 

Saberes Artesanais do Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Equipe de basquete de Caraguatatuba arrasa em partida do Metropolitano contra 

Campos do Jordão 

http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/cef-investiga-posse-irregular-de.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/detento-vai-juri-popular-por-matar.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-23/visitante-e-flagrada-com-celular-na-vagina-no-cdp-de-caraguatatuba.html
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/caraguatatuba-promove-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/caraguatatuba-promove-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/atleta-de-caraguatatuba-e-pre-convocada-para-selecao-paulista-de-basquete-sub-17-feminina/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/atleta-de-caraguatatuba-e-pre-convocada-para-selecao-paulista-de-basquete-sub-17-feminina/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/secretaria-de-educacao-de-caraguatatuba-faz-recadastramento-para-transporte-universitario-2022/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/secretaria-de-educacao-de-caraguatatuba-faz-recadastramento-para-transporte-universitario-2022/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/caraguatatuba-conquista-10-medalhas-em-meeting-de-atletismo-e-natacao-paralimpico/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/caraguatatuba-conquista-10-medalhas-em-meeting-de-atletismo-e-natacao-paralimpico/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-sobre-pegadinhas-da-black-friday/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-sobre-pegadinhas-da-black-friday/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/inscricoes-do-desafio-ciclistico-poco-da-anta-comecam-amanha-24/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/fundacc-realiza-mostra-de-arte-com-artistas-regionais-selecionados-na-i-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/fundacc-realiza-mostra-de-arte-com-artistas-regionais-selecionados-na-i-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/equipe-de-basquete-de-caraguatatuba-arrasa-em-partida-do-metropolitano-contra-campos-do-jordao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/equipe-de-basquete-de-caraguatatuba-arrasa-em-partida-do-metropolitano-contra-campos-do-jordao/


 

 
 

Caraguatatuba 

Ciapi promove dinâmica em grupo para integrar novos frequentadores 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais 24 bolsistas do PEAD para limpeza 

pública 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba faz campanha contra descarte irregular de lixo 

 

Caraguatatuba 

Estrada do Poço da Anta recebe nivelamento e limpeza 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba cobra Caixa sobre retomada de unidades 

habitacionais ocupadas irregularmente 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia fiscalização de áreas irregulares com uso de 

drone 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Fiscalização de áreas irregulares com uso de drone 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba cobra Caixa sobre retomada de unidades habitacionais 

 

Caraguatatuba 

16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem 326 Vagas De Emprego Para Esta Quarta-Feira (24) 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Inicia Fiscalização De Áreas Irregulares Com Uso De 

Drone 

 

Caraguatatuba 

Procon De Caraguatatuba Orienta Consumidores Sobre “Pegadinhas” Da “Black 

Friday” 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/ciapi-promove-dinamica-em-grupo-para-integrar-novos-frequentadores/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-24-bolsistas-do-pead-para-limpeza-publica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-24-bolsistas-do-pead-para-limpeza-publica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-campanha-contra-descarte-irregular-de-lixo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/estrada-do-poco-da-anta-recebe-nivelamento-e-limpeza/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/prefeitura-de-caraguatatuba-cobra-caixa-sobre-retomada-de-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/prefeitura-de-caraguatatuba-cobra-caixa-sobre-retomada-de-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-fiscalizacao-de-areas-irregulares-com-uso-de-drone/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/23/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-fiscalizacao-de-areas-irregulares-com-uso-de-drone/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/23/fiscalizacao-de-areas-irregulares-com-uso-de-drone/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/23/caraguatatuba-cobra-caixa-sobre-retomada-de-unidades-habitacionais/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/23/16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-326-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-24/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-fiscalizacao-de-areas-irregulares-com-uso-de-drone/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-fiscalizacao-de-areas-irregulares-com-uso-de-drone/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-sobre-pegadinhas-da-black-friday/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-sobre-pegadinhas-da-black-friday/


 

 
 

Caraguatatuba 

Atleta De Caraguatatuba É Pré-Convocada Para Seleção Paulista De Basquete Sub-

17 Feminina 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Cobra Caixa Sobre Retomada De Unidades 

Habitacionais Ocupadas Irregularmente 

 

Caraguatatuba 

Secretaria De Educação De Caraguatatuba Faz Recadastramento Para Transporte 

Universitário 2022 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Faz Campanha Contra Descarte Irregular De Lixo 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Convoca Mais 24 Bolsistas Do PEAD Para Limpeza 

Pública 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Conquista 10 Medalhas Em Meeting De Atletismo E Natação 

Paralímpico 

 

Caraguatatuba 

Equipe De Basquete De Caraguatatuba Arrasa Em Partida Do Metropolitano Contra 

Campos Do Jordão 

 

Caraguatatuba 

Prefeito De Caraguatatuba Define Ações Da Operação Verão E Construção Da Força 

Tática Em Reunião Com A PM 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Tribunal De Contas Aprova Contas De 2019 Da Prefeitura De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Cobra Caixa Sobre Retomada De Unidades 

Habitacionais Ocupadas Irregularmente 

 

 

 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atleta-de-caraguatatuba-e-pre-convocada-para-selecao-paulista-de-basquete-sub-17-feminina/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atleta-de-caraguatatuba-e-pre-convocada-para-selecao-paulista-de-basquete-sub-17-feminina/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-cobra-caixa-sobre-retomada-de-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-cobra-caixa-sobre-retomada-de-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-educacao-de-caraguatatuba-faz-recadastramento-para-transporte-universitario-2022/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-educacao-de-caraguatatuba-faz-recadastramento-para-transporte-universitario-2022/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-campanha-contra-descarte-irregular-de-lixo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-24-bolsistas-do-pead-para-limpeza-publica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-24-bolsistas-do-pead-para-limpeza-publica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-10-medalhas-em-meeting-de-atletismo-e-natacao-paralimpico/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-10-medalhas-em-meeting-de-atletismo-e-natacao-paralimpico/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/equipe-de-basquete-de-caraguatatuba-arrasa-em-partida-do-metropolitano-contra-campos-do-jordao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/equipe-de-basquete-de-caraguatatuba-arrasa-em-partida-do-metropolitano-contra-campos-do-jordao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-de-caraguatatuba-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-forca-tatica-em-reuniao-com-a-pm/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-de-caraguatatuba-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-forca-tatica-em-reuniao-com-a-pm/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/tribunal-de-contas-aprova-contas-de-2019-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-cobra-caixa-sobre-retomada-de-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-cobra-caixa-sobre-retomada-de-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente/


 

 
 

Caraguatatuba 

Black Friday No Serramar Shopping Terá Lojas Abertas Até A Meia Noite Com 

Estacionamento Gratuito Nesta Sexta-Feira (26/11) E Descontos Especiais Até 

Domingo 

 

Caraguatatuba 

Procon De Caraguatatuba Orienta Consumidores Sobre “Pegadinhas” Da “Black 

Friday” 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Equipe de basquete de Caraguatatuba arrasa em partida do Metropolitano contra Campos 

do Jordão 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Educação de Caraguatatuba faz recadastramento para transporte universitário 

2022 

 

Caraguatatuba 

Ciapi promove dinâmica em grupo para integrar novos frequentadores 

 

Caraguatatuba 

Estrada do Poço da Anta recebe nivelamento e limpeza 

 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta consumidores sobre “pegadinhas” da “Black Friday” 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove Campanha ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 

Mulheres’ a partir desta quinta-feira 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba faz campanha contra descarte irregular de lixo 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba cobra Caixa sobre retomada de unidades habitacionais 

ocupadas irregularmente 

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba é pré-convocada para Seleção Paulista de Basquete Sub-17 

feminina 

 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/black-friday-no-serramar-shopping-tera-lojas-abertas-ate-a-meia-noite-com-estacionamento-gratuito-nesta-sexta-feira-26-11-e-descontos-especiais-ate-domingo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/black-friday-no-serramar-shopping-tera-lojas-abertas-ate-a-meia-noite-com-estacionamento-gratuito-nesta-sexta-feira-26-11-e-descontos-especiais-ate-domingo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/black-friday-no-serramar-shopping-tera-lojas-abertas-ate-a-meia-noite-com-estacionamento-gratuito-nesta-sexta-feira-26-11-e-descontos-especiais-ate-domingo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-sobre-pegadinhas-da-black-friday/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-sobre-pegadinhas-da-black-friday/
https://falacaragua.com.br/2021/11/equipe-de-basquete-de-caraguatatuba-arrasa-em-partida-do-metropolitano-contra-campos-do-jordao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/equipe-de-basquete-de-caraguatatuba-arrasa-em-partida-do-metropolitano-contra-campos-do-jordao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/secretaria-de-educacao-de-caraguatatuba-faz-recadastramento-para-transporte-universitario-2022/
https://falacaragua.com.br/2021/11/secretaria-de-educacao-de-caraguatatuba-faz-recadastramento-para-transporte-universitario-2022/
https://falacaragua.com.br/2021/11/ciapi-promove-dinamica-em-grupo-para-integrar-novos-frequentadores/
https://falacaragua.com.br/2021/11/estrada-do-poco-da-anta-recebe-nivelamento-e-limpeza/
https://falacaragua.com.br/2021/11/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-sobre-pegadinhas-da-black-friday/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-promove-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres-a-partir-desta-quinta-feira/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-promove-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres-a-partir-desta-quinta-feira/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-campanha-contra-descarte-irregular-de-lixo/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-cobra-caixa-sobre-retomada-de-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-cobra-caixa-sobre-retomada-de-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente/
https://falacaragua.com.br/2021/11/atleta-de-caraguatatuba-e-pre-convocada-para-selecao-paulista-de-basquete-sub-17-feminina/
https://falacaragua.com.br/2021/11/atleta-de-caraguatatuba-e-pre-convocada-para-selecao-paulista-de-basquete-sub-17-feminina/


 

 
 

Caraguatatuba 

Inscrições do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam amanhã (24) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 10 medalhas em meeting de atletismo e natação paralímpico 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta consumidores sobre “pegadinhas” da “Black 

Friday” 

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba é pré-convocada para Seleção Paulista de Basquete Sub-

17 feminina 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove Campanha ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres’ 

 

Caraguatatuba 

Tribunal de Contas aprova contas de 2019 da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Secretaria de Educação de Caraguatatuba faz recadastramento para transporte 

universitário 2022 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Funcionários exonerados são reintegrados pela Prefeitura de Caraguatatuba 
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Câmara de Caraguatatuba promove audiências públicas para discutir 

alteração do Código Tributário 

 

Nos dias 01 e 03 de dezembro a partir das 18h, a Câmara de Caraguatatuba promove 

duas audiências públicas para explanação e debate do projeto de lei complementar nº 

08/21, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos do Código Tributário 

Municipal com o objetivo de instituir o valor venal de referência para fins de recolhimento 

do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

As audiências serão virtuais com transmissão, ao vivo, pelo site da Câmara e canal no 

Youtube. Servidores da Administração Municipal farão os devidos esclarecimentos da 

proposta e ficarão à disposição para tirar as dúvidas dos vereadores e da população. 

A participação popular pode ser feita mediante o preenchimento do formulário que 

encontra-se disponível no site oficial da Câmara Municipal, bem como o projeto de lei na 

íntegra para consulta. Para acessar basta clicar no 

link: https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia_publica_virtual-12 
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Continuam as partidas classificatórias do 1º Caraguá Woman de 

Futsal 

 

O Ginásio Jorge Burihan (Quadra Olaria) recebeu no último sábado (20), a terceira rodada 

classificatória do 1º Caraguá Woman de Futsal. A competição é realizada pela JM 

Assessoria Esportiva, com apoio da Prefeitura da Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Esportes e Recreação. 

Nos três jogos realizados nesta terceira rodada as meninas deram show de bola, com total 

de 21 gols em quadra. Na primeira partida, o time Geração Independente venceu por 7×0 

as Futbonitas. 

Já no segundo jogo da noite, a equipe Tuka Bike goleou por 12×0 o Ajax. Encerrando a 

rodada, o confronto entre o Projeto Futebolando e Acesso Sertão da Quina terminou 

empatado em 1×1. 

As partidas continuam no próximo sábado (27), a partir das 19h, onde serão realizados 

mais três jogos no Ginásio Jorge Burihan e finaliza a fase classificatória do 1º Caraguá 

Woman de Futsal. 

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

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

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

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

Projeto Futebolando e Tuka Bike. 
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Caraguá Beer Festival 2021 é sucesso no fim de semana e números 

impressionam 

 

Após um ano sem ser realizado por conta da pandemia da Covid-19 e ser o primeiro evento 

aberto ao público neste período, o Caraguá Beer Festival 2021 foi considerado um sucesso 

de vendas e de público. Realizado no último final de semana, a estimativa é que mais de 

15 mil pessoas tenham passado no recinto nos três dias de evento, que contou com todos 

os protocolos sanitários para garantir a segurança do público. 

Quando se fala em números, eles impressionam. Dados parciais indicam que foram mais 

de 13 mil litros de cerveja e chopp artesanais comercializados nos estandes e beers 

trucks. Na edição anterior, realizada em quatro dias, foram cerca de 12 mil litros vendidos. 

Ainda com os dados parciais, a informação da Secretaria de Turismo é que foram vendidas 

três mil porções de petiscos, mil espetos, 4,5 mil lanches, cinco mil doces, 180 quilos de 

costela e 35 quilos de tulipa. “Esse é um dado parcial, porque contabilizamos até às 21h 

de domingo e o fechamento foi à meia-noite”, explica a secretária de Turismo, Maria 

Fernanda Galter Reis. 

Para o comerciante Marquinhos Fernandes Alves, do Kintal do Marquinhos, o Beer Festival 

superou todas as suas expectativas. “O povo estava sedento por um evento onde pudesse 

sair de casa, se confraternizar, com todos os protocolos sanitários que a prefeitura 

colocou. Foi espetacular, maravilhoso em todos os sentidos. Da organização ao público que 

veio”. 

Marquinhos participa do Beer Festival desde a primeira edição e confirma que estará 

presente na próxima. “Com certeza estaremos aqui”. 

Miguel Putrino, ou Gaúcho, como é conhecido, ficou sem seus famosos doces antes do 

encerramento da festa no domingo. “Fizemos muitos doces, cinco mil pra ser exato, e 

acabaram”, comemora. 

Já o professor de Educação Física, Jaime Galdino Coelho Junior, 54 anos, foi na Praça da 

Cultura para desfrutar da festa e adorou. “Ficamos presos em casa por muito tempo, mas 

hoje podemos participar e foi muito legal ver o povo reunido, participando dessa festa 

maravilhosa que o prefeito Aguilar Junior trouxe aqui para Caraguatatuba”. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a realização e organização do evento ficaram acima de todas 

as expectativas. Foram colocados controladores de acesso, álcool em gel à disposição por 

todo o evento e, ainda, fechamento da entrada quando a capacidade de público exigia. 



 

 
 

“Estamos voltando de forma gradativa e com toda segurança necessária”, afirmou o 

prefeito. 

A Secretária de Turismo comemora os três dias de Caraguá Beer Festival. “Foi muito bom. 

Tivemos movimentação intensa durante todo o dia, o que é novidade para nós. 

Comerciantes felizes, população e turistas felizes de ver essa volta dos eventos, enfim, foi 

um evento absolutamente especial e de um grande sucesso”, destaca Maria Fernanda. 

Participaram desta edição os integrantes da Associação dos Cervejeiros Artesanais de 

Caraguatatuba (ACEAC) que representa as marcas Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, 

Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23, onde tiveram 

um estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba pra que pudesse apresentar 

seus produtos. 

Também estiveram representantes de cervejarias de São José dos Campos, Jacareí, São 

Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu, além de trucks beers de São José dos Campos, 

Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e Jundiaí. 

Na Praça de Alimentação, além da galera que apreciou as cervejas e chopps, comida de 

boteco, lanches, sobremesas, sucos, sorvetes e doces. 

O público ainda pode desfrutar de uma excelente programação musical com artistas locais 

para todos os gostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Radar Litoral 

 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia fiscalização de áreas irregulares 

com uso de drone 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta terça-

feira (23) mais uma ação de combate à ocupação irregular. Agora, está sendo feito uso de 

drone para fiscalização e monitoramento em áreas públicas e de difícil acesso. 

De acordo com o secretário da pasta, Wilber Cardozo, os fiscais de postura tem ido aos 

locais, por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e 

agora com mais esse instrumento. 

“A ideia é fazer sobrevoos por toda a cidade, em pontos conhecidos e onde há denúncias 

para verificar possíveis movimentações e/ou invasões”, destaca o secretário. 

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para 

registrar a ocorrência. 
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Procon de Caraguatatuba orienta consumidores para compras na 

'Black Friday' 

 

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

incorporada ao mercado brasileiro, é nesta sexta-feira (26). A penúltima data importante 

para o comércio antes do Natal será marcada pelos descontos generosos de diversos 

produtos, mas algumas empresas já ofertam promoções desde o início do mês. O Procon 

da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas sobre como escapar das armadilhas e dos golpes 

nas ofertas da Black Friday. 

De acordo com o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, a data é esperada o 

ano todo por ter bons descontos e promoções. “Mas antes do dia oficial algumas empresas 

dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro lado, os cibercriminosos 

aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se proteger e garantir a 

segurança durante suas compras nesse período? Verificar antecipadamente os preços do 

produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos descontos oferecidos”, 

recomenda. 

As mercadorias mais procuradas na Black Friday são TVs e smartphones. “Pesquise o 

produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui 

assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. “Cuidado para não comprar 

‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!”, enfatizou o diretor do Procon de 

Caraguatatuba. 

Moreira pede para o consumidor pesquisar o preço médio de mercado do produto de 

interesse com antecedência. “Certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma 

promoção real e não de um desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites 

internacionais, o barato pode sair caro, inclusive, é preciso considerar os prazos de 

entrega, e que os produtos importados poderão ser tributados ao entrar no território 

nacional”, reforça. 

O diretor disse que para levar em consideração os fornecedores mais conhecidos nas 

compras online. “Pesquise a procedência, o histórico e verifique se o mesmo possui um 

CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As compras realizadas fora 

da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em porta e por reembolso 

postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da data da compra ou da 



 

 
 

entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços extremamente menores que a 

média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

Black Friday 

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

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

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

de novembro. 

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

por meio de terceiros, 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 no aplicativo Caraguatatuba 

156 na loja do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o site 

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

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) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou site 

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

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

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

atrativo; 

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

obrigação de mercado; 

Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas 

plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar se o site é 

confiável; 

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

somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de débito, Pix ou 

depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

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

esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do produto para concluir 

a compra; 

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

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de 

endividamento; 

Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, salvo os 

casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, cor e 

qualidade antes de concluir a compra; e 



 

 
 

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

confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por 

escrito, o combinado não sai caro. 
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Sindipetro realiza Dia Nacional da Gasolina sem PPI e venda o 

combustível a R$ 4,40 para motoboys em Caraguá 

 

Nesta quinta-feira (25) o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista irá promover o "Dia 

Nacional da Gasolina sem PPI". A ação, encabeçada pela Federação Nacional dos 

Petroleiros e pelo Observatório Social da Petrobrás, vai fornecer gasolina a R$ 4,40 por 

litro para motoboys. A ação acontecerá de Norte a sul do país e no Litoral Norte, será em 

Caraguatatuba. 

No total, serão disponibilizados três mil litros do combustível para venda 

em Caraguatatuba, destinados a motoboys e limitado a nove litros por moto. O cadastro 

para fornecimento dos cupons acontece a partir das 9h em uma tenda ao lado do Auto 

Posto Britânia (Rua Álvaro Theodoro da Cruz, 415 - Jardim Britânia – Caraguatatuba), onde 

os motoboys poderão abastecer a R$4,40. 

O pagamento deve ser feito no posto de combustível, com a apresentação dos cupons, que 

serão limitados a nove litros por moto. O objetivo da iniciativa é denunciar, segundo o 

Sindipetro, como a política de privatização da empresa já gera consequências como os 

preços abusivos dos combustíveis praticados hoje no Brasil. 

A iniciativa visa também denunciar a Política de Preço de Importação (PPI), praticada pela 

Petrobras. A política adotada no Governo Temer, em 2016, e implantado pelo presidente 

da Petrobras à época, Pedro Parente, precifica os combustíveis conforme as variações do 

dólar e do petróleo internacional, somando-se a isso o transporte do exterior até o Brasil e 

também as taxas de importação, o que tem elevado o preço dos combustíveis e do gás de 

cozinha. 

"Ao contrário do que muita gente pensa, não são os impostos os principais responsáveis 

pelos preços abusivos dos combustíveis. Os reajustes sucessivos não estão relacionados 

ao falso aumento de tributos, mas sim à política de preços do PPI", afirmou o Sindicato. 

Em alguns estados a gasolina já está sendo vendida e R$ 7,00 e o gás de cozinha a mais 

de R$ 100. Esse também é o motivo de muitas famílias cozinharem usando fogão à lenha. 

Esses trabalhadores não conseguem comprar o gás, que já equivale a quase 10% do valor 

do salário mínimo. 



 

 
 

Apesar de cerca de 80% dos derivados do petróleo serem produzidos hoje no Brasil, o PPI 

segue o mercado de importação e usa a cotação do barril de petróleo e do dólar, mais os 

custos da importação, que incluem transporte e taxas portuárias, como principais 

referências para o cálculo da gasolina, seguro para garantir a estabilidade cambial e do 

preço do produto durante o tempo de importação e ainda atribui um lucro. 

Para reduzir o valor da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha, os petroleiros 

defendem o fim da paridade de preços de importação, a suspensão do que chamam 

de desmonte da Petrobrás (venda de ativos, demissões e outras medidas), bem como a 

diminuição da importação de derivados e a retomada das obras de ampliação das 

refinarias para atender o mercado interno e gerar emprego. 
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Preso que matou companheira durante visita no CDP de 

Caraguatatuba vai a júri popular 

Débora Carvalho foi esganada e morta pelo ex-companheiro que cumpria pena desde 

setembro de 2015 por tentativa de homicídio contra ela. Audiência será nesta quarta-feira 

(24). 

 

O detento que matou a companheira durante uma visita íntima no Centro de Detenção 

Provisória (CDP) de Caraguatatuba, no litoral paulista, será julgado em um júri popular 

nesta quarta-feira (24) no fórum da cidade. O crime ocorreu em 2016. 

A audiência será restrita aos participantes. Débora Carvalho foi esganada e morta pelo ex-

companheiro que cumpria pena desde setembro de 2015 por tentativa de homicídio contra 

ela - antes do crime, ela já havia sido alvo do marido, que tentou matá-la com uma faca. 

Débora foi atacada dentro do banheiro da unidade e os agentes penitenciários só 

perceberam a ação mais tarde, quando na saída dos visitantes, ela não deixou o CDP. 

Vítima e agressor moravam juntos no bairro Olaria, em Caraguá. Suely Carvalho, tia de 

Débora, se tornou responsável legal pela filha do casal, atualmente com 7 anos. 

"Ele era do tipo que dava flores e levava café na cama no início. Minha sobrinha queria 

construir uma família e acreditou que com ele teria isso", conta a tia. 

Sem indenização 

A família chegou a pedir indenização ao Estado porque o crime aconteceu dentro do CDP, 

mas a Justiça negou o pedido em 2019. 

À época, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que foi instaurado 

procedimento apuratório preliminar e que não houve indícios caracterizadores de dolo, 

culpa ou atribuição de responsabilidade pelo evento a qualquer membro do corpo 

funcional do Centro de Detenção Provisória. 

 
 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/01/visitante-morre-apos-ser-agredida-pelo-companheiro-no-cdp-de-caragua-sp.html
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/01/visitante-morre-apos-ser-agredida-pelo-companheiro-no-cdp-de-caragua-sp.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/02/18/justica-nega-indenizacao-a-familia-de-mulher-morta-pelo-ex-dentro-do-cdp-de-caragua.ghtml
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Caraguá: funcionários exonerados são reintegrados pela prefeitura 

nesta quarta-feira 

Após decisão do STJ, alguns participantes do Concurso Público 01/2007 estão retomando 

seus cargos; veja o que aconteceu com os que não voltaram 

 

Por meio do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, a 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza a integração de 74 funcionários públicos que haviam 

sido exonerados do Concurso Público 01/2007 nesta próxima quarta-feira (24). Os 

funcionários foram reintegrados após uma decisão judicial do STJ (Superior Tribunal de 

Justiça). 

O encontro será realizado no Auditório Maristela Oliveira, na Fundacc (Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba), às 8h. A reunião servirá para designar os 

funcionamentos dos serviços públicos, o local onde cada funcionário será lotado, 

assegurar os dieitos e deveres de cada servidor, entre outros assuntos. 

Lei. 

Após decisão dada pelo STJ, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um 

recurso de Mandado de Segurança de n° 39154-SP, a administração municipal de 

Caraguá iniciou os trâmites para a reintegração dos funcionários. 

Dos 142 funcionários que deveriam se apresentar, 24 não procuraram o setor de RH 

(Recursos Humanos). De todos, 37 justificaram já estar empregados e vão aguardar o 

trânsito julgado, outros prestaram novos concursos e alguns faleceram. 

Cargos. 

Com a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba espera o retorno de funcionários para 

os cargos de agente administrativo, arquiteto, artífice, assistente social, educador social, 

fiscal de posturas, fiscal de saúde pública, fiscal de tributos, inspetor de alunos, 

motoristas, nutricionista, professores, secretário escolar, técnico de segurança do trabalho 

e terapeuta ocupacional. 
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Caraguá promove 'Desafio Ciclístico Poço da Anta' no próximo 

domingo 

As inscrições estão abertas; é necessário preencher uma ficha e doar um pacote de leite 

em pó ou café em pó no Cemug 

 

Por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, a Prefeitura de Caraguatatuba realiza o 

'Desafio Ciclístico Poço da Anta' neste próximo domingo (28). De acordo com a organização 

do evento, os participante terão apoio com distribuição de água e frutas. 

O desafio será composto por dois circuitos, ambos com largadas próximas ao 1° DP 

(Distrito Policial) do bairro Porto Novo. A largada está marcada para 7h. 

O primeiro circuito é de 9 km, começa no 1° DP e termina próximo ao CDP (Centro de 

Detenção Provisória). 

O segundo circuito é de 15 km, começa no 1° DP e termina na ponte da cachoeira do 

bairro Poço da Anta, ponto turístico rural de Caraguá. 

Os inscritos receberão uma camiseta do 'Desafio Ciclístico Poço da Anta' e todos os 

participantes ganharão uma medalha de participação. 

undefined 

As inscrições estão abertas a partir desta quarta (24) e vão até sexta-feira (26). Os 

interessados devem ir ao Cemug (Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves) com a ficha de 

inscrição preenchida. Para se inscrever, o participante deve ter 12 anos ou mais. 

Clique AQUI para ter acesso à ficha de inscrição. 

Endereço do Cemug - Av. José Herculano, número 50, bairro Jardim Britânia. O horário de 

atendimento é das 9h às 16h. 

Além da ficha de inscrição, o participante deve, para formalizar sua participação, levar um 

pacote de leite em pó ou um de café em pó. Os alimentos serão entregues ao Fundo Social 

de Caraguatatuba e serão revertidos em doações para famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/aqui-2.pdf
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CEF investiga posse irregular de moradias populares em 

Caraguatatuba 

 

A Caixa Econômica Federal instaurou 58 processos para investigar ocupação irregular de 

imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida em Caraguatatuba. Os processos apuram 

irregularidades como venda, troca, cessão e até invasão de casas populares. Os 

proprietários investigados devem perder seus imóveis.  

A informação foi repassada a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Habitação, após reunião com representantes da CEF na última sexta-feira (19). Na reunião, 

a prefeitura questionou sobre o andamento dos processos de reintegração de posse e 

demais denúncias de ocupação irregular de unidades dos empreendimentos habitacionais 

do Programa Minha Casa Minha Vida. 

De acordo com a pasta que realiza o acompanhamento, já foram feitas mais de 120 

vistorias nas unidades habitacionais (Residencial Jetuba e Nova Caraguá I e II), onde houve 

denúncia de vários tipos de irregularidade (venda troca, cessão, invasão). Até o momento, 

não houve a retomada de nenhuma unidade pela Caixa Econômica Federal. 

Durante a reunião, a Prefeitura de Caraguatatuba foi informada que há 58 processos em 

andamento na Caixa, sendo que 38 estão na etapa de notificação e 19 deles na etapa 

posterior, onde é realizada a execução judicial com a consolidação de propriedade e o rito 

judicial de reintegração de posse. 

Ainda durante o encontro, a Secretaria de Habitação descreveu as ocorrências de danos 

físicos existentes nos empreendimentos habitacionais, além da explicação do 

levantamento realizado pela Prefeitura das ocorrências desde o ano de 2017 e 

questionamento sobre a ausência e demora na resposta aos ofícios encaminhados para a 

Caixa. 

A Caixa informou que em nove dos processos já houve a consolidação de propriedade, 

sendo possível realizar a nova alienação, caso o imóvel esteja vazio e em condições de 

habitabilidade. 

A Caixa Econômica Federal explicou ainda que, se detectado pela Prefeitura a ociosidade 

do imóvel, será necessário confirmar a habitabilidade para que ele possa ser novamente 

direcionado a outro beneficiário. 



 

 
 

Em caso de imóvel desocupado, uma sugestão foi já encaminhar à Caixa a documentação 

do candidato a beneficiário daquele imóvel para agilizar o processo de análise e nova 

assinatura de contrato. 
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Detento vai a júri popular por matar companheira no CDP de 

Caraguatatuba 

 

Um júri popular vai julgar amanhã, quarta(24), em Caraguatatuba, o  detento P.A.D.V., que 

em janeiro de 2016 matou asfixiada sua companheira, Débora Carvalho, de 33 anos, 

durante visita ao CDP(Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba. 

Débora foi morta estrangulada com uma tira feita com plásticos de embalagem de leite. 

Ela teria sido atacada dentro do banheiro da cela pelo companheiro. A morte dela foi 

constatada apenas no final da visita, quando os agentes constataram que Débora não 

tinha deixado o pavilhão. 

Ela foi localizada ainda com vida, pelos agentes e encaminhada a um hospital da cidade.  

Débora não resistiu aos ferimentos e morreu. A Secretaria de Administração Penitenciária 

instaurou sindicância para apurar o caso. O companheiro foi transferido para a 

Penitenciaria de Presidente Bernardes. 

A família acionou o Estado, mas a sindicância constatou que não teria dolo, culpa ou 

responsabilidade por parte dos agentes ou funcionários do CDP. O caso foi arquivado pelo 

Estado. A audiência no Fórum de Caraguatatuba será restrita aos participantes. 
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Visitante é flagrada com celular na vagina no CDP de Caraguatatuba 

A mulher, que é esposa de um detento, foi levada para a delegacia após exame comprovar 

a presença do telefone 

 

A esposa de um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caraguatatuba foi 

flagrada tentando entrar com um aparelho celular dentro da vagina. O caso ocorreu 

durante a visita do último sábado (20). 

Os agentes penitenciários descobriram o celular durante o procedimento de revista dos 

familiares cadastrados. Na inspeção com o equipamento de escâner corporal, foram 

observadas diversas alterações nas imagens da região pélvica da visitante. 

Ao ser questionada por servidores da unidade, a mulher negou portar qualquer material 

ilícito e, dessa forma, foi conduzida para o hospital local para a realização de exames. Uma 

tomografia revelou a presença de um corpo estranho no organismo da mulher. Ela, então, 

retirou das partes íntimas um pequeno aparelho de telefonia móvel. 

Foi instaurado procedimento interno disciplinar em desfavor do preso envolvidos e lavrado 

boletim de ocorrência junto à autoridade policial local. A mulher também foi encaminhada 

para a delegacia de plantão para providências legais e deve ter o nome retirado do rol de 

visitas da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/
http://www.sap.sp.gov.br/
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Caraguatatuba promove Campanha ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da 

Violência contra as Mulheres’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania (Sedesc), inicia nesta quinta-feira (25) a Campanha dos 16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A mobilização é anual e internacional e encerra 

no dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

O objetivo da Campanha é mobilizar a população para essa realidade que ocorre 

diariamente com muitas mulheres, que na maioria das vezes desconhecem quais serviços 

devem procurar para interromper o ciclo de violência e como devem agir nestas situações. 

A Campanha inicia no dia 25 de novembro, pois a data é lembrada como Dia Internacional 

de Luta Contra a Violência à Mulher. Em Caraguatatuba, haverá uma cerimônia de 

abertura, às 14h, na Câmara Municipal, onde serão realizadas diversas palestras sobre o 

tema. A população poderá assistir de forma online no 

endereço: https://tinyurl.com/p23exas2. 

A abertura oficial contará com as palestras da delegada da mulher de Caraguatatuba, Dra. 

Patrícia Casanova Crivochein, com o tema: Os tipos de violência contra mulher; da diretora 

e assistente social da Sedesc, Carmem Landin, com o tema: Fluxo de Atendimento da 

Sedesc; da secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Derci Andolfo, com o tema: Fluxo de 

Atendimento da Saúde; e por último, com a psicóloga do Pró-Mulher, Jaquelina Teixeira, 

com o tema: Ciclos da Violência Contra a Mulher. 

No decorrer da programação, a equipe da Sedesc percorrerá diversas secretarias 

municipais e pontos da cidade realizando orientação e divulgação sobre o tema. Os 

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (Ciam) realizarão palestras e atendimentos para mulheres que necessitam de 

apoio. 

Já no dia 6 de dezembro, considerado como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo 

Fim da Violência contra as Mulheres, será realizado exclusivamente para o público 

masculino uma roda de conversa com diversas autoridades da cidade, para debater o 

tema: Desconstruindo o machismo. O evento será realizado no auditório da Fundacc, no 

centro, às 9h. Para participar, os homens devem ser inscrever no 

link: https://tinyurl.com/arsskcnk. 

https://tinyurl.com/p23exas2
https://tinyurl.com/arsskcnk


 

 
 

Ativismo – Os 16 Dias de Ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes 

países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram uma 

campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência 

contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria 

Teresa, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a 

oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo, na República Dominicana. 

Confira a programação completa: 

– Dia 25 (quinta): 9h às 12h – Divulgação e orientação nas secretarias de Educação, 

Governo e Tecnologia da Informação; 14h – Abertura oficial na Câmara Municipal com a 

presença de autoridades; 

– Dia 26 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias da Fazenda, 

Administração e Gabinete; 9h às 11h – Sensibilização e orientação na Praça Cândido Mota 

– Centro; 

– Dia 29 (segunda): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Comunicação, 

Turismo e Urbanismo; 9h às 11h – Sensibilização e orientação nos comércios do centro da 

cidade; 

– Dia 30 (terça): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Esportes e da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

– Dia 1º (quarta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Serviços 

Públicos, Planejamento e Habitação; 9h às 12h – Oficina no Ciam, com o tema: Respeite 

as Minas; 

– Dia 2 (quinta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Obras Públicas e 

Assuntos Jurídicos e na Câmara; 9h às 12h – Grupo socioeducativo no Ciam, com o tema: 

Girl Power; 

– Dia 3 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Meio Ambiente e 

Saúde; 9h às 12h – Orientações (Dia do Autocuidado) no Ciam; 9h às 17h – Roda de 

Conversa no Ciapi, com o tema: PcD por um dia – Ser mulher PcD convivendo com minhas 

limitações; 

– Dia 4 (sábado): 14h às 19h – Fórum LGBTQI+ Litoral Norte: Palestra ‘Sexualidade e 

Gênero’, Roda de conversa com mulheres transexuais, travestis, lésbicas e bissexuais e 

Apresentações de Shows de Drags Queens; 

– Dia 6 (segunda): 9h às 11h – Dia do Laço Branco – Roda de Conversa: Desconstruindo o 

Machismo na Fundacc com participação de diversas autoridades municipais; 

– Dia 7 (terça): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Massaguaçu e Getuba; 

– Dia 8 (quarta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Centro e Norte; 

– Dia 9 (quinta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Sul e Barranco Alto; 

– Dia 10 (sexta): 13h30 às 17h30 – Enceramento da Campanha com o 3º Fórum 

“Vigilância as Violências” – Tema: O itinerário da mulher x O ciclo de violência frente ao 

trabalho articulado em rede – Fundacc. 
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Atleta de Caraguatatuba é pré-convocada para Seleção Paulista de 

Basquete Sub-17 feminina 

 

Luiza Fernandes, atleta de Caraguatatuba, de 16 anos, foi pré-convocada para a Seleção 

Paulista de Basquete Sub-17 feminina. A jogadora faz parte dos projetos da Associação de 

Basquetebol de Caraguatatuba (ABASC), que tem o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

A atleta foi relacionada para participar dos treinamentos com a seleção paulista da 

categoria, onde disputará uma das 12 vagas para defender o Estado na Taça Brasil de 

Basquete, marcada para ser realizada em Goiânia (GO) entre os dias 6 e 12 de dezembro. 

Ainda aos 13 anos, Luiza Fernandes foi convidada a integrar a equipe da cidade de São 

José dos Campos. A jogadora também participou de campeonatos pelas equipes de 

Caraguatatuba, conquistando destaque e títulos na categoria. 

Luiza foi vice-campeã da Liga Paulista de Basquete em 2018 defendendo Caraguatatuba, 

e vice-campeã do Campeonato Paulista, também em 2018, pela cidade de São José dos 

Campos. A jogadora foi destaque da base da ABASC e cestinha do 2º Quadrangular de 

Basquete Feminino no ano de 2018, realizado em Caraguatatuba. 

Além da atleta Luiza, Caraguatatuba também é representada na seleção paulista Sub-17 

feminina pela técnica Ana Diniz, que comanda a equipe. 
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Secretaria de Educação de Caraguatatuba faz recadastramento para 

transporte universitário 2022 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, informa aos 

estudantes universitários que estavam cadastrados no 2º semestre de 2021, no transporte 

em parceria com prefeitura com destino às Universidades de São José dos Campos e 

Taubaté, que no período de 1º a 15 de dezembro deverão realizar o recadastramento para 

o 1º semestre de 2022, através do 

site https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br 

Ao preencher o formulário de recadastramento, o estudante deverá, também, anexar cópia 

de comprovante de endereço recente e declaração de matrícula. 

O estudante que não realizar seu recadastramento dentro do prazo, e/ou não apresentar 

os documentos necessários, terá seu cadastro cancelado e perderá o direito de usufruir do 

benefício. 

Caso algum estudante tenha problema na realização do recadastramento virtual, poderá 

realizá-lo presencialmente, no mesmo período, no Setor de Transporte Universitário da 

Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 14h. 

Pedidos de isenção 

As solicitações de isenções para o 1º semestre de 2022 deverão ser entregues, 

pessoalmente, no período de 3 a 17/01/2022, com a apresentação da comprovação de 

renda familiar necessária, conforme art. 5º, §5º, do Decreto Municipal nº 1.302/2020. 

Novos cadastros 

Os estudantes novos que pretendem concorrer a uma vaga no Transporte Universitário, 

deverão se inscrever para lista de espera, presencialmente, no Setor de Transporte 

Universitário da Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Bahia, 845, bairro 

Indaiá, no período de 1º a 15 de dezembro, das 8h às 14h. 

O informativo foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, N.º 672 e 

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

content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf 

 

https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
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Caraguatatuba conquista 10 medalhas em meeting de atletismo e 

natação paralímpico 

 

A equipe de Departamento de Esportes Adaptados da Secretaria de Esportes e Recreação 

de Caraguatatuba participou neste final de semana, do meeting de atletismo e natação 

realizado no Centro Paralímpico, em São Paulo. Os atletas retornaram para o município 

com 10 medalhas. 

Ao todo, os atletas de Caraguatatuba conquistaram cinco medalhas de ouro, três de prata 

e duas de bronze. 

Confira o desempenho completo dos atletas: 

Atletismo 

Álvaro Alencar 

– Ouro: 100m (T37); 

– Prata: Dardo (F37). 

Ellen Cristina 

– Ouro: 100m (RR1). 

– Ouro: Arremesso de Peso (F32); 

Natação 

Adalberto Romano 

– Prata: 50m livres (C5); 

– Bronze: 50m costas (C5). 

Diogo Alexandre Brandão 

– Bronze: 100m livres (C8) 

Nicolas Silvestre França 

– Ouro: 400m livres (C8) 

– Ouro: 100m costas (C8) 



 

 
 

– Prata: 100m (C8) 
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Procon de Caraguatatuba orienta consumidores sobre “pegadinhas” 

da “Black Friday” 

 

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

incorporada ao mercado brasileiro, é na próxima sexta-feira (26/11). A penúltima data 

importante para o comércio antes do Natal será marcada pelos descontos generosos de 

diversos produtos, mas algumas empresas já ofertam promoções desde o início do mês. O 

Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas sobre como escapar das armadilhas e dos 

golpes nas ofertas da Black Friday. 

De acordo com o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, a data é esperada o 

ano todo por ter bons descontos e promoções. “Mas antes do dia oficial algumas empresas 

dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro lado, os cibercriminosos 

aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se proteger e garantir a 

segurança durante suas compras nesse período? Verificar antecipadamente os preços do 

produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos descontos oferecidos”, 

recomenda. 

As mercadorias mais procuradas na Black Friday são TVs e smartphones. “Pesquise o 

produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui 

assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. “Cuidado para não comprar 

‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!”, enfatizou o diretor do Procon de 

Caraguatatuba. 

Moreira pede para o consumidor pesquisar o preço médio de mercado do produto de 

interesse com antecedência. “Certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma 

promoção real e não de um desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites 

internacionais, o barato pode sair caro, inclusive, é preciso considerar os prazos de 

entrega, e que os produtos importados poderão ser tributados ao entrar no território 

nacional”, reforça. 

O diretor disse que para levar em consideração os fornecedores mais conhecidos nas 

compras online. “Pesquise a procedência, o histórico e verifique se o mesmo possui um 

CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As compras realizadas fora 

da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em porta e por reembolso 

postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da data da compra ou da 



 

 
 

entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços extremamente menores que a 

média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

Black Friday 

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

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

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

de novembro. 

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

por meio de terceiros, 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 no aplicativo Caraguatatuba 

156 na loja do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

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

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) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

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

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

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

atrativo; 

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

obrigação de mercado; 

 Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas 

plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar se o site é 

confiável; 

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

somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

 Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de débito, Pix ou 

depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

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

esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do produto para concluir 

a compra; 

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

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de 

endividamento; 

 Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, salvo os 

casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, cor e 

qualidade antes de concluir a compra; e 

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


 

 
 

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

confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por 

escrito, o combinado não sai caro. 
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Inscrições do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam amanhã (24) 

 

Neste domingo (28), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação, realiza o ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’. As inscrições começam nesta quarta-

feira (24) e vão até sexta-feira (26). 

O Desafio Ciclístico Poço da Anta terá, ao todo, dois circuitos com ambas largadas 

ocorrendo próximo ao 1° Distrito Policial do bairro Porto Novo (ao lado da Unidade Básica 

de Saúde). A largada está marcada para as 7h. 

O primeiro circuito é de 9 km, saindo do 1º DP até o Centro de Detenção Provisória (CDP). 

O segundo, de 15 km, vai até a ponte da cachoeira do bairro Poço da Anta, ponto turístico 

rural de Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, dará aos 

participantes total apoio durante a prova. Os circuitos terão estações de hidratação e 

frutas. 

Os inscritos receberão na inscrição a camiseta do Desafio Ciclístico Poço da Anta. No dia, 

após a conclusão do circuito, todos os inscritos ganharão uma medalha como premiação. 

Inscrições 

Os interessados em participar do Desafio Ciclístico devem se inscrever nas datas 

divulgadas no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG), das 9h até às 16h, apresentar 

a ficha de inscrição junto com um pacote de Leite em Pó e um de Café. Só será formalizada 

a inscrição com a entrega da ficha junto com os dois produtos. 

Os alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e serão 

revertidos em doações. Será permitida inscrições de pessoas acima de 12 anos. 

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

Largada: 7h, próximo ao 1º Distrito Policial do Porto Novo 

Endereço: Avenida José Herculano, 6590 – Porto Novo, Caraguatatuba 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/aqui-2.pdf


 

 
 

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 
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Fundacc realiza ‘Mostra de Arte’ com artistas regionais selecionados 

na I Mostra de Saberes Artesanais do Litoral Norte 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, realiza, no saguão do 

auditório Maristela de Oliveira, a exposição ‘Mostra de Arte’, com os trabalhos dos artistas 

e artesãos regionais selecionados para a I Mostra de Saberes Artesanais do Litoral Norte. 

A visitação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, à sede da 

Fundação, localizada na Rua Santa Cruz, 396, Centro, até o dia 10 de dezembro. 

Participam da exposição Norma Gomes da Silva França, contemplada durante a I Mostra 

de Saberes na categoria ‘Adornos, acessórios e vestuários’; Carlo Cury, contemplado na 

categoria ‘Tradicional’; Maurem Mendonça de Aguiar, premiada na categoria ‘Utilitários’ e 

Luciana Oda Kojimoto, em ‘Decorativos’; e os artesãos Tânia Vaz Pallante, Claudia Oliveira 

e Luana Kogus, que também foram selecionados para exporem seus trabalhamos. 

Dentre os trabalhos em exposição estão: bolsa confeccionada em tecelagem manual; 

artefato em técnicas de modelagem com finalização em engobe de sais; artesanato em 

patchwork; artefato com técnicas em amigurumi, crochê, ponto baixo; decorativo com 

técnica em entrelaçamento e colagem em mosaico; modelagem em telhas, mandala e 

folha decorativa, além de utensílio com técnica em trançado em fibra. 

A I Mostra de Saberes Artesanais do Litoral Norte foi realizada na cidade de Ubatuba entre 

os dias 9 de outubro a 7 de novembro, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto. A 

exposição reuniu artistas e artesãos de todo o Litoral Norte e foi dividida em quatro 

categorias: Acessórios, Decorativos, Tradicionais e Utilitários. 

Serviço 

Mostra de Arte – com artistas e artesãos regionais selecionados para a I Mostra de 

Saberes Artesanais do Litoral Norte 

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 14h, até 10 de dezembro. 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3897-5660 ou wwww.fundacc.sp.gov.br 
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Equipe de basquete de Caraguatatuba arrasa em partida do 

Metropolitano contra Campos do Jordão 

 

O time de basquete masculino adulto de Caraguatatuba fez mais uma partida pelo 

Campeonato Metropolitano de Basquete, no domingo (21) e venceu com grande diferença 

de pontos a equipe de Campos do Jordão. O jogo foi no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves 

(Cemug). 

A partida fez parte da última fase classificatória e Caraguatatuba, aproveitando o fato de 

jogar em casa, aplicou logo 93 pontos contra 47 do adversário. O destaque dessa partida 

foi Paulão que fez 29 pontos. 

O técnico Neto Chininha elogiou a atuação da equipe e destacou que Caraguatatuba é a 

atual campeã dessa competição e luta para manter o título. 

A próxima partida do time da Secretaria de Esportes e Recreação é no sábado (27), às 

18h, em Taubaté contra o Hakuna, de São José dos Campos. Ela é válida pelas quartas de 

finais. 

A equipe agradece o apoio do prefeito Aguilar Junior e do secretário Edvaldo Ormindo. 
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Ciapi promove dinâmica em grupo para integrar novos frequentadores 

 

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI) tem promovido 

dinâmicas em grupo para promover integração social entre antigos e novos frequentadores 

do Centro Dia. 

Esse equipamento atende pessoas com semidependência e vulnerabilidade social, entre 

idosos e pessoas com deficiência acima de 18 anos, que passam a manhã e a tarde no 

local e recebem atenção integral, cuidados básicos e de higiene pessoal, alimentação, 

jogos e atividades cognitivas. 

A enfermeira Ticiane Baise dos Santos explica que essas dinâmicas em grupo são 

importantes para que os participantes possam interagir socialmente e ativar a memória. 

“Pedimos que cada um se apresente, diga o nome, cor preferida, comida preferida, o que 

gosta de fazer para que os demais conheçam um pouco sobre as características pessoais 

dos colegas”, disse. 

A aposentada Lair Herculano de Santana, 80 anos, é uma das frequentadoras do Centro 

Dia. “Conheci muita gente frequentando o Ciapi. Gosto muito de vir para cá, porque sou 

muito bem acolhida e tratada. Tenho as pessoas daqui, como minha segunda família”, 

afirma. 

Há quatro anos Gilson Lopes da Cunha, 52 anos, também frequenta o Centro Dia. “Aqui me 

comunico com outras pessoas e é melhor do que ficar sozinho em casa”, declara. 

Podem usufruir do serviço do Centro Dia pessoas cuja renda familiar não ultrapasse a três 

salários mínimos ou a renda individual do usuário seja inferior a dois salários mínimos. 
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais 24 bolsistas do PEAD para 

limpeza pública 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais 24 bolsistas do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de limpeza e manutenção das vias e 

logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, nesta 

quarta, quinta e sexta-feira (24, 25 e 26/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH da 

Secretaria da Administração, no centro. A convocação foi publicada na edição do Diário 

Oficial Eletrônico do Município (Edital 670) desta terça-feira (23/11). 

Os candidatos devem ir ao Departamento de RH para receberem senhas com horários de 

atendimentos específicos para evitar aglomerações, preferencialmente na seguinte ordem: 

do 1077º ao 1085º colocado de beneficiário de serviços pesados no dia 24/11; do 1086º 

ao 1093º colocado de beneficiário de serviços pesados no dia 25/11; e do 298º ao 304º 

colocado de beneficiário de serviços leves no dia 26/11. Quem não comparecer nos dias 

agendados, tem até sexta-feira (26) para ir ao Departamento de RH, das 9h às 14h. 

Nesta semana foram convocados 17 bolsistas beneficiários de serviços pesados e sete 

beneficiários de serviços leves. A Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.397 bolsistas do 

PEAD desde março de 2020, dos quais 304 eram beneficiários de serviços leves e 1.093 

de pesados. 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante 

de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); 

título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); 

documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – 

CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com 

os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão 

de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento 

dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais.  As 

divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em 

fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e 

limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição 



 

 
 

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida 

Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações 

pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é 

das 9h às 14h. 
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Prefeitura de Caraguatatuba faz campanha contra descarte irregular 

de lixo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou uma forte campanha para conscientizar e sensibilizar 

a população em relação ao descarte irregular de lixo. Placas foram colocadas ao longo da 

orla para chamar a atenção sobre o quanto o oceano e os animais sofrem, bem como o 

próprio município. 

“Ei, esse plástico não é seu?”, “O plástico que você usa uma vez, destrói o oceano para 

sempre”, “A sua poluição polui a todos!” e “O lixo que você joga no chão polui os oceanos” 

são algumas frases utilizadas na campanha. 

“Com a chegada da temporada e o aumento da população flutuante, o lixo produzido chega 

a níveis alarmantes e seu descarte irregular pode causar uma série de transtornos que vão 

desde problemas ambientais a problemas urbanos”, alerta o secretário de Urbanismo, 

Wilber Cardozo. 

Ele disse ainda que, além da preocupação com rios e praias, é preciso ter uma atenção 

com o descarte irregular do lixo dentro da cidade, onde podem ocorrer entupimentos 

dentro das tubulações de drenagem, ocasionando alagamentos. “O cuidado com o 

descarte correto do lixo é dever e obrigação de quem o gera”. 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca inclusive colocou bituqueiras em praias 

e pontos turísticos e alerta que existem os ecopontos (Martim de Sá, Golfinhos e 

Massaguaçu), onde a população pode levar produtos que podem ser reciclados. 

Serviço 

Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais 

Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170 – próximo a Praça do ParCão 

Ecoponto Massaguaçu: fica entre as esquinas da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três 
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Estrada do Poço da Anta recebe nivelamento e limpeza 

 

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos de Caraguatatuba (Sesep), responsável pela 

manutenção da região sul da cidade, realiza nesta semana melhorias e manutenção na 

estrada do Poço da Anta. A estrada é uma das principais vias de acesso à zona rural da 

cidade. 

Com uma extensão de aproximadamente quatro quilômetros, a estrada de terra recebe 

nivelamento por todo trecho e colocação de cascalho em pontos específicos. Até o 

momento, 300 toneladas de cascalho já foram utilizadas para melhorias do trânsito do 

local. 

Para o serviço, a equipe de cinco funcionários conta com apoio de uma máquina 

motoniveladora, uma retroescavadeira e três caminhões trucados que transportam o 

material. 

Além disso, as equipes de limpeza pública também percorrem a estrada com roçada e 

varrição manual para melhorar o acesso de veículos, ciclistas e pedestres. 
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Prefeitura de Caraguatatuba cobra Caixa sobre retomada de unidades 

habitacionais ocupadas irregularmente 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, se reuniu com 

representantes da Caixa Econômica Federal na última sexta-feira (19) para questionar 

sobre o andamento dos processos de reintegração de posse e demais denúncias de 

ocupação irregular de unidades dos empreendimentos habitacionais do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

De acordo com a pasta que realiza o acompanhamento, já foram feitas mais de 120 

vistorias nas unidades habitacionais (Residencial Jetuba e Nova Caraguá I e II), onde houve 

denúncia de vários tipos de irregularidade (venda troca, cessão, invasão). Até o momento, 

não houve a retomada de nenhuma unidade pela Caixa Econômica Federal. 

Durante a reunião, a Prefeitura de Caraguatatuba foi informada que há 58 processos em 

andamento na Caixa, sendo que 38 estão na etapa de notificação e 19 deles na etapa 

posterior, onde é realizada a execução judicial com a consolidação de propriedade e o rito 

judicial de reintegração de posse. 

Ainda durante o encontro, a Secretaria de Habitação descreveu as ocorrências de danos 

físicos existentes nos empreendimentos habitacionais, além da explicação do 

levantamento realizado pela Prefeitura das ocorrências desde o ano de 2017 e 

questionamento sobre a ausência e demora na resposta aos ofícios encaminhados para a 

Caixa. 

A Caixa informou que em nove dos processos já houve a consolidação de propriedade, 

sendo possível realizar a nova alienação, caso o imóvel esteja vazio e em condições de 

habitabilidade. 

A Caixa Econômica Federal explicou ainda que, se detectado pela Prefeitura a ociosidade 

do imóvel, será necessário confirmar a habitabilidade para que ele possa ser novamente 

direcionado a outro beneficiário. 

Em caso de imóvel desocupado, uma sugestão foi já encaminhar à Caixa a documentação 

do candidato a beneficiário daquele imóvel para agilizar o processo de análise e nova 

assinatura de contrato. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia fiscalização de áreas irregulares 

com uso de drone 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta terça-

feira (23) mais uma ação de combate à ocupação irregular. Agora, está sendo feito uso de 

drone para fiscalização e monitoramento em áreas públicas e de difícil acesso. 

De acordo com o secretário da pasta, Wilber Cardozo, os fiscais de postura tem ido aos 

locais, por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e 

agora com mais esse instrumento. 

“A ideia é fazer sobrevoos por toda a cidade, em pontos conhecidos e onde há denúncias 

para verificar possíveis movimentações e/ou invasões”, destaca o secretário. 

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para 

registrar a ocorrência. 
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Fiscalização de áreas irregulares com uso de drone 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta terça-

feira (23) mais uma ação de combate à ocupação irregular. Agora, está sendo feito uso de 

drone para fiscalização e monitoramento em áreas públicas e de difícil acesso. 

De acordo com o secretário da pasta, Wilber Cardozo, os fiscais de postura tem ido aos 

locais, por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e 

agora com mais esse instrumento. 

“A ideia é fazer sobrevoos por toda a cidade, em pontos conhecidos e onde há denúncias 

para verificar possíveis movimentações e/ou invasões”, destaca o secretário. 

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para 

registrar a ocorrência. 
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Caraguatatuba cobra Caixa sobre retomada de unidades habitacionais 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, se reuniu com 

representantes da Caixa Econômica Federal na última sexta-feira (19) para questionar 

sobre o andamento dos processos de reintegração de posse e demais denúncias de 

ocupação irregular de unidades dos empreendimentos habitacionais do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

De acordo com a pasta que realiza o acompanhamento, já foram feitas mais de 120 

vistorias nas unidades habitacionais (Residencial Jetuba e Nova Caraguá I e II), onde houve 

denúncia de vários tipos de irregularidade (venda troca, cessão, invasão). Até o momento, 

não houve a retomada de nenhuma unidade pela Caixa Econômica Federal. 

Durante a reunião, a Prefeitura de Caraguatatuba foi informada que há 58 processos em 

andamento na Caixa, sendo que 38 estão na etapa de notificação e 19 deles na etapa 

posterior, onde é realizada a execução judicial com a consolidação de propriedade e o rito 

judicial de reintegração de posse. 

Ainda durante o encontro, a Secretaria de Habitação descreveu as ocorrências de danos 

físicos existentes nos empreendimentos habitacionais, além da explicação do 

levantamento realizado pela Prefeitura das ocorrências desde o ano de 2017 e 

questionamento sobre a ausência e demora na resposta aos ofícios encaminhados para a 

Caixa. 

A Caixa informou que em nove dos processos já houve a consolidação de propriedade, 

sendo possível realizar a nova alienação, caso o imóvel esteja vazio e em condições de 

habitabilidade. 

A Caixa Econômica Federal explicou ainda que, se detectado pela Prefeitura a ociosidade 

do imóvel, será necessário confirmar a habitabilidade para que ele possa ser novamente 

direcionado a outro beneficiário. 

Em caso de imóvel desocupado, uma sugestão foi já encaminhar à Caixa a documentação 

do candidato a beneficiário daquele imóvel para agilizar o processo de análise e nova 

assinatura de contrato. 
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16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania (Sedesc), inicia nesta quinta-feira (25) a Campanha dos 16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A mobilização é anual e internacional e encerra 

no dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

#PraCegoVer: Arte da Campanha com fundo rosa e desenho de uma rosa, com escrito em 

branco: 16 dias de ativismo, pelo fim da violência contra as mulheres (Foto: Arte/PMC) 

O objetivo da Campanha é mobilizar a população para essa realidade que ocorre 

diariamente com muitas mulheres, que na maioria das vezes desconhecem quais serviços 

devem procurar para interromper o ciclo de violência e como devem agir nestas situações. 

A Campanha inicia no dia 25 de novembro, pois a data é lembrada como Dia Internacional 

de Luta Contra a Violência à Mulher. Em Caraguatatuba, haverá uma cerimônia de 

abertura, às 14h, na Câmara Municipal, onde serão realizadas diversas palestras sobre o 

tema. A população poderá assistir de forma online no endereço: 

https://tinyurl.com/p23exas2. 

A abertura oficial contará com as palestras da delegada da mulher de Caraguatatuba, Dra. 

Patrícia Casanova Crivochein, com o tema: Os tipos de violência contra mulher; da diretora 

e assistente social da Sedesc, Carmem Landin, com o tema: Fluxo de Atendimento da 

Sedesc; da secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Derci Andolfo, com o tema: Fluxo de 

Atendimento da Saúde; e por último, com a psicóloga do Pró-Mulher, Jaquelina Teixeira, 

com o tema: Ciclos da Violência Contra a Mulher. 

No decorrer da programação, a equipe da Sedesc percorrerá diversas secretarias 

municipais e pontos da cidade realizando orientação e divulgação sobre o tema. Os 

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (Ciam) realizarão palestras e atendimentos para mulheres que necessitam de 

apoio. 

Já no dia 6 de dezembro, considerado como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo 

Fim da Violência contra as Mulheres, será realizado exclusivamente para o público 

masculino uma roda de conversa com diversas autoridades da cidade, para debater o 

tema: Desconstruindo o machismo. O evento será realizado no auditório da Fundacc, no 

https://tinyurl.com/p23exas2


 

 
 

centro, às 9h. Para participar, os homens devem ser inscrever no link: 

https://tinyurl.com/arsskcnk. 

Ativismo – Os 16 Dias de Ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes 

países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram uma 

campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência 

contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria 

Teresa, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a 

oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo, na República Dominicana. 

Confira a programação completa: 

– Dia 25 (quinta): 9h às 12h – Divulgação e orientação nas secretarias de Educação, 

Governo e Tecnologia da Informação; 14h – Abertura oficial na Câmara Municipal com a 

presença de autoridades; 

– Dia 26 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias da Fazenda, 

Administração e Gabinete; 9h às 11h – Sensibilização e orientação na Praça Cândido Mota 

– Centro; 

– Dia 29 (segunda): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Comunicação, 

Turismo e Urbanismo; 9h às 11h – Sensibilização e orientação nos comércios do centro da 

cidade; 

– Dia 30 (terça): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Esportes e da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

– Dia 1º (quarta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Serviços 

Públicos, Planejamento e Habitação; 9h às 12h – Oficina no Ciam, com o tema: Respeite 

as Minas; 

– Dia 2 (quinta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Obras Públicas e 

Assuntos Jurídicos e na Câmara; 9h às 12h – Grupo socioeducativo no Ciam, com o tema: 

Girl Power; 

– Dia 3 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Meio Ambiente e 

Saúde; 9h às 12h – Orientações (Dia do Autocuidado) no Ciam; 9h às 17h – Roda de 

Conversa no Ciapi, com o tema: PcD por um dia – Ser mulher PcD convivendo com minhas 

limitações; 

– Dia 4 (sábado): 14h às 19h – Fórum LGBTQI+ Litoral Norte: Palestra ‘Sexualidade e 

Gênero’, Roda de conversa com mulheres transexuais, travestis, lésbicas e bissexuais e 

Apresentações de Shows de Drags Queens; 

– Dia 6 (segunda): 9h às 11h – Dia do Laço Branco – Roda de Conversa: Desconstruindo o 

Machismo na Fundacc com participação de diversas autoridades municipais; 

– Dia 7 (terça): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Massaguaçu e Getuba; 

– Dia 8 (quarta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Centro e Norte; 

– Dia 9 (quinta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Sul e Barranco Alto; 

– Dia 10 (sexta): 13h30 às 17h30 – Enceramento da Campanha com o 3º Fórum 

https://tinyurl.com/arsskcnk


 

 
 

“Vigilância as Violências” – Tema: O itinerário da mulher x O ciclo de violência frente ao 

trabalho articulado em rede – Fundacc. 
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PAT De Caraguatatuba Tem 326 Vagas De Emprego Para Esta Quarta-

Feira (24) 

 

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

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (24) para 326 vagas. Entre elas, 135 vagas 

são destinadas às obras do contorno da Tamoios, disponíveis até sexta-feira (26). 

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 

Instalação, Ajudante de Motorista de Caminhão, Analista de Engenharia Civil, Armador, 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de 

Funileiro, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Limpeza e Conservação (Marina), Auxiliar de Loja, 

Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais e 

Limpeza, Balconista, Balconista temporária, Barman, Carpinteiro, Caseiro, Consultor 

Comercial, Consultora de Vendas, Controlador de Acesso, Coordenador de Suprimento 

(Supervisor de Almoxarifado), Corretor de Imóveis, Cozinheira (o), Cozinheira de Quiosque, 

Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção Predial, Eletricista Industrial, Empregada 

Doméstica, Fiscal de Caixa, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente 

de Loja, Governanta, Greidista, Instrutor de Autoescola, Lavador de Autos, Líder de 

Cozinha, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Mecânico Industrial, Montador de 

Esquadrias, Motoboy, Motorista, Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão 

Basculante, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, 

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

Operador de Rolo, Operador de Telemarketing, Operador de Usina de Concreto, Pedreiro, 

Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Soldador, Técnico de 

Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico de Manutenção Residencial, Técnico em 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Radiadores, Televendas (Operador de Telemarketing), Trabalhador Agropecuário, Vendedor, 

Vendedor de colchões, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor Externo, Vendedor 

Projetista de Vidros Temperados, Vendedora e Vidraceiro. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Inicia Fiscalização De Áreas Irregulares 

Com Uso De Drone 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta terça-

feira (23) mais uma ação de combate à ocupação irregular. Agora, está sendo feito uso de 

drone para fiscalização e monitoramento em áreas públicas e de difícil acesso. 

De acordo com o secretário da pasta, Wilber Cardozo, os fiscais de postura tem ido aos 

locais, por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e 

agora com mais esse instrumento. 

“A ideia é fazer sobrevoos por toda a cidade, em pontos conhecidos e onde há denúncias 

para verificar possíveis movimentações e/ou invasões”, destaca o secretário. 

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para 

registrar a ocorrência. 
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Procon De Caraguatatuba Orienta Consumidores Sobre “Pegadinhas” 

Da “Black Friday” 

 

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

incorporada ao mercado brasileiro, é na próxima sexta-feira (26/11). A penúltima data 

importante para o comércio antes do Natal será marcada pelos descontos generosos de 

diversos produtos, mas algumas empresas já ofertam promoções desde o início do mês. O 

Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas sobre como escapar das armadilhas e dos 

golpes nas ofertas da Black Friday. 

De acordo com o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, a data é esperada o 

ano todo por ter bons descontos e promoções. “Mas antes do dia oficial algumas empresas 

dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro lado, os cibercriminosos 

aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se proteger e garantir a 

segurança durante suas compras nesse período? Verificar antecipadamente os preços do 

produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos descontos oferecidos”, 

recomenda. 

As mercadorias mais procuradas na Black Friday são TVs e smartphones. “Pesquise o 

produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui 

assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. “Cuidado para não comprar 

‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!”, enfatizou o diretor do Procon de 

Caraguatatuba. 

Moreira pede para o consumidor pesquisar o preço médio de mercado do produto de 

interesse com antecedência. “Certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma 

promoção real e não de um desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites 

internacionais, o barato pode sair caro, inclusive, é preciso considerar os prazos de 

entrega, e que os produtos importados poderão ser tributados ao entrar no território 

nacional”, reforça. 

O diretor disse que para levar em consideração os fornecedores mais conhecidos nas 

compras online. “Pesquise a procedência, o histórico e verifique se o mesmo possui um 

CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As compras realizadas fora 

da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em porta e por reembolso 



 

 
 

postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da data da compra ou da 

entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços extremamente menores que a 

média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

Black Friday 

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

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

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

de novembro. 

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

por meio de terceiros, 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 no aplicativo Caraguatatuba 

156 na loja do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

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

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) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

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

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

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

muito atrativo; 

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

obrigação de mercado; 

 Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas 

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

se o site é confiável; 

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

comprar somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

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

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

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

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

produto para concluir a compra; 

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

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco 

de endividamento; 

 Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, 

salvo os casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do 

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

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


 

 
 

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

produto, confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo 

estabelecimento e por escrito, o combinado não sai caro. 
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Atleta De Caraguatatuba É Pré-Convocada Para Seleção Paulista De 

Basquete Sub-17 Feminina 

 

Luiza Fernandes, atleta de Caraguatatuba, de 16 anos, foi pré-convocada para a Seleção 

Paulista de Basquete Sub-17 feminina. A jogadora faz parte dos projetos da Associação de 

Basquetebol de Caraguatatuba (ABASC), que tem o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

A atleta foi relacionada para participar dos treinamentos com a seleção paulista da 

categoria, onde disputará uma das 12 vagas para defender o Estado na Taça Brasil de 

Basquete, marcada para ser realizada em Goiânia (GO) entre os dias 6 e 12 de dezembro. 

Ainda aos 13 anos, Luiza Fernandes foi convidada a integrar a equipe da cidade de São 

José dos Campos. A jogadora também participou de campeonatos pelas equipes de 

Caraguatatuba, conquistando destaque e títulos na categoria. 

Luiza foi vice-campeã da Liga Paulista de Basquete em 2018 defendendo Caraguatatuba, 

e vice-campeã do Campeonato Paulista, também em 2018, pela cidade de São José dos 

Campos. A jogadora foi destaque da base da ABASC e cestinha do 2º Quadrangular de 

Basquete Feminino no ano de 2018, realizado em Caraguatatuba. 

Além da atleta Luiza, Caraguatatuba também é representada na seleção paulista Sub-17 

feminina pela técnica Ana Diniz, que comanda a equipe. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Cobra Caixa Sobre Retomada De 

Unidades Habitacionais Ocupadas Irregularmente 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, se reuniu com 

representantes da Caixa Econômica Federal na última sexta-feira (19) para questionar 

sobre o andamento dos processos de reintegração de posse e demais denúncias de 

ocupação irregular de unidades dos empreendimentos habitacionais do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

De acordo com a pasta que realiza o acompanhamento, já foram feitas mais de 120 

vistorias nas unidades habitacionais (Residencial Jetuba e Nova Caraguá I e II), onde houve 

denúncia de vários tipos de irregularidade (venda troca, cessão, invasão). Até o momento, 

não houve a retomada de nenhuma unidade pela Caixa Econômica Federal. 

Durante a reunião, a Prefeitura de Caraguatatuba foi informada que há 58 processos em 

andamento na Caixa, sendo que 38 estão na etapa de notificação e 19 deles na etapa 

posterior, onde é realizada a execução judicial com a consolidação de propriedade e o rito 

judicial de reintegração de posse. 

Ainda durante o encontro, a Secretaria de Habitação descreveu as ocorrências de danos 

físicos existentes nos empreendimentos habitacionais, além da explicação do 

levantamento realizado pela Prefeitura das ocorrências desde o ano de 2017 e 

questionamento sobre a ausência e demora na resposta aos ofícios encaminhados para a 

Caixa. 

A Caixa informou que em nove dos processos já houve a consolidação de propriedade, 

sendo possível realizar a nova alienação, caso o imóvel esteja vazio e em condições de 

habitabilidade. 

A Caixa Econômica Federal explicou ainda que, se detectado pela Prefeitura a ociosidade 

do imóvel, será necessário confirmar a habitabilidade para que ele possa ser novamente 

direcionado a outro beneficiário. 

Em caso de imóvel desocupado, uma sugestão foi já encaminhar à Caixa a documentação 

do candidato a beneficiário daquele imóvel para agilizar o processo de análise e nova 

assinatura de contrato. 
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Secretaria De Educação De Caraguatatuba Faz Recadastramento Para 

Transporte Universitário 2022 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, informa aos 

estudantes universitários que estavam cadastrados no 2º semestre de 2021, no transporte 

em parceria com prefeitura com destino às Universidades de São José dos Campos e 

Taubaté, que no período de 1º a 15 de dezembro deverão realizar o recadastramento para 

o 1º semestre de 2022, através do 

site https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br 

Ao preencher o formulário de recadastramento, o estudante deverá, também, anexar cópia 

de comprovante de endereço recente e declaração de matrícula. 

O estudante que não realizar seu recadastramento dentro do prazo, e/ou não apresentar 

os documentos necessários, terá seu cadastro cancelado e perderá o direito de usufruir do 

benefício. 

Caso algum estudante tenha problema na realização do recadastramento virtual, poderá 

realizá-lo presencialmente, no mesmo período, no Setor de Transporte Universitário da 

Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 14h. 

Pedidos de isenção 

As solicitações de isenções para o 1º semestre de 2022 deverão ser entregues, 

pessoalmente, no período de 3 a 17/01/2022, com a apresentação da comprovação de 

renda familiar necessária, conforme art. 5º, §5º, do Decreto Municipal nº 1.302/2020. 

Novos cadastros 

Os estudantes novos que pretendem concorrer a uma vaga no Transporte Universitário, 

deverão se inscrever para lista de espera, presencialmente, no Setor de Transporte 

Universitário da Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Bahia, 845, bairro 

Indaiá, no período de 1º a 15 de dezembro, das 8h às 14h. 

O informativo foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, N.º 672 e 

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

content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf 

https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
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Prefeitura De Caraguatatuba Faz Campanha Contra Descarte Irregular 

De Lixo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou uma forte campanha para conscientizar e sensibilizar 

a população em relação ao descarte irregular de lixo. Placas foram colocadas ao longo da 

orla para chamar a atenção sobre o quanto o oceano e os animais sofrem, bem como o 

próprio município. 

“Ei, esse plástico não é seu?”, “O plástico que você usa uma vez, destrói o oceano para 

sempre”, “A sua poluição polui a todos!” e “O lixo que você joga no chão polui os oceanos” 

são algumas frases utilizadas na campanha. 

“Com a chegada da temporada e o aumento da população flutuante, o lixo produzido chega 

a níveis alarmantes e seu descarte irregular pode causar uma série de transtornos que vão 

desde problemas ambientais a problemas urbanos”, alerta o secretário de Urbanismo, 

Wilber Cardozo. 

Ele disse ainda que, além da preocupação com rios e praias, é preciso ter uma atenção 

com o descarte irregular do lixo dentro da cidade, onde podem ocorrer entupimentos 

dentro das tubulações de drenagem, ocasionando alagamentos. “O cuidado com o 

descarte correto do lixo é dever e obrigação de quem o gera”. 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca inclusive colocou bituqueiras em praias 

e pontos turísticos e alerta que existem os ecopontos (Martim de Sá, Golfinhos e 

Massaguaçu), onde a população pode levar produtos que podem ser reciclados. 

Serviço 

Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais 

Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170 – próximo a Praça do ParCão 

Ecoponto Massaguaçu: fica entre as esquinas da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Prefeitura De Caraguatatuba Convoca Mais 24 Bolsistas Do PEAD 

Para Limpeza Pública 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais 24 bolsistas do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de limpeza e manutenção das vias e 

logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, nesta 

quarta, quinta e sexta-feira (24, 25 e 26/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH da 

Secretaria da Administração, no centro. A convocação foi publicada na edição do Diário 

Oficial Eletrônico do Município (Edital 670) desta terça-feira (23/11). 

Os candidatos devem ir ao Departamento de RH para receberem senhas com horários de 

atendimentos específicos para evitar aglomerações, preferencialmente na seguinte ordem: 

do 1077º ao 1085º colocado de beneficiário de serviços pesados no dia 24/11; do 1086º 

ao 1093º colocado de beneficiário de serviços pesados no dia 25/11; e do 298º ao 304º 

colocado de beneficiário de serviços leves no dia 26/11. Quem não comparecer nos dias 

agendados, tem até sexta-feira (26) para ir ao Departamento de RH, das 9h às 14h. 

Nesta semana foram convocados 17 bolsistas beneficiários de serviços pesados e sete 

beneficiários de serviços leves. A Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.397 bolsistas do 

PEAD desde março de 2020, dos quais 304 eram beneficiários de serviços leves e 1.093 

de pesados. 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante 

de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); 

título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); 

documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – 

CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com 

os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão 

de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento 

dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais.  As 

divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em 

fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 



 

 
 

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e 

limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição 

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida 

Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações 

pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é 

das 9h às 14h. 
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Caraguatatuba Conquista 10 Medalhas Em Meeting De Atletismo E 

Natação Paralímpico 

 

A equipe de Departamento de Esportes Adaptados da Secretaria de Esportes e Recreação 

de Caraguatatuba participou neste final de semana, do meeting de atletismo e natação 

realizado no Centro Paralímpico, em São Paulo. Os atletas retornaram para o município 

com 10 medalhas. 

Ao todo, os atletas de Caraguatatuba conquistaram cinco medalhas de ouro, três de prata 

e duas de bronze. 

Confira o desempenho completo dos atletas: 

Atletismo 

Álvaro Alencar 

– Ouro: 100m (T37); 

– Prata: Dardo (F37). 

Ellen Cristina 

– Ouro: 100m (RR1). 

– Ouro: Arremesso de Peso (F32); 

Natação 

Adalberto Romano 

– Prata: 50m livres (C5); 

– Bronze: 50m costas (C5). 

Diogo Alexandre Brandão 

– Bronze: 100m livres (C8) 

Nicolas Silvestre França 



 

 
 

– Ouro: 400m livres (C8) 

– Ouro: 100m costas (C8) 

– Prata: 100m (C8) 
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Equipe De Basquete De Caraguatatuba Arrasa Em Partida Do 

Metropolitano Contra Campos Do Jordão 

 

O time de basquete masculino adulto de Caraguatatuba fez mais uma partida pelo 

Campeonato Metropolitano de Basquete, no domingo (21) e venceu com grande diferença 

de pontos a equipe de Campos do Jordão. O jogo foi no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves 

(Cemug). 

A partida fez parte da última fase classificatória e Caraguatatuba, aproveitando o fato de 

jogar em casa, aplicou logo 93 pontos contra 47 do adversário. O destaque dessa partida 

foi Paulão que fez 29 pontos. 

O técnico Neto Chininha elogiou a atuação da equipe e destacou que Caraguatatuba é a 

atual campeã dessa competição e luta para manter o título. 

A próxima partida do time da Secretaria de Esportes e Recreação é no sábado (27), às 

18h, em Taubaté contra o Hakuna, de São José dos Campos. Ela é válida pelas quartas de 

finais. 

A equipe agradece o apoio do prefeito Aguilar Junior e do secretário Edvaldo Ormindo. 
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Prefeito De Caraguatatuba Define Ações Da Operação Verão E 

Construção Da Força Tática Em Reunião Com A PM 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta segunda-feira (22) com os 

representantes da Polícia Militar do Litoral Norte. O encontro teve como objetivo definir a 

construção da sede da Força Tática na cidade e ações da temporada de verão. 

No encontro, estiveram presentes o tenente coronel André Luiz Paes, comandante do 20º 

Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I); capitão Adriano Alves Diniz, comandante da PM 

de Caraguatatuba; o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar; Sr. 

Agostinho Plaça, Conselheiro Estadual do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

(Creci) e dos secretários Leandro Borella da Secretaria de Obras e Allan Tripac, adjunto de 

Assuntos Jurídicos. 

A reunião alinhou os trâmites para a construção da sede da Força Tática em 

Caraguatatuba, definindo os próximos passos para a realização do empreendimento. 

“Ter a sede da Força Tática em Caraguatatuba é extremamente importante. Além de 

aumentar a segurança, não só da nossa cidade, mas de todo Litoral Norte, auxiliará nas 

operações e ações da Polícia Militar”, diz Aguilar Junior. 

Por fim, a reunião iniciou as tratativas da Operação Verão da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, para a alta temporada de fim e começo de ano. 

De acordo com o capitão Diniz, Caraguatatuba terá o reforço de 210 policiais para a 

temporada, além de equipes da Força Tática e da cavalaria da Polícia Militar. 

Ainda na reunião, foi comentado a possibilidade de Caraguatatuba receber uma sede da 

escola militar. 
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Tribunal De Contas Aprova Contas De 2019 Da Prefeitura De 

Caraguatatuba 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) aprovou, em sessão online 

realizada nesta terça-feira (23/11), as contas de 2019 da administração do atual prefeito 

de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Agora, a administração do Prefeito Aguilar Junior conta com três aprovações no Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. Além das contas de 2019, anteriormente as contas de 

2017 e 2018 também foram aprovadas. 

“Sempre deixei claro o meu trabalho sério e de transparência ao gerir a cidade. Com muito 

empenho e dedicação eu e minha equipe administramos com propriedade as prioridades 

dos nossos moradores”, disse Aguilar Junior. 

Aguilar Junior complementa dizendo ainda que é necessário investir no que realmente 

importa e dá impacto na vida da população. 

A sessão foi comandada pelo presidente da 1ª Câmara do TCE/SP, Antônio Citadini. 

Durante a leitura do parecer favorável, o Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, leu que 

“o resultado financeiro do município em 2019 teve um encerramento positivo”. Por fim, 

Rodrigues conclui que “Contas muito boas merecem parecer favorável”. 

De acordo com o documento, o parecer favorável também se dá por conta dos principais 

índices constitucionais e legais terem sido atendidos. Além disso, as balizas fixadas às 

despesas do executivo deu um encerramento financeiro positivo para o município. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Cobra Caixa Sobre Retomada De 

Unidades Habitacionais Ocupadas Irregularmente 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, se reuniu com 

representantes da Caixa Econômica Federal na última sexta-feira (19) para questionar 

sobre o andamento dos processos de reintegração de posse e demais denúncias de 

ocupação irregular de unidades dos empreendimentos habitacionais do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

De acordo com a pasta que realiza o acompanhamento, já foram feitas mais de 120 

vistorias nas unidades habitacionais (Residencial Jetuba e Nova Caraguá I e II), onde houve 

denúncia de vários tipos de irregularidade (venda troca, cessão, invasão). Até o momento, 

não houve a retomada de nenhuma unidade pela Caixa Econômica Federal. 

Durante a reunião, a Prefeitura de Caraguatatuba foi informada que há 58 processos em 

andamento na Caixa, sendo que 38 estão na etapa de notificação e 19 deles na etapa 

posterior, onde é realizada a execução judicial com a consolidação de propriedade e o rito 

judicial de reintegração de posse. 

Ainda durante o encontro, a Secretaria de Habitação descreveu as ocorrências de danos 

físicos existentes nos empreendimentos habitacionais, além da explicação do 

levantamento realizado pela Prefeitura das ocorrências desde o ano de 2017 e 

questionamento sobre a ausência e demora na resposta aos ofícios encaminhados para a 

Caixa. 

A Caixa informou que em nove dos processos já houve a consolidação de propriedade, 

sendo possível realizar a nova alienação, caso o imóvel esteja vazio e em condições de 

habitabilidade. 

A Caixa Econômica Federal explicou ainda que, se detectado pela Prefeitura a ociosidade 

do imóvel, será necessário confirmar a habitabilidade para que ele possa ser novamente 

direcionado a outro beneficiário. 

Em caso de imóvel desocupado, uma sugestão foi já encaminhar à Caixa a documentação 

do candidato a beneficiário daquele imóvel para agilizar o processo de análise e nova 

assinatura de contrato. 
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Black Friday No Serramar Shopping Terá Lojas Abertas Até A Meia 

Noite Com Estacionamento Gratuito Nesta Sexta-Feira (26/11) E 

Descontos Especiais Até Domingo 

 

Sexta, sábado e domingo, 26, 27 e 28 de novembro, os clientes vão encontrar descontos 

mega especiais em muitas lojas. Na sexta o estacionamento fica gratuito o dia todo. E 

no sábado e domingo, a gratuidade no estacionamento é até às 14h.  

Black Friday se aproxima, e o Serramar programou ações especiais para esta mega 

promoção. Na sexta-feira (26), o Shopping fica aberto até a meia noite para os 

clientes aproveitarem as promoções, sem precisarem pagar estacionamento, 

especificamente nesta sexta “black”. 

A iniciativa conta com descontos agressivos chegando até 70% em muitas lojas do 

Shopping, inclusive nas sete lojas âncoras que são Magalu, Pernambucanas, Renner, 

Riachuelo, Marisa, Extra e Lojas Americanas que oferecem ótimas opções de compras. Por 

exemplo, a loja Marisa já divulgou que vai ter blusinha de R$ 29,99 sairá por R$ 9,99; 

vestido de 59,95 por até 29,99; calça jeans de 89,99 por 49,99 e muito mais! 

Várias lojas já baixaram os preços a partir de hoje (22/11) e vão baixar mais ainda nos 

próximos dias, como é o caso da loja Centauro, Renzs, Oscar, Ortobom, Hering, etc. Essa é 

uma ótima oportunidade para fazer compras e agradar a todos os gostos! 

Pra quem gosta de ler, é a oportunidade de comprar livros com mega descontos na Livraria 

Best Books, além das lojas de serviços do Shopping como as Unhas Cariocas e outros 

serviços que terão descontos imperdíveis. Ótima oportunidade de renovar o guarda-roupa, 

ficar linda, depilada, com unha feita e tudo mais para o verão! 

Para melhor orientar quem vem ao Serramar, das 14h às 20h, terá distribuição de 

panfletos nas cancelas com os descontos de cada loja. Assim, o cliente saberá quais lojas 

procurar com as melhores opções, além da identificação na vitrine das lojas que estão 

participando da Black Friday. E tem mais: a cada R$ 150,00 reais em compras, os clientes 

ganham uma ficha para ir até a máquina de prêmios, tipo aquelas “máquinas de bichinho”, 

e concorrem a ingressos de cinema, brindes e outros mimos! 



 

 
 

Vai ter distribuição de balões e algodão doce para as crianças durante a Black Friday do 

Shopping. O maior Centro Comercial do Litoral Norte proporciona lazer para todas as 

idades. Passeio garantido para toda família, e o melhor, uma boa oportunidade para fazer 

aquelas compras mais que necessárias com preços acessíveis. 

Serviço:  

Redes sociais: serramar_shopping 

Site: www.serramashopping.com.br 

Endereço: Av. José Herculano, 1.086 – CEP: 11672-901 Caraguatatuba – São Paulo – 

SP, KM 5 Rodovia Caraguá/São Sebastião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serramashopping.com.br/
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Procon De Caraguatatuba Orienta Consumidores Sobre “Pegadinhas” 

Da “Black Friday” 

 

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

incorporada ao mercado brasileiro, é na próxima sexta-feira (26/11). A penúltima data 

importante para o comércio antes do Natal será marcada pelos descontos generosos de 

diversos produtos, mas algumas empresas já ofertam promoções desde o início do mês. O 

Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas sobre como escapar das armadilhas e dos 

golpes nas ofertas da Black Friday. 

De acordo com o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, a data é esperada o 

ano todo por ter bons descontos e promoções. “Mas antes do dia oficial algumas empresas 

dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro lado, os cibercriminosos 

aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se proteger e garantir a 

segurança durante suas compras nesse período? Verificar antecipadamente os preços do 

produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos descontos oferecidos”, 

recomenda. 

As mercadorias mais procuradas na Black Friday são TVs e smartphones. “Pesquise o 

produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui 

assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. “Cuidado para não comprar 

‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!”, enfatizou o diretor do Procon de 

Caraguatatuba. 

Moreira pede para o consumidor pesquisar o preço médio de mercado do produto de 

interesse com antecedência. “Certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma 

promoção real e não de um desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites 

internacionais, o barato pode sair caro, inclusive, é preciso considerar os prazos de 

entrega, e que os produtos importados poderão ser tributados ao entrar no território 

nacional”, reforça. 

O diretor disse que para levar em consideração os fornecedores mais conhecidos nas 

compras online. “Pesquise a procedência, o histórico e verifique se o mesmo possui um 

CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As compras realizadas fora 

da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em porta e por reembolso 



 

 
 

postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da data da compra ou da 

entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços extremamente menores que a 

média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

Black Friday 

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

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

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

de novembro. 

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

por meio de terceiros, 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 no aplicativo Caraguatatuba 

156 na loja do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

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

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) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

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

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

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

atrativo; 

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

obrigação de mercado; 

 Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas 

plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar se o site é 

confiável; 

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

somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

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

ou depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

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

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

para concluir a compra; 

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

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de 

endividamento; 

 Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, 

salvo os casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, 

cor e qualidade antes de concluir a compra; e 

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


 

 
 

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

confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por 

escrito, o combinado não sai caro. 
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Equipe de basquete de Caraguatatuba arrasa em partida do Metropolitano 

contra Campos do Jordão 

 

O time de basquete masculino adulto de Caraguatatuba fez mais uma partida pelo 

Campeonato Metropolitano de Basquete, no domingo (21) e venceu com grande diferença 

de pontos a equipe de Campos do Jordão. O jogo foi no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves 

(Cemug). 

A partida fez parte da última fase classificatória e Caraguatatuba, aproveitando o fato de 

jogar em casa, aplicou logo 93 pontos contra 47 do adversário. O destaque dessa partida 

foi Paulão que fez 29 pontos. 

O técnico Neto Chininha elogiou a atuação da equipe e destacou que Caraguatatuba é a 

atual campeã dessa competição e luta para manter o título. 

A próxima partida do time da Secretaria de Esportes e Recreação é no sábado (27), às 

18h, em Taubaté contra o Hakuna, de São José dos Campos. Ela é válida pelas quartas de 

finais. 

A equipe agradece o apoio do prefeito Aguilar Junior e do secretário Edvaldo Ormindo. 
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Secretaria de Educação de Caraguatatuba faz recadastramento para 

transporte universitário 2022 

 

 Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, informa aos 

estudantes universitários que estavam cadastrados no 2º semestre de 2021, no transporte 

em parceria com prefeitura com destino às Universidades de São José dos Campos e 

Taubaté, que no período de 1º a 15 de dezembro deverão realizar o recadastramento para 

o 1º semestre de 2022, através do 

site https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br 

Ao preencher o formulário de recadastramento, o estudante deverá, também, anexar cópia 

de comprovante de endereço recente e declaração de matrícula. 

O estudante que não realizar seu recadastramento dentro do prazo, e/ou não apresentar 

os documentos necessários, terá seu cadastro cancelado e perderá o direito de usufruir do 

benefício. 

Caso algum estudante tenha problema na realização do recadastramento virtual, poderá 

realizá-lo presencialmente, no mesmo período, no Setor de Transporte Universitário da 

Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 14h. 

Pedidos de isenção 

As solicitações de isenções para o 1º semestre de 2022 deverão ser entregues, 

pessoalmente, no período de 3 a 17/01/2022, com a apresentação da comprovação de 

renda familiar necessária, conforme art. 5º, §5º, do Decreto Municipal nº 1.302/2020. 

Novos cadastros 

Os estudantes novos que pretendem concorrer a uma vaga no Transporte Universitário, 

deverão se inscrever para lista de espera, presencialmente, no Setor de Transporte 

Universitário da Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Bahia, 845, bairro 

Indaiá, no período de 1º a 15 de dezembro, das 8h às 14h. 

O informativo foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, N.º 672 e 

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

content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf 

 
 

https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
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Ciapi promove dinâmica em grupo para integrar novos frequentadores 

 

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI) tem promovido 

dinâmicas em grupo para promover integração social entre antigos e novos frequentadores 

do Centro Dia. 

Esse equipamento atende pessoas com semidependência e vulnerabilidade social, entre 

idosos e pessoas com deficiência acima de 18 anos, que passam a manhã e a tarde no 

local e recebem atenção integral, cuidados básicos e de higiene pessoal, alimentação, 

jogos e atividades cognitivas. 

A enfermeira Ticiane Baise dos Santos explica que essas dinâmicas em grupo são 

importantes para que os participantes possam interagir socialmente e ativar a memória. 

“Pedimos que cada um se apresente, diga o nome, cor preferida, comida preferida, o que 

gosta de fazer para que os demais conheçam um pouco sobre as características pessoais 

dos colegas”, disse. 

A aposentada Lair Herculano de Santana, 80 anos, é uma das frequentadoras do Centro 

Dia. “Conheci muita gente frequentando o Ciapi. Gosto muito de vir para cá, porque sou 

muito bem acolhida e tratada. Tenho as pessoas daqui, como minha segunda família”, 

afirma. 

Há quatro anos Gilson Lopes da Cunha, 52 anos, também frequenta o Centro Dia. “Aqui me 

comunico com outras pessoas e é melhor do que ficar sozinho em casa”, declara. 

Podem usufruir do serviço do Centro Dia pessoas cuja renda familiar não ultrapasse a três 

salários mínimos ou a renda individual do usuário seja inferior a dois salários mínimos. 
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Estrada do Poço da Anta recebe nivelamento e limpeza 

 

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos de Caraguatatuba (Sesep), responsável pela 

manutenção da região sul da cidade, realiza nesta semana melhorias e manutenção na 

estrada do Poço da Anta. A estrada é uma das principais vias de acesso à zona rural da 

cidade. 

Com uma extensão de aproximadamente quatro quilômetros, a estrada de terra recebe 

nivelamento por todo trecho e colocação de cascalho em pontos específicos. Até o 

momento, 300 toneladas de cascalho já foram utilizadas para melhorias do trânsito do 

local. 

 Para o serviço, a equipe de cinco funcionários conta com apoio de uma máquina 

motoniveladora, uma retroescavadeira e três caminhões trucados que transportam o 

material. 

Além disso, as equipes de limpeza pública também percorrem a estrada com roçada e 

varrição manual para melhorar o acesso de veículos, ciclistas e pedestres. 
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Procon de Caraguatatuba orienta consumidores sobre “pegadinhas” da 

“Black Friday” 

 

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

incorporada ao mercado brasileiro, é na próxima sexta-feira (26/11). A penúltima data 

importante para o comércio antes do Natal será marcada pelos descontos generosos de 

diversos produtos, mas algumas empresas já ofertam promoções desde o início do mês. O 

Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas sobre como escapar das armadilhas e dos 

golpes nas ofertas da Black Friday. 

De acordo com o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, a data é esperada o 

ano todo por ter bons descontos e promoções. “Mas antes do dia oficial algumas empresas 

dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro lado, os cibercriminosos 

aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se proteger e garantir a 

segurança durante suas compras nesse período? Verificar antecipadamente os preços do 

produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos descontos oferecidos”, 

recomenda. 

As mercadorias mais procuradas na Black Friday são TVs e smartphones. “Pesquise o 

produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui 

assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. “Cuidado para não comprar 

‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!”, enfatizou o diretor do Procon de 

Caraguatatuba. 
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Caraguatatuba promove Campanha ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da 

Violência contra as Mulheres’ a partir desta quinta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania (Sedesc), inicia nesta quinta-feira (25) a Campanha dos 16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A mobilização é anual e internacional e encerra 

no dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

O objetivo da Campanha é mobilizar a população para essa realidade que ocorre 

diariamente com muitas mulheres, que na maioria das vezes desconhecem quais serviços 

devem procurar para interromper o ciclo de violência e como devem agir nestas situações. 

A Campanha inicia no dia 25 de novembro, pois a data é lembrada como Dia Internacional 

de Luta Contra a Violência à Mulher. Em Caraguatatuba, haverá uma cerimônia de 

abertura, às 14h, na Câmara Municipal, onde serão realizadas diversas palestras sobre o 

tema. A população poderá assistir de forma online no 

endereço: https://tinyurl.com/p23exas2. 

A abertura oficial contará com as palestras da delegada da mulher de Caraguatatuba, Dra. 

Patrícia Casanova Crivochein, com o tema: Os tipos de violência contra mulher; da diretora 

e assistente social da Sedesc, Carmem Landin, com o tema: Fluxo de Atendimento da 

Sedesc; da secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Derci Andolfo, com o tema: Fluxo de 

Atendimento da Saúde; e por último, com a psicóloga do Pró-Mulher, Jaquelina Teixeira, 

com o tema: Ciclos da Violência Contra a Mulher. 

No decorrer da programação, a equipe da Sedesc percorrerá diversas secretarias 

municipais e pontos da cidade realizando orientação e divulgação sobre o tema. Os 

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (Ciam) realizarão palestras e atendimentos para mulheres que necessitam de 

apoio. 

Já no dia 6 de dezembro, considerado como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo 

Fim da Violência contra as Mulheres, será realizado exclusivamente para o público 

masculino uma roda de conversa com diversas autoridades da cidade, para debater o 

tema: Desconstruindo o machismo. O evento será realizado no auditório da Fundacc, no 

centro, às 9h. Para participar, os homens devem ser inscrever no 

link: https://tinyurl.com/arsskcnk. 

https://tinyurl.com/p23exas2
https://tinyurl.com/arsskcnk


 

 
 

Ativismo – Os 16 Dias de Ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes 

países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram uma 

campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência 

contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria 

Teresa, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a 

oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo, na República Dominicana. 

Confira a programação completa: 

– Dia 25 (quinta): 9h às 12h – Divulgação e orientação nas secretarias de Educação, 

Governo e Tecnologia da Informação; 14h – Abertura oficial na Câmara Municipal com a 

presença de autoridades; 

– Dia 26 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias da Fazenda, 

Administração e Gabinete; 9h às 11h – Sensibilização e orientação na Praça Cândido Mota 

– Centro; 

– Dia 29 (segunda): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Comunicação, 

Turismo e Urbanismo; 9h às 11h – Sensibilização e orientação nos comércios do centro da 

cidade; 

– Dia 30 (terça): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Esportes e da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

– Dia 1º (quarta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Serviços 

Públicos, Planejamento e Habitação; 9h às 12h – Oficina no Ciam, com o tema: Respeite 

as Minas; 

– Dia 2 (quinta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Obras Públicas e 

Assuntos Jurídicos e na Câmara; 9h às 12h – Grupo socioeducativo no Ciam, com o tema: 

Girl Power; 

– Dia 3 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Meio Ambiente e 

Saúde; 9h às 12h – Orientações (Dia do Autocuidado) no Ciam; 9h às 17h – Roda de 

Conversa no Ciapi, com o tema: PcD por um dia – Ser mulher PcD convivendo com minhas 

limitações; 

– Dia 4 (sábado): 14h às 19h – Fórum LGBTQI+ Litoral Norte: Palestra ‘Sexualidade e 

Gênero’, Roda de conversa com mulheres transexuais, travestis, lésbicas e bissexuais e 

Apresentações de Shows de Drags Queens; 

– Dia 6 (segunda): 9h às 11h – Dia do Laço Branco – Roda de Conversa: Desconstruindo o 

Machismo na Fundacc com participação de diversas autoridades municipais; 

– Dia 7 (terça): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Massaguaçu e Getuba; 

– Dia 8 (quarta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Centro e Norte; 

– Dia 9 (quinta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Sul e Barranco Alto; 

– Dia 10 (sexta): 13h30 às 17h30 – Enceramento da Campanha com o 3º Fórum 

“Vigilância as Violências” – Tema: O itinerário da mulher x O ciclo de violência frente ao 

trabalho articulado em rede – Fundacc. 
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Prefeitura de Caraguatatuba faz campanha contra descarte irregular de lixo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou uma forte campanha para conscientizar e sensibilizar 

a população em relação ao descarte irregular de lixo. Placas foram colocadas ao longo da 

orla para chamar a atenção sobre o quanto o oceano e os animais sofrem, bem como o 

próprio município. 

“Ei, esse plástico não é seu?”, “O plástico que você usa uma vez, destrói o oceano para 

sempre”, “A sua poluição polui a todos!” e “O lixo que você joga no chão polui os oceanos” 

são algumas frases utilizadas na campanha. 

“Com a chegada da temporada e o aumento da população flutuante, o lixo produzido chega 

a níveis alarmantes e seu descarte irregular pode causar uma série de transtornos que vão 

desde problemas ambientais a problemas urbanos”, alerta o secretário de Urbanismo, 

Wilber Cardozo. 

Ele disse ainda que, além da preocupação com rios e praias, é preciso ter uma atenção 

com o descarte irregular do lixo dentro da cidade, onde podem ocorrer entupimentos 

dentro das tubulações de drenagem, ocasionando alagamentos. “O cuidado com o 

descarte correto do lixo é dever e obrigação de quem o gera”. 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca inclusive colocou bituqueiras em praias 

e pontos turísticos e alerta que existem os ecopontos (Martim de Sá, Golfinhos e 

Massaguaçu), onde a população pode levar produtos que podem ser reciclados. 

Serviço 

Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais 

Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170 – próximo a Praça do ParCão 

Ecoponto Massaguaçu: fica entre as esquinas da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três 
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Prefeitura de Caraguatatuba cobra Caixa sobre retomada de unidades 

habitacionais ocupadas irregularmente 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, se reuniu com 

representantes da Caixa Econômica Federal na última sexta-feira (19) para questionar 

sobre o andamento dos processos de reintegração de posse e demais denúncias de 

ocupação irregular de unidades dos empreendimentos habitacionais do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

De acordo com a pasta que realiza o acompanhamento, já foram feitas mais de 120 

vistorias nas unidades habitacionais (Residencial Jetuba e Nova Caraguá I e II), onde houve 

denúncia de vários tipos de irregularidade (venda troca, cessão, invasão). Até o momento, 

não houve a retomada de nenhuma unidade pela Caixa Econômica Federal. 

Durante a reunião, a Prefeitura de Caraguatatuba foi informada que há 58 processos em 

andamento na Caixa, sendo que 38 estão na etapa de notificação e 19 deles na etapa 

posterior, onde é realizada a execução judicial com a consolidação de propriedade e o rito 

judicial de reintegração de posse. 

Ainda durante o encontro, a Secretaria de Habitação descreveu as ocorrências de danos 

físicos existentes nos empreendimentos habitacionais, além da explicação do 

levantamento realizado pela Prefeitura das ocorrências desde o ano de 2017 e 

questionamento sobre a ausência e demora na resposta aos ofícios encaminhados para a 

Caixa. 

A Caixa informou que em nove dos processos já houve a consolidação de propriedade, 

sendo possível realizar a nova alienação, caso o imóvel esteja vazio e em condições de 

habitabilidade. 

A Caixa Econômica Federal explicou ainda que, se detectado pela Prefeitura a ociosidade 

do imóvel, será necessário confirmar a habitabilidade para que ele possa ser novamente 

direcionado a outro beneficiário. 

Em caso de imóvel desocupado, uma sugestão foi já encaminhar à Caixa a documentação 

do candidato a beneficiário daquele imóvel para agilizar o processo de análise e nova 

assinatura de contrato. 
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Atleta de Caraguatatuba é pré-convocada para Seleção Paulista de 

Basquete Sub-17 feminina 

 

Luiza Fernandes, atleta de Caraguatatuba, de 16 anos, foi pré-convocada para a Seleção 

Paulista de Basquete Sub-17 feminina. A jogadora faz parte dos projetos da Associação de 

Basquetebol de Caraguatatuba (ABASC), que tem o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

A atleta foi relacionada para participar dos treinamentos com a seleção paulista da 

categoria, onde disputará uma das 12 vagas para defender o Estado na Taça Brasil de 

Basquete, marcada para ser realizada em Goiânia (GO) entre os dias 6 e 12 de dezembro. 

Ainda aos 13 anos, Luiza Fernandes foi convidada a integrar a equipe da cidade de São 

José dos Campos. A jogadora também participou de campeonatos pelas equipes de 

Caraguatatuba, conquistando destaque e títulos na categoria. 

Luiza foi vice-campeã da Liga Paulista de Basquete em 2018 defendendo Caraguatatuba, 

e vice-campeã do Campeonato Paulista, também em 2018, pela cidade de São José dos 

Campos. A jogadora foi destaque da base da ABASC e cestinha do 2º Quadrangular de 

Basquete Feminino no ano de 2018, realizado em Caraguatatuba. 

Além da atleta Luiza, Caraguatatuba também é representada na seleção paulista Sub-17 

feminina pela técnica Ana Diniz, que comanda a equipe. 
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Inscrições do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam amanhã (24) 

 

Neste domingo (28), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação, realiza o ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’. As inscrições começam nesta quarta-

feira (24) e vão até sexta-feira (26). 

O Desafio Ciclístico Poço da Anta terá, ao todo, dois circuitos com ambas largadas 

ocorrendo próximo ao 1° Distrito Policial do bairro Porto Novo (ao lado da Unidade Básica 

de Saúde). A largada está marcada para as 7h. 

O primeiro circuito é de 9 km, saindo do 1º DP até o Centro de Detenção Provisória (CDP). 

O segundo, de 15 km, vai até a ponte da cachoeira do bairro Poço da Anta, ponto turístico 

rural de Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, dará aos 

participantes total apoio durante a prova. Os circuitos terão estações de hidratação e 

frutas. 

Os inscritos receberão na inscrição a camiseta do Desafio Ciclístico Poço da Anta. No dia, 

após a conclusão do circuito, todos os inscritos ganharão uma medalha como premiação. 

Inscrições 

Os interessados em participar do Desafio Ciclístico devem se inscrever nas datas 

divulgadas no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG), das 9h até às 16h, apresentar 

a ficha de inscrição junto com um pacote de Leite em Pó e um de Café. Só será formalizada 

a inscrição com a entrega da ficha junto com os dois produtos. 

Os alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e serão 

revertidos em doações. Será permitida inscrições de pessoas acima de 12 anos. 

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

Largada: 7h, próximo ao 1º Distrito Policial do Porto Novo 

Endereço: Avenida José Herculano, 6590 – Porto Novo, Caraguatatuba 

Inscrições 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/aqui-2.pdf


 

 
 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 
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Caraguatatuba conquista 10 medalhas em meeting de atletismo e natação 

paralímpico 

 

A equipe de Departamento de Esportes Adaptados da Secretaria de Esportes e Recreação 

de Caraguatatuba participou neste final de semana, do meeting de atletismo e natação 

realizado no Centro Paralímpico, em São Paulo. Os atletas retornaram para o município 

com 10 medalhas. 

Ao todo, os atletas de Caraguatatuba conquistaram cinco medalhas de ouro, três de prata 

e duas de bronze. 

Confira o desempenho completo dos atletas: 

Atletismo 

Álvaro Alencar 

– Ouro: 100m (T37); 

– Prata: Dardo (F37). 

Ellen Cristina 

– Ouro: 100m (RR1). 

– Ouro: Arremesso de Peso (F32); 

Natação 

Adalberto Romano 

– Prata: 50m livres (C5); 

– Bronze: 50m costas (C5). 

Diogo Alexandre Brandão 

– Bronze: 100m livres (C8) 

Nicolas Silvestre França 

– Ouro: 400m livres (C8) 

– Ouro: 100m costas (C8) 

– Prata: 100m (C8) 
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Procon de Caraguatatuba orienta consumidores sobre “pegadinhas” 

da “Black Friday” 

 

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

incorporada ao mercado brasileiro, é na próxima sexta-feira (26/11). A penúltima data 

importante para o comércio antes do Natal será marcada pelos descontos generosos de 

diversos produtos, mas algumas empresas já ofertam promoções desde o início do mês. O 

Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas sobre como escapar das armadilhas e dos 

golpes nas ofertas da Black Friday. 

De acordo com o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, a data é esperada o 

ano todo por ter bons descontos e promoções. “Mas antes do dia oficial algumas empresas 

dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro lado, os cibercriminosos 

aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se proteger e garantir a 

segurança durante suas compras nesse período? Verificar antecipadamente os preços do 

produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos descontos oferecidos”, 

recomenda. 

As mercadorias mais procuradas na Black Friday são TVs e smartphones. “Pesquise o 

produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui 

assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. “Cuidado para não comprar 

‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!”, enfatizou o diretor do Procon de 

Caraguatatuba. 

Moreira pede para o consumidor pesquisar o preço médio de mercado do produto de 

interesse com antecedência. “Certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma 

promoção real e não de um desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites 

internacionais, o barato pode sair caro, inclusive, é preciso considerar os prazos de 

entrega, e que os produtos importados poderão ser tributados ao entrar no território 

nacional”, reforça. 

O diretor disse que para levar em consideração os fornecedores mais conhecidos nas 

compras online. “Pesquise a procedência, o histórico e verifique se o mesmo possui um 

CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As compras realizadas fora 

da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em porta e por reembolso 



 

 
 

postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da data da compra ou da 

entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços extremamente menores que a 

média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

Black Friday 

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

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

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

de novembro. 

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

por meio de terceiros, 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 no aplicativo Caraguatatuba 

156 na loja do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

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

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) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

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

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

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

atrativo; 

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

obrigação de mercado; 

 Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas 

plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar se o site é 

confiável; 

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

somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

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

ou depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

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

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

para concluir a compra; 

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

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de 

endividamento; 

 Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, salvo 

os casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, cor e 

qualidade antes de concluir a compra; e 

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


 

 
 

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

confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por 

escrito, o combinado não sai caro. 
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Atleta de Caraguatatuba é pré-convocada para Seleção Paulista de 

Basquete Sub-17 feminina 

 

Luiza Fernandes, atleta de Caraguatatuba, de 16 anos, foi pré-convocada para a Seleção 

Paulista de Basquete Sub-17 feminina. A jogadora faz parte dos projetos da Associação de 

Basquetebol de Caraguatatuba (ABASC), que tem o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

A atleta foi relacionada para participar dos treinamentos com a seleção paulista da 

categoria, onde disputará uma das 12 vagas para defender o Estado na Taça Brasil de 

Basquete, marcada para ser realizada em Goiânia (GO) entre os dias 6 e 12 de dezembro. 

Ainda aos 13 anos, Luiza Fernandes foi convidada a integrar a equipe da cidade de São 

José dos Campos. A jogadora também participou de campeonatos pelas equipes de 

Caraguatatuba, conquistando destaque e títulos na categoria. 

Luiza foi vice-campeã da Liga Paulista de Basquete em 2018 defendendo Caraguatatuba, 

e vice-campeã do Campeonato Paulista, também em 2018, pela cidade de São José dos 

Campos. A jogadora foi destaque da base da ABASC e cestinha do 2º Quadrangular de 

Basquete Feminino no ano de 2018, realizado em Caraguatatuba. 

Além da atleta Luiza, Caraguatatuba também é representada na seleção paulista Sub-17 

feminina pela técnica Ana Diniz, que comanda a equipe. 
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Caraguatatuba promove Campanha ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da 

Violência contra as Mulheres’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania (Sedesc), inicia nesta quinta-feira (25) a Campanha dos 16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A mobilização é anual e internacional e encerra 

no dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

O objetivo da Campanha é mobilizar a população para essa realidade que ocorre 

diariamente com muitas mulheres, que na maioria das vezes desconhecem quais serviços 

devem procurar para interromper o ciclo de violência e como devem agir nestas situações. 

A Campanha inicia no dia 25 de novembro, pois a data é lembrada como Dia Internacional 

de Luta Contra a Violência à Mulher. Em Caraguatatuba, haverá uma cerimônia de 

abertura, às 14h, na Câmara Municipal, onde serão realizadas diversas palestras sobre o 

tema. A população poderá assistir de forma online no 

endereço: https://tinyurl.com/p23exas2. 

A abertura oficial contará com as palestras da delegada da mulher de Caraguatatuba, Dra. 

Patrícia Casanova Crivochein, com o tema: Os tipos de violência contra mulher; da diretora 

e assistente social da Sedesc, Carmem Landin, com o tema: Fluxo de Atendimento da 

Sedesc; da secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Derci Andolfo, com o tema: Fluxo de 

Atendimento da Saúde; e por último, com a psicóloga do Pró-Mulher, Jaquelina Teixeira, 

com o tema: Ciclos da Violência Contra a Mulher. 

No decorrer da programação, a equipe da Sedesc percorrerá diversas secretarias 

municipais e pontos da cidade realizando orientação e divulgação sobre o tema. Os 

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (Ciam) realizarão palestras e atendimentos para mulheres que necessitam de 

apoio. 

Já no dia 6 de dezembro, considerado como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo 

Fim da Violência contra as Mulheres, será realizado exclusivamente para o público 

https://tinyurl.com/p23exas2


 

 
 

masculino uma roda de conversa com diversas autoridades da cidade, para debater o 

tema: Desconstruindo o machismo. O evento será realizado no auditório da Fundacc, no 

centro, às 9h. Para participar, os homens devem ser inscrever no 

link: https://tinyurl.com/arsskcnk. 

Ativismo – Os 16 Dias de Ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes 

países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram uma 

campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência 

contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria 

Teresa, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a 

oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo, na República Dominicana. 

Confira a programação completa: 

– Dia 25 (quinta): 9h às 12h – Divulgação e orientação nas secretarias de Educação, 

Governo e Tecnologia da Informação; 14h – Abertura oficial na Câmara Municipal com a 

presença de autoridades; 

– Dia 26 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias da Fazenda, 

Administração e Gabinete; 9h às 11h – Sensibilização e orientação na Praça Cândido Mota 

– Centro; 

– Dia 29 (segunda): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Comunicação, 

Turismo e Urbanismo; 9h às 11h – Sensibilização e orientação nos comércios do centro da 

cidade; 

– Dia 30 (terça): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Esportes e da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

– Dia 1º (quarta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Serviços 

Públicos, Planejamento e Habitação; 9h às 12h – Oficina no Ciam, com o tema: Respeite 

as Minas; 

– Dia 2 (quinta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Obras Públicas e 

Assuntos Jurídicos e na Câmara; 9h às 12h – Grupo socioeducativo no Ciam, com o tema: 

Girl Power; 

– Dia 3 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Meio Ambiente e 

Saúde; 9h às 12h – Orientações (Dia do Autocuidado) no Ciam; 9h às 17h – Roda de 

Conversa no Ciapi, com o tema: PcD por um dia – Ser mulher PcD convivendo com minhas 

limitações; 

– Dia 4 (sábado): 14h às 19h – Fórum LGBTQI+ Litoral Norte: Palestra ‘Sexualidade e 

Gênero’, Roda de conversa com mulheres transexuais, travestis, lésbicas e bissexuais e 

Apresentações de Shows de Drags Queens; 

– Dia 6 (segunda): 9h às 11h – Dia do Laço Branco – Roda de Conversa: Desconstruindo o 

Machismo na Fundacc com participação de diversas autoridades municipais; 

– Dia 7 (terça): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Massaguaçu e Getuba; 

– Dia 8 (quarta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Centro e Norte; 

– Dia 9 (quinta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Sul e Barranco Alto; 

https://tinyurl.com/arsskcnk


 

 
 

– Dia 10 (sexta): 13h30 às 17h30 – Enceramento da Campanha com o 3º Fórum 

“Vigilância as Violências” – Tema: O itinerário da mulher x O ciclo de violência frente ao 

trabalho articulado em rede – Fundacc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Massagua News 

 

Tribunal de Contas aprova contas de 2019 da Prefeitura de 

Caraguatatuba 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) aprovou, em sessão online 

realizada nesta terça-feira (23/11), as contas de 2019 da administração do atual prefeito 

de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Agora, a administração do Prefeito Aguilar Junior conta com três aprovações no Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. Além das contas de 2019, anteriormente as contas de 

2017 e 2018 também foram aprovadas. 

“Sempre deixei claro que o meu compromisso é com o trabalho e a transparência no gerir a 

cidade. Com muito empenho e dedicação, eu e minha equipe administramos com 

propriedade as necessidades dos nossos cidadãos”, disse Aguilar Junior. 

Aguilar Junior complementa dizendo ainda que é necessário investir no que realmente 

importa e dá impacto na vida da população. 

A sessão foi comandada pelo presidente da 1ª Câmara do TCE/SP, Antônio Citadini. 

Durante a leitura do parecer favorável, o Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, leu que 

“o resultado financeiro do município em 2019 teve um encerramento positivo”. Por fim, 

Rodrigues conclui que “Contas muito boas merecem parecer favorável”. 

De acordo com o documento, o parecer favorável também se dá por conta dos principais 

índices constitucionais e legais terem sido atendidos. Além disso, as balizas fixadas às 

despesas do executivo deu um encerramento financeiro positivo para o município. 
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Secretaria de Educação de Caraguatatuba faz recadastramento para 

transporte universitário 2022 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, informa aos 

estudantes universitários que estavam cadastrados no 2º semestre de 2021, no transporte 

em parceria com prefeitura com destino às Universidades de São José dos Campos e 

Taubaté, que no período de 1º a 15 de dezembro deverão realizar o recadastramento para 

o 1º semestre de 2022, através do 

site https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br 

Ao preencher o formulário de recadastramento, o estudante deverá, também, anexar cópia 

de comprovante de endereço recente e declaração de matrícula. 

O estudante que não realizar seu recadastramento dentro do prazo, e/ou não apresentar 

os documentos necessários, terá seu cadastro cancelado e perderá o direito de usufruir do 

benefício. 

Caso algum estudante tenha problema na realização do recadastramento virtual, poderá 

realizá-lo presencialmente, no mesmo período, no Setor de Transporte Universitário da 

Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 14h. 

Pedidos de isenção 

As solicitações de isenções para o 1º semestre de 2022 deverão ser entregues, 

pessoalmente, no período de 3 a 17/01/2022, com a apresentação da comprovação de 

renda familiar necessária, conforme art. 5º, §5º, do Decreto Municipal nº 1.302/2020. 

Novos cadastros 

Os estudantes novos que pretendem concorrer a uma vaga no Transporte Universitário, 

deverão se inscrever para lista de espera, presencialmente, no Setor de Transporte 

Universitário da Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Bahia, 845, bairro 

Indaiá, no período de 1º a 15 de dezembro, das 8h às 14h. 

O informativo foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, N.º 672 e 

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

content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf 

https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
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Funcionários exonerados são reintegrados pela Prefeitura de 

Caraguatatuba 

A reunião servirá para designar os funcionamentos dos serviços públicos da cidade 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza, nesta quarta-feira (24), a integração de 74 

funcionários públicos que haviam sido exonerados do Concurso Público 01/2007. Os 

funcionários foram reintegrados após uma decisão judicial do STJ (Superior Tribunal de 

Justiça). 

O encontro será realizado, às 8h, no Auditório Maristela Oliveira, na Fundacc (Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba). 

A reunião servirá para designar os funcionamentos dos serviços públicos, o local onde cada 

funcionário será encaminhado, assegurar os direitos e deveres de cada servidor, entre 

outros assuntos. 

Lei 

Após decisão dada pelo STJ, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um 

recurso de Mandado de Segurança de n° 39154-SP, a administração municipal de 

Caraguatatuba iniciou os trâmites para a reintegração desses funcionários. 

Dos 142 funcionários que deveriam se apresentar, 24 não procuraram o setor de RH 

(Recursos Humanos). Mais de 37 funcionários justificaram já estar empregados e vão 

aguardar o trânsito julgado, outros prestaram novos concursos e alguns faleceram. 

Cargos 

Com a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba espera o retorno de funcionários para 

os cargos de agente administrativo, arquiteto, artífice, assistente social, educador social, 

fiscal de posturas, fiscal de saúde pública, fiscal de tributos, inspetor de alunos, 

motoristas, nutricionista, professores, secretário escolar, técnico de segurança do trabalho 

e terapeuta ocupacional. 

 

 

 

https://www.spriomais.com.br/2021/10/29/caraguatatuba-anuncia-reintegracao-de-142-funcionarios-publicos-exonerados-em-2007/
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PREFEITURA DE CARAGUATATUBA INICIA FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS 

IRREGULARES COM USO DE DRONE 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta terça-

feira (23) mais uma ação de combate à ocupação irregular. Agora, está sendo feito uso de 

drone para fiscalização e monitoramento em áreas públicas e de difícil acesso. 

De acordo com o secretário da pasta, Wilber Cardozo, os fiscais de postura tem ido aos 

locais, por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e 

agora com mais esse instrumento. 

“A ideia é fazer sobrevoos por toda a cidade, em pontos conhecidos e onde há denúncias 

para verificar possíveis movimentações e/ou invasões”, destaca o secretário. 

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para 

registrar a ocorrência. 
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POSSE IRREGULAR DE UNIDADES HABITACIONAIS EM 

CARAGUATATUBA É INVESTIGADA POR CEF E PREFEITURA MUNICIPAL 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, se reuniu com 

representantes da Caixa Econômica Federal na última sexta-feira (19) para questionar 

sobre o andamento dos processos de reintegração de posse e demais denúncias de 

ocupação irregular de unidades dos empreendimentos habitacionais do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

De acordo com a pasta que realiza o acompanhamento, já foram feitas mais de 120 

vistorias nas unidades habitacionais (Residencial Jetuba e Nova Caraguá I e II), onde houve 

denúncia de vários tipos de irregularidade (venda troca, cessão, invasão). Até o momento, 

não houve a retomada de nenhuma unidade pela Caixa Econômica Federal. 

Durante a reunião, a Prefeitura de Caraguatatuba foi informada que há 58 processos em 

andamento na Caixa, sendo que 38 estão na etapa de notificação e 19 deles na etapa 

posterior, onde é realizada a execução judicial com a consolidação de propriedade e o rito 

judicial de reintegração de posse. 

Ainda durante o encontro, a Secretaria de Habitação descreveu as ocorrências de danos 

físicos existentes nos empreendimentos habitacionais, além da explicação do 

levantamento realizado pela Prefeitura das ocorrências desde o ano de 2017 e 

questionamento sobre a ausência e demora na resposta aos ofícios encaminhados para a 

Caixa. 

A Caixa informou que em nove dos processos já houve a consolidação de propriedade, 

sendo possível realizar a nova alienação, caso o imóvel esteja vazio e em condições de 

habitabilidade. 

A Caixa Econômica Federal explicou ainda que, se detectado pela Prefeitura a ociosidade 

do imóvel, será necessário confirmar a habitabilidade para que ele possa ser novamente 

direcionado a outro beneficiário. 

Em caso de imóvel desocupado, uma sugestão foi já encaminhar à Caixa a documentação 

do candidato a beneficiário daquele imóvel para agilizar o processo de análise e nova 

assinatura de contrato. 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Web Rádio Studio 

 

Procon de Caraguatatuba orienta consumidores para compras na 

‘Black Friday’ 

 

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

incorporada ao mercado brasileiro, é nesta sexta-feira (26). A penúltima data importante 

para o comércio antes do Natal será marcada pelos descontos generosos de diversos 

produtos, mas algumas empresas já ofertam promoções desde o início do mês. O Procon 

da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas sobre como escapar das armadilhas e dos golpes 

nas ofertas da Black Friday. 

De acordo com o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, a data é esperada o 

ano todo por ter bons descontos e promoções. “Mas antes do dia oficial algumas empresas 

dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro lado, os cibercriminosos 

aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se proteger e garantir a 

segurança durante suas compras nesse período? Verificar antecipadamente os preços do 

produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos descontos oferecidos”, 

recomenda. 

As mercadorias mais procuradas na Black Friday são TVs e smartphones. “Pesquise o 

produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui 

assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. “Cuidado para não comprar 

‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!”, enfatizou o diretor do Procon de 

Caraguatatuba. 

Moreira pede para o consumidor pesquisar o preço médio de mercado do produto de 

interesse com antecedência. “Certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma 

promoção real e não de um desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites 

internacionais, o barato pode sair caro, inclusive, é preciso considerar os prazos de 

entrega, e que os produtos importados poderão ser tributados ao entrar no território 

nacional”, reforça. 

O diretor disse que para levar em consideração os fornecedores mais conhecidos nas 

compras online. “Pesquise a procedência, o histórico e verifique se o mesmo possui um 

CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As compras realizadas fora 

da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em porta e por reembolso 

postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da data da compra ou da 



 

 
 

entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços extremamente menores que a 

média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

Black Friday 

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

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

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

de novembro. 

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

por meio de terceiros, 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 no aplicativo Caraguatatuba 

156 na loja do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o site 

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

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) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou site 

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

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

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

atrativo; 

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

obrigação de mercado; 

Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas 

plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar se o site é 

confiável; 

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

somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de débito, Pix ou 

depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

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

esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do produto para concluir 

a compra; 

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

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de 

endividamento; 

Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, salvo os 

casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, cor e 

qualidade antes de concluir a compra; e 



 

 
 

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

confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por 

escrito, o combinado não sai caro. 
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Novo Conselho de Presbíteros da Diocese de Caraguatatuba assume 

em dezembro 

O bispo Dom José Carlos Chacorowski publicou o decreto que constitui o novo Conselho de 

Presbíteros da Diocese de Caraguatatuba para o quinquênio 2022/2027. 

O Conselho é formado pelo Vigário Geral, Coordenador Diocesano de Pastoral, Reitor do 

Seminário São José de Anchieta, Coordenador Diocesano da Pastoral Presbiteral, além de 

quatro nomes eleitos em assembleia eletiva e dois nomeados pelo Bispo. 

Dessa maneira, os novos membros do Conselho assumem suas funções no período de 

dezembro de 2021 a dezembro de 2027. Confira os nomes eleitos: 

Vigário Geral – Pe. Vladimir Ferreira Coelho 

Coordenador Diocesano de Pastoral – Pe. José Adalberto Vanzella 

Reitor do Seminário São José de Anchieta – Pe. Altair dos Santos 

Assessor Diocesano da Pastoral Presbiteral – Pe. Douglas Franco Machado 

Reitor do Seminário Propedêutico São Domingos Sávio – Pe. André Beghini Vilela 

Pe. Marcelo Thurmann 

Pe. Carlos Alberto Lemos 

Pe. Márcio José da Fraga 

Pe. Floriano Marcos Da Silva 

Pe. Eduardo Toledo 

Já o Colégio de Consultores é formado pelos seguintes presbíteros nomeados pelo Bispo: 

Pe. Altair dos Santos 

Pe. José Adalberto Vanzella 

Pe. Carlos Alberto Lemos 

Pe. Floriano Marcos da Silva 

Pe. André Beghini Vilela 

Pe. Eduardo Toledo 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia fiscalização de áreas irregulares 

com uso de drone 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta terça-

feira (23) mais uma ação de combate à ocupação irregular. Agora, está sendo feito uso de 

drone para fiscalização e monitoramento em áreas públicas e de difícil acesso. 

De acordo com o secretário da pasta, Wilber Cardozo, os fiscais de postura tem ido aos 

locais, por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e 

agora com mais esse instrumento. 

“A ideia é fazer sobrevoos por toda a cidade, em pontos conhecidos e onde há denúncias 

para verificar possíveis movimentações e/ou invasões”, destaca o secretário. 

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para 

registrar a ocorrência. 
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Caraguatatuba: Secretaria de Educação faz recadastramento para 

transporte universitário 2022 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, informa aos 

estudantes universitários que estavam cadastrados no 2º semestre de 2021, no transporte 

em parceria com prefeitura com destino às Universidades de São José dos Campos e 

Taubaté, que no período de 1º a 15 de dezembro deverão realizar o recadastramento para 

o 1º semestre de 2022, através do 

site https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br 

Ao preencher o formulário de recadastramento, o estudante deverá, também, anexar cópia 

de comprovante de endereço recente e declaração de matrícula. 

O estudante que não realizar seu recadastramento dentro do prazo, e/ou não apresentar 

os documentos necessários, terá seu cadastro cancelado e perderá o direito de usufruir do 

benefício. 

Caso algum estudante tenha problema na realização do recadastramento virtual, poderá 

realizá-lo presencialmente, no mesmo período, no Setor de Transporte Universitário da 

Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 14h. 

Pedidos de isenção 

As solicitações de isenções para o 1º semestre de 2022 deverão ser entregues, 

pessoalmente, no período de 3 a 17/01/2022, com a apresentação da comprovação de 

renda familiar necessária, conforme art. 5º, §5º, do Decreto Municipal nº 1.302/2020. 

Novos cadastros 

Os estudantes novos que pretendem concorrer a uma vaga no Transporte Universitário, 

deverão se inscrever para lista de espera, presencialmente, no Setor de Transporte 

Universitário da Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Bahia, 845, bairro 

Indaiá, no período de 1º a 15 de dezembro, das 8h às 14h. 

O informativo foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, N.º 672 e 

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

content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf 

https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais 24 bolsistas do PEAD para 

limpeza pública 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais 24 bolsistas do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de limpeza e manutenção das vias e 

logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, nesta 

quarta, quinta e sexta-feira (24, 25 e 26/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH da 

Secretaria da Administração, no centro. A convocação foi publicada na edição do Diário 

Oficial Eletrônico do Município (Edital 670) desta terça-feira (23/11). 

Os candidatos devem ir ao Departamento de RH para receberem senhas com horários de 

atendimentos específicos para evitar aglomerações, preferencialmente na seguinte ordem: 

do 1077º ao 1085º colocado de beneficiário de serviços pesados no dia 24/11; do 1086º 

ao 1093º colocado de beneficiário de serviços pesados no dia 25/11; e do 298º ao 304º 

colocado de beneficiário de serviços leves no dia 26/11. Quem não comparecer nos dias 

agendados, tem até sexta-feira (26) para ir ao Departamento de RH, das 9h às 14h. 

Nesta semana foram convocados 17 bolsistas beneficiários de serviços pesados e sete 

beneficiários de serviços leves. A Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.397 bolsistas do 

PEAD desde março de 2020, dos quais 304 eram beneficiários de serviços leves e 1.093 

de pesados. 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante 

de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); 

título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); 

documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – 

CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com 

os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão 

de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento 

dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As 

divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em 

fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e 

limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/edital-ano-iv-no-674/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/edital-ano-iv-no-674/


 

 
 

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida 

Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações 

pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é 

das 9h às 14h. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia fiscalização de áreas irregulares 

com uso de drone 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta terça-

feira (23) mais uma ação de combate à ocupação irregular. Agora, está sendo feito uso de 

drone para fiscalização e monitoramento em áreas públicas e de difícil acesso. 

De acordo com o secretário da pasta, Wilber Cardozo, os fiscais de postura tem ido aos 

locais, por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e 

agora com mais esse instrumento. 

“A ideia é fazer sobrevoos por toda a cidade, em pontos conhecidos e onde há denúncias 

para verificar possíveis movimentações e/ou invasões”, destaca o secretário. 

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para 

registrar a ocorrência. 
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Caraguatatuba realiza Campanha 16 dias de ativismo pelo Fim da 

Violência contra as Mulheres 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Caraguatuba, inicia na quinta-feira 

(25) a Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. 

A mobilização é anual e internacional e encerra no dia 10 de dezembro – Dia Internacional 

dos Direitos Humanos. 

O objetivo da Campanha é mobilizar a população para essa realidade que ocorre 

diariamente com muitas mulheres, que na maioria das vezes desconhecem quais serviços 

devem procurar para interromper o ciclo de violência e como devem agir nestas situações. 

O dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Internacional de Luta Contra a Violência à 

Mulher. Em Caraguatatuba, haverá uma cerimônia de abertura, às 14h, na Câmara 

Municipal, onde serão realizadas diversas palestras sobre o tema. 

A abertura oficial contará com as palestras da delegada da mulher de Caraguatatuba, Dra. 

Patrícia Casanova Crivochein, com o tema: Os tipos de violência contra mulher; da diretora 

e assistente social da Sedesc, Carmem Landin, com o tema: Fluxo de Atendimento da 

Sedesc; da secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Derci Andolfo, com o tema: Fluxo de 

Atendimento da Saúde; e por último, com a psicóloga do Pró-Mulher, Jaquelina Teixeira, 

com o tema: Ciclos da Violência Contra a Mulher. 

No decorrer da programação, a equipe da Sedesc percorrerá diversas secretarias 

municipais e pontos da cidade realizando orientação e divulgação sobre o tema. Os 

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (Ciam) realizarão palestras e atendimentos para mulheres que necessitam de 

apoio. 

No dia 6 de dezembro, considerado como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo 

Fim da Violência contra as Mulheres, será realizado exclusivamente para o público 

masculino uma roda de conversa com diversas autoridades da cidade, para debater o 

tema: Desconstruindo o machismo. O evento será realizado no auditório da Fundacc, no 

centro, às 9h. 

Para participar, os homens devem ser inscrever no link disponível aqui. 

Os 16 Dias de Ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes países, 

reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram uma campanha 

https://www.sympla.com.br/campanha-laco-branco---pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres__1420370


 

 
 

com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as 

mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa, 

conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a oposição ao 

regime do ditador Rafael Trujillo, na República Dominicana. 

Confira a programação completa: 

– Dia 25 (quinta): 9h às 12h – Divulgação e orientação nas secretarias de Educação, 

Governo e Tecnologia da Informação; 14h – Abertura oficial na Câmara Municipal com a 

presença de autoridades; 

– Dia 26 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias da Fazenda, 

Administração e Gabinete; 9h às 11h – Sensibilização e orientação na Praça Cândido Mota 

– Centro; 

– Dia 29 (segunda): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Comunicação, 

Turismo e Urbanismo; 9h às 11h – Sensibilização e orientação nos comércios do centro da 

cidade; 

– Dia 30 (terça): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Esportes e da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

– Dia 1º (quarta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Serviços 

Públicos, Planejamento e Habitação; 9h às 12h – Oficina no Ciam, com o tema: Respeite 

as Minas; 

– Dia 2 (quinta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Obras Públicas e 

Assuntos Jurídicos e na Câmara; 9h às 12h – Grupo socioeducativo no Ciam, com o tema: 

Girl Power; 

– Dia 3 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Meio Ambiente e 

Saúde; 9h às 12h – Orientações (Dia do Autocuidado) no Ciam; 9h às 17h – Roda de 

Conversa no Ciapi, com o tema: PcD por um dia – Ser mulher PcD convivendo com minhas 

limitações; 

– Dia 4 (sábado): 14h às 19h – Fórum LGBTQI+ Litoral Norte: Palestra ‘Sexualidade e 

Gênero’, Roda de conversa com mulheres transexuais, travestis, lésbicas e bissexuais e 

Apresentações de 

Shows de Drags Queens; 

– Dia 6 (segunda): 9h às 11h – Dia do Laço Branco – Roda de Conversa: Desconstruindo o 

Machismo na Fundacc com participação de diversas autoridades municipais; 

– Dia 7 (terça): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Massaguaçu e Getuba; 

– Dia 8 (quarta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Centro e Norte; 

– Dia 9 (quinta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Sul e Barranco Alto; 

– Dia 10 (sexta): 13h30 às 17h30 – Enceramento da Campanha com o 3º Fórum 

“Vigilância as Violências” – Tema: O itinerário da mulher x O ciclo de violência frente ao 

trabalho articulado em rede 

– Fundacc. 
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Polícia Científica transfere sede de São Sebastião para Caraguatatuba 

 

A Polícia Científica transferiu sua sede no Litoral Norte de São Sebastião para 

Caraguatatuba. A unidade já está atendendo na avenida Maranhão, no Jardim Primavera, 

região central de Caraguatatuba. A mudança visa agilizar o atendimento nas cidades de 

Caraguatatuba e Ubatuba que respondem por 70% das ocorrências. 

 A Polícia Cientifica está no Litoral Norte a mais de 30 anos e ocupava, até a semana 

passada, uma casa alugada no bairro do Arrastão, em São Sebastião. Agora, ocupa um 

imóvel alugado pelo Estado na avenida Maranhão, em Caraguatatuba, bem maior e que 

oferece melhores condições para o trabalho da equipe. Através de um convênio, que ainda 

será assinado, a prefeitura de Caraguatatuba irá ajudar nas despesas de manutenção. 

 A Polícia Cientifica trabalha no local dos crimes, coletando provas para auxiliar os 

inquéritos da Polícia Civil. Usam a ciência e a tecnologia para ajudar a esclarecer os 

crimes. São policiais extremamente qualificados, biomédicos, farmacêuticos, engenheiros, 

entre outros. Em Caraguatatuba, além de um laboratório, os policiais  contam com 

equipamentos tecnológicos modernos para auxiliar a esclarecer os crimes. 

A mudança ocorreu após um estudo que vem sendo feito há dois anos que mostrou que 

Caraguatatuba é responsável por 40% dos atendimentos da unidade e, Ubatuba, de cerca 

de 30%.  São Sebastião, é responsável por 20% e Ilhabela, 10% dos atendimentos. Em 

muitas ocasiões, principalmente, nos feriados e temporada de verão, os peritos são 

obrigados a se deslocarem de uma ponta a outra do  Litoral Norte, enfrentando estradas 

congestionadas. A mudança para Caraguatatuba deverá agilizar os atendimentos. 

 “Além de ser o centro geográfico da região, permitirá um deslocamento mais rápido para 

atender ocorrências nas demais cidades da região. Somos a única equipe de perícias do 

Estado de São Paulo a contar com motos para atendimento nos locais dos crimes. Isso 

permite uma maior agilidade no atendimento e deslocamento, principalmente, nos feriados 

prolongados e temporada de verão, quando a Rio-Santos sempre está congestionada”, 

explica o chefe das Perícias Científicas do Litoral Norte, Enos Ricardo Bretas Armeiro´. 

 Segundo Enos, a unidade conta com 23 profissionais, onze no setor administrativo e doze 

para atendimento nos locais dos crimes. Um fotógrafo e um perito ficam de plantão 24 



 

 
 

horas por dia para prestar atendimento. A unidade possuí seis viaturas e três motos. Na 

temporada de verão é deslocada uma equipe do Vale do Paraíba para atender Ubatuba. 

 A equipe ajudou a solucionar vários crimes na região, um deles foi identificar por DNA, o 

autor da morte da estudante Júlia Rosemberg, de 21 anos, assassinada em 2020, em 

Maresias. A perícia conseguiu identificar o DNA do assassino na máscara e no cinto de 

utilizado pelo assassino, preso posteriormente pela polícia. 

 Enos destacou, que apesar do aumento da violência na região, a Perícia Cientifica, atende 

atualmente mais ocorrências de crime ambiental, seguido de crimes contra o 

patrimônio(furtos, roubos e danos) e crimes contra a pessoa(homicídio e suicídio) e 

acidentes de trabalho. 

 

 

 

 


