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Taxa de infestação do mosquito Aedes aegypti em Caraguatatuba
indica estado de alerta

A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba obteve na quarta-feira (29), o resultado da
Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada durante o mês de setembro, pelos
agentes do controle de dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Essa é a quarta e última ADL do ano e continua acima de 1%. O resultado aponta que a
taxa de infestação do mosquito Aedes aegypti no município é de 1,7%. Esse número é
inferior ao obtido na avaliação de junho, que foi de 1,8%.
Segundo o Ministério da Saúde, o resultado indica um estado de alerta. Quando o índice
obtido é menor que 1,0% o resultado é satisfatório; de 1,1% a 3,9% é preciso ficar em
estado de alerta; e acima de 4,0% é considerado alto risco.
A área ‘1’, que corresponde à região próxima ao bairro Tabatinga, na região norte, obteve a
taxa mais alta de infestação do município. Ela chegou a 2,33%.
De acordo com a Secretaria de Saúde, 328 amostras positivas foram coletadas pelos
agentes. Ao todo, os agentes passaram por 600 quarteirões e vistoriaram 3.300 imóveis.
Dos recipientes onde estavam as amostras coletadas pelos agentes, 45% correspondem a
recipientes passíveis de modificação/alteração, como plásticos, lonas, peças e sucatas, e
35% são móveis, como vasos de planta, baldes, materiais de construção, latas e frascos.
O coordenador do controle da dengue, Ricardo Fernandes, explica que esses recipientes
são simples e poderiam ser facilmente limpos para a eliminação de larvas existentes. Ele
reforça que “a ajuda da população no controle de criadouros é muito importante”.
Neste momento, Caraguatatuba não tem caso confirmado de dengue. Por isso, os agentes
não irão realizar os bloqueios mecânicos que consistem na orientação e informação sobre
casos de dengue.
Como ainda não há novos casos da doença, a Secretaria de Saúde irá intensificar as
vistorias em imóveis no bairro da Tabatinga, justamente por conta do resultado da ADL.
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Polícia Ambiental resgata mãe e filhotes de cachorros em situação de
maus-tratos em Caraguatatuba

Policiais Militares da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental Terrestre do 3° Batalhão
de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, durante a “Operação Divisa” no dia 29
de setembro de 2021 deslocaram-se até o bairro Pegorelly, pertencente ao município de
Caraguatatuba para atender denúncia anônima referente ao crime de maus-tratos a
animal doméstico.
No local, uma residência com uma fresta no portão, onde os policiais ambientais
conseguiram visualizar no quintal a existência de um cachorro adulto e 8 filhotes sem raça
definida, todos com sinais claros de maus-tratos, mediante desnutrição, desidratação,
infestação de pulgas e carrapatos, bem como aparentemente sarna, com relação ao local
não havia comida, água e abrigo de condições climáticas. Os vizinhos informaram que os
animais estavam em estado de abandono a própria a sorte e que o proprietário da
residência não comparecia no local há vários dias.
Após conversa os policiais conseguiram o número de telefone do proprietário do local, que
em contato telefônico com a equipe afirmou que trabalha em São Sebastião, porém, não
informou o local e que no momento não poderia comparecer para acompanhar a vistoria,
fornecendo sua qualificação para elaboração da ocorrência.
Solicitado apoio da equipe do centro de controle de zoonoses, que recolheram os
animaizinhos.
Foi elaborado o Auto de Infração Ambiental com multa ao proprietário dos animais no valor
de R$ 27.000,00 pelo crime de maus-tratos. Ele ainda responderá penalmente pelo crime
praticado.
Denúncias podem ser feitas pelo telefone (12)3886-2200
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EDP é condenada a pagar R$ 5 milhões por danos morais coletivos

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou a EDP Energia por violar o Código de
Defesa do Consumidor ao cobrar do atual consumidor residente do imóvel a
responsabilidade por dívidas adquiridas pelo antigo morador do local e impedir a religação
da energia. A concessionária também foi condenada ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo. A multa estipulada pela prática ilegal foi de R$ 5 milhões.
O Promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima entrou com a ação ao verificar que no
Procon de Caraguatatuba constam 113 reclamações de consumidores relativas às
cobranças indevidas realizadas pela Companhia nos últimos cinco anos.
O documento indica que a EDP Energia praticou ação abusiva, que consta no Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, lei 8.072/90, que em seu artigo 39 indica que débitos
relativos a serviços essenciais, tais como água, esgoto e energia elétrica, são de natureza
pessoal, de modo que não pode o atual consumidor residente do imóvel ser
responsabilizado por dívidas adquiridas pelo antigo ocupante do local.
Em primeira instância, o Judiciário havia acatado parcialmente os pedidos do MPSP,
determinando apenas que a empresa interrompesse a prática. O Ministério Público
recorreu visando à imposição de indenização, contando com parecer favorável da
Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos assinado pela procuradora
Cristina Di Giaimo Caboclo.
Em nova decisão publicada neste mês, a desembargadora Maria Lucia Pizzotti, afirma no
documento que “É intolerável a negativa pautada numa prática (condicionamento do
serviço à quitação de débitos de terceiros) cuja ilegalidade é notoriamente reconhecida
pelos órgãos públicos, seja pela autarquia federal ANEEL, (…). É preocupante verificar que
a ré permanece arruinando direitos básicos dos consumidores locais, atrapalhando
inúmeras vidas em prol de sua sanha lucrativa”.
Os R$ 5 milhões estipulados na ação serão revertidos em um fundo municipal destinado à
proteção e reconstituição dos direitos do consumidor de Caraguatatuba/SP.
O que diz a EDP Energia

Em nota, a EDP informou que “está recorrendo da decisão mencionada, posto que na
qualidade de concessionária de serviço público federal de distribuição de energia elétrica
já observa e cumpre as diretrizes e regras emanadas pelo Poder Concedente, qual seja, o
Ministério de Minas e Energia – MME e Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
além das demais legislações em vigor.”
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Ambiental resgata mãe com 8 filhotes em situação de maus tratos
Animais estavam presos com desnutrição, infestação de pulgas, carrapatos e
sarna, sem comida, água e nem abrigo para sol e chuva

A Polícia Ambiental resgatou, nesta quarta-feira (29), uma cachorra, com oito filhotes, que
estavam em situação de maus tratos, no bairro Pegorelly, em Caraguatatuba. Na
residência, a equipe flagrou os animais com desnutrição, desidratação, infestação de
pulgas, carrapatos e sarna. Não havia comida, água e nem abrigo para sol e chuva.
Os policiais chegaram ao endereço após denúncias e conseguiram entrar na residência por
uma fresta no portão. Os vizinhos informaram que os cachorrinhos, sem raça definida,
estavam em estado de abandono a própria a sorte e que o proprietário da residência não
comparecia no local há vários dias.
Eles conseguiram o número de telefone do proprietário e, em contato com os policiais, ele
informou que trabalha em São Sebastião como pedreiro e não podia deixar a obra para
cuidar dos animais.
O proprietário foi multado em R$ 27 mil pelo crime de maus tratos e ainda responderá
penalmente pelo ato. Os filhotes e a mãe foram recolhidos pela equipe do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ) para receberem os cuidados necessários
Denúncias podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-2200.
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EDP é condenada a pagar R$ 5 milhões por danos à consumidores de
Caraguatatuba
A empresa vinha se recusando a realizar a instalação, transferência de titularidade ou o
fornecimento do serviço em imóveis que apresentavam dívidas

A EDP, concessionária responsável pela energia elétrica em Caraguatatuba, foi condenada
a pagar R$ 5 milhões violação de direitos e danos morais coletivos causados a
consumidores da cidade. A empresa vinha se recusando a realizar a instalação,
transferência de titularidade ou o fornecimento do serviço em imóveis que apresentavam
dívidas, ainda que o débito tivesse sido contraído por antigos moradores da residência.
A ação desenvolvida pela Promotoria de Justiça de Caraguatatuba foi acatada e prevê que
o valor pago deve ser revertido para um fundo específico no âmbito municipal, destinado à
proteção e reconstituição dos direitos do consumidor em Caraguatatuba.
Em primeira instância, o Judiciário já havia acatado parcialmente os pedidos do Ministério
Púlico (PM), determinando que a empresa interrompesse a prática de negar os serviços.
Mas o MP recorreu pedindo também a indenização.
Ao atender à demanda, a 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça levou em
conta a existência de 113 relatos de usuários registrados no Procon de Caraguatatuba
tratando do mesmo assunto contra a EDP. Ademais, entendeu ser necessário punir o
comportamento da ré. “Além de intolerável a violação aos direitos desenvolvidos neste
voto, é grave permanecer reincidindo diante de legislação, jurisprudência e ação civil
pública em seu desfavor”, escreveu a relatora Maria Lúcia Pizzotti.
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Com tema ‘Vem Pra Caraguá’, cidade lança campanha da retomada
turística
Prefeito prometeu retomada segura e diversos eventos para os próximos meses

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, apresentou na segunda-feira (27), durante a
cerimônia de encerramento da 16ª edição do Caraguá a Gosto, o plano de retomada
econômica do município. Durante a premiação, foi apresentado o vídeo com a nova
campanha, com o tema ‘Vem Pra Caraguá’.
“Estamos preparados para recomeçar, preparados para ser suporte nessa retomada,
preparados para colocar nossa cidade como a que venceu a pandemia e foi exemplo de
retomada econômica”, disse Aguilar Junior.
“Enfim, já podemos falar ‘estamos aqui, de braços abertos, com tudo pronto para te
receber’. Preparados para falar ‘Vem pra Caraguá'”, complementa. O vídeo pode ser
acessado nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Caraguatatuba e na mídia local.
Mais eventos em Caraguá
De acordo com o prefeito, a administração municipal se prepara para organizar e receber
diversos eventos, com o intuito de esquentar a economia de forma segura e seguindo
os protocolos e diretrizes contra a Covid-19.
“Nos últimos dois meses, já apresentamos alguns eventos que ajudaram a fomentar o
comércio local. Além do Caraguá a Gosto, tivemos o Cocanha Open de Beach Tennis e
nesse último final de semana o Arena Cross, que foi um sucesso”, relembra.
“Agora faremos mais, com o MMA, Caraguá Beer Festival, o Aviva Caragua, alguns outros
eventos que ainda serão decididos e, com muito otimismo, faremos mais uma edição do
Empreenda Caraguá. Todos esses eventos serão organizados com rígidos protocolos de
segurança”, explica.
O prefeito de Caraguatatuba destacou também parcerias importantes para a retomada
econômica do turismo e da economia. Segundo ele, Senai, Sesi e Sebrae ajudaram a
capacitar os moradores de Caraguatatuba durante a pandemia, preparando a população
para entrar no mercado de trabalho. Aguilar Junior ainda destacou mais uma edição do
Mutirão de Empregos de Caraguatatuba.

“Nos próximos dias faremos o mutirão de empregos de Caraguatatuba. Uma grande
oportunidade para o empreendedor contratar pessoas capacitadas de nossa cidade”,
explica.
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Câmara de Caraguá retoma Sessões Presenciais em 2022

O Blog Contra & Verso apurou com exclusividade que a Câmara Municipal de
Caraguatatuba retornará as Sessões Ordinárias presenciais no início da Legislatura em
Fevereiro de 2022. Devido a Pandemia do Covid-19 a Câmara reduziu os funcionários que
trabalham no prédio do Legislativo e realizou as sessões na modalidade Home Office.
Há aproximadamente dois anos a Câmara Municipal de Caraguatatuba não realiza suas
Sessões Ordinárias Semanais no formato Presencial com o público assistindo nas Galerias.
Esta alternativa obedece os Protocolos Sanitários para evitar aglomerações e o risco de
aumentar o número de infectados.
Devido ao período de transmissões On Line houve críticas dos frequentadores mais
assíduos, que se agravou com a mudança do canal de transmissão, do Facebook para o
You Tube, onde não se permite opiniões ou comentários daqueles que assistem as
Sessões Ordinárias pela Internet.
Segundo apuramos com nossas fontes ligadas ao Legislativo, a alternativa de mudar o
canal de transmissão está diretamente relacionada com o “Discurso de Ódio”, que
algumas pessoas se acostumaram a pregar nas Redes Sociais. De acordo com as fontes os
moradores tem o direito e a obrigação de opinar, porém que seja feito com respeito e de
forma construtiva, ainda mais que o Legislativo de Caraguatatuba tem canais para receber
sugestões, reclamações e críticas das mais diversas.
A Redação do Contra & Verso obteve a confirmação da volta das Sessões Presenciais com
o Presidente da Câmara, Vereador Tato Aguilar. Perguntado sobre a razão de não retornar
neste momento com as Sessões Presenciais, o Chefe do Legislativo diz estar seguindo
orientações profissionais. “Estive conversando com médicos, membros da Saúde e da
Vigilância Sanitária e fui orientado a retornar apenas no reinício do Ano Legislativo em
Fevereiro do próximo ano, quando as medidas Sanitárias deverão estar consolidadas”,
disse.
Para o Presidente da Câmara até o próximo ano a maioria da população já estará vacinada,
o que dará a segurança necessária para que, tanto os Vereadores como os contribuintes
possam retornar a frequentar as Galerias da Câmara. “Não posso arriscar retornar agora e
criar uma nova onda de infecção nas pessoas, ainda mais que surgiram as Variantes, como
a Delta, que ainda estão adoecendo os moradores locais”, frisou.

A volta das Sessões Presenciais se encaixa com a retomada da economia e a volta, de
forma gradativa, do ritmo normal de vida de antes do surgimento desta doença.
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Modelo de Caraguatatuba ganha título de Miss São Paulo Teen 2021
Ana Clara Santana, de 17 anos, pretende usar o título para promover projetos sociais

Representando Caraguatatuba, a modelo Ana Clara Santana, de 17 anos, foi eleita no
último sábado (25) Miss São Paulo Teen 2021. O evento foi realizado na cidade de Limeira
e contou com mais 20 candidatas de várias cidades do estado.
A modelo é natural de São Sebastião, porém, sempre morou em Caraguatatuba.
Atualmente, reside no bairro Poiares e faz parte da turma do curso de Técnico em Meio
Ambiente na Etec.
Ana Clara desfila há três anos e pretende continuar na carreira. A modelo diz que esse
título é importante para abrir portas, dar visibilidade a causas importantes e também levar
o nome da cidade para outras regiões.
“Meus sonhos são poder ajudar as pessoas com esse título de Miss São Paulo Teen e
quem sabe com o título de Miss Brasil Teen, promover projetos sociais e usar a minha
influência para o bem”, disse a jovem modelo.
Ana Clara ainda diz que sempre recebeu ajuda de seus pais e também teve ajuda da HM
Models, produtora de São José dos Campos.
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EDP Bandeirantes é condenada a pagar R$ 5 milhões por danos
morais em Caraguatatuba
A empresa estava negando instalação, transferência de titularidade ou o fornecimento do
serviço de energia elétrica

A Promotoria de Justiça de Caraguatatuba condenou a concessionária de energia EDP
Bandeirantes por violação aos direitos do consumidor. Após chegar a um acordo, a
empresa deverá pagar R$ 5 milhões por danos morais coletivos, para um fundo destinado
à proteção e reconstituição dos direitos do consumidor em Caraguatatuba.
De acordo com o promotor Renato Queiroz, a EDP vinha se recusando a realizar a
instalação, transferência de titularidade ou o fornecimento do serviço de energia elétrica
em imóveis que tinham dívidas com a concessionária, mesmo que o débito fosse de
antigos moradores das residências.
O Judiciário acatou os pedidos do MPSP em primeira instância, determinando apenas que
a empresa interrompesse a prática. Porém, o Ministério Público recorreu pedindo a
indenização com parecer favorável da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e
Coletivos.
Ao atender à demanda, o Tribunal de Justiça levou em consideração os 113 relatos
registrados no Procon de Caraguatatuba que tratavam do mesmo assunto, entendendo
então a necessidade de punição da empresa.
A CONCESSIONÁRIA
Em nota a EDP Bandeirantes comentou o assunto, “A EDP informa que está recorrendo da
decisão mencionada, posto que na qualidade de concessionária de serviço público federal
de distribuição de energia elétrica já observa e cumpre as diretrizes e regras emanadas
pelo Poder Concedente, qual seja, o Ministério de Minas e Energia – MME e Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, além das demais legislações em vigor”.
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Caraguá abre inscrições para a realização da 37ª Festa de Iemanjá
Confira como participar da celebração religiosa

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba informa, por meio de sua Setur (Secretaria de
Turismo), que as inscrições às casas religiosas que queiram participar da 37ª Festa de
Iemanjá estarão abertas a partir do próximo dia 5 de outubro, às 13h, e se encerrarão às
16h do dia 15 de outubro. O evento ocorrerá a partir das 19h do dia 11 de dezembro, na
Praia do Centro -- onde há uma imagem da figura religiosa na cidade.
Para se cadastrar, a instituição interessada deve preencher o formulário disponibilizado
pela prefeitura -- clique AQUI para acessá-lo.
Maria Fernanda Galter Reis, secretária de Turismo de Caraguá, destaca que sua
preocupação, e a do prefeito Aguilar Junior (MDB), é atender a comunidade religiosa de
uma forma que não coloque a saúde de ninguém em risco.
"É importante destacar que é proibido depositar oferendas ao redor da imagem de Iemanjá
e não será permitida a permanência de veículos próximos aos espaços na praia, ficando
cientes que esses estarão sujeitos às penalidades impostas pela Secretaria de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão", destacou a Secretaria em nota.
Maria Fernanda também disse que a permanência de veículos próximos à faixa de areia
não será permitida.
Pandemia.
A fim de evitar aglomerações, devido a pandemia de Covid-19, a Setur vai disponibilizar
apenas 40 espaços para que os integrantes das casas religiosas façam suas homenagens
à Iemanjá. A disposição de cada tenda será a seguinte: números pares ao lado esquerda e
números ímpares ao lado direito da imagem.
Nesta edição, todos os protocolos sanitários básicos deverão ser seguidos: é necessário
utilizar máscara de proteção, higienizar as mãos com álcool em gel com frequência e
manter o distanciamento social. Além disso, consumo de alimentos e fumo não será
permitido, a fim de frear o retiro da máscara facial.
Turismo.

As entidades que vierem de ônibus devem acessar o 'canal 156', para solicitar a
autorização de entrada de veículos de passeio no município. O pedido deve ser feito com
antecedência de [no mínimo] 10 dias úteis. Não há custo para essa autorização.
Clique AQUI para acessar o canal de solicitação.
A medida se dá por conta de Caraguá não estar permitindo acesso de ônibus de bate e
volta com turistas durante o período pandêmico.
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Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 137 oportunidades de emprego
Confira todas as vagas disponíveis nesta quarta-feira

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba abriu 137 oportunidades
de emprego nesta quarta-feira (30).
Os interessados devem enviar um email que conste: o currículo, o CPF, nome completo e o
código da vaga pela qual quer concorrer para o endereço "vagaspatcaragua@gmail.com".
Vale lembrar que, apesar da maioria dos currículos poderem ser enviados por email,
algumas exceções só aceitam o currículo presencialmente -- informações mais específicas
sobre o processo de inscrição e as vagas são encontradas no site oficial da prefeitura do
município, clique aqui para acessar.
Os interessados devem ir ao PAT de Caraguá (R. Taubaté, 520, bairro Sumaré) das 8h ao
12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo.
Confira as oportunidades divulgadas:
- Acabador de mármore e granito (3);
- Ajudante de cozinha;
- Ajudante de instalação com experiência em marmoraria, serralheria e/ou marcenaria (3);
- Ajudante de motorista em carga e descarga de caminhões;
- Ajudante nos serviços gerais como jardinagem e limpeza de piscinas;
- Apontador de produção com experiência na CTPS (fila de espera);
- Atendente de restaurante;
- Auxiliar de cozinha;
- Auxiliar de cozinha em quiosque;
- Auxiliar de enfermagem;
- Auxiliar de escrita fiscal;
- Auxiliar de escritório;
- Auxiliar de instalação de toldos e painéis;

- Auxiliar de mecânico com CNH B;
- Auxiliar técnico em ar condicionado;
- Azulejista, vaga temporária (4);
- Balconista de padaria;
- Borracheiro com experiência na CTPS (3);
- Cabeleireira;
- Camareira / meio período / temporária;
- Caseiro com carta de recomendação;
- Coordenador de vendas com CNH B;
- Cozinheiro (5);
- Cozinheiro com experiência em self service;
- Cozinheiro de quiosque (2);
- Eletricista de força e controle (23);
- Eletricista de manutenção predial;
- Empregada doméstica, vaga temporária;
- Estagiária em pedagogia;
- Farmacêutico;
- Faxineira;
- Funileiro;
- Governanta;
- Instalador técnico de máquinas de cartão (5);
- Instrutor de auto-escola (4);
- Instrutor de marcenaria/carpintaria no CDP;
- Instrutor de pilates
- Lavador de autos;
- Mecânico de automóvel;
- Mecânico de autos com experiência em veicúlos leves e médios (5);
- Mecânicos de máquinas pesadas (2);
- Mecânico de veículo leve (2);
- Montador de Autos;
- Montador de esquadrias;
- Motorista de caminhão munk com CNH D (3);

- Motorista entregador;
- Operador de caixa;
- Operador de motoniveladora;
- Padeiro / confeiteiro (2);
- Pedreiro;
- Pedreiro, vaga temporária (4);
- Pintor de automóveis;
- Pintor interno (15);
- Pizzaiolo;
- Projetista de móveis;
- Psicólogo;
- Representante comercial com experiência no ramo alimentício (2);
- Serralheiro de alumínio;
- Supervisor de pizzaria;
- Tosadora de petshop;
- Vendedor de colchões;
- Vendedor de materiais de construção;
- Vendedor de tintas;
- Vidraceiro.
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EDP é condenada a pagar R$ 5 milhões por violar o direito do
consumidor em Caraguatatuba

A concessionária EDP, que fornece energia em Caraguatatuba e São Sebastião, foi
condenada a pagar R$ 5 milhões por violar o direito do consumidor em Caraguatatuba.
Uma ação proposta pela Promotoria de Justiça de Caraguatatuba resultou em condenação
da concessionária de energia EDP Bandeirantes por violação aos direitos do consumidor
por se negar a realizar a instalação, transferência de titularidade ou o fornecimento do
serviço de energia elétrica em imóveis que apresentavam dívidas junto à concessionária,
ainda que o débito tivesse sido contraído por antigos moradores da residência.
Por força de acórdão do último mês de agosto, a empresa deverá pagar R$ 5 milhões a
título de danos morais coletivos, valor a ser revertido para um fundo específico no âmbito
municipal destinado à proteção e reconstituição dos direitos do consumidor em
Caraguatatuba.
Segundo o apontado pelo promotor Renato Queiroz de Lima nos autos, a EDP Bandeirantes
vinha se recusando a realizar a instalação de energia elétrica em imóveis que
apresentavam dívidas junto à concessionária. Em primeira instância, o Judiciário havia
acatado parcialmente os pedidos do MPSP, determinando apenas que a empresa
interrompesse a prática.
O Ministério Público recorreu visando à imposição de indenização, contando com parecer
favorável da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos assinado pela
procuradora Cristina Di Giaimo Caboclo. Ao atender à demanda, a 30ª Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça levou em conta a existência de 113 relatos de usuários
registrados no Procon de Caraguatatuba tratando do mesmo assunto. Ademais, entendeu
ser necessário punir o comportamento da ré. "Além de intolerável a violação aos direitos
desenvolvidos neste voto, é grave permanecer reincidindo diante de legislação,
jurisprudência e ação civil pública em seu desfavor", escreveu a relatora Maria Lúcia
Pizzotti.
EDP

A EDP informa que está recorrendo da decisão mencionada, posto que na qualidade de
concessionária de serviço público federal de distribuição de energia elétrica já observa e
cumpre as diretrizes e regras emanadas pelo Poder Concedente, qual seja, o Ministério de
Minas e Energia – MME e Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, além das demais
legislações em vigor.
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Ambiental resgata mãe com 8 filhotes em situação de maus tratos
Animais estavam presos com desnutrição, infestação de pulgas, carrapatos e sarna, sem
comida, água e nem abrigo para sol e chuva

A Polícia Ambiental resgatou, nesta quarta-feira (29), uma cachorra, com oito filhotes, que
estavam em situação de maus tratos, no bairro Pegorelly, em Caraguatatuba. Na
residência, a equipe flagrou os animais com desnutrição, desidratação, infestação de
pulgas, carrapatos e sarna. Não havia comida, água e nem abrigo para sol e chuva.
Os policiais chegaram ao endereço após denúncias e conseguiram entrar na residência por
uma fresta no portão. Os vizinhos informaram que os cachorrinhos, sem raça definida,
estavam em estado de abandono a própria a sorte e que o proprietário da residência não
comparecia no local há vários dias.
Eles conseguiram o número de telefone do proprietário e, em contato com os policiais, ele
informou que trabalha em São Sebastião como pedreiro e não podia deixar a obra para
cuidar dos animais.
O proprietário foi multado em R$ 27 mil pelo crime de maus tratos e ainda responderá
penalmente pelo ato. Os filhotes e a mãe foram recolhidos pela equipe do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ) para receberem os cuidados necessários
Denúncias podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-2200.
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EDP é condenada a pagar R$ 5 milhões por danos à consumidores de
Caraguatatuba
A empresa vinha se recusando a realizar a instalação, transferência de titularidade ou o
fornecimento do serviço em imóveis que apresentavam dívidas

A EDP, concessionária responsável pela energia elétrica em Caraguatatuba, foi condenada
a pagar R$ 5 milhões violação de direitos e danos morais coletivos causados a
consumidores da cidade. A empresa vinha se recusando a realizar a instalação,
transferência de titularidade ou o fornecimento do serviço em imóveis que apresentavam
dívidas, ainda que o débito tivesse sido contraído por antigos moradores da residência.
A ação desenvolvida pela Promotoria de Justiça de Caraguatatuba foi acatada e prevê que
o valor pago deve ser revertido para um fundo específico no âmbito municipal, destinado à
proteção e reconstituição dos direitos do consumidor em Caraguatatuba.
Em primeira instância, o Judiciário já havia acatado parcialmente os pedidos do Ministério
Púlico (PM), determinando que a empresa interrompesse a prática de negar os serviços.
Mas o MP recorreu pedindo também a indenização.
Ao atender à demanda, a 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça levou em
conta a existência de 113 relatos de usuários registrados no Procon de Caraguatatuba
tratando do mesmo assunto. Ademais, entendeu ser necessário punir o comportamento da
ré. “Além de intolerável a violação aos direitos desenvolvidos neste voto, é grave
permanecer reincidindo diante de legislação, jurisprudência e ação civil pública em seu
desfavor”, escreveu a relatora Maria Lúcia Pizzotti.
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MP de Caraguá condena concessionária de energia elétrica em R$ 5
milhões
Procon da cidade recebeu 113 reclamações; de acordo com promotor a conduta da
empresa violou o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no qual é vedado ao
fornecedor, na cobrança de débitos, expor o cliente ao ridículo, constrangimento ou
ameaça

A concessionária de energia elétrica EDP foi condenada em R$ 5 milhões após o Ministério
Público de Caraguatatuba ajuizar uma ação civil pública com pedido liminar e condenação
em danos morais coletivos contra a empresa pela prática abusiva de não instalar o serviço
de energia elétrica no imóvel de consumidores em razão de débitos dos moradores
antigos.
O Procon da prefeitura de Caraguatatuba recebeu 113 reclamações relativas à prática
ilegal de condicionar o fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívidas do
anterior titular da conta.
No acórdão, proferido pela 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo em 30 de agosto, o valor deverá ser destinado a um fundo específico no âmbito
municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor em Caraguatatuba.
Dado a conduta abusiva da empresa, o promotor de Justiça, Renato Queiroz de Lima,
apresentou a ação civil pública na 2ª Vara Civil do Fórum de Caraguatatuba, pedindo que
novos moradores de imóveis não sejam obrigados a quitar dívidas dos ex-moradores para a
reinstalação do serviço de energia elétrica e R$ 20 milhões em danos morais coletivos,
que serão destinados aos cofres municipais.
O promotor enfatiza que a conduta da empresa violou o artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), no qual é vedado ao fornecedor, na cobrança de débitos, expor o
cliente ao ridículo, constrangimento ou ameaça.
“Ao exigir que o consumidor pague uma dívida que não é sua para usufruir do serviço de
energia elétrica, a empresa ré se utiliza de ameaça e de constrangimento para atingir sua
finalidade, pois é evidente que o consumidor pagará a dívida que não é sua, para que seja
instalado o serviço em seu lar.

Além do mais, a Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
proíbe que a concessionária condicione a alteração da titularidade ao pagamento de débito
pendente em nome de terceiro”, explanou.
Os pedidos do Ministério Público foram acatados parcialmente em 1ª instância,
determinando apenas que a empresa interrompesse a prática. O Ministério Público
recorreu ao Tribunal de Justiça, buscando a imposição de uma indenização, contando com
parecer favorável da procuradora do Estado, Cristina Di Giaimo Caboclo, da Procuradoria
de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
De acordo com a prefeitura, a desembargadora-relatora da 30ª Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça, Maria Lúcia Pizzotti, levou em consideração as 113 reclamações
registradas no Procon de Caraguatatuba sobre a prática abusiva da empresa ao acatar o
recurso da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
“A presente ação naturalmente não objetiva tutelar apenas parte dos 113 consumidores
que reclamaram no Procon, mas sim todos os potenciais consumidores que, futuramente,
venham a sofrer o condicionamento abusivo reiteradamente imposto pela ré. Sem contar
os consumidores que simplesmente aceitaram a negativa da ré. A tutela aqui é repressiva
(aos consumidores já lesados) e preventiva/inibitória (consumidores que viriam a ser
lesados)”, manifestou-se.
“Chego, enfim, ao valor de R$ 5 milhões, que leva em consideração todas as nuances
deste caso, que envolve intolerável violação de direitos básicos do consumidor,
reiteradamente praticada pela ré, contra um número expressivo de pessoas, até onde se
sabe, gerando alta carga de litigiosidade (vide o alto número de reclamações
administrativas e ações judiciais). Esse montante deverá ser revertido em favor de um
fundo específico de âmbito municipal destinado à proteção e reconstituição dos direitos do
consumidor, em Caraguatatuba”, finaliza.
De acordo com Aliex Moreira, diretor do Procon de Caraguatatuba, o órgão recebeu
diversos relatos de que a EDP deixou de fazer contratos com novos moradores de imóveis
com débitos na conta de energia, adquiridos por residentes antigos.
“A empresa obrigava o consumidor a quitar a dívida que ele não fez e só assim fazia um
novo contrato. Se a empresa consegue identificar o responsável pelo débito, ela consegue
fazer a cobrança sem prejudicar quem está entrando no imóvel. Isso nos chamou a
atenção, mas a EDP não resolveu a questão administrativamente e decidimos encaminhar
os consumidores lesados ao Judiciário”, relatou.
“O MP tomou ciência dos fatos, solicitou toda a documentação probatória no Procon de
Caraguatatuba e ingressou com uma Ação Civil Pública com pedido liminar e condenação
em danos morais coletivos, obtendo vitória no Tribunal de Justiça. Se a empresa pode
identificar a pessoa devedora, ela não tem que onerar outra. Esse dinheiro será
empregado na defesa do consumidor do município”, comemorou.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é feito 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
ou
pelo
e-mail
procon@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Raquíticos e feridos: mãe e filhotes amarrados são resgatados das
mãos de criminoso por militares
Desnutridos, desidratados, infestados de pulgas, carrapatos e cobertos de sarna: tutor foi
encontrado por militares e se deu mal

Raquíticos, com sarna e feridas abertas. Essa era a cruel realidade de uma cadela e seus
filhotes, que dia após dia eram comidos vivos por insetos, passavam fome e sentiam dores
de agressões inimagináveis.
Inocentes e sem compreender os motivos de seu dono praticar tantos maus-tratos contra
eles, os animais apenas sobreviviam sem esperanças de um dia feliz.
Porém, vizinhos passavam pelo portão da residência, localizada na cidade de
Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo, e se indignavam ao ver a família definhando
aos poucos, chegando ao ponto de finalmente acionarem a Polícia Militar Ambiental.
A equipe de militares do setor ambiental estava em atuação na Operação Divisa, na quartafeira (29), quando foi acionada sobre a situação, no bairro Pegorelly. Os denunciantes
relataram que a cadela estava sem água e comida há dias.
De acordo com as autoridades, os agentes foram ao local e, ao olhar por uma fresta do
portão, encontraram uma lastimável situação. A cadela sem raça definida e seus oito
filhotes estavam com sinais claros de maus-tratos.
Desnutridos, desidratados, infestados de pulgas, carrapatos e cobertos de sarna. Além da
ausência de alimento, água potável e abrigo de condições climáticas, forçando seus frágeis
e doentes corpos a ficarem debaixo de sol e de chuva.
Os militares conversaram com os vizinhos, que, pedindo que sua identidade fosse
preservada, forneceram o contato do tutor criminoso dos animais. O homem atendeu a
equipe e afirmou que trabalha na cidade de São Sebastião, não revelando o local.
O criminoso ainda contou aos militares que não poderia acompanhar a vistoria, mas
forneceu sua qualificação para o registro da ocorrência. O Centro de Controle de Zoonoses
foi acionado pela PM para recolher os animais.

Um auto de infração ambiental foi elaborado, com multa no valor de R$ 27.000,00 pelo
crime de maus-tratos. O tutor também responderá penalmente.
Uma mega operação ocorreu na cidade de Ubatuba, litoral paulista, envolvendo forças
policiais federais e estaduais. A ação começou na segunda-feira (27), no período da
manhã, e recebeu o nome de “Operação Divisa”.
A atividade contou com agentes da Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Ambiental. A Diretoria de Trânsito do município de
Ubatuba também atuou nesta segunda-feira.
Os militares abordaram diversos veículos para averiguação de irregularidades, que
sofreram notificações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O 20º Batalhão da Polícia Militar
da cidade é o responsável pela organização do projeto.
De acordo com autoridades, a criminalidade na região diminuiu drasticamente após o inicio
da Operação Divisa, que continuará em dias e horários diferentes.
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Modelo de 17 anos vence Miss São Paulo Teen 2021 representando
Caraguatatuba
Ana Clara Santana é natural de São Sebastião, mas sempre morou em Caraguatatuba.
Atualmente, reside no bairro Poiares e faz parte da turma do curso de Técnico em Meio
Ambiente na Etec

Representando Caraguatatuba, a modelo Ana Clara Santana, de 17 anos, foi eleita, no
último sábado (25), a Miss São Paulo Teen 2021. O evento foi realizado na cidade de
Limeira e contou com mais 20 candidatas de várias cidades do estado.
A modelo é natural de São Sebastião, mas sempre morou em Caraguatatuba. Atualmente,
reside no bairro Poiares e faz parte da turma do curso de Técnico em Meio Ambiente na
Etec.
Ana Clara desfila há três anos e pretende continuar na carreira. A modelo diz que esse
título é importante para abrir portas, dar visibilidade a causas importantes e também levar
o nome da cidade para outras regiões.
“Meus sonhos são poder ajudar as pessoas com esse título de Miss São Paulo Teen e
quem sabe com o título de Miss Brasil Teen, promover projetos sociais e usar a minha
influência para o bem”, disse a jovem modelo.
Ana Clara ainda diz que sempre recebeu ajuda de seus pais e também teve ajuda da HM
Models, produtora de São José dos Campos.

Clipping de Notícias: 29/09/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

Após reclamações no Procon de Caraguá, MP consegue condenação
da EDP em R$ 5 milhões

A concessionária de energia elétrica EDP foi condenada em R$ 5 milhões, após o
Ministério Público de Caraguatatuba ajuizar Ação Civil Pública com pedido liminar e
condenação em danos morais coletivos contra empresa pela prática abusiva de não
instalar do serviço de energia elétrica no imóvel de consumidores em razão de débitos dos
moradores antigos. O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba recebeu 113 reclamações
relativas à prática ilegal de condicionar o fornecimento de energia elétrica ao pagamento
de dívidas do anterior titular da conta.
No acórdão, proferido pela 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo em 30 de agosto, o valor deverá ser destinado a um fundo específico no âmbito
municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor em Caraguatatuba.
Dado a conduta abusiva da empresa, o promotor de Justiça, Renato Queiroz de Lima,
apresentou a ação civil pública na 2ª Vara Civil do Fórum de Caraguatatuba, pedindo que
novos moradores de imóveis não sejam obrigados a quitar dívidas dos ex-moradores para a
reinstalação do serviço de energia elétrica e R$ 20 milhões em danos morais coletivos,
que serão destinados aos cofres municipais.
O promotor enfatiza que a conduta da empresa violou o artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), no qual é vedado ao fornecedor, na cobrança de débitos, expor o
cliente ao ridículo, constrangimento ou ameaça.
“Ao exigir que o consumidor pague dívida que não é sua para usufruir do serviço de energia
elétrica, a empresa ré se utiliza de ameaça e de constrangimento para atingir sua
finalidade, pois é evidente que o consumidor pagará a dívida que não é sua, para que seja
instalado o serviço em seu lar. Além do mais, a Resolução 414/2010 da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), proíbe que a concessionária condicione a alteração da
titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro”, explanou.
Os pedidos do Ministério Público foram acatados parcialmente em 1ª instância,
determinando apenas que a empresa interrompesse a prática. O Ministério Público
recorreu ao Tribunal de Justiça, buscando a imposição de uma indenização, contando com

parecer favorável da procuradora do Estado, Cristina Di Giaimo Caboclo, da Procuradoria
de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
A desembargadora-relatora da 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Maria
Lúcia Pizzotti, levou em consideração as 113 reclamações registradas no Procon de
Caraguatatuba sobre a prática abusiva da empresa ao acatar o recurso da Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
“A presente ação naturalmente não objetiva tutelar apenas parte dos 113 consumidores
que reclamaram no Procon, mas sim todos os potenciais consumidores que, futuramente,
venham a sofrer o condicionamento abusivo reiteradamente imposto pela ré. Sem contar
os consumidores que simplesmente aceitaram a negativa da ré. A tutela aqui é repressiva
(aos consumidores já lesados) e preventiva/inibitória (consumidores que viriam a ser
lesados)”, manifestou-se. “Chego, enfim, ao valor de R$ 5 milhões, que leva em
consideração todas as nuances deste caso, que envolve intolerável violação de direitos
básicos do consumidor, reiteradamente praticada pela ré, contra um número expressivo de
pessoas, até onde se sabe, gerando alta carga de litigiosidade (vide o alto número de
reclamações administrativas e ações judiciais). Esse montante deverá ser revertido em
favor de um fundo específico de âmbito municipal destinado à proteção e reconstituição
dos direitos do consumidor, em Caraguatatuba”, finaliza.
De acordo com Aliex Moreira, diretor do Procon de Caraguatatuba, o órgão recebeu
diversos relatos de que a EDP deixou de fazer contratos com novos moradores de imóveis
com débitos na conta de energia, adquiridos por residentes antigos.
“A empresa obrigava o consumidor quitar a dívida que ele não fez e só assim fazia um novo
contrato. Se a empresa consegue identificar o responsável pelo débito, ela consegue fazer
a cobrança sem prejudicar quem está entrando no imóvel. Isso nos chamou a atenção,
mas a EDP não resolveu a questão administrativamente e decidimos encaminhar os
consumidores lesados ao Judiciário”, relatou.
“O MP tomou ciência dos fatos, solicitou toda a documentação probatória no Procon de
Caraguatatuba e ingressou com uma Ação Civil Pública com pedido liminar e condenação
em danos morais coletivos, obtendo vitória no Tribunal de Justiça. Se a empresa pode
identificar a pessoa devedora, ela não tem que onerar outra. Esse dinheiro será
empregado na defesa do consumidor do município”, comemorou.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Modelo de Caraguatatuba ganha título de Miss São Paulo Teen 2021

A modelo de Caraguatatuba, Ana Clara Santana, 17 anos, se tornou, no último sábado
(25), a Miss São Paulo Teen 2021, o evento ocorreu em Limeira, interior do Estado. A
modelo é natural de São Sebastião, mas sempre morou em Caraguatatuba e, atualmente,
reside no bairro Poiares. Ela estuda Ensino Médio Integrado ao Técnico em Meio Ambiente
na Etec da cidade.
Ana Clara desfila há três anos e pretende continuar na carreira. A modelo diz que esse
título é importante para abrir portas, dar visibilidade a causas importantes e também levar
o nome da cidade para outras regiões. “Meus sonhos são poder ajudar as pessoas com
esse título de Miss São Paulo Teen e quem sabe com o título de Miss Brasil Teen, promover
projetos sociais e usar a minha influência para o bem.”.
Ana Clara ainda diz que sempre recebeu ajuda de seus pais e também teve ajuda da HM
Models, produtora de São José dos Campos.

Clipping de Notícias: 29/09/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

Caraguatatuba recebe Torneio Regional de Natação no dia 16 de
outubro

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, organiza
em conjunto com a Federação Aquática Paulista, o Torneio Regional de Natação. O
campeonato está marcado para o dia 16 de outubro, na piscina do Centro Esportivo Ubaldo
Gonçalves (CEMUG), a partir das 9h.
“Queremos cada vez mais receber eventos como esse. Além de fomentar o esporte na
nossa cidade, coloca Caraguatatuba no mapa da natação brasileira”, disse o prefeito
Aguilar Junior.
A competição vai inaugurar os novos equipamentos da piscina do CEMUG. Durante os
últimos meses, a Secretaria de Esportes realizou a manutenção de toda casa de máquinas
e trocou a iluminação do espaço para lâmpadas LED, além de ter instalado novos
aquecedores.
As inscrições deverão ser realizadas no site da Federação Aquática Paulista
(www.aquaticapaulista.org.br) por meio do sistema de inscrições on-line. De acordo com a
organização, os atletas podem se inscrever até o dia 8 de outubro ou até que o limite de
200 atletas inscritos seja atingido.
A competição terá nove categorias, sendo Petiz I (11 anos), Petiz II (12 anos), Infantil I (13
anos), Infantil II (14 anos), Juvenil I (15 anos), Juvenil II (16 anos), Júnior I (17 anos), Júnior
II (18 e 19 anos), Sênior (a partir dos 20 anos).
“Tenho um compromisso com o prefeito Aguilar Junior de evoluir o nível técnico dos nossos
atletas. A equipe de natação de Caraguatatuba é uma das melhores do Brasil e tenho
certeza que faremos uma grande competição”, avalia Edvaldo Ormindo, secretário de
Esportes e Recreação.
As provas do torneio serão disputadas em etapa única, em um dia de competição. Sempre
havendo provas finais, não havendo séries eliminatórias, nas datas previamente marcadas
para sua disputa.
Cada atleta poderá participar de até três provas durante o torneio. Caso ao atleta seja
inscrito em 4 provas ou mais, serão cortadas as últimas provas do programa do nadador.

O Torneio Regional de Natação terá as seguintes provas: 1500m Livres (para federados),
50m Livres, 100m Borboleta, 200m Costas, 100m Peito, 200m Livre, 200m Medley, 50m
Costas, 400m Livre, 50m Borboleta, 200m Peito, 100m Costas, 200m Borboleta, 100m
Livre, 50m Peito, 800m Livre, 50m Peito, 800m Livre e 400m Medley.
O regulamento completo da competição pode ser encontrado no mesmo site das
inscrições, presente anteriormente neste texto.
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Prefeitura de Caraguatatuba promove encontros virtuais para marcar
a Semana de Valorização do Idoso

Nesta sexta-feira (1º), no Dia Internacional do Idoso, a Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e do Idoso (Sepedi) dá início a uma programação virtual, em decorrência
da pandemia do novo coronavírus, para marcar a importância da data.
De acordo com o secretário da Sepedi, Amauri Toledo, é fundamental que a comunidade
saiba valorizar as pessoas idosas, proporcionando-lhes bem estar e cuidados de forma que
situações de negligência e violência não ocorram.
“Queremos agradecer, especialmente nesse dia (1º/10), a todos que se dedicam a
atender, acolher, orientar e proteger a população idosa. A Sepedi, em parceria com as
demais secretarias municipais, está atenta às necessidades dessa parcela populacional e
desenvolvendo políticas públicas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida”,
afirma Toledo.
Em média, por mês, 1.100 pessoas idosas são atendidas na Sepedi, seja para
acolhimento, realização de cadastro, solicitação de orientações ou encaminhamentos.
Atualmente, a Sepedi também supervisiona três instituições de longa permanência (ILPI):
Instituto Pró+Vida, que disponibiliza 36 vagas; Lar Vila Vicentina com 32 vagas e a Casa de
Repouso e Lar Dia – CLAM, que atende pessoas idosas com grau três (idosos com
dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado na vida
diária e ou com comprometimento cognitivo), disponibilizando 10 vagas.
Além desses, a Sepedi está em fase de organização para a retomada dos serviços de
Centro Dia e Centro de Convivência do CIAPI (Centro Integrado de Atenção à Pessoa com
deficiência e ao idoso), na sede, no bairro Jardim Jaqueira.
Dia de Internacional – O Dia Internacional da Terceira Idade, foi instituído pela Organização
das Nações Unidas ONU), em 1991.
O objetivo principal dessa data é o de sensibilizar a sociedade para as questões do
envelhecimento, destacando a necessidade de proteção, cuidados e valorização para com
essa população.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosos as pessoas com mais de 65
anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em
desenvolvimento.
A expectativa de vida média no Brasil é de 72 anos para homens e 79 anos para mulheres,
de acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE. De acordo com o Ministério da
Saúde, em 2030, o número de idosos no Brasil irá ultrapassar pela primeira vez o número
de crianças de 0 a 14 anos. Esses dados apontam que a população irá viver mais e que
pensar na qualidade de vida em longo prazo se torna essencial.
Em Caraguatatuba, de acordo com o último censo do IBGE (2010) estima-se que a
população idosa esteja em torno de 20%, ou seja, cerca de 30 mil pessoas.
Programação da Semana de Valorização do Idoso
Link de acesso https://www.youtube.com/channel/UC6hSH36ucrwm-Slvc7wb5LQ/videos
Dia 1º/10 – 9h – Live com secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso,
Amauri Toledo, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos do idoso, Adriana Santos
10h – Live “Histórias de reencontros”: Aparecida Waack e Marcial Ribeiro dos Santos Filho
(Autor de livros)
Dia 4/10 – 14h – Live: “Pessoa idosa: direito à voz e à escolha”: Yedda Aparecida de
Oliveira Duarte (Graduada em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, mestrado
e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo – área:Gerontologia.)
Dia 5/10 – 9h – Live: Pessoa idosa nos tempos atuais: Gerontóloga Luiza Soeiro ; Mestre
em ciências e Especialista em Políticas e Terceiro Setor) e a médica Geriatra, Regina Clara
Gambaro de Abreu.
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Permissionários do Entreposto de Pesca do Camaroeiro recebem
treinamento da Vigilância Sanitária

A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu na manhã desta quarta-feira (29), na sala de
reuniões da Secretaria de Educação, mais uma capacitação voltada aos permissionários
do Entreposto de Pesca do Camaroeiro. Desta vez, com objetivo de auxilia-los quanto à
legislação de normas sanitárias.
A capacitação faz parte de um ciclo de encontros desenvolvidos pela Prefeitura de
Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP),
para fomentar o trabalho da comunidade pesqueira e melhorar a oferta dos serviços à
população.
Participaram 19 pessoas entre permissionários e membros da diretoria da
Associação de Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba (ASSOPAZCA) e aprenderam
mais sobre a legislação sanitária, principalmente nas medidas de prevenção sobre a Covid19.
A equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde orientou sobre a
instalação da estrutura dos boxes, ralos ou grelhas, iluminação, instalação elétrica,
recebimento e armazenamento de pescados, local adequado para guardar material de
limpeza, vestimenta e higiene correta do manipulador de pescado e limpeza das caixas
d’água e dedetização.
Também foi distribuído um termo de orientação para todos os boxes e sanadas todas as
dúvidas dos participantes. Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, para os
próximos meses estão previstos outros treinamentos nas áreas de comercialização e
atividade pesqueira.
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ADL aponta que taxa de infestação de dengue continua acima de 1%
em Caraguatatuba

A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba obteve nesta quarta-feira (29), o resultado da
Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada durante o mês de setembro, pelos
agentes do controle de dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Essa é a quarta e última ADL do ano e continua acima de 1%. O resultado aponta que a
taxa de infestação do mosquito Aedes aegypti no município é de 1,7%. Esse número é
inferior ao obtido na avaliação de junho, que foi de 1,8%.
Segundo o Ministério da Saúde, o resultado indica um estado de alerta. Quando o índice
obtido é menor que 1,0% o resultado é satisfatório; de 1,1% a 3,9% é preciso ficar em
estado de alerta; e acima de 4,0% é considerado alto risco.
A área ‘1’, que corresponde à região próxima ao bairro Tabatinga, na região norte, obteve a
taxa mais alta de infestação do município. Ela chegou a 2,33%.
De acordo com a Secretaria de Saúde, 328 amostras positivas foram coletadas pelos
agentes. Ao todo, os agentes passaram por 600 quarteirões e vistoriaram 3.300 imóveis.
Dos recipientes onde estavam as amostras coletadas pelos agentes, 45% correspondem a
recipientes passíveis de modificação/alteração, como plásticos, lonas, peças e sucatas, e
35% são móveis, como vasos de planta, baldes, materiais de construção, latas e frascos.
O coordenador do controle da dengue, Ricardo Fernandes, explica que esses recipientes
são simples e poderiam ser facilmente limpos para a eliminação de larvas existentes. Ele
reforça que “a ajuda da população no controle de criadouros é muito importante”.
Neste momento, Caraguatatuba não tem caso confirmado de dengue. Por isso, os agentes
não irão realizar os bloqueios mecânicos que consistem na orientação e informação sobre
casos de dengue.
Como ainda não há novos casos da doença, a Secretaria de Saúde irá intensificar as
vistorias em imóveis no bairro da Tabatinga, justamente por conta do resultado da ADL.
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Servidores ativos e inativos têm até quinta para fazer censo e evitar
suspensão dos vencimentos

O prazo para servidores efetivos ativos da Prefeitura Municipal, Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), Câmara de Caraguatatuba e Instituto de Previdência
do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev), bem como aposentados e pensionistas
atualizar seus dados no Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021, encerra nesta
quinta-feira (30/09), no site https://www.caraguaprev.sp.gov.br/, por meio de cadastro de
login e senha.
Os mais de 4,8 mil segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) devem fazer
o censo para não ter os salários e os benefícios suspensos, conforme o Decreto nº
1.462/2021. Contando com ampla divulgação e com 90 dias de duração, desde 1º de
julho, 4.276 segurados realizaram o Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021. O
balanço equivale a cerca de 90% dos servidores ativos, aposentados e pensionistas
contemplados pelo RPPS.
Ao acessar a plataforma, os participantes devem confirmar seus dados previdenciários em
link específico que corresponde à Etapa 1. Em seguida, na Etapa 2, somente os servidores
públicos efetivos da ativa preenchem os campos com suas informações de formação em
link específico. Para facilitar, o CaraguaPrev disponibilizou dois manuais digitais com os
documentos necessários e o “passo a passo” dos preenchimentos.
A atualização do banco de dados funcional e previdenciário é uma exigência das Leis
Complementares nº 25/2007 (Estatuto dos Servidores) e nº 59/2015 (Reorganização do
CaraguaPrev), além de ser uma obrigação prevista no artigo 3º da Lei nº 10.887, de 18 de
junho de 2004 (aplicação da EC nº 41/2003). O dispositivo prevê que a União, Estados,
Distrito Federal e os Municípios instituirão um sistema integrado de dados relativos às
remunerações, proventos e pensões pagos aos seus respectivos servidores e militares,
ativos e inativos, bem como pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social. As
informações serão remetidas à da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT)
do Ministério da Economia.
O CaraguaPrev fica na Avenida Prestes Maia, 302, no Centro. Mais informações pelo
WhatsApp
(12)
3883-3480,
telefone
(12)
3883-3252,
e-

mail censo2021@caraguaprev.sp.gov.br e
pelo
site www.caraguaprev.sp.gov.br.
atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

O
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PAT de Caraguatatuba tem 137 vagas de emprego para esta quartafeira (29)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quarta-feira (29) para 137 vagas. Entre elas, 23 vagas de
Eletricista de Força e Controle e 15 para Pintor Interno.
O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o
candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de
Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520,
no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de cozinha,
Ajudante de Instalação, Ajudante de Motorista, Ajudante nos Serviços Gerais, Analista de
Sistemas, Apontador de produção, Atendente de restaurante, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar
de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de
Escritório, Auxiliar de Instação de Toldos e Painéis, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar Técnico
em Ar Condicionado, Azulejista, Balconista de Padaria, Borracheiro, Cabeleireira,
Camareira, Caseiro, Coordenador de Vendas, Cozinheiro, Cozinheiro de Quiosque,
Eletricista de Força e Controle, Eletricista de Manutenção Predial, Empregada Doméstica,
Estagiária em Pedagogia, Farmacêutico, Faxineira, Funileiro, Governanta, Instalador
Técnico de Máquinas de Cartão, Instrutor de Auto-Escola, Instrutor de Marcenaria ou
Carpintaria, Instrutor de Pilates, Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, Mecânico de
Autos, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de veículo leve, Mecânico de
Veículos Pesados (Diesel), Montador de Autos, Montador de Esquadrias, Motorista de
Caminhão Munk, Motorista Entregador, Operador de Caixa, Operador de motoniveladora,
Padeiro Confeiteiro, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pintor Interno, Pizzaiolo, Projetista de
Móveis, Psicólogo, Representante Comercial, Serralheiro de Alumínio, Supervisor de
Pizzaria, Tosadora de pet shop, Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor
de Materiais de Construção, Vendedor de Tintas, Vidraceiro.
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Caraguatatuba abre inscrições para a realização da 37ª Festa de
Iemanjá

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, informa que as
inscrições para as casas religiosas que queiram participar da 37ª Festa de Iemanjá serão
realizadas a partir das 13h do dia 5 de outubro até às 16h do dia 15 de outubro. O evento
ocorre a partir das 19h do dia 11 de dezembro, na Praia do Centro. Para fazer a inscrição e
ver o regulamento é preciso acessar este link aqui.
Para evitar aglomeração, a Prefeitura vai disponibilizar 40 espaços para que os integrantes
das casas religiosas façam sua homenagem. A disposição de cada tenda se dará conforme
a ordem de inscrição, sendo os números pares do lado esquerdo e os ímpares do lado
direito da imagem.
Em anos anteriores a festa atraiu mais de 5 mil pessoas. Nesta edição, haverá maior
espaçamento entre as tendas, todos precisam estar de máscaras e é de responsabilidade
de cada casa ter álcool em gel disponível para os visitantes.Não será permitido o consumo
de alimentos e fumo no espaço com a finalidade de evitar que se retire a máscara
protetora.
As entidades que vierem de ônibus devem acessar o canal 156
(caraguatatuba.156.com.br), para solicitar a autorização de entrada de veículos no
município, com antecedência de 10 dias úteis e não há custo para essa autorização.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, ressalta que a preocupação do
prefeito Aguilar Junior é atender a comunidade religiosa e ao mesmo tempo garantir que os
protocolos sanitários sejam cumpridos.
É importante destacar que é proibido depositar oferendas ao redor da imagem de Iemanjá
e não será permitida a permanência de veículos próximos aos espaços na praia, ficando
cientes que esses estarão sujeitos às penalidades impostas pela Secretaria de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão. Também não será permitida a permanência de veículos
próximos aos espaços na faixa de areia.
História da Festa de Iemanjá

A tradição da festa em homenagem à Iemanjá teve início no ano de 1923 quando um
grupo de 25 pescadores resolveu oferecer presentes para a mãe das águas. Nesta época,
os peixes estavam escassos no mar. Todos os anos os pescadores pedem a Iemanjá que
lhes dê fartura de peixes e um mar tranquilo.
No início, a celebração era feita em conjunto com a Igreja Católica, numa demonstração do
sincretismo religioso. Na década de 1960, um padre teria ofendido os pescadores,
chamando-os de ignorantes por cultuarem uma sereia. O fato provocou um rompimento
com a igreja e a partir daí os pescadores passaram a realizar a festa apenas em
homenagem a Iemanjá.
Existe uma superstição sobre os presentes dados a Iemanjá que não afundam, indo parar
na areia da praia. Segundo ela, Iemanjá não gostou do presente e o teria devolvido,
causando grande frustração aos devotos. Em geral, presentes feitos com materiais leves
ou ocos costumam não afundar. Nem mesmo o presente principal, feito pelos pescadores,
está livre deste infortúnio. Algumas vezes foi preciso amarrá-lo a algo pesado para que
pudesse afundar.
Segundo a lenda, o cavalo marinho é o guardião da casa de Iemanjá, sendo ele o seu
mensageiro mais rápido. É comum que imagens deste animal sejam oferecidas pelos
devotos.
Todos os anos um presente principal é preparado para ser oferecido à Iemanjá e com ele
vão as oferendas preparadas pela ialorixá responsável pelo comando da festa. Estas
oferendas, cujos preparativos são cercados de rituais e fundamentos sagrados e secretos,
demoram sete dias para ficar prontas.
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Nadadores do Centro de Excelência do SESI treinam em
Caraguatatuba

A piscina do Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) recebeu nesta semana quatro
nadadores do Centro de Excelência do SESI de São Paulo e o treinador da seleção olímpica
da modalidade, Carlos Matheus. Ao todo, os atletas ficaram três dias em Caraguatatuba
para treinamento de compensação.
“A cidade tem uma grande estrutura de natação. Tenho casa aqui faz mais de 20 anos e
não sabia que tínhamos uma estrutura como essa! É excelente”, avaliou o treinador Carlos
Matheus.
“Caraguatatuba tem um espaço fantástico para fomentar a natação da região e do Estado.
Vejo aqui uma equipe que leva a sério o esporte, passando para os atletas e treinador”,
complementa.
Ainda de acordo com o treinador, fazer com que os atletas saiam da sua rotina habitual de
treinos é importante, não apenas para o mental do competidor, mas também para dar
mais animação e foco nos treinos.
Atualmente no meio da temporada de competições, os atletas utilizaram a piscina para
manter o condicionamento da natação como preparação para o Campeonato Brasileiro de
Natação marcado para o final de 2021.
O nadador do SESI, Davi Martins Mourão, 20 anos, que nunca havia visitado
Caraguatatuba antes, avaliou os treinos e a cidade.
“A piscina que o Centro Esportivo tem é muito boa, estamos conseguindo treinar muito
bem. Nunca tinha estado em Caraguatatuba antes e está sendo uma experiência muito
boa. Quebrar a rotina é importante, após os treinos podemos ir até a praia e conhecer
lugares novos para distrair a cabeça. Nos faz muito bem”, explica.
O treinador da equipe de Natação de Caraguatatuba, João Baduca, diz que é sempre
importante que os atletas tenham trocas de experiências.
“Somos a segunda melhor equipe do Brasil em maratonas aquáticas e quanto mais
acolhermos métodos novos, de outras equipes e treinadores, todo mundo ganha. Foram
dias de treinos excelentes e esperamos ter mais experiências como essa”, disse.

Nadadores de Caraguatatuba
Os atletas de Caraguatatuba Henrique Figueirinho, 21 anos e Rafaela Monilly, 20 anos,
utilizaram os dias de treinos com a equipe do SESI para a preparação para o Campeonato
Brasileiro de Águas Abertas, em São Bernardo do Campo. Os nadadores competem pela
segunda vaga masculina e feminina do revezamento misto 4×1500 metros que será
disputado no Festival Aquático de Abu Dhabi.
A equipe da cidade participará das provas do revezamento 4×1500 metros, maratona de
5km e 10 km.
“Espero fazer boas provas e chegar sempre entre os três primeiros colocados. Treinamos
muito para isso e estamos confiantes”, disse Henrique Figueirinho.
“Temos grandes expectativas para a competição. Montamos diversas estratégias com
nossos atletas para conquistar as melhores colocações. As competições terão atletas
olímpicos e da seleção, queremos a vaga para Abu Dhabi”, avalia o treinador de
Caraguatatuba.
“Quero aplicar tudo o que foi ensinado e proposto nos nossos treinos, mas sem medo de
arriscar. Irei me expor para conquistar as melhores colocações”, finaliza Rafaela Monilly.
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Fundo Social de Caraguatatuba forma alunos em cursos de
qualificação

O Fundo Social de Caraguatatuba formou nesta quarta-feira (29), 26 alunos nos cursos de
NR11 – Operação de Empilhadeira, em parceria com o Senai de São José dos Campos, e
Edição de Vídeo, em parceria com o Sebrae.
O curso de NR 11 – Operação de Empilhadeira encerrou a segunda turma, com 12 alunos,
que tiveram aulas no mês de julho. A capacitação teve por objetivo desenvolver
técnicas para atuação em segmentos da indústria e do comércio como depósitos ou
supermercados.
O formando Lucas Pacini, 38 anos, conta que a formação abrirá oportunidades para uma
nova área de atuação. “Gostei bastante do curso, principalmente porque passamos a
maior parte do tempo em aulas práticas. Isso agregou muita experiência aos alunos. Agora
é buscar vagas de emprego e ingressar no mercado de trabalho”.
A qualificação contou com a parceria da empresa Litoral Pisos, situada no Jardim Britânia,
que cedeu espaço e maquinário para a realização das aulas práticas.
Já o curso de Edição de Vídeo contou com 14 formandos que tiveram aulas na EMEF Prof.
Antônio Freitas de Avelar, no bairro Estrela D’Alva, durante o mês de agosto. A qualificação
ensinou técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em vídeos,
podendo atuar em empresas ou sendo empreendedor do próprio negócio.
Prova de que o curso forma profissionais capacitados é a aluna Yasmin Verzellesi Rosito,
25 anos, que idealizou e produziu um vídeo contando sobre a qualificação, com a
participação de outros alunos. Ela conta que já trabalha como fotógrafa e que a área de
audiovisual é sua paixão. “Gosto bastante da parte de produção e esta oportunidade irá
agregar bastante na minha carreira profissional”.
Para
conferir
o
trabalho
produzido
pelos
link: https://www.youtube.com/watch?v=7Axph5E2GMY.

alunos,

acesse

o

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, destacou a entrega de certificados como o
primeiro passo da autonomia dos formandos, sendo o início de uma nova carreira.
“Parabéns por chegarem até o final. Para nós, é muito gratificante ver pessoas

interessadas e que valorizam o trabalho do Fundo Social. Infelizmente, muitos alunos
desistem ao longo do curso, impedindo que outras pessoas tenham a mesma chance que
vocês. Boa sorte nesta nova fase profissional”, ressaltou.
O Fundo Social ainda prevê para este ano a abertura de novos cursos. É importante que a
população acompanhe as divulgações no site da Prefeitura de Caraguatatuba.
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Modelo de Caraguatatuba ganha título de Miss São Paulo Teen 2021

A modelo de Caraguatatuba, Ana Clara Santana, 17 anos, se tornou, no último sábado
(25), a Miss São Paulo Teen 2021, o evento ocorreu em Limeira, interior do estado. A
modelo é natural de São Sebastião, mas sempre morou em Caraguatatuba e, atualmente,
reside no bairro Poiares. Ela estuda Ensino Médio Integrado ao Técnico em Meio Ambiente
na Etec da cidade.
Ana Clara desfila há três anos e pretende continuar na carreira. A modelo diz que esse
título é importante para abrir portas, dar visibilidade a causas importantes e também levar
o nome da cidade para outras regiões. “Meus sonhos são poder ajudar as pessoas com
esse título de Miss São Paulo Teen e quem sabe com o título de Miss Brasil Teen, promover
projetos sociais e usar a minha influência para o bem.”.
Ana Clara ainda diz que sempre recebeu ajuda de seus pais e também teve ajuda da HM
Models, produtora de São José dos Campos.
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Fundo Social de Caraguatatuba forma alunos em cursos de
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O Fundo Social de Caraguatatuba formou nesta quarta-feira (29), 26 alunos nos cursos de
NR11 – Operação de Empilhadeira, em parceria com o Senai de São José dos Campos, e
Edição de Vídeo, em parceria com o Sebrae.
O curso de NR 11 – Operação de Empilhadeira encerrou a segunda turma, com 12 alunos,
que tiveram aulas no mês de julho. A capacitação teve por objetivo desenvolver técnicas
para atuação em segmentos da indústria e do comércio como depósitos ou
supermercados.
O formando Lucas Pacini, 38 anos, conta que a formação abrirá oportunidades para uma
nova área de atuação. “Gostei bastante do curso, principalmente porque passamos a
maior parte do tempo em aulas práticas. Isso agregou muita experiência aos alunos. Agora
é buscar vagas de emprego e ingressar no mercado de trabalho”.
A qualificação contou com a parceria da empresa Litoral Pisos, situada no Jardim Britânia,
que cedeu espaço e maquinário para a realização das aulas práticas.
Já o curso de Edição de Vídeo contou com 14 formandos que tiveram aulas na EMEF Prof.
Antônio Freitas de Avelar, no bairro Estrela D’Alva, durante o mês de agosto. A qualificação
ensinou técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em vídeos,
podendo atuar em empresas ou sendo empreendedor do próprio negócio.
Prova de que o curso forma profissionais capacitados é a aluna Yasmin Verzellesi Rosito,
25 anos, que idealizou e produziu um vídeo contando sobre a qualificação, com a
participação de outros alunos. Ela conta que já trabalha como fotógrafa e que a área de
audiovisual é sua paixão. “Gosto bastante da parte de produção e esta oportunidade irá
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A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, destacou a entrega de certificados como o
primeiro passo da autonomia dos formandos, sendo o início de uma nova carreira.

“Parabéns por chegarem até o final. Para nós, é muito gratificante ver pessoas
interessadas e que valorizam o trabalho do Fundo Social. Infelizmente, muitos alunos
desistem ao longo do curso, impedindo que outras pessoas tenham a mesma chance que
vocês. Boa sorte nesta nova fase profissional”, ressaltou.
O Fundo Social ainda prevê para este ano a abertura de novos cursos. É importante que a
população acompanhe as divulgações no site da Prefeitura de Caraguatatuba.
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Caraguatatuba recebe Torneio Regional de Natação no dia 16 de
outubro

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, organiza
em conjunto com a Federação Aquática Paulista, o Torneio Regional de Natação. O
campeonato está marcado para o dia 16 de outubro, na piscina do Centro Esportivo Ubaldo
Gonçalves (CEMUG), a partir das 9h.
“Queremos cada vez mais receber eventos como esse. Além de fomentar o esporte na
nossa cidade, coloca Caraguatatuba no mapa da natação brasileira”, disse o prefeito
Aguilar Junior.
A competição vai inaugurar os novos equipamentos da piscina do CEMUG. Durante os
últimos meses, a Secretaria de Esportes realizou a manutenção de toda casa de máquinas
e trocou a iluminação do espaço para lâmpadas LED, além de ter instalado novos
aquecedores.
As inscrições deverão ser realizadas no site da Federação Aquática Paulista
(www.aquaticapaulista.org.br) por meio do sistema de inscrições on-line. De acordo com a
organização, os atletas podem se inscrever até o dia 8 de outubro ou até que o limite de
200 atletas inscritos seja atingido.
A competição terá nove categorias, sendo Petiz I (11 anos), Petiz II (12 anos), Infantil I (13
anos), Infantil II (14 anos), Juvenil I (15 anos), Juvenil II (16 anos), Júnior I (17 anos), Júnior
II (18 e 19 anos), Sênior (a partir dos 20 anos).
“Tenho um compromisso com o prefeito Aguilar Junior de evoluir o nível técnico dos nossos
atletas. A equipe de natação de Caraguatatuba é uma das melhores do Brasil e tenho
certeza que faremos uma grande competição”, avalia Edvaldo Ormindo, secretário de
Esportes e Recreação.

As provas do torneio serão disputadas em etapa única, em um dia de competição. Sempre
havendo provas finais, não havendo séries eliminatórias, nas datas previamente marcadas
para sua disputa.
Cada atleta poderá participar de até três provas durante o torneio. Caso ao atleta seja
inscrito em 4 provas ou mais, serão cortadas as últimas provas do programa do nadador.
O Torneio Regional de Natação terá as seguintes provas: 1500m Livres (para federados),
50m Livres, 100m Borboleta, 200m Costas, 100m Peito, 200m Livre, 200m Medley, 50m
Costas, 400m Livre, 50m Borboleta, 200m Peito, 100m Costas, 200m Borboleta, 100m
Livre, 50m Peito, 800m Livre, 50m Peito, 800m Livre e 400m Medley.
O regulamento completo da competição pode ser encontrado no mesmo site das
inscrições, presente anteriormente neste texto.
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Após reclamações no Procon de Caraguá, MP consegue condenação
da EDP em R$ 5 milhões

A concessionária de energia elétrica EDP foi condenada em R$ 5 milhões, após o
Ministério Público de Caraguatatuba ajuizar Ação Civil Pública com pedido liminar e
condenação em danos morais coletivos contra empresa pela prática abusiva de não
instalar do serviço de energia elétrica no imóvel de consumidores em razão de débitos dos
moradores antigos. O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba recebeu 113 reclamações
relativas à prática ilegal de condicionar o fornecimento de energia elétrica ao pagamento
de dívidas do anterior titular da conta.
No acórdão, proferido pela 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo em 30 de agosto, o valor deverá ser destinado a um fundo específico no âmbito
municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor em Caraguatatuba.
Dado a conduta abusiva da empresa, o promotor de Justiça, Renato Queiroz de Lima,
apresentou a ação civil pública na 2ª Vara Civil do Fórum de Caraguatatuba, pedindo que
novos moradores de imóveis não sejam obrigados a quitar dívidas dos ex-moradores para a
reinstalação do serviço de energia elétrica e R$ 20 milhões em danos morais coletivos,
que serão destinados aos cofres municipais.
O promotor enfatiza que a conduta da empresa violou o artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), no qual é vedado ao fornecedor, na cobrança de débitos, expor o
cliente ao ridículo, constrangimento ou ameaça.
“Ao exigir que o consumidor pague dívida que não é sua para usufruir do serviço de energia
elétrica, a empresa ré se utiliza de ameaça e de constrangimento para atingir sua
finalidade, pois é evidente que o consumidor pagará a dívida que não é sua, para que seja
instalado o serviço em seu lar. Além do mais, a Resolução 414/2010 da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), proíbe que a concessionária condicione a alteração da
titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro”, explanou.
Os pedidos do Ministério Público foram acatados parcialmente em 1ª instância,
determinando apenas que a empresa interrompesse a prática. O Ministério Público
recorreu ao Tribunal de Justiça, buscando a imposição de uma indenização, contando com

parecer favorável da procuradora do Estado, Cristina Di Giaimo Caboclo, da Procuradoria
de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
A desembargadora-relatora da 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Maria
Lúcia Pizzotti, levou em consideração as 113 reclamações registradas no Procon de
Caraguatatuba sobre a prática abusiva da empresa ao acatar o recurso da Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
“A presente ação naturalmente não objetiva tutelar apenas parte dos 113 consumidores
que reclamaram no Procon, mas sim todos os potenciais consumidores que, futuramente,
venham a sofrer o condicionamento abusivo reiteradamente imposto pela ré. Sem contar
os consumidores que simplesmente aceitaram a negativa da ré. A tutela aqui é repressiva
(aos consumidores já lesados) e preventiva/inibitória (consumidores que viriam a ser
lesados)”, manifestou-se. “Chego, enfim, ao valor de R$ 5 milhões, que leva em
consideração todas as nuances deste caso, que envolve intolerável violação de direitos
básicos do consumidor, reiteradamente praticada pela ré, contra um número expressivo de
pessoas, até onde se sabe, gerando alta carga de litigiosidade (vide o alto número de
reclamações administrativas e ações judiciais). Esse montante deverá ser revertido em
favor de um fundo específico de âmbito municipal destinado à proteção e reconstituição
dos direitos do consumidor, em Caraguatatuba”, finaliza.
De acordo com Aliex Moreira, diretor do Procon de Caraguatatuba, o órgão recebeu
diversos relatos de que a EDP deixou de fazer contratos com novos moradores de imóveis
com débitos na conta de energia, adquiridos por residentes antigos.
“A empresa obrigava o consumidor quitar a dívida que ele não fez e só assim fazia um novo
contrato. Se a empresa consegue identificar o responsável pelo débito, ela consegue fazer
a cobrança sem prejudicar quem está entrando no imóvel. Isso nos chamou a atenção,
mas a EDP não resolveu a questão administrativamente e decidimos encaminhar os
consumidores lesados ao Judiciário”, relatou.
“O MP tomou ciência dos fatos, solicitou toda a documentação probatória no Procon de
Caraguatatuba e ingressou com uma Ação Civil Pública com pedido liminar e condenação
em danos morais coletivos, obtendo vitória no Tribunal de Justiça. Se a empresa pode
identificar a pessoa devedora, ela não tem que onerar outra. Esse dinheiro será
empregado na defesa do consumidor do município”, comemorou.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Polícia Ambiental resgata mãe e filhotes de cachorros em situação de
maus tratos em Caraguatatuba

Policiais Militares da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental Terrestre do 3° Batalhão
de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, durante a “Operação Divisa” no dia
29SET21 deslocaram-se até o bairro Pegorelly, pertencente ao município de Caraguatatuba
para atender denúncia anônima referente ao crime de maus tratos a animal doméstico.
No local, uma residência com uma fresta no portão, onde os policiais ambientais
conseguiram visualizar no quintal a existência de um cachorro adulto e 08 filhotes sem
raça definida, todos com sinais claros de maus-tratos, mediante desnutrição, desidratação,
infestação de pulgas e carrapatos, bem como aparentemente sarna, com relação ao local
não havia comida, água e abrigo de condições climáticas. Os vizinhos informaram que os
animais estavam em estado de abandono a própria a sorte e que o proprietário da
residência não comparecia no local há vários dias.
Após conversa os policiais conseguiram o número de telefone do proprietário do local, que
em contato telefônico com a equipe afirmou que trabalha em São Sebastião, porém, não
informou o local e que no momento não poderia comparecer para acompanhar a vistoria,
fornecendo sua qualificação para elaboração da ocorrência.
Solicitado apoio da equipe do centro de controle de zoonoses, que recolheram os
animaizinhos.
Foi elaborado o Auto de Infração Ambiental com multa no valor de R$ 27.000,00 pelo
crime de maus tratos no proprietário dos animais, que ainda responderá penalmente pelo
crime praticado.
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Após Reclamações No Procon De Caraguá, MP Consegue Condenação
Da EDP Em R$ 5 Milhões

A concessionária de energia elétrica EDP foi condenada em R$ 5 milhões, após o
Ministério Público de Caraguatatuba ajuizar Ação Civil Pública com pedido liminar e
condenação em danos morais coletivos contra empresa pela prática abusiva de não
instalar do serviço de energia elétrica no imóvel de consumidores em razão de débitos dos
moradores antigos. O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba recebeu 113 reclamações
relativas à prática ilegal de condicionar o fornecimento de energia elétrica ao pagamento
de dívidas do anterior titular da conta.
No acórdão, proferido pela 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo em 30 de agosto, o valor deverá ser destinado a um fundo específico no âmbito
municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor em Caraguatatuba.
Dado a conduta abusiva da empresa, o promotor de Justiça, Renato Queiroz de Lima,
apresentou a ação civil pública na 2ª Vara Civil do Fórum de Caraguatatuba, pedindo que
novos moradores de imóveis não sejam obrigados a quitar dívidas dos ex-moradores para a
reinstalação do serviço de energia elétrica e R$ 20 milhões em danos morais coletivos,
que serão destinados aos cofres municipais.
O promotor enfatiza que a conduta da empresa violou o artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), no qual é vedado ao fornecedor, na cobrança de débitos, expor o
cliente ao ridículo, constrangimento ou ameaça.
“Ao exigir que o consumidor pague dívida que não é sua para usufruir do serviço de energia
elétrica, a empresa ré se utiliza de ameaça e de constrangimento para atingir sua
finalidade, pois é evidente que o consumidor pagará a dívida que não é sua, para que seja
instalado o serviço em seu lar. Além do mais, a Resolução 414/2010 da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), proíbe que a concessionária condicione a alteração da
titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro”, explanou.
Os pedidos do Ministério Público foram acatados parcialmente em 1ª instância,
determinando apenas que a empresa interrompesse a prática. O Ministério Público
recorreu ao Tribunal de Justiça, buscando a imposição de uma indenização, contando com

parecer favorável da procuradora do Estado, Cristina Di Giaimo Caboclo, da Procuradoria
de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
A desembargadora-relatora da 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Maria
Lúcia Pizzotti, levou em consideração as 113 reclamações registradas no Procon de
Caraguatatuba sobre a prática abusiva da empresa ao acatar o recurso da Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
“A presente ação naturalmente não objetiva tutelar apenas parte dos 113 consumidores
que reclamaram no Procon, mas sim todos os potenciais consumidores que, futuramente,
venham a sofrer o condicionamento abusivo reiteradamente imposto pela ré. Sem contar
os consumidores que simplesmente aceitaram a negativa da ré. A tutela aqui é repressiva
(aos consumidores já lesados) e preventiva/inibitória (consumidores que viriam a ser
lesados)”, manifestou-se. “Chego, enfim, ao valor de R$ 5 milhões, que leva em
consideração todas as nuances deste caso, que envolve intolerável violação de direitos
básicos do consumidor, reiteradamente praticada pela ré, contra um número expressivo de
pessoas, até onde se sabe, gerando alta carga de litigiosidade (vide o alto número de
reclamações administrativas e ações judiciais). Esse montante deverá ser revertido em
favor de um fundo específico de âmbito municipal destinado à proteção e reconstituição
dos direitos do consumidor, em Caraguatatuba”, finaliza.
De acordo com Aliex Moreira, diretor do Procon de Caraguatatuba, o órgão recebeu
diversos relatos de que a EDP deixou de fazer contratos com novos moradores de imóveis
com débitos na conta de energia, adquiridos por residentes antigos.
“A empresa obrigava o consumidor quitar a dívida que ele não fez e só assim fazia um novo
contrato. Se a empresa consegue identificar o responsável pelo débito, ela consegue fazer
a cobrança sem prejudicar quem está entrando no imóvel. Isso nos chamou a atenção,
mas a EDP não resolveu a questão administrativamente e decidimos encaminhar os
consumidores lesados ao Judiciário”, relatou.
“O MP tomou ciência dos fatos, solicitou toda a documentação probatória no Procon de
Caraguatatuba e ingressou com uma Ação Civil Pública com pedido liminar e condenação
em danos morais coletivos, obtendo vitória no Tribunal de Justiça. Se a empresa pode
identificar a pessoa devedora, ela não tem que onerar outra. Esse dinheiro será
empregado na defesa do consumidor do município”, comemorou.
Em nota, a concessionária informou que recorre da decisão.
“A EDP informa que está recorrendo da decisão mencionada, posto que na qualidade de
concessionária de serviço público federal de distribuição de energia elétrica já observa e
cumpre as diretrizes e regras emanadas pelo Poder Concedente, qual seja, o Ministério de
Minas e Energia (MME) e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), além das demais
legislações em vigor”.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Polícia Ambiental Resgata Mãe E Oito Filhotes De Cachorros Em
Situação De Maus-Tratos Em Caraguatatuba

Uma equipe da Polícia Ambiental durante ‘Operação Divisa’, nesta quarta-feira (29/09),
atendeu a denúncia de maus-tratos a animal doméstico no bairro Pegorelly, em
Caraguatatuba. Na denúncia, moradores relataram que mãe e oito cachorros estavam
numa residência sem comida e água havia alguns dias.
De acordo com informações, os policiais ambientais conseguiram visualizar através de
uma fresta do portão da residência, um cachorro adulto e oito filhotes sem raça definida,
todos com sinais claros de maus-tratos, mediante desnutrição, desidratação, infestação de
pulgas e carrapatos, bem como aparentemente sarna, com relação ao local não havia
comida, água e abrigo de condições climáticas.
Após conversar com vizinhos os policiais conseguiram o número de telefone do
proprietário, que em contato telefônico com a equipe afirmou que trabalha em São
Sebastião, porém, não informou o local e que no momento não poderia comparecer para
acompanhar a vistoria, fornecendo sua qualificação para elaboração da ocorrência. Foi
solicitado apoio da equipe do Centro de Controle de Zoonoses, que recolheram mãe e os
filhotes.
Foi elaborado o Auto de Infração Ambiental com multa no valor de R$ 27.000,00 pelo
crime de maus-tratos para o proprietário dos animais, que ainda responderá penalmente
pelo crime praticado.
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Caraguatatuba Abre Inscrições Para A Realização Da 37ª Festa De
Iemanjá

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, informa que as
inscrições para as casas religiosas que queiram participar da 37ª Festa de Iemanjá serão
realizadas a partir das 13h do dia 5 de outubro até às 16h do dia 15 de outubro. O evento
ocorre a partir das 19h do dia 11 de dezembro, na Praia do Centro. Para fazer a inscrição e
ver o regulamento é preciso acessar este link aqui.
Para evitar aglomeração, a Prefeitura vai disponibilizar 40 espaços para que os integrantes
das casas religiosas façam sua homenagem. A disposição de cada tenda se dará conforme
a ordem de inscrição, sendo os números pares do lado esquerdo e os ímpares do lado
direito da imagem.
Em anos anteriores a festa atraiu mais de 5 mil pessoas. Nesta edição, haverá maior
espaçamento entre as tendas, todos precisam estar de máscaras e é de responsabilidade
de cada casa ter álcool em gel disponível para os visitantes.Não será permitido o consumo
de alimentos e fumo no espaço com a finalidade de evitar que se retire a máscara
protetora.
As entidades que vierem de ônibus devem acessar o canal 156
(caraguatatuba.156.com.br), para solicitar a autorização de entrada de veículos no
município, com antecedência de 10 dias úteis e não há custo para essa autorização.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, ressalta que a preocupação do
prefeito Aguilar Junior é atender a comunidade religiosa e ao mesmo tempo garantir que os
protocolos sanitários sejam cumpridos.
É importante destacar que é proibido depositar oferendas ao redor da imagem de Iemanjá
e não será permitida a permanência de veículos próximos aos espaços na praia, ficando
cientes que esses estarão sujeitos às penalidades impostas pela Secretaria de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão. Também não será permitida a permanência de veículos
próximos aos espaços na faixa de areia.
História da Festa de Iemanjá

A tradição da festa em homenagem à Iemanjá teve início no ano de 1923 quando um
grupo de 25 pescadores resolveu oferecer presentes para a mãe das águas. Nesta época,
os peixes estavam escassos no mar. Todos os anos os pescadores pedem a Iemanjá que
lhes dê fartura de peixes e um mar tranquilo.
No início, a celebração era feita em conjunto com a Igreja Católica, numa demonstração do
sincretismo religioso. Na década de 1960, um padre teria ofendido os pescadores,
chamando-os de ignorantes por cultuarem uma sereia. O fato provocou um rompimento
com a igreja e a partir daí os pescadores passaram a realizar a festa apenas em
homenagem a Iemanjá.
Existe uma superstição sobre os presentes dados a Iemanjá que não afundam, indo parar
na areia da praia. Segundo ela, Iemanjá não gostou do presente e o teria devolvido,
causando grande frustração aos devotos. Em geral, presentes feitos com materiais leves
ou ocos costumam não afundar. Nem mesmo o presente principal, feito pelos pescadores,
está livre deste infortúnio. Algumas vezes foi preciso amarrá-lo a algo pesado para que
pudesse afundar.
Segundo a lenda, o cavalo marinho é o guardião da casa de Iemanjá, sendo ele o seu
mensageiro mais rápido. É comum que imagens deste animal sejam oferecidas pelos
devotos.
Todos os anos um presente principal é preparado para ser oferecido à Iemanjá e com ele
vão as oferendas preparadas pela ialorixá responsável pelo comando da festa. Estas
oferendas, cujos preparativos são cercados de rituais e fundamentos sagrados e secretos,
demoram sete dias para ficar prontas.
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Profissionais de Caraguatatuba participam de Trilha Formativa do Projeto
Primeira Infância Cidadã

A partir desta semana, Caraguatatuba recebe a primeira Trilha Formativa do Projeto
Primeira Infância Cidadã (PIC), realizado pela Avante – Educação e Mobilização em
parceria com a Petrobras. Com o tema “Direitos da Criança – Competências Familiares e
Competências Municipais”, a formação será realizada em nove encontros semanais, em
formato virtual, com direito a certificado. Irão participar agentes públicos da área de Saúde,
Educação e Assistência Social, Conselheiros do CMDCA e Tutelares, bem como
representantes do Poder Judiciário e da sociedade civil.
A programação terá quatro eixos temáticos que serão trabalhados por meio de conteúdo
informativo (textos e vídeos) e atividades práticas com dinâmicas que priorizam um
ambiente colaborativo, com troca de ideias e experiências entre os participantes. O
primeiro eixo vai falar sobre “Primeira Infância: Crianças como atores sociais”, o segundo
vai tratar da “Crianças como sujeitos de direitos”; em seguida será abordado sobre”
Proteção integral da criança: competências familiares e municipais” e, por fim, “Políticas e
programas de proteção da infância”.
De acordo com a coordenadora de Qualificação do PIC, Judite Dultra, essa trilha abre toda
a reflexão sobre a primeira infância – tendo a criança como ator social, sujeito de direitos e
sobre os marcos legais que regem a proteção e os cuidados com a primeira infância. “É
uma formação que conecta o que está prescrito e o que realmente acontece, uma
transferência entre o que está no papel e a realidade de cada município e o que precisa
ser feito”. A metodologia é participativa e valoriza as realidades locais.
O Projeto Primeira Infância Cidadã é uma realização da Avante – Educação e Mobilização
Social, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental,
como parte da Iniciativa Territórios da Primeira Infância com atuação em 15 municípios
brasileiros nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e
Sergipe. O Projeto visa contribuir para a priorização da Primeira Infância na agenda
municipal e colaborar para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), no
que se refere à promoção e defesa dos direitos da criança.

A Avante – Educação e Mobilização Social é uma OSC sediada em Salvador, Bahia. Atua,
há 25 anos, na garantia de direitos de crianças, jovens, mulheres, famílias e profissionais
da educação, agentes comunitários e agentes públicos, participantes do Sistema de
Garantia de Direitos (SGD). Como principal ferramenta de ação, a Avante faz uso de
processos formativos que considerem os sujeitos como capazes de aprender, de construir
significados e dar sentido às suas histórias, atuando crítica e colaborativamente na
sociedade.
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Modelo de Caraguatatuba ganha título de Miss São Paulo Teen 2021

A modelo de Caraguatatuba, Ana Clara Santana, 17 anos, se tornou, no último sábado
(25), a Miss São Paulo Teen 2021, o evento ocorreu em Limeira, interior do estado. A
modelo é natural de São Sebastião, mas sempre morou em Caraguatatuba e, atualmente,
reside no bairro Poiares. Ela estuda Ensino Médio Integrado ao Técnico em Meio Ambiente
na Etec da cidade.
Ana Clara desfila há três anos e pretende continuar na carreira. A modelo diz que esse
título é importante para abrir portas, dar visibilidade a causas importantes e também levar
o nome da cidade para outras regiões. “Meus sonhos são poder ajudar as pessoas com
esse título de Miss São Paulo Teen e quem sabe com o título de Miss Brasil Teen, promover
projetos sociais e usar a minha influência para o bem.”.
Ana Clara ainda diz que sempre recebeu ajuda de seus pais e também teve ajuda da HM
Models, produtora de São José dos Campos.
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Após reclamações no Procon de Caraguá, MP consegue condenação da EDP
em R$ 5 milhões

A concessionária de energia elétrica EDP foi condenada em R$ 5 milhões, após o
Ministério Público de Caraguatatuba ajuizar Ação Civil Pública com pedido liminar e
condenação em danos morais coletivos contra empresa pela prática abusiva de não
instalar do serviço de energia elétrica no imóvel de consumidores em razão de débitos dos
moradores antigos. O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba recebeu 113 reclamações
relativas à prática ilegal de condicionar o fornecimento de energia elétrica ao pagamento
de dívidas do anterior titular da conta.
No acórdão, proferido pela 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo em 30 de agosto, o valor deverá ser destinado a um fundo específico no âmbito
municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor em Caraguatatuba.
Dado a conduta abusiva da empresa, o promotor de Justiça, Renato Queiroz de Lima,
apresentou a ação civil pública na 2ª Vara Civil do Fórum de Caraguatatuba, pedindo que
novos moradores de imóveis não sejam obrigados a quitar dívidas dos ex-moradores para a
reinstalação do serviço de energia elétrica e R$ 20 milhões em danos morais coletivos,
que serão destinados aos cofres municipais.
O promotor enfatiza que a conduta da empresa violou o artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), no qual é vedado ao fornecedor, na cobrança de débitos, expor o
cliente ao ridículo, constrangimento ou ameaça.
“Ao exigir que o consumidor pague dívida que não é sua para usufruir do serviço de energia
elétrica, a empresa ré se utiliza de ameaça e de constrangimento para atingir sua
finalidade, pois é evidente que o consumidor pagará a dívida que não é sua, para que seja
instalado o serviço em seu lar. Além do mais, a Resolução 414/2010 da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), proíbe que a concessionária condicione a alteração da
titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro”, explanou.
Os pedidos do Ministério Público foram acatados parcialmente em 1ª instância,
determinando apenas que a empresa interrompesse a prática. O Ministério Público
recorreu ao Tribunal de Justiça, buscando a imposição de uma indenização, contando com

parecer favorável da procuradora do Estado, Cristina Di Giaimo Caboclo, da Procuradoria
de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
A desembargadora-relatora da 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Maria
Lúcia Pizzotti, levou em consideração as 113 reclamações registradas no Procon de
Caraguatatuba sobre a prática abusiva da empresa ao acatar o recurso da Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos.
“A presente ação naturalmente não objetiva tutelar apenas parte dos 113 consumidores
que reclamaram no Procon, mas sim todos os potenciais consumidores que, futuramente,
venham a sofrer o condicionamento abusivo reiteradamente imposto pela ré. Sem contar
os consumidores que simplesmente aceitaram a negativa da ré. A tutela aqui é repressiva
(aos consumidores já lesados) e preventiva/inibitória (consumidores que viriam a ser
lesados)”, manifestou-se. “Chego, enfim, ao valor de R$ 5 milhões, que leva em
consideração todas as nuances deste caso, que envolve intolerável violação de direitos
básicos do consumidor, reiteradamente praticada pela ré, contra um número expressivo de
pessoas, até onde se sabe, gerando alta carga de litigiosidade (vide o alto número de
reclamações administrativas e ações judiciais). Esse montante deverá ser revertido em
favor de um fundo específico de âmbito municipal destinado à proteção e reconstituição
dos direitos do consumidor, em Caraguatatuba”, finaliza.
De acordo com Aliex Moreira, diretor do Procon de Caraguatatuba, o órgão recebeu
diversos relatos de que a EDP deixou de fazer contratos com novos moradores de imóveis
com débitos na conta de energia, adquiridos por residentes antigos.
“A empresa obrigava o consumidor quitar a dívida que ele não fez e só assim fazia um novo
contrato. Se a empresa consegue identificar o responsável pelo débito, ela consegue fazer
a cobrança sem prejudicar quem está entrando no imóvel. Isso nos chamou a atenção,
mas a EDP não resolveu a questão administrativamente e decidimos encaminhar os
consumidores lesados ao Judiciário”, relatou.
“O MP tomou ciência dos fatos, solicitou toda a documentação probatória no Procon de
Caraguatatuba e ingressou com uma Ação Civil Pública com pedido liminar e condenação
em danos morais coletivos, obtendo vitória no Tribunal de Justiça. Se a empresa pode
identificar a pessoa devedora, ela não tem que onerar outra. Esse dinheiro será
empregado na defesa do consumidor do município”, comemorou.
O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sextafeira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais
informações pelo telefone (12) 3897-8282 ou pelo procon@caraguatatuba.sp.gov.br.
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Permissionários do Entreposto de Pesca do Camaroeiro recebem
treinamento da Vigilância Sanitária

A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu na manhã desta quarta-feira (29), na sala de
reuniões da Secretaria de Educação, mais uma capacitação voltada aos permissionários
do Entreposto de Pesca do Camaroeiro. Desta vez, com objetivo de auxilia-los quanto à
legislação de normas sanitárias.
A capacitação faz parte de um ciclo de encontros desenvolvidos pela Prefeitura de
Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP),
para fomentar o trabalho da comunidade pesqueira e melhorar a oferta dos serviços à
população.
Participaram 19 pessoas entre permissionários e membros da diretoria da
Associação de Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba (ASSOPAZCA) e aprenderam
mais sobre a legislação sanitária, principalmente nas medidas de prevenção sobre a Covid19.
A equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde orientou sobre a
instalação da estrutura dos boxes, ralos ou grelhas, iluminação, instalação elétrica,
recebimento e armazenamento de pescados, local adequado para guardar material de
limpeza, vestimenta e higiene correta do manipulador de pescado e limpeza das caixas
d’água e dedetização.
Também foi distribuído um termo de orientação para todos os boxes e sanadas todas as
dúvidas dos participantes. Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, para os
próximos meses estão previstos outros treinamentos nas áreas de comercialização e
atividade pesqueira.
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Fundo Social de Caraguatatuba forma alunos em cursos de qualificação

O curso de NR 11 – Operação de Empilhadeira encerrou a segunda turma, com 12 alunos,
que tiveram aulas no mês de julho. A capacitação teve por objetivo desenvolver técnicas
para atuação em segmentos da indústria e do comércio como depósitos ou
supermercados.
O formando Lucas Pacini, 38 anos, conta que a formação abrirá oportunidades para uma
nova área de atuação. “Gostei bastante do curso, principalmente porque passamos a
maior parte do tempo em aulas práticas. Isso agregou muita experiência aos alunos. Agora
é buscar vagas de emprego e ingressar no mercado de trabalho”.
A qualificação contou com a parceria da empresa Litoral Pisos, situada no Jardim Britânia,
que cedeu espaço e maquinário para a realização das aulas práticas.
Já o curso de Edição de Vídeo contou com 14 formandos que tiveram aulas na EMEF Prof.
Antônio Freitas de Avelar, no bairro Estrela D’Alva, durante o mês de agosto. A qualificação
ensinou técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em vídeos,
podendo atuar em empresas ou sendo empreendedor do próprio negócio.
Prova de que o curso forma profissionais capacitados é a aluna Yasmin Verzellesi Rosito,
25 anos, que idealizou e produziu um vídeo contando sobre a qualificação, com a
participação de outros alunos. Ela conta que já trabalha como fotógrafa e que a área de
audiovisual é sua paixão. “Gosto bastante da parte de produção e esta oportunidade irá
agregar bastante na minha carreira profissional”.
Para
conferir
o
trabalho
produzido
pelos
link: https://www.youtube.com/watch?v=7Axph5E2GMY.

alunos,

acesse

o

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, destacou a entrega de certificados como o
primeiro passo da autonomia dos formandos, sendo o início de uma nova carreira.
“Parabéns por chegarem até o final. Para nós, é muito gratificante ver pessoas
interessadas e que valorizam o trabalho do Fundo Social. Infelizmente, muitos alunos
desistem ao longo do curso, impedindo que outras pessoas tenham a mesma chance que
vocês. Boa sorte nesta nova fase profissional”, ressaltou.

O Fundo Social ainda prevê para este ano a abertura de novos cursos. É importante que a
população acompanhe as divulgações no site da Prefeitura de Caraguatatuba.
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Prefeitura de Caraguatatuba promove encontros virtuais para marcar a
Semana de Valorização do Idoso

Nesta sexta-feira (1º), no Dia Internacional do Idoso, a Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e do Idoso (Sepedi) dá início a uma programação virtual, em decorrência
da pandemia do novo coronavírus, para marcar a importância da data.
De acordo com o secretário da Sepedi, Amauri Toledo, é fundamental que a comunidade
saiba valorizar as pessoas idosas, proporcionando-lhes bem estar e cuidados de forma que
situações de negligência e violência não ocorram.
“Queremos agradecer, especialmente nesse dia (1º/10), a todos que se dedicam a
atender, acolher, orientar e proteger a população idosa. A Sepedi, em parceria com as
demais secretarias municipais, está atenta às necessidades dessa parcela populacional e
desenvolvendo políticas públicas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida”,
afirma Toledo.
Em média, por mês, 1.100 pessoas idosas são atendidas na Sepedi, seja para
acolhimento, realização de cadastro, solicitação de orientações ou encaminhamentos.
Atualmente, a Sepedi também supervisiona três instituições de longa permanência (ILPI):
Instituto Pró+Vida, que disponibiliza 36 vagas; Lar Vila Vicentina com 32 vagas e a Casa de
Repouso e Lar Dia – CLAM, que atende pessoas idosas com grau três (idosos com
dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado na vida
diária e ou com comprometimento cognitivo), disponibilizando 10 vagas.
Além desses, a Sepedi está em fase de organização para a retomada dos serviços de
Centro Dia e Centro de Convivência do CIAPI (Centro Integrado de Atenção à Pessoa com
deficiência e ao idoso), na sede, no bairro Jardim Jaqueira.
Dia de Internacional – O Dia Internacional da Terceira Idade, foi instituído pela Organização
das Nações Unidas ONU), em 1991.
O objetivo principal dessa data é o de sensibilizar a sociedade para as questões do
envelhecimento, destacando a necessidade de proteção, cuidados e valorização para com
essa população.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosos as pessoas com mais de 65
anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em
desenvolvimento.
A expectativa de vida média no Brasil é de 72 anos para homens e 79 anos para mulheres,
de acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE. De acordo com o Ministério da
Saúde, em 2030, o número de idosos no Brasil irá ultrapassar pela primeira vez o número
de crianças de 0 a 14 anos. Esses dados apontam que a população irá viver mais e que
pensar na qualidade de vida em longo prazo se torna essencial.
Em Caraguatatuba, de acordo com o último censo do IBGE (2010) estima-se que a
população idosa esteja em torno de 20%, ou seja, cerca de 30 mil pessoas.
Programação da Semana de Valorização do Idoso
Link de acesso https://www.youtube.com/channel/UC6hSH36ucrwm-Slvc7wb5LQ/videos
Dia 1º/10 – 9h – Live com secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso,
Amauri Toledo, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos do idoso, Adriana Santos
10h – Live “Histórias de reencontros”: Aparecida Waack e Marcial Ribeiro dos Santos Filho
(Autor de livros)
Dia 4/10 – 14h – Live: “Pessoa idosa: direito à voz e à escolha”: Yedda Aparecida de
Oliveira Duarte (Graduada em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, mestrado
e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo – área:Gerontologia.)
Dia 5/10 – 9h – Live: Pessoa idosa nos tempos atuais: Gerontóloga Luiza Soeiro ; Mestre
em ciências e Especialista em Políticas e Terceiro Setor) e a médica Geriatra, Regina Clara
Gambaro de Abreu.
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ADL aponta que taxa de infestação de dengue continua acima de 1% em
Caraguatatuba

A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba obteve nesta quarta-feira (29), o resultado da
Avaliação de Densidade Larvária (ADL) realizada durante o mês de setembro, pelos
agentes do controle de dengue do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Essa é a quarta e última ADL do ano e continua acima de 1%. O resultado aponta que a
taxa de infestação do mosquito Aedes aegypti no município é de 1,7%. Esse número é
inferior ao obtido na avaliação de junho, que foi de 1,8%.
Segundo o Ministério da Saúde, o resultado indica um estado de alerta. Quando o índice
obtido é menor que 1,0% o resultado é satisfatório; de 1,1% a 3,9% é preciso ficar em
estado de alerta; e acima de 4,0% é considerado alto risco.
A área ‘1’, que corresponde à região próxima ao bairro Tabatinga, na região norte, obteve a
taxa mais alta de infestação do município. Ela chegou a 2,33%.
De acordo com a Secretaria de Saúde, 328 amostras positivas foram coletadas pelos
agentes. Ao todo, os agentes passaram por 600 quarteirões e vistoriaram 3.300 imóveis.
Dos recipientes onde estavam as amostras coletadas pelos agentes, 45% correspondem a
recipientes passíveis de modificação/alteração, como plásticos, lonas, peças e sucatas, e
35% são móveis, como vasos de planta, baldes, materiais de construção, latas e frascos.
O coordenador do controle da dengue, Ricardo Fernandes, explica que esses recipientes
são simples e poderiam ser facilmente limpos para a eliminação de larvas existentes. Ele
reforça que “a ajuda da população no controle de criadouros é muito importante”.
Neste momento, Caraguatatuba não tem caso confirmado de dengue. Por isso, os agentes
não irão realizar os bloqueios mecânicos que consistem na orientação e informação sobre
casos de dengue.
Como ainda não há novos casos da doença, a Secretaria de Saúde irá intensificar as
vistorias em imóveis no bairro da Tabatinga, justamente por conta do resultado da ADL.
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Servidores ativos e inativos têm até quinta para fazer censo e evitar
suspensão dos vencimentos

O prazo para servidores efetivos ativos da Prefeitura Municipal, Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), Câmara de Caraguatatuba e Instituto de Previdência
do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev), bem como aposentados e pensionistas
atualizar seus dados no Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021, encerra nesta
quinta-feira (30/09), no site https://www.caraguaprev.sp.gov.br/, por meio de cadastro de
login e senha.
Os mais de 4,8 mil segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) devem fazer
o censo para não ter os salários e os benefícios suspensos, conforme o Decreto nº
1.462/2021. Contando com ampla divulgação e com 90 dias de duração, desde 1º de
julho, 4.276 segurados realizaram o Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021. O
balanço equivale a cerca de 90% dos servidores ativos, aposentados e pensionistas
contemplados pelo RPPS.
Ao acessar a plataforma, os participantes devem confirmar seus dados previdenciários em
link específico que corresponde à Etapa 1. Em seguida, na Etapa 2, somente os servidores
públicos efetivos da ativa preenchem os campos com suas informações de formação em
link específico. Para facilitar, o CaraguaPrev disponibilizou dois manuais digitais com os
documentos necessários e o “passo a passo” dos preenchimentos.
A atualização do banco de dados funcional e previdenciário é uma exigência das Leis
Complementares nº 25/2007 (Estatuto dos Servidores) e nº 59/2015 (Reorganização do
CaraguaPrev), além de ser uma obrigação prevista no artigo 3º da Lei nº 10.887, de 18 de
junho de 2004 (aplicação da EC nº 41/2003). O dispositivo prevê que a União, Estados,
Distrito Federal e os Municípios instituirão um sistema integrado de dados relativos às
remunerações, proventos e pensões pagos aos seus respectivos servidores e militares,
ativos e inativos, bem como pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social. As
informações serão remetidas à da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT)
do Ministério da Economia.
O CaraguaPrev fica na Avenida Prestes Maia, 302, no Centro. Mais informações pelo
WhatsApp
(12)
3883-3480,
telefone
(12)
3883-3252,
e-mail
censo2021@caraguaprev.sp.gov.br e pelo site www.caraguaprev.sp.gov.br. O atendimento
ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.
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Nadadores do Centro de Excelência do SESI treinam em Caraguatatuba

A piscina do Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) recebeu nesta semana quatro
nadadores do Centro de Excelência do SESI de São Paulo e o treinador da seleção olímpica
da modalidade, Carlos Matheus. Ao todo, os atletas ficaram três dias em Caraguatatuba
para treinamento de compensação.
“A cidade tem uma grande estrutura de natação. Tenho casa aqui faz mais de 20 anos e
não sabia que tínhamos uma estrutura como essa! É excelente”, avaliou o treinador Carlos
Matheus.
“Caraguatatuba tem um espaço fantástico para fomentar a natação da região e do Estado.
Vejo aqui uma equipe que leva a sério o esporte, passando para os atletas e treinador”,
complementa.
Ainda de acordo com o treinador, fazer com que os atletas saiam da sua rotina habitual de
treinos é importante, não apenas para o mental do competidor, mas também para dar
mais animação e foco nos treinos.
Atualmente no meio da temporada de competições, os atletas utilizaram a piscina para
manter o condicionamento da natação como preparação para o Campeonato Brasileiro de
Natação marcado para o final de 2021.
O nadador do SESI, Davi Martins Mourão, 20 anos, que nunca havia visitado
Caraguatatuba antes, avaliou os treinos e a cidade.
“A piscina que o Centro Esportivo tem é muito boa, estamos conseguindo treinar muito
bem. Nunca tinha estado em Caraguatatuba antes e está sendo uma experiência muito
boa. Quebrar a rotina é importante, após os treinos podemos ir até a praia e conhecer
lugares novos para distrair a cabeça. Nos faz muito bem”, explica.
O treinador da equipe de Natação de Caraguatatuba, João Baduca, diz que é sempre
importante que os atletas tenham trocas de experiências.
“Somos a segunda melhor equipe do Brasil em maratonas aquáticas e quanto mais
acolhermos métodos novos, de outras equipes e treinadores, todo mundo ganha. Foram
dias de treinos excelentes e esperamos ter mais experiências como essa”, disse.
Nadadores de Caraguatatuba

Os atletas de Caraguatatuba Henrique Figueirinho, 21 anos e Rafaela Monilly, 20 anos,
utilizaram os dias de treinos com a equipe do SESI para a preparação para o Campeonato
Brasileiro de Águas Abertas, em São Bernardo do Campo. Os nadadores competem pela
segunda vaga masculina e feminina do revezamento misto 4×1500 metros que será
disputado no Festival Aquático de Abu Dhabi.
A equipe da cidade participará das provas do revezamento 4×1500 metros, maratona de
5km e 10 km.
“Espero fazer boas provas e chegar sempre entre os três primeiros colocados. Treinamos
muito para isso e estamos confiantes”, disse Henrique Figueirinho.
“Temos grandes expectativas para a competição. Montamos diversas estratégias com
nossos atletas para conquistar as melhores colocações. As competições terão atletas
olímpicos e da seleção, queremos a vaga para Abu Dhabi”, avalia o treinador de
Caraguatatuba.
“Quero aplicar tudo o que foi ensinado e proposto nos nossos treinos, mas sem medo de
arriscar. Irei me expor para conquistar as melhores colocações”, finaliza Rafaela Monilly.
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Caraguatatuba abre inscrições para a realização da 37ª Festa de Iemanjá

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, informa que estão
abertas as inscrições para as casas religiosas que queiram participar da 37ª Festa de
Iemanjá. Ela será realizada a partir das 19h do dia 11 de dezembro, na Praia do Centro.
Para fazer a inscrição e ver o regulamento é preciso acessar este link aqui.
Para evitar aglomeração, a Prefeitura vai disponibilizar 40 espaços para que os integrantes
das casas religiosas façam sua homenagem. A disposição de cada tenda se dará conforme
a ordem de inscrição, sendo os números pares do lado esquerdo e os ímpares do lado
direito da imagem.
Em anos anteriores a festa atraiu mais de 5 mil pessoas. Nesta edição, haverá maior
espaçamento entre as tendas, todos precisam estar de máscaras e é de responsabilidade
de cada casa ter álcool em gel disponível para os visitantes.Não será permitido o consumo
de alimentos e fumo no espaço com a finalidade de evitar que se retire a máscara
protetora.
As entidades que vierem de ônibus devem acessar o canal 156
(caraguatatuba.156.com.br), para solicitar a autorização de entrada de veículos no
município, com antecedência de 10 dias úteis e não há custo para essa autorização.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, ressalta que a preocupação do
prefeito Aguilar Junior é atender a comunidade religiosa e ao mesmo tempo garantir que os
protocolos sanitários sejam cumpridos.
É importante destacar que é proibido depositar oferendas ao redor da imagem de Iemanjá
e não será permitida a permanência de veículos próximos aos espaços na praia, ficando
cientes que esses estarão sujeitos às penalidades impostas pela Secretaria de Mobilidade
Urbana e Proteção ao Cidadão. Também não será permitida a permanência de veículos
próximos aos espaços na faixa de areia.
História da Festa de Iemanjá
A tradição da festa em homenagem à Iemanjá teve início no ano de 1923 quando um
grupo de 25 pescadores resolveu oferecer presentes para a mãe das águas. Nesta época,
os peixes estavam escassos no mar. Todos os anos os pescadores pedem a Iemanjá que
lhes dê fartura de peixes e um mar tranquilo.

No início, a celebração era feita em conjunto com a Igreja Católica, numa demonstração do
sincretismo religioso. Na década de 1960, um padre teria ofendido os pescadores,
chamando-os de ignorantes por cultuarem uma sereia. O fato provocou um rompimento
com a igreja e a partir daí os pescadores passaram a realizar a festa apenas em
homenagem a Iemanjá.
Existe uma superstição sobre os presentes dados a Iemanjá que não afundam, indo parar
na areia da praia. Segundo ela, Iemanjá não gostou do presente e o teria devolvido,
causando grande frustração aos devotos. Em geral, presentes feitos com materiais leves
ou ocos costumam não afundar. Nem mesmo o presente principal, feito pelos pescadores,
está livre deste infortúnio. Algumas vezes foi preciso amarrá-lo a algo pesado para que
pudesse afundar.
Segundo a lenda, o cavalo marinho é o guardião da casa de Iemanjá, sendo ele o seu
mensageiro mais rápido. É comum que imagens deste animal sejam oferecidas pelos
devotos.
Todos os anos um presente principal é preparado para ser oferecido à Iemanjá e com ele
vão as oferendas preparadas pela ialorixá responsável pelo comando da festa. Estas
oferendas, cujos preparativos são cercados de rituais e fundamentos sagrados e secretos,
demoram sete dias para ficar prontas.
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PAT de Caraguatatuba tem 137 vagas de emprego para esta quarta-feira
(29)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de
oportunidades de emprego nesta quarta-feira (29) para 137 vagas. Entre elas, 23 vagas de
Eletricista de Força e Controle e 15 para Pintor Interno.
O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o
candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de
Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520,
no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de cozinha,
Ajudante de Instalação, Ajudante de Motorista, Ajudante nos Serviços Gerais, Analista de
Sistemas, Apontador de produção, Atendente de restaurante, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar
de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Escrita Fiscal, Auxiliar de
Escritório, Auxiliar de Instação de Toldos e Painéis, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar Técnico
em Ar Condicionado, Azulejista, Balconista de Padaria, Borracheiro, Cabeleireira,
Camareira, Caseiro, Coordenador de Vendas, Cozinheiro, Cozinheiro de Quiosque,
Eletricista de Força e Controle, Eletricista de Manutenção Predial, Empregada Doméstica,
Estagiária em Pedagogia, Farmacêutico, Faxineira, Funileiro, Governanta, Instalador
Técnico de Máquinas de Cartão, Instrutor de Auto-Escola, Instrutor de Marcenaria ou
Carpintaria, Instrutor de Pilates, Lavador de Autos, Mecânico de Automóvel, Mecânico de
Autos, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de veículo leve, Mecânico de
Veículos Pesados (Diesel), Montador de Autos, Montador de Esquadrias, Motorista de
Caminhão Munk, Motorista Entregador, Operador de Caixa, Operador de motoniveladora,
Padeiro Confeiteiro, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pintor Interno, Pizzaiolo, Projetista de
Móveis, Psicólogo, Representante Comercial, Serralheiro de Alumínio, Supervisor de
Pizzaria, Tosadora de pet shop, Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor
de Materiais de Construção, Vendedor de Tintas, Vidraceiro.
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Eletricista de Força e Controle e 15 para Pintor Interno.
O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o
candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de
Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520,
no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de cozinha,
Ajudante de Instalação, Ajudante de Motorista, Ajudante nos Serviços Gerais, Analista de
Sistemas, Apontador de produção, Atendente de restaurante, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar
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Autos, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de veículo leve, Mecânico de
Veículos Pesados (Diesel), Montador de Autos, Montador de Esquadrias, Motorista de
Caminhão Munk, Motorista Entregador, Operador de Caixa, Operador de motoniveladora,
Padeiro Confeiteiro, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pintor Interno, Pizzaiolo, Projetista de
Móveis, Psicólogo, Representante Comercial, Serralheiro de Alumínio, Supervisor de
Pizzaria, Tosadora de pet shop, Vendedor de colchões, Vendedor de Esquadrias, Vendedor
de Materiais de Construção, Vendedor de Tintas, Vidraceiro.
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Fundo Social de Caraguatatuba forma alunos em cursos de
qualificação

O Fundo Social de Caraguatatuba formou nesta quarta-feira (29), 26 alunos nos cursos de
NR11 – Operação de Empilhadeira, em parceria com o Senai de São José dos Campos, e
Edição de Vídeo, em parceria com o Sebrae.
O curso de NR 11 – Operação de Empilhadeira encerrou a segunda turma, com 12 alunos,
que tiveram aulas no mês de julho. A capacitação teve por objetivo desenvolver
técnicas para atuação em segmentos da indústria e do comércio como depósitos ou
supermercados.
O formando Lucas Pacini, 38 anos, conta que a formação abrirá oportunidades para uma
nova área de atuação. “Gostei bastante do curso, principalmente porque passamos a
maior parte do tempo em aulas práticas. Isso agregou muita experiência aos alunos. Agora
é buscar vagas de emprego e ingressar no mercado de trabalho”.
A qualificação contou com a parceria da empresa Litoral Pisos, situada no Jardim Britânia,
que cedeu espaço e maquinário para a realização das aulas práticas.
Já o curso de Edição de Vídeo contou com 14 formandos que tiveram aulas na EMEF Prof.
Antônio Freitas de Avelar, no bairro Estrela D’Alva, durante o mês de agosto. A qualificação
ensinou técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em vídeos,
podendo atuar em empresas ou sendo empreendedor do próprio negócio.
Prova de que o curso forma profissionais capacitados é a aluna Yasmin Verzellesi Rosito,
25 anos, que idealizou e produziu um vídeo contando sobre a qualificação, com a
participação de outros alunos. Ela conta que já trabalha como fotógrafa e que a área de
audiovisual é sua paixão. “Gosto bastante da parte de produção e esta oportunidade irá
agregar bastante na minha carreira profissional”.
Para
conferir
o
trabalho
produzido
pelos
link: https://www.youtube.com/watch?v=7Axph5E2GMY.

alunos,

acesse

o

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, destacou a entrega de certificados como o
primeiro passo da autonomia dos formandos, sendo o início de uma nova carreira.
“Parabéns por chegarem até o final. Para nós, é muito gratificante ver pessoas

interessadas e que valorizam o trabalho do Fundo Social. Infelizmente, muitos alunos
desistem ao longo do curso, impedindo que outras pessoas tenham a mesma chance que
vocês. Boa sorte nesta nova fase profissional”, ressaltou.
O Fundo Social ainda prevê para este ano a abertura de novos cursos. É importante que a
população acompanhe as divulgações no site da Prefeitura de Caraguatatuba.
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Nadadores do Centro de Excelência do SESI treinam em
Caraguatatuba

A piscina do Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) recebeu nesta semana quatro
nadadores do Centro de Excelência do SESI de São Paulo e o treinador da seleção olímpica
da modalidade, Carlos Matheus. Ao todo, os atletas ficaram três dias em Caraguatatuba
para treinamento de compensação.
“A cidade tem uma grande estrutura de natação. Tenho casa aqui faz mais de 20 anos e
não sabia que tínhamos uma estrutura como essa! É excelente”, avaliou o treinador Carlos
Matheus.
“Caraguatatuba tem um espaço fantástico para fomentar a natação da região e do Estado.
Vejo aqui uma equipe que leva a sério o esporte, passando para os atletas e treinador”,
complementa.
Ainda de acordo com o treinador, fazer com que os atletas saiam da sua rotina habitual de
treinos é importante, não apenas para o mental do competidor, mas também para dar
mais animação e foco nos treinos.
Atualmente no meio da temporada de competições, os atletas utilizaram a piscina para
manter o condicionamento da natação como preparação para o Campeonato Brasileiro de
Natação marcado para o final de 2021.
O nadador do SESI, Davi Martins Mourão, 20 anos, que nunca havia visitado
Caraguatatuba antes, avaliou os treinos e a cidade.
“A piscina que o Centro Esportivo tem é muito boa, estamos conseguindo treinar muito
bem. Nunca tinha estado em Caraguatatuba antes e está sendo uma experiência muito
boa. Quebrar a rotina é importante, após os treinos podemos ir até a praia e conhecer
lugares novos para distrair a cabeça. Nos faz muito bem”, explica.
O treinador da equipe de Natação de Caraguatatuba, João Baduca, diz que é sempre
importante que os atletas tenham trocas de experiências.

“Somos a segunda melhor equipe do Brasil em maratonas aquáticas e quanto mais
acolhermos métodos novos, de outras equipes e treinadores, todo mundo ganha. Foram
dias de treinos excelentes e esperamos ter mais experiências como essa”, disse.
Nadadores de Caraguatatuba
Os atletas de Caraguatatuba Henrique Figueirinho, 21 anos e Rafaela Monilly, 20 anos,
utilizaram os dias de treinos com a equipe do SESI para a preparação para o Campeonato
Brasileiro de Águas Abertas, em São Bernardo do Campo. Os nadadores competem pela
segunda vaga masculina e feminina do revezamento misto 4×1500 metros que será
disputado no Festival Aquático de Abu Dhabi.
A equipe da cidade participará das provas do revezamento 4×1500 metros, maratona de
5km e 10 km.
“Espero fazer boas provas e chegar sempre entre os três primeiros colocados. Treinamos
muito para isso e estamos confiantes”, disse Henrique Figueirinho.
“Temos grandes expectativas para a competição. Montamos diversas estratégias com
nossos atletas para conquistar as melhores colocações. As competições terão atletas
olímpicos e da seleção, queremos a vaga para Abu Dhabi”, avalia o treinador de
Caraguatatuba.
“Quero aplicar tudo o que foi ensinado e proposto nos nossos treinos, mas sem medo de
arriscar. Irei me expor para conquistar as melhores colocações”, finaliza Rafaela Monilly.
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Prefeitura de Caraguatatuba promove encontros virtuais para marcar
a Semana de Valorização do Idoso

Nesta sexta-feira (1º), no Dia Internacional do Idoso, a Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e do Idoso (Sepedi) dá início a uma programação virtual, em decorrência
da pandemia do novo coronavírus, para marcar a importância da data.
De acordo com o secretário da Sepedi, Amauri Toledo, é fundamental que a comunidade
saiba valorizar as pessoas idosas, proporcionando-lhes bem estar e cuidados de forma que
situações de negligência e violência não ocorram.
“Queremos agradecer, especialmente nesse dia (1º/10), a todos que se dedicam a
atender, acolher, orientar e proteger a população idosa. A Sepedi, em parceria com as
demais secretarias municipais, está atenta às necessidades dessa parcela populacional e
desenvolvendo políticas públicas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida”,
afirma Toledo.
Em média, por mês, 1.100 pessoas idosas são atendidas na Sepedi, seja para
acolhimento, realização de cadastro, solicitação de orientações ou encaminhamentos.
Atualmente, a Sepedi também supervisiona três instituições de longa permanência (ILPI):
Instituto Pró+Vida, que disponibiliza 36 vagas; Lar Vila Vicentina com 32 vagas e a Casa de
Repouso e Lar Dia – CLAM, que atende pessoas idosas com grau três (idosos com
dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado na vida
diária e ou com comprometimento cognitivo), disponibilizando 10 vagas.
Além desses, a Sepedi está em fase de organização para a retomada dos serviços de
Centro Dia e Centro de Convivência do CIAPI (Centro Integrado de Atenção à Pessoa com
deficiência e ao idoso), na sede, no bairro Jardim Jaqueira.
Dia de Internacional – O Dia Internacional da Terceira Idade, foi instituído pela Organização
das Nações Unidas ONU), em 1991.
O objetivo principal dessa data é o de sensibilizar a sociedade para as questões do
envelhecimento, destacando a necessidade de proteção, cuidados e valorização para com
essa população.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosos as pessoas com mais de 65
anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em
desenvolvimento.
A expectativa de vida média no Brasil é de 72 anos para homens e 79 anos para mulheres,
de acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE. De acordo com o Ministério da
Saúde, em 2030, o número de idosos no Brasil irá ultrapassar pela primeira vez o número
de crianças de 0 a 14 anos. Esses dados apontam que a população irá viver mais e que
pensar na qualidade de vida em longo prazo se torna essencial.
Em Caraguatatuba, de acordo com o último censo do IBGE (2010) estima-se que a
população idosa esteja em torno de 20%, ou seja, cerca de 30 mil pessoas.
Programação da Semana de Valorização do Idoso
Link de acesso https://www.youtube.com/channel/UC6hSH36ucrwm-Slvc7wb5LQ/videos
Dia 1º/10 – 9h – Live com secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso,
Amauri Toledo, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos do idoso, Adriana Santos
10h – Live “Histórias de reencontros”: Aparecida Waack e Marcial Ribeiro dos Santos Filho
(Autor de livros)
Dia 4/10 – 14h – Live: “Pessoa idosa: direito à voz e à escolha”: Yedda Aparecida de
Oliveira Duarte (Graduada em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, mestrado
e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo – área:Gerontologia.)
Dia 5/10 – 9h – Live: Pessoa idosa nos tempos atuais: Gerontóloga Luiza Soeiro ; Mestre
em ciências e Especialista em Políticas e Terceiro Setor) e a médica Geriatra, Regina Clara
Gambaro de Abreu.
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Caraguatatuba recebe Torneio Regional de Natação no dia 16 de
outubro

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, organiza
em conjunto com a Federação Aquática Paulista, o Torneio Regional de Natação. O
campeonato está marcado para o dia 16 de outubro, na piscina do Centro Esportivo Ubaldo
Gonçalves (CEMUG), a partir das 9h.
“Queremos cada vez mais receber eventos como esse. Além de fomentar o esporte na
nossa cidade, coloca Caraguatatuba no mapa da natação brasileira”, disse o prefeito
Aguilar Junior.
A competição vai inaugurar os novos equipamentos da piscina do CEMUG. Durante os
últimos meses, a Secretaria de Esportes realizou a manutenção de toda casa de máquinas
e trocou a iluminação do espaço para lâmpadas LED, além de ter instalado novos
aquecedores.
As inscrições deverão ser realizadas no site da Federação Aquática Paulista
(www.aquaticapaulista.org.br) por meio do sistema de inscrições on-line. De acordo com a
organização, os atletas podem se inscrever até o dia 8 de outubro ou até que o limite de
200 atletas inscritos seja atingido.
A competição terá nove categorias, sendo Petiz I (11 anos), Petiz II (12 anos), Infantil I (13
anos), Infantil II (14 anos), Juvenil I (15 anos), Juvenil II (16 anos), Júnior I (17 anos), Júnior
II (18 e 19 anos), Sênior (a partir dos 20 anos).
“Tenho um compromisso com o prefeito Aguilar Junior de evoluir o nível técnico dos nossos
atletas. A equipe de natação de Caraguatatuba é uma das melhores do Brasil e tenho
certeza que faremos uma grande competição”, avalia Edvaldo Ormindo, secretário de
Esportes e Recreação.
As provas do torneio serão disputadas em etapa única, em um dia de competição. Sempre
havendo provas finais, não havendo séries eliminatórias, nas datas previamente marcadas
para sua disputa.
Cada atleta poderá participar de até três provas durante o torneio. Caso ao atleta seja
inscrito em 4 provas ou mais, serão cortadas as últimas provas do programa do nadador.

O Torneio Regional de Natação terá as seguintes provas: 1500m Livres (para federados),
50m Livres, 100m Borboleta, 200m Costas, 100m Peito, 200m Livre, 200m Medley, 50m
Costas, 400m Livre, 50m Borboleta, 200m Peito, 100m Costas, 200m Borboleta, 100m
Livre, 50m Peito, 800m Livre, 50m Peito, 800m Livre e 400m Medley.
O regulamento completo da competição pode ser encontrado no mesmo site das
inscrições, presente anteriormente neste texto.
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OPERAÇÃO DA AMBIENTAL RESGATA MÃE E OITO FILHOTES EM
SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS.

(Da Redação) Uma equipe da Polícia Ambiental durante a ‘Operação Divisa’, nesta quartafeira (29/09), atendeu a denúncia de maus-tratos a animal doméstico no bairro Pegorelly,
em Caraguatatuba. Na denúncia, moradores relataram que a mãe e oito cachorros filhotes
estavam numa residência sem comida e água já havia alguns dias. De acordo com
informações, os policiais ambientais conseguiram visualizar através de uma fresta do
portão da residência, um cachorro adulto e oito filhotes sem raça definida, todos com
sinais claros de maus-tratos, mediante desnutrição, desidratação, infestação de pulgas e
carrapatos, bem como aparentemente sarna. Com relação ao local não havia comida, água
e abrigo de condições climáticas. Após conversar com vizinhos os policiais conseguiram o
número de telefone do proprietário, que em contato telefônico com a equipe afirmou que
trabalha em São Sebastião, porém, não informou o local e que no momento não poderia
comparecer para acompanhar a vistoria, fornecendo sua qualificação para elaboração da
ocorrência. Foi solicitado apoio da equipe do Centro de Controle de Zoonoses, que
recolheram a mãe e os filhotes. Foi elaborado o Auto de Infração Ambiental com multa no
valor de R$ 27.000,00 pelo crime de maus-tratos para o proprietário dos animais, que
ainda responderá penalmente pelo crime praticado. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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CÂMARA DE CARAGUATATUBA LEMBRA O DIA DA NATUREZA E O DIA
DO VEREADOR.

(Da Redação) Na última terça-feira (29/9), durante a sessão ordinária, a Câmara Municipal
de Caraguatatuba aprovou por unanimidade a moção de congratulação 60/2021, de
Antonio Carlos Junior, que congratula com os vereadores da cidade e região, em
homenagem ao “Dia do Vereador”, comemorado em todo o país no dia 1º de outubro. A
propositura lembra que são 5.565 municípios que nesse dia reverenciam os seus
vereadores como pessoas dispostas a abandonar a vida privada, tornando-a pública, e alvo
de todas as atenções e cobranças. De acordo com a moção, o Vereador é um agente
político investido no mandato, nos termos do Art. 29, I, da Constituição Federal. Membro do
poder Legislativo, eleito pelo povo, que tem como funções legislar, ou seja, criar leis que
tornem a sociedade mais justa e humana; fiscalizar a conduta político-administrativa dos
agentes políticos e a execução orçamentária, mantendo o controle externo do Poder
Executivo Municipal; julgar as contas apresentadas pelo prefeito e julgar processos de
cassação de mandatos, requerer as informações necessárias ao exercício do mandato e
enviar sugestões legislativas e administrativas ao Prefeito; cabendo ao Vereador
Presidente, administrar os serviços internos da Casa de Leis. É o Vereador, o legislador
mais próximo da população, uma vez que o deputado estadual se desloca para a capital do
Estado, e o Deputado Federal e o Senador permanecem na Capital do País. Em virtude
desta proximidade com o povo, o Vereador é o mais cobrado no atendimento dos anseios e
necessidades dos munícipes que, quase sempre, são problemas relacionados à
competência do Poder Executivo. “Ser vereador é ter consciência das necessidades do
povo que lhe conferiu a missão de bem representá-lo”, diz o trecho final da moção de
Antonio Carlos Junior. E ainda o vereador Antonio Carlos Junior (PSDB) teve aprovada na
sessão de terça-feira a moção 59/2021 de congratulação pela comemoração do Dia da
Natureza, celebrado em 04 de outubro. De acordo com a moção, a data serve como um
momento de reflexão a respeito de como o homem se porta diante do meio ambiente. A

data foi criada com o intuito de incentivar a reflexão sobre o cuidado com os animais,
preservação da natureza e a importância e influência que eles têm na vida das pessoas. “A
ideia de comemorar o Dia Mundial dos Animais e da Natureza é refletir, mas também
colocar em prática as medidas necessárias para minimizarmos os impactos da
humanidade no planeta”, diz o vereador autor, Antonio Carlos Junior.
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Polícia Ambiental resgata cadela e oito filhotes em situação de maus
tratos, em Caraguatatuba
O dono dos animais foi multado em R$27.000 pelo crime

A Polícia Ambiental resgatou uma mãe e 8 filhotes de cachorro em situação de maus tratos
no bairro Pegorelly nesta quarta-feira (29) no município de Caraguatatuba. O resgate foi
realizado após uma denúncia anônima de crime de maus tratos a animal doméstico.
Ao chegarem no local, os policiais avistaram uma residência com uma fresta no portão,
onde eles conseguiram visualizar no quintal uma cadela adulta e oito filhotes sem raça
definida, todos com sinais de maus-tratos, mediante desnutrição, desidratação, infestação
de pulgas e carrapatos, bem como aparentemente sarna. Com relação ao local não havia
comida, água e abrigo de condições climáticas.
Os vizinhos informaram que os animais estavam em estado de abandono e que o
proprietário da residência não comparecia no local há vários dias.
O proprietário do local disse em contato telefônico que trabalha em São Sebastião, porém,
não informou o local e que no momento não poderia comparecer para acompanhar a
vistoria, fornecendo sua qualificação para elaboração da ocorrência.
Os animais foram recolhidos pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses. O proprietário
do local recebeu um auto de Infração Ambiental com multa no valor de R$ 27.000 pelo
crime de maus tratos no proprietário dos animais, e ainda responderá penalmente pelo
crime praticado.
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Caraguatatuba anuncia retomada dos eventos turísticos na cidade,
com o tema “Vem pra Caraguá”
Proposta é trazer as atrações que deixaram de ser realizadas no ano anterior devido à
pandemia da Covid-19

Caraguatatuba anunciou a retomada dos eventos turísticos na cidade, com o tema “Vem
pra Caraguá”. A novidade foi contada pelo prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, na
última segunda-feira (27) durante o encerramento da 16ª edição do tradicional Caraguá A
Gosto.
A proposta é trazer as atrações que deixaram de ser realizadas no ano anterior devido à
pandemia da Covid-19. Alguns dos eventos programados são o Caraguá Beer Festival, o
Aviva Caraguá e também mais uma edição do Mutirão de Empregos Caraguatatuba.
De acordo com o Prefeito, mesmo com a retomada, todas as atrações devem seguir
rigorosamente aos protocolos sanitários. A vacinação já alcança mais de 90% da
população na cidade.
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‘Vem Pra Caraguá’ é o tema da campanha da retomada turística

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, apresentou nesta segunda-feira (27/09),
durante a cerimônia de encerramento da 16ª edição do Caraguá a Gosto, o plano de
retomada econômica segura do município. Durante a premiação, foi apresentado o vídeo
com a nova campanha da retomada turística da cidade, com o tema ‘Vem Pra Caraguá’.
“Estamos preparados para recomeçar, preparados para ser suporte nessa retomada,
preparados para colocar nossa cidade como a que venceu a pandemia e foi exemplo de
retomada econômica”, disse Aguilar Junior.
“Enfim, já podemos falar ‘estamos aqui, de braços abertos, com tudo pronto para te
receber’. Preparados para falar ‘Vem pra Caraguá’”, complementa. O vídeo pode ser
acessado nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Caraguatatuba e na mídia local.
De acordo com o prefeito, a administração municipal se prepara para organizar e receber
diversos eventos, com o intuito de esquentar a economia de forma segura e seguindo os
protocolos e diretrizes contra a Covid-19.
“Nos últimos dois meses, já apresentamos alguns eventos que ajudaram a fomentar o
comércio local. Além do Caraguá a Gosto, tivemos o Cocanha Open de Beach Tennis e
nesse último final de semana o Arena Cross, que foi um sucesso”, relembra.
“Agora faremos mais, com o MMA, Caraguá Beer Festival, o Aviva Caragua, alguns outros
eventos que ainda serão decididos e, com muito otimismo, faremos mais uma edição do
Empreenda Caraguá. Todos esses eventos serão organizados com rígidos protocolos de
segurança”, explica.
O prefeito de Caraguatatuba destacou também parcerias importantes para a retomada
econômica do turismo e da economia. Segundo ele, Senai, Sesi e Sebrae ajudaram a
capacitar os moradores de Caraguatatuba durante a pandemia, preparando a população
para entrar no mercado de trabalho. Aguilar Junior ainda destacou mais uma edição do
Mutirão de Empregos de Caraguatatuba.
“Nos próximos dias faremos o Mutirão de Empregos de Caraguatatuba. Uma grande
oportunidade para o empreendedor contratar pessoas capacitadas de nossa cidade”,
explica.
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Turismo – Litoral Norte de São Paulo

Atrativos para aproveitar o Litoral Norte de São Paulo nesta primavera
A primavera começou e com ela, chega à expectativa de temperaturas mais altas que
possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de ecoturismo e natureza.
E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo, composto pelas cidades
de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é destino certo para uma
viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação ideal para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico do alto verão, o que garante um bom custo-benefício em serviços
de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística do Estado com o
reconhecimento do selo Safe Travels.
A chancela do WTTC concedida via Setur/SP reconhece os destinos que adotaram
protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid-19.
Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:
Bertioga
Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de roteiro
em Bertioga.

As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem ser da mesma família
ou grupo de amigos – e saem com destino ao canto da praia do Indaiá ou do
Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão as Terras
Indígenas do Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém viva
sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Caraguatatuba
Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de
Caraguatatuba. Principalmente a que leva até a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto
para banho, quanto para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação natural e conta com
cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro.
City tour 4×4 pelas praias ou mirantes
Outra boa opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4×4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som.
Além de oferecer bela vista da região – incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e
Ilhabela – o local foi projetado para funcionar como um point cultural, recebendo eventos
musicais.
Ihabela
Birdwatching
Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira.
Essas características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso,
não é de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaiomoleiro, eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a
observação de aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras

Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras do país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia do ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira
tem 30 metros de altura e forma uma piscina natural perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída no período da produção açucareira do litoral, em meados do
século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho, sendo
inclusive tombada pelo Condephaat.
A Engenho d’Água é considerada um marco histórico de Ilhabela e conta, além de mais de
43,5 mil m² de área, com uma casa sede, feita de alvenaria de pedra e cal e de pau-apique e a casa maior, que segue a tradição das ilhas atlânticas, em um sobrado
avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal Fazenda Engenho D’Água.
São Sebastião
Passeio de caiaque
O roteiro de caiaque pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível.
O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta com diversas praias de areia para
paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e contemplação da rica vegetação de
Mata Atlântica.
Aula de surfe
Terra do tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, São Sebastião é também o paraíso
para os amantes do esporte e para quem deseja se iniciar nessa modalidade, mesmo que
por hobby.
Na Praia de Juquehy, por exemplo, há opção de aulas individuais com instrutores
capacitados, treinados e coordenados por Liza Monteleone, vice-campeã de surfe feminino
profissional de 1997, com Certificado Internacional de Instrutora de surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha oferecem a oportunidade de fazer roteiros por São Sebastião e
alguns destinos nos arredores, incluindo As Ilhas, Ilha das Couves, Ilha dos Gatos e Montão
de Trigo.
Os percursos duram de duas a sete horas, dependendo de quantos pontos são inclusos, e
contam com diversas paradas para mergulho de snorkelling.
Ubatuba
Conjunto Geográfico do Prumirim

Integrando praia e ilha de mesmo nome, assim como a cachoeira que fica na Rodovia RioSantos, a cerca de 18 quilômetros ao norte do centro de Ubatuba, o conjunto geográfico do
Prumirim é considerado um dos cenários mais bonitos da cidade.
Além disso, ali fica também a Aldeia Indígena Boa Vista, que conta com diversos atrativos
de turismo de base comunitária, como sua cultura, artesanato e expressões artísticas
musicais.
Trilha das 7 Praias
Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da cidade.
Com 10 quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza,
passando pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e
do Cedro do Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora as
típicas paisagens paradisíacas de Mata Atlântica dessa região.
Parque Estadual Ilha Anchieta
Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da
área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande
oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente
propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro
por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis.
A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2
mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores
rebeliões nos anos 1950.
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15 atrativos para aproveitar o Litoral Norte de São Paulo nesta primavera

A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza.
E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo, composto pelas cidades de
Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é destino certo para uma
viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação ideal para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico do alto verão, o que garante um bom custo-benefício em serviços
de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística do Estado com o
reconhecimento do selo Safe Travels. A chancela do WTTC concedida via Setur/SP
reconhece os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid19.
Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “as cidades do Litoral Norte,
com seus diversos atrativos, são destinos incríveis para se visitar nas quatro estações. Na
primavera, com temperaturas mais altas e a reabertura segura das atividades, a
expectativa é de um aumento significativo do fluxo de turistas na região. Aumento esse que
já vem sendo observado, nos últimos finais de semana e feriado prolongado da
Independência, aquecendo o trade turístico. Após quase um ano e meio de quarentena e
restrições, as pessoas estão sedentas por viajar e desfrutar novamente das experiências
turísticas. Nesse cenário, as viagens de curta distância são uma tendência, o que favorece
os municípios do Litoral Norte, devido à proximidade com a capital, importante mercado
emissor de turismo doméstico. Assim, a expectativa para essa estação é o que ela própria
simboliza: florescimento e renovação. O começo de um novo tempo para o turismo e a
economia regional”.
Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:
Bertioga

Trilha d’Água
Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de roteiro
em Bertioga. As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem ser da
mesma família ou grupo de amigos – e saem com destino ao canto da praia do Indaiá ou
do Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
“Com a volta do turismo pós-pandemia, estamos com expectativa grande para a região.
Tanto que estamos preparando e ampliando embarcações para atender essa demanda
pelas praias e atrações turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis.
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão as Terras
Indígenas do Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém viva
sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Caraguatatuba
Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de
Caraguatatuba. Principalmente a que leva até a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto
para banho, quanto para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E também a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação natural e
conta com cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro.
City tour 4×4 pelas praias ou mirantes
Outra boa opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4×4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som. Além de oferecer bela vista da região
– incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela – o local foi projetado para
funcionar como um point cultural, recebendo eventos musicais.

Para Raquel Guimarães, da Na Onda da Trilha Ecoturismo, as expectativas para primavera
são as melhores possíveis. “Tem crescido bastante a procura e orçamentos por passeios
tanto náuticos quanto de trilha. Já deu pra notar um leve crescimento e acredito que daqui
pra frente a procura seja ainda maior, pois começa a esquentar e o turista já começa a
fazer suas reservas”, afirma.
Ilhabela
Birdwatching
Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso, não é
de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaio-moleiro,
eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a observação de
aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras
Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras do país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia do ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira
tem 30 metros de altura e forma uma piscina natural perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída no período da produção açucareira do litoral, em meados do
século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho, sendo
inclusive tombada pelo Condephaat. A Engenho d’Água é considerada um marco histórico
de Ilhabela e conta, além de mais de 43,5 mil m² de área, com uma casa sede, feita de
alvenaria de pedra e cal e de pau-a-pique e a casa maior, que segue a tradição das ilhas
atlânticas, em um sobrado avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal
Fazenda Engenho D’Água.
“Além das praias, nosso carro chefe como destino de sol e praia, temos inúmeras opções
de cachoeiras, trilhas e passeios culturais, incluindo a Fazenda Engenho D´Água, aberta
para visitação nesta quarta-feira (22). Pedimos que os turistas venham de forma
responsável e consciente, tanto em relação aos protocolos contra a Covid-19, como em
relação à preservação da natureza”, acrescenta Ricardo Cretella, presidente do COMTUR
da cidade.
São Sebastião
Passeio de caiaque
O roteiro de caiaque pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível. O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta

com diversas praias de areia para paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e
contemplação da rica vegetação de Mata Atlântica.
Aula de surfe
Terra do tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, São Sebastião é também o paraíso
para os amantes do esporte e para quem deseja se iniciar nessa modalidade, mesmo que
por hobby. Na Praia de Juquehy, por exemplo, há opção de aulas individuais com
instrutores capacitados, treinados e coordenados por Liza Monteleone, vice-campeã de
surfe feminino profissional de 1997, com Certificado Internacional de Instrutora de surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha oferecem a oportunidade de fazer roteiros por São Sebastião e
alguns destinos nos arredores, incluindo As Ilhas, Ilha das Couves, Ilha dos Gatos e Montão
de Trigo. Os percursos duram de duas a sete horas, dependendo de quantos pontos são
inclusos, e contam com diversas paradas para mergulho de snorkelling.
“Há vários motivos para visitar São Sebastião nesse período, primeiro porque já temos selo
de certificação de local seguro para visitação, tivemos um ótimo controle e todos
trabalharam muito seguros, mantendo todos os protocolos. Também temos o encontro do
verde da mata com o azul do mar e uma qualidade ambiental ótima”, comenta Lisa
Monteleone, da Green Way Brasil.
Ubatuba
Conjunto Geográfico do Prumirim
Integrando praia e ilha de mesmo nome, assim como a cachoeira que fica na Rodovia RioSantos, a cerca de 18 quilômetros ao norte do centro de Ubatuba, o conjunto geográfico do
Prumirim é considerado um dos cenários mais bonitos da cidade. Além disso, ali fica
também a Aldeia Indígena Boa Vista, que conta com diversos atrativos de turismo de base
comunitária, como sua cultura, artesanato e expressões artísticas musicais.
Trilha das 7 Praias
Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da cidade.
Com 10 quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza,
passando pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e
do Cedro do Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora as
típicas paisagens paradisíacas de Mata Atlântica dessa região.
Parque Estadual Ilha Anchieta
Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da
área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande
oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente
propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro
por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis.

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2
mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores
rebeliões nos anos 1950.
“Minha expectativa é a união de todo o trade – hospedagem, agências de turismo (guias),
comércios locais e náutico – para a valorização do turismo e a multiplicação de todos estes
setores que farão do litoral Norte um roteiro incrível para todas as épocas do ano”, finaliza
Eliete Feliz, Guia e Agente de Turismo de Ubatuba.
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Atrativos para aproveitar o Litoral Norte de São Paulo nesta primavera

A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza.
E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo, composto pelas cidades de
Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é destino certo para uma
viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação perfect para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico bash alto verão, o que garante um bom custo-benefício em
serviços de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística bash Estado com
o reconhecimento bash selo Safe Travels. A chancela bash WTTC concedida via Setur/SP
reconhece os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid19.
Segundo o presidente bash consórcio turístico, Caio Matheus: “as cidades bash Litoral
Norte, com seus diversos atrativos, são destinos incríveis para se visitar nas quatro
estações. Na primavera, com temperaturas mais altas e a reabertura segura das
atividades, a expectativa é de um aumento significativo bash fluxo de turistas na região.
Aumento esse que já vem sendo observado, nos últimos finais de semana e feriado
prolongado da Independência, aquecendo o commercialized turístico. Após quase um ano
e meio de quarentena e restrições, arsenic pessoas estão sedentas por viajar e desfrutar
novamente das experiências turísticas. Nesse cenário, arsenic viagens de curta distância
são uma tendência, o que favorece os municípios bash Litoral Norte, devido à proximidade
com a capital, importante mercado emissor de turismo doméstico. Assim, a expectativa
para essa estação é o que ela própria simboliza: florescimento e renovação. O começo de
um novo tempo para o turismo e a economia regional”.
Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:
Bertioga
Trilha d’Água

Localizada nary bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha bash bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro bash Rio
Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio idiosyncratic oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de
roteiro em Bertioga. As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem
ser da mesma família ou grupo de amigos – e saem com destino ao canto da praia bash
Indaiá ou bash Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
“Com a volta bash turismo pós-pandemia, estamos com expectativa grande para a região.
Tanto que estamos preparando e ampliando embarcações para atender essa demanda
pelas praias e atrações turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis.
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão arsenic Terras
Indígenas bash Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém
viva sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Caraguatatuba
Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de
Caraguatatuba. Principalmente a que leva até a cachoeira bash Massaguaçu, perfect tanto
para banho, quanto para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos bash Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E também a Ilha bash Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação earthy e
conta com cinco praias: bash Fogaça, da Fazenda, bash Meio, da Laje e bash Sururueiro.
City circuit 4×4 pelas praias ou mirantes
Outra boa opção para conhecer arsenic praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim
de Sá, é um passeio de 4×4. Além disso, há opção de circuit que visita arsenic principais
atrações histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne
três mirantes: o bash Mangue, bash Costão e o bash Pôr bash Som. Além de oferecer bela
vista da região – incluindo arsenic cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela – o section
foi projetado para funcionar como um constituent cultural, recebendo eventos musicais.

Para Raquel Guimarães, da Na Onda da Trilha Ecoturismo, arsenic expectativas para
primavera são arsenic melhores possíveis. “Tem crescido bastante a procura e orçamentos
por passeios tanto náuticos quanto de trilha. Já deu pra notar um leve crescimento e
acredito que daqui pra frente a procura seja ainda maior, pois começa a esquentar e o
turista já começa a fazer suas reservas”, afirma.
Ilhabela
Birdwatching
Ilhabela tem arsenic dez maiores montanhas insulares bash Brasil, com picos que chegam
a 1300 metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para arsenic aves, e, por isso,
não é de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaiomoleiro, eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a
observação de aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras
Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras bash país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia bash ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira
tem 30 metros de altura e forma uma piscina earthy perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída nary período da produção açucareira bash litoral, em meados
bash século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho,
sendo inclusive tombada pelo Condephaat. A Engenho d’Água é considerada um marco
histórico de Ilhabela e conta, além de mais de 43,5 mil m² de área, com uma casa sede,
feita de alvenaria de pedra e cal e de pau-a-pique e a casa maior, que segue a tradição das
ilhas atlânticas, em um sobrado avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal
Fazenda Engenho D’Água.
“Além das praias, nosso carro chefe como destino de sol e praia, temos inúmeras opções
de cachoeiras, trilhas e passeios culturais, incluindo a Fazenda Engenho D´Água, aberta
para visitação nesta quarta-feira (22). Pedimos que os turistas venham de forma
responsável e consciente, tanto em relação aos protocolos contra a Covid-19, como em
relação à preservação da natureza”, acrescenta Ricardo Cretella, presidente bash COMTUR
da cidade.
São Sebastião
Passeio de caiaque
O roteiro de caiaque pela Barra bash Una é perfect para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível. O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta

com diversas praias de areia para paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e
contemplação da rica vegetação de Mata Atlântica.
Aula de surfe
Terra bash tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, São Sebastião é também o
paraíso para os amantes bash esporte e para quem deseja se iniciar nessa modalidade,
mesmo que por hobby. Na Praia de Juquehy, por exemplo, há opção de aulas individuais
com instrutores capacitados, treinados e coordenados por Liza Monteleone, vice-campeã
de surfe feminino profissional de 1997, com Certificado Internacional de Instrutora de
surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha oferecem a oportunidade de fazer roteiros por São Sebastião e
alguns destinos nos arredores, incluindo As Ilhas, Ilha das Couves, Ilha dos Gatos e Montão
de Trigo. Os percursos duram de duas a sete horas, dependendo de quantos pontos são
inclusos, e contam com diversas paradas para mergulho de snorkelling.
“Há vários motivos para visitar São Sebastião nesse período, primeiro porque já temos selo
de certificação de section seguro para visitação, tivemos um ótimo controle e todos
trabalharam muito seguros, mantendo todos os protocolos. Também temos o encontro
bash verde da mata com o azul bash mar e uma qualidade ambiental ótima”, comenta Lisa
Monteleone, da Green Way Brasil.
Ubatuba
Conjunto Geográfico bash Prumirim
Integrando praia e ilha de mesmo nome, assim como a cachoeira que fica na Rodovia RioSantos, a cerca de 18 quilômetros ao norte bash centro de Ubatuba, o conjunto geográfico
bash Prumirim é considerado um dos cenários mais bonitos da cidade. Além disso, ali fica
também a Aldeia Indígena Boa Vista, que conta com diversos atrativos de turismo de basal
comunitária, como sua cultura, artesanato e expressões artísticas musicais.
Trilha das 7 Praias
Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da cidade.
Com 10 quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza,
passando pelas faixas de areia bash Oeste, Peres, Bonete, Grande bash Bonete, bash
Deserto e bash Cedro bash Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora arsenic
típicas paisagens paradisíacas de Mata Atlântica dessa região.
Parque Estadual Ilha Anchieta
Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da
área de proteção ambiental bash Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande
oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente
propício para mergulho, o section é perfect para um passeio de escuna ou lancha, ou um
roteiro por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis.

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2
mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores
rebeliões nos anos 1950.
“Minha expectativa é a união de todo o trade, hospedagem, agências de turismo (guias),
comércios locais e náutico, para a valorização bash turismo e a multiplicação de todos
estes setores que farão bash litoral Norte um roteiro incrível para todas arsenic épocas
bash ano”, finaliza Eliete Feliz, Guia e Agente de Turismo de Ubatuba.
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Litoral Norte de São Paulo 15 atrativos para aproveitar a primavera

Litoral Norte de São Paulo 15 atrativos para aproveitar a primavera.
A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza.
E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo, composto pelas cidades de
Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é destino certo para uma
viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação ideal para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico do alto verão, o que garante um bom custo-benefício em serviços
de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística do Estado com o
reconhecimento do selo Safe Travels. A chancela do WTTC concedida via Setur/SP
reconhece os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid19.
Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “as cidades do Litoral Norte,
com seus diversos atrativos, são destinos incríveis para se visitar nas quatro estações. Na
primavera, com temperaturas mais altas e a reabertura segura das atividades, a
expectativa é de um aumento significativo do fluxo de turistas na região.
Aumento esse que já vem sendo observado, nos últimos finais de semana e feriado
prolongado da Independência, aquecendo o trade turístico. Após quase um ano e meio de
quarentena e restrições, as pessoas estão sedentas por viajar e desfrutar novamente das
experiências turísticas. Nesse cenário, as viagens de curta distância são uma tendência, o
que favorece os municípios do Litoral Norte, devido à proximidade com a capital,
importante mercado emissor de turismo doméstico. Assim, a expectativa para essa
estação é o que ela própria simboliza: florescimento e renovação. O começo de um novo
tempo para o turismo e a economia regional”.

Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:
Bertioga
Trilha d’Água
Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de roteiro
em Bertioga. As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem ser da
mesma família ou grupo de amigos – e saem com destino ao canto da praia do Indaiá ou
do Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
“Com a volta do turismo pós-pandemia, estamos com expectativa grande para a região.
Tanto que estamos preparando e ampliando embarcações para atender essa demanda
pelas praias e atrações turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis.
Litoral Norte de São Paulo 15 atrativos para aproveitar a primavera
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão as Terras
Indígenas do Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém viva
sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Caraguatatuba
Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de
Caraguatatuba. Principalmente a que leva até a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto
para banho, quanto para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E também a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação natural e
conta com cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro.
City tour 4×4 pelas praias ou mirantes

Outra boa opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4×4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som. Além de oferecer bela vista da região
– incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela – o local foi projetado para
funcionar como um point cultural, recebendo eventos musicais.
Para Raquel Guimarães, da Na Onda da Trilha Ecoturismo, as expectativas para primavera
são as melhores possíveis. “Tem crescido bastante a procura e orçamentos por passeios
tanto náuticos quanto de trilha. Já deu pra notar um leve crescimento e acredito que daqui
pra frente a procura seja ainda maior, pois começa a esquentar e o turista já começa a
fazer suas reservas”, afirma.
Ilhabela
Birdwatching
Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso, não é
de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaio-moleiro,
eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a observação de
aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras
Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras do país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia do ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira
tem 30 metros de altura e forma uma piscina natural perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída no período da produção açucareira do litoral, em meados do
século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho, sendo
inclusive tombada pelo Condephaat. A Engenho d’Água é considerada um marco histórico
de Ilhabela e conta, além de mais de 43,5 mil m² de área, com uma casa sede, feita de
alvenaria de pedra e cal e de pau-a-pique e a casa maior, que segue a tradição das ilhas
atlânticas, em um sobrado avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal
Fazenda Engenho D’Água.
“Além das praias, nosso carro chefe como destino de sol e praia, temos inúmeras opções
de cachoeiras, trilhas e passeios culturais, incluindo a Fazenda Engenho D´Água, aberta
para visitação nesta quarta-feira (22). Pedimos que os turistas venham de forma
responsável e consciente, tanto em relação aos protocolos contra a Covid-19, como em
relação à preservação da natureza”, acrescenta Ricardo Cretella, presidente do COMTUR
da cidade.

São Sebastião
Passeio de caiaque
O roteiro de caiaque pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível. O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta
com diversas praias de areia para paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e
contemplação da rica vegetação de Mata Atlântica.
Aula de surfe
Terra do tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, São Sebastião é também o paraíso
para os amantes do esporte e para quem deseja se iniciar nessa modalidade, mesmo que
por hobby. Na Praia de Juquehy, por exemplo, há opção de aulas individuais com
instrutores capacitados, treinados e coordenados por Liza Monteleone, vice-campeã de
surfe feminino profissional de 1997, com Certificado Internacional de Instrutora de surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha oferecem a oportunidade de fazer roteiros por São Sebastião e
alguns destinos nos arredores, incluindo As Ilhas, Ilha das Couves, Ilha dos Gatos e Montão
de Trigo. Os percursos duram de duas a sete horas, dependendo de quantos pontos são
inclusos, e contam com diversas paradas para mergulho de snorkelling.
“Há vários motivos para visitar São Sebastião nesse período, primeiro porque já temos selo
de certificação de local seguro para visitação, tivemos um ótimo controle e todos
trabalharam muito seguros, mantendo todos os protocolos. Também temos o encontro do
verde da mata com o azul do mar e uma qualidade ambiental ótima”, comenta Lisa
Monteleone, da Green Way Brasil.
Ubatuba
Conjunto Geográfico do Prumirim
Integrando praia e ilha de mesmo nome, assim como a cachoeira que fica na Rodovia RioSantos, a cerca de 18 quilômetros ao norte do centro de Ubatuba, o conjunto geográfico do
Prumirim é considerado um dos cenários mais bonitos da cidade. Além disso, ali fica
também a Aldeia Indígena Boa Vista, que conta com diversos atrativos de turismo de base
comunitária, como sua cultura, artesanato e expressões artísticas musicais.
Trilha das 7 Praias
Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da cidade.
Com 10 quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza,
passando pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e
do Cedro do Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora as
típicas paisagens paradisíacas de Mata Atlântica dessa região.
Parque Estadual Ilha Anchieta

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da
área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande
oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente
propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro
por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis.
A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2
mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores
rebeliões nos anos 1950.
“Minha expectativa é a união de todo o trade – hospedagem, agências de turismo (guias),
comércios locais e náutico – para a valorização do turismo e a multiplicação de todos estes
setores que farão do litoral Norte um roteiro incrível para todas as épocas do ano”, finaliza
Eliete Feliz, Guia e Agente de Turismo de Ubatuba.
Para descobrir essas e outras experiências no Litoral Norte de São Paulo,
visite: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
Para
conhecer
os
principais
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15 atrativos para aproveitar o Litoral Norte de São Paulo nesta
primavera

A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza. E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo,
composto pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é
destino certo para uma viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação ideal para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico do alto verão, o que garante um bom custo-benefício em serviços
de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística do Estado com o
reconhecimento do selo Safe Travels. A chancela do WTTC concedida via Setur/SP
reconhece os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid19.
Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “as cidades do Litoral Norte,
com seus diversos atrativos, são destinos incríveis para se visitar nas quatro estações. Na
primavera, com temperaturas mais altas e a reabertura segura das atividades, a
expectativa é de um aumento significativo do fluxo de turistas na região. Aumento esse que
já vem sendo observado, nos últimos finais de semana e feriado prolongado da
Independência, aquecendo o trade turístico. Após quase um ano e meio de quarentena e
restrições, as pessoas estão sedentas por viajar e desfrutar novamente das experiências
turísticas. Nesse cenário, as viagens de curta distância são uma tendência, o que favorece
os municípios do Litoral Norte, devido à proximidade com a capital, importante mercado
emissor de turismo doméstico. Assim, a expectativa para essa estação é o que ela própria
simboliza: florescimento e renovação. O começo de um novo tempo para o turismo e a
economia regional”.
Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:

Bertioga
Trilha d’Água
Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de roteiro
em Bertioga. As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem ser da
mesma família ou grupo de amigos – e saem com destino ao canto da praia do Indaiá ou
do Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
“Com a volta do turismo pós-pandemia, estamos com expectativa grande para a região.
Tanto que estamos preparando e ampliando embarcações para atender essa demanda
pelas praias e atrações turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis.
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão as Terras
Indígenas do Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém viva
sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Caraguatatuba
Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de Caraguatatuba.
Principalmente a que leva até a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto para banho, quanto
para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E também a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação natural e
conta com cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro.
City tour 4×4 pelas praias ou mirantes
Outra boa opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4×4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som. Além de oferecer bela vista da região

– incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela – o local foi projetado para
funcionar como um point cultural, recebendo eventos musicais.
Para Raquel Guimarães, da Na Onda da Trilha Ecoturismo, as expectativas para primavera
são as melhores possíveis. “Tem crescido bastante a procura e orçamentos por passeios
tanto náuticos quanto de trilha. Já deu pra notar um leve crescimento e acredito que daqui
pra frente a procura seja ainda maior, pois começa a esquentar e o turista já começa a
fazer suas reservas”, afirma.
Ilhabela
Birdwatching
Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso, não é
de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaio-moleiro,
eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a observação de
aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras
Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras do país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia do ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira
tem 30 metros de altura e forma uma piscina natural perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída no período da produção açucareira do litoral, em meados do
século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho, sendo
inclusive tombada pelo Condephaat. A Engenho d’Água é considerada um marco histórico
de Ilhabela e conta, além de mais de 43,5 mil m² de área, com uma casa sede, feita de
alvenaria de pedra e cal e de pau-a-pique e a casa maior, que segue a tradição das ilhas
atlânticas, em um sobrado avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal
Fazenda Engenho D’Água.
“Além das praias, nosso carro chefe como destino de sol e praia, temos inúmeras opções
de cachoeiras, trilhas e passeios culturais, incluindo a Fazenda Engenho D´Água, aberta
para visitação nesta quarta-feira (22). Pedimos que os turistas venham de forma
responsável e consciente, tanto em relação aos protocolos contra a Covid-19, como em
relação à preservação da natureza”, acrescenta Ricardo Cretella, presidente do COMTUR
da cidade.
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15 atrativos para aproveitar o Litoral Norte de São Paulo nesta
primavera

A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza. E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo,
composto pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é
destino certo para uma viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação ideal para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico do alto verão, o que garante um bom custo-benefício em serviços
de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística do Estado com o
reconhecimento do selo Safe Travels. A chancela do WTTC concedida via Setur/SP
reconhece os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid19.
Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “as cidades do Litoral Norte,
com seus diversos atrativos, são destinos incríveis para se visitar nas quatro estações. Na
primavera, com temperaturas mais altas e a reabertura segura das atividades, a
expectativa é de um aumento significativo do fluxo de turistas na região. Aumento esse que
já vem sendo observado, nos últimos finais de semana e feriado prolongado da
Independência, aquecendo o trade turístico. Após quase um ano e meio de quarentena e
restrições, as pessoas estão sedentas por viajar e desfrutar novamente das experiências
turísticas. Nesse cenário, as viagens de curta distância são uma tendência, o que favorece
os municípios do Litoral Norte, devido à proximidade com a capital, importante mercado
emissor de turismo doméstico. Assim, a expectativa para essa estação é o que ela própria
simboliza: florescimento e renovação. O começo de um novo tempo para o turismo e a
economia regional”.
Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:
Bertioga
Trilha d’Água

Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de roteiro
em Bertioga. As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem ser da
mesma família ou grupo de amigos – e saem com destino ao canto da praia do Indaiá ou
do Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
“Com a volta do turismo pós-pandemia, estamos com expectativa grande para a região.
Tanto que estamos preparando e ampliando embarcações para atender essa demanda
pelas praias e atrações turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis.
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão as Terras
Indígenas do Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém viva
sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Caraguatatuba
Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de Caraguatatuba.
Principalmente a que leva até a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto para banho, quanto
para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E também a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação natural e
conta com cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro.
City tour 4×4 pelas praias ou mirantes
Outra boa opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4×4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som. Além de oferecer bela vista da região
– incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela – o local foi projetado para
funcionar como um point cultural, recebendo eventos musicais.

Para Raquel Guimarães, da Na Onda da Trilha Ecoturismo, as expectativas para primavera
são as melhores possíveis. “Tem crescido bastante a procura e orçamentos por passeios
tanto náuticos quanto de trilha. Já deu pra notar um leve crescimento e acredito que daqui
pra frente a procura seja ainda maior, pois começa a esquentar e o turista já começa a
fazer suas reservas”, afirma.
Ilhabela
Birdwatching
Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso, não é
de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaio-moleiro,
eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a observação de
aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras
Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras do país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia do ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira
tem 30 metros de altura e forma uma piscina natural perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída no período da produção açucareira do litoral, em meados do
século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho, sendo
inclusive tombada pelo Condephaat. A Engenho d’Água é considerada um marco histórico
de Ilhabela e conta, além de mais de 43,5 mil m² de área, com uma casa sede, feita de
alvenaria de pedra e cal e de pau-a-pique e a casa maior, que segue a tradição das ilhas
atlânticas, em um sobrado avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal
Fazenda Engenho D’Água.
“Além das praias, nosso carro chefe como destino de sol e praia, temos inúmeras opções
de cachoeiras, trilhas e passeios culturais, incluindo a Fazenda Engenho D´Água, aberta
para visitação nesta quarta-feira (22). Pedimos que os turistas venham de forma
responsável e consciente, tanto em relação aos protocolos contra a Covid-19, como em
relação à preservação da natureza”, acrescenta Ricardo Cretella, presidente do COMTUR
da cidade.
São Sebastião
Passeio de caiaque
O roteiro de caiaque pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível. O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta

com diversas praias de areia para paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e
contemplação da rica vegetação de Mata Atlântica.
Aula de surfe
Terra do tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, São Sebastião é também o paraíso
para os amantes do esporte e para quem deseja se iniciar nessa modalidade, mesmo que
por hobby. Na Praia de Juquehy, por exemplo, há opção de aulas individuais com
instrutores capacitados, treinados e coordenados por Liza Monteleone, vice-campeã de
surfe feminino profissional de 1997, com Certificado Internacional de Instrutora de surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha oferecem a oportunidade de fazer roteiros por São Sebastião e
alguns destinos nos arredores, incluindo As Ilhas, Ilha das Couves, Ilha dos Gatos e Montão
de Trigo. Os percursos duram de duas a sete horas, dependendo de quantos pontos são
inclusos, e contam com diversas paradas para mergulho de snorkelling.
“Há vários motivos para visitar São Sebastião nesse período, primeiro porque já temos selo
de certificação de local seguro para visitação, tivemos um ótimo controle e todos
trabalharam muito seguros, mantendo todos os protocolos. Também temos o encontro do
verde da mata com o azul do mar e uma qualidade ambiental ótima”, comenta Lisa
Monteleone, da Green Way Brasil.
Ubatuba
Conjunto Geográfico do Prumirim
Integrando praia e ilha de mesmo nome, assim como a cachoeira que fica na Rodovia RioSantos, a cerca de 18 quilômetros ao norte do centro de Ubatuba, o conjunto geográfico do
Prumirim é considerado um dos cenários mais bonitos da cidade. Além disso, ali fica
também a Aldeia Indígena Boa Vista, que conta com diversos atrativos de turismo de base
comunitária, como sua cultura, artesanato e expressões artísticas musicais.
Trilha das 7 Praias
Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da cidade.
Com 10 quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza,
passando pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e
do Cedro do Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora as
típicas paisagens paradisíacas de Mata Atlântica dessa região.
Parque Estadual Ilha Anchieta
Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da
área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande
oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente
propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro
por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis.

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2
mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores
rebeliões nos anos 1950.
“Minha expectativa é a união de todo o trade – hospedagem, agências de turismo (guias),
comércios locais e náutico – para a valorização do turismo e a multiplicação de todos estes
setores que farão do litoral Norte um roteiro incrível para todas as épocas do ano”, finaliza
Eliete Feliz, Guia e Agente de Turismo de Ubatuba.
Para descobrir essas e outras experiências no Litoral Norte de São Paulo,
visite: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
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15 ATRATIVOS PARA APROVEITAR O LITORAL NORTE DE SÃO PAULO
NESTA PRIMAVERA

A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza. E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo,
composto pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é
destino certo para uma viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação ideal para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico do alto verão, o que garante um bom custo-benefício em serviços
de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística do Estado com o
reconhecimento do selo Safe Travels. A chancela do WTTC concedida via Setur/SP
reconhece os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid19.
Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “as cidades do Litoral Norte,
com seus diversos atrativos, são destinos incríveis para se visitar nas quatro estações. Na
primavera, com temperaturas mais altas e a reabertura segura das atividades, a
expectativa é de um aumento significativo do fluxo de turistas na região. Aumento esse que
já vem sendo observado, nos últimos finais de semana e feriado prolongado da
Independência, aquecendo o trade turístico. Após quase um ano e meio de quarentena e
restrições, as pessoas estão sedentas por viajar e desfrutar novamente das experiências
turísticas. Nesse cenário, as viagens de curta distância são uma tendência, o que favorece
os municípios do Litoral Norte, devido à proximidade com a capital, importante mercado
emissor de turismo doméstico. Assim, a expectativa para essa estação é o que ela própria
simboliza: florescimento e renovação. O começo de um novo tempo para o turismo e a
economia regional”.
Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:

Bertioga
Trilha d’Água
Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de roteiro
em Bertioga. As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem ser da
mesma família ou grupo de amigos – e saem com destino ao canto da praia do Indaiá ou
do Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
“Com a volta do turismo pós-pandemia, estamos com expectativa grande para a região.
Tanto que estamos preparando e ampliando embarcações para atender essa demanda
pelas praias e atrações turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis.
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão as Terras
Indígenas do Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém viva
sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Caraguatatuba
Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de Caraguatatuba.
Principalmente a que leva até a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto para banho, quanto
para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E também a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação natural e
conta com cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro.
City tour 4×4 pelas praias ou mirantes
Outra boa opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4×4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som. Além de oferecer bela vista da região

– incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela – o local foi projetado para
funcionar como um point cultural, recebendo eventos musicais.
Para Raquel Guimarães, da Na Onda da Trilha Ecoturismo, as expectativas para primavera
são as melhores possíveis. “Tem crescido bastante a procura e orçamentos por passeios
tanto náuticos quanto de trilha. Já deu pra notar um leve crescimento e acredito que daqui
pra frente a procura seja ainda maior, pois começa a esquentar e o turista já começa a
fazer suas reservas”, afirma.
Ilhabela
Birdwatching
Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso, não é
de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaio-moleiro,
eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a observação de
aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras
Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras do país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia do ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira
tem 30 metros de altura e forma uma piscina natural perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída no período da produção açucareira do litoral, em meados do
século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho, sendo
inclusive tombada pelo Condephaat. A Engenho d’Água é considerada um marco histórico
de Ilhabela e conta, além de mais de 43,5 mil m² de área, com uma casa sede, feita de
alvenaria de pedra e cal e de pau-a-pique e a casa maior, que segue a tradição das ilhas
atlânticas, em um sobrado avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal
Fazenda Engenho D’Água.
“Além das praias, nosso carro chefe como destino de sol e praia, temos inúmeras opções
de cachoeiras, trilhas e passeios culturais, incluindo a Fazenda Engenho D´Água, aberta
para visitação nesta quarta-feira (22). Pedimos que os turistas venham de forma
responsável e consciente, tanto em relação aos protocolos contra a Covid-19, como em
relação à preservação da natureza”, acrescenta Ricardo Cretella, presidente do COMTUR
da cidade.
São Sebastião
Passeio de caiaque

O roteiro de caiaque pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível. O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta
com diversas praias de areia para paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e
contemplação da rica vegetação de Mata Atlântica.
Aula de surfe
Terra do tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, São Sebastião é também o paraíso
para os amantes do esporte e para quem deseja se iniciar nessa modalidade, mesmo que
por hobby. Na Praia de Juquehy, por exemplo, há opção de aulas individuais com
instrutores capacitados, treinados e coordenados por Liza Monteleone, vice-campeã de
surfe feminino profissional de 1997, com Certificado Internacional de Instrutora de surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha oferecem a oportunidade de fazer roteiros por São Sebastião e
alguns destinos nos arredores, incluindo As Ilhas, Ilha das Couves, Ilha dos Gatos e Montão
de Trigo. Os percursos duram de duas a sete horas, dependendo de quantos pontos são
inclusos, e contam com diversas paradas para mergulho de snorkelling.
“Há vários motivos para visitar São Sebastião nesse período, primeiro porque já temos selo
de certificação de local seguro para visitação, tivemos um ótimo controle e todos
trabalharam muito seguros, mantendo todos os protocolos. Também temos o encontro do
verde da mata com o azul do mar e uma qualidade ambiental ótima”, comenta Lisa
Monteleone, da Green Way Brasil.
Ubatuba
Conjunto Geográfico do Prumirim
Integrando praia e ilha de mesmo nome, assim como a cachoeira que fica na Rodovia RioSantos, a cerca de 18 quilômetros ao norte do centro de Ubatuba, o conjunto geográfico do
Prumirim é considerado um dos cenários mais bonitos da cidade. Além disso, ali fica
também a Aldeia Indígena Boa Vista, que conta com diversos atrativos de turismo de base
comunitária, como sua cultura, artesanato e expressões artísticas musicais.
Trilha das 7 Praias
Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da cidade.
Com 10 quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza,
passando pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e
do Cedro do Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora as
típicas paisagens paradisíacas de Mata Atlântica dessa região.
Parque Estadual Ilha Anchieta
Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da
área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande
oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro
por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis.
A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2
mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores
rebeliões nos anos 1950.
“Minha expectativa é a união de todo o trade – hospedagem, agências de turismo (guias),
comércios locais e náutico – para a valorização do turismo e a multiplicação de todos estes
setores que farão do litoral Norte um roteiro incrível para todas as épocas do ano”, finaliza
Eliete Feliz, Guia e Agente de Turismo de Ubatuba.
Para descobrir essas e outras experiências no Litoral Norte de São Paulo, visite:
https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
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15 ATRATIVOS PARA APROVEITAR O LITORAL NORTE DE SÃO PAULO
NESTA PRIMAVERA

A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza.
E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo, composto pelas cidades de
Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é destino certo para uma
viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação ideal para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico do alto verão, o que garante um bom custo-benefício em serviços
de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística do Estado com o
reconhecimento do selo Safe Travels. A chancela do WTTC concedida via Setur/SP
reconhece os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid19.
Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “as cidades do Litoral Norte,
com seus diversos atrativos, são destinos incríveis para se visitar nas quatro estações. Na
primavera, com temperaturas mais altas e a reabertura segura das atividades, a
expectativa é de um aumento significativo do fluxo de turistas na região. Aumento esse que
já vem sendo observado, nos últimos finais de semana e feriado prolongado da
Independência, aquecendo o trade turístico. Após quase um ano e meio de quarentena e
restrições, as pessoas estão sedentas por viajar e desfrutar novamente das experiências
turísticas. Nesse cenário, as viagens de curta distância são uma tendência, o que favorece
os municípios do Litoral Norte, devido à proximidade com a capital, importante mercado
emissor de turismo doméstico. Assim, a expectativa para essa estação é o que ela própria
simboliza: florescimento e renovação. O começo de um novo tempo para o turismo e a
economia regional”.
Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:

Bertioga
Trilha d’Água
Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de roteiro
em Bertioga. As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem ser da
mesma família ou grupo de amigos – e saem com destino ao canto da praia do Indaiá ou
do Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
“Com a volta do turismo pós-pandemia, estamos com expectativa grande para a região.
Tanto que estamos preparando e ampliando embarcações para atender essa demanda
pelas praias e atrações turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis.
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão as Terras
Indígenas do Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém viva
sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Caraguatatuba
Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de
Caraguatatuba. Principalmente a que leva até a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto
para banho, quanto para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E também a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação natural e
conta com cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro.
City tour 4×4 pelas praias ou mirantes
Outra boa opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4×4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som. Além de oferecer bela vista da região

– incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela – o local foi projetado para
funcionar como um point cultural, recebendo eventos musicais.
Para Raquel Guimarães, da Na Onda da Trilha Ecoturismo, as expectativas para primavera
são as melhores possíveis. “Tem crescido bastante a procura e orçamentos por passeios
tanto náuticos quanto de trilha. Já deu pra notar um leve crescimento e acredito que daqui
pra frente a procura seja ainda maior, pois começa a esquentar e o turista já começa a
fazer suas reservas”, afirma.
Ilhabela
Birdwatching
Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso, não é
de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaio-moleiro,
eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a observação de
aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras
Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras do país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia do ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira
tem 30 metros de altura e forma uma piscina natural perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída no período da produção açucareira do litoral, em meados do
século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho, sendo
inclusive tombada pelo Condephaat. A Engenho d’Água é considerada um marco histórico
de Ilhabela e conta, além de mais de 43,5 mil m² de área, com uma casa sede, feita de
alvenaria de pedra e cal e de pau-a-pique e a casa maior, que segue a tradição das ilhas
atlânticas, em um sobrado avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal
Fazenda Engenho D’Água.
“Além das praias, nosso carro chefe como destino de sol e praia, temos inúmeras opções
de cachoeiras, trilhas e passeios culturais, incluindo a Fazenda Engenho D´Água, aberta
para visitação nesta quarta-feira (22). Pedimos que os turistas venham de forma
responsável e consciente, tanto em relação aos protocolos contra a Covid-19, como em
relação à preservação da natureza”, acrescenta Ricardo Cretella, presidente do COMTUR
da cidade.
São Sebastião
Passeio de caiaque

O roteiro de caiaque pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível. O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta
com diversas praias de areia para paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e
contemplação da rica vegetação de Mata Atlântica.
Aula de surfe
Terra do tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, São Sebastião é também o paraíso
para os amantes do esporte e para quem deseja se iniciar nessa modalidade, mesmo que
por hobby. Na Praia de Juquehy, por exemplo, há opção de aulas individuais com
instrutores capacitados, treinados e coordenados por Liza Monteleone, vice-campeã de
surfe feminino profissional de 1997, com Certificado Internacional de Instrutora de surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha oferecem a oportunidade de fazer roteiros por São Sebastião e
alguns destinos nos arredores, incluindo As Ilhas, Ilha das Couves, Ilha dos Gatos e Montão
de Trigo. Os percursos duram de duas a sete horas, dependendo de quantos pontos são
inclusos, e contam com diversas paradas para mergulho de snorkelling.
“Há vários motivos para visitar São Sebastião nesse período, primeiro porque já temos selo
de certificação de local seguro para visitação, tivemos um ótimo controle e todos
trabalharam muito seguros, mantendo todos os protocolos. Também temos o encontro do
verde da mata com o azul do mar e uma qualidade ambiental ótima”, comenta Lisa
Monteleone, da Green Way Brasil.
Ubatuba
Conjunto Geográfico do Prumirim
Integrando praia e ilha de mesmo nome, assim como a cachoeira que fica na Rodovia RioSantos, a cerca de 18 quilômetros ao norte do centro de Ubatuba, o conjunto geográfico do
Prumirim é considerado um dos cenários mais bonitos da cidade. Além disso, ali fica
também a Aldeia Indígena Boa Vista, que conta com diversos atrativos de turismo de base
comunitária, como sua cultura, artesanato e expressões artísticas musicais.
Trilha das 7 Praias
Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da cidade.
Com 10 quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza,
passando pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e
do Cedro do Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora as
típicas paisagens paradisíacas de Mata Atlântica dessa região.
Parque Estadual Ilha Anchieta
Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da
área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande
oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro
por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis.
A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2
mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores
rebeliões nos anos 1950.
“Minha expectativa é a união de todo o trade – hospedagem, agências de turismo (guias),
comércios locais e náutico – para a valorização do turismo e a multiplicação de todos estes
setores que farão do litoral Norte um roteiro incrível para todas as épocas do ano”, finaliza
Eliete Feliz, Guia e Agente de Turismo de Ubatuba.
Para descobrir essas e outras experiências no Litoral Norte de São Paulo,
visite: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
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15 ATRATIVOS PARA APROVEITAR O LITORAL NORTE DE SÃO PAULO
NESTA PRIMAVERA

A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza.
E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo, composto pelas cidades de
Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é destino certo para uma
viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação ideal para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico do alto verão, o que garante um bom custo-benefício em serviços
de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística do Estado com o
reconhecimento do selo Safe Travels. A chancela do WTTC concedida via Setur/SP
reconhece os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid19.
Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “as cidades do Litoral Norte,
com seus diversos atrativos, são destinos incríveis para se visitar nas quatro estações. Na
primavera, com temperaturas mais altas e a reabertura segura das atividades, a
expectativa é de um aumento significativo do fluxo de turistas na região. Aumento esse que
já vem sendo observado, nos últimos finais de semana e feriado prolongado da
Independência, aquecendo o trade turístico. Após quase um ano e meio de quarentena e
restrições, as pessoas estão sedentas por viajar e desfrutar novamente das experiências
turísticas. Nesse cenário, as viagens de curta distância são uma tendência, o que favorece
os municípios do Litoral Norte, devido à proximidade com a capital, importante mercado
emissor de turismo doméstico. Assim, a expectativa para essa estação é o que ela própria
simboliza: florescimento e renovação. O começo de um novo tempo para o turismo e a
economia regional”.

Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:
Bertioga
Trilha d’Água
Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de roteiro
em Bertioga. As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem ser da
mesma família ou grupo de amigos - e saem com destino ao canto da praia do Indaiá ou do
Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
“Com a volta do turismo pós-pandemia, estamos com expectativa grande para a região.
Tanto que estamos preparando e ampliando embarcações para atender essa demanda
pelas praias e atrações turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis.
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão as Terras
Indígenas do Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém viva
sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Ilhabela
Birdwatching
Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso, não é
de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaio-moleiro,
eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a observação de
aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras
Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras do país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia do ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira

tem 30 metros de altura e forma uma piscina natural perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída no período da produção açucareira do litoral, em meados do
século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho, sendo
inclusive tombada pelo Condephaat. A Engenho d’Água é considerada um marco histórico
de Ilhabela e conta, além de mais de 43,5 mil m² de área, com uma casa sede, feita de
alvenaria de pedra e cal e de pau-a-pique e a casa maior, que segue a tradição das ilhas
atlânticas, em um sobrado avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal
Fazenda Engenho D’Água.
“Além das praias, nosso carro chefe como destino de sol e praia, temos inúmeras opções
de cachoeiras, trilhas e passeios culturais, incluindo a Fazenda Engenho D´Água, aberta
para visitação nesta quarta-feira (22). Pedimos que os turistas venham de forma
responsável e consciente, tanto em relação aos protocolos contra a Covid-19, como em
relação à preservação da natureza”, acrescenta Ricardo Cretella, presidente do COMTUR
da cidade.
São Sebastião
Passeio de caiaque
O roteiro de caiaque pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível. O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta
com diversas praias de areia para paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e
contemplação da rica vegetação de Mata Atlântica.
Aula de surfe
Terra do tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, São Sebastião é também o paraíso
para os amantes do esporte e para quem deseja se iniciar nessa modalidade, mesmo que
por hobby. Na Praia de Juquehy, por exemplo, há opção de aulas individuais com
instrutores capacitados, treinados e coordenados por Liza Monteleone, vice-campeã de
surfe feminino profissional de 1997, com Certificado Internacional de Instrutora de surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha oferecem a oportunidade de fazer roteiros por São Sebastião e
alguns destinos nos arredores, incluindo As Ilhas, Ilha das Couves, Ilha dos Gatos e Montão
de Trigo. Os percursos duram de duas a sete horas, dependendo de quantos pontos são
inclusos, e contam com diversas paradas para mergulho de snorkelling.
“Há vários motivos para visitar São Sebastião nesse período, primeiro porque já temos selo
de certificação de local seguro para visitação, tivemos um ótimo controle e todos
trabalharam muito seguros, mantendo todos os protocolos. Também temos o encontro do
verde da mata com o azul do mar e uma qualidade ambiental ótima”, comenta Lisa
Monteleone, da Green Way Brasil.
Caraguatatuba

Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de
Caraguatatuba. Principalmente a que leva até a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto
para banho, quanto para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E também a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação natural e
conta com cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro.
City tour 4x4 pelas praias ou mirantes
Outra boa opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4x4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som. Além de oferecer bela vista da região
– incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela – o local foi projetado para
funcionar como um point cultural, recebendo eventos musicais.
Para Raquel Guimarães, da Na Onda da Trilha Ecoturismo, as expectativas para primavera
são as melhores possíveis. "Tem crescido bastante a procura e orçamentos por passeios
tanto náuticos quanto de trilha. Já deu pra notar um leve crescimento e acredito que daqui
pra frente a procura seja ainda maior, pois começa a esquentar e o turista já começa a
fazer suas reservas”, afirma.
Ubatuba
Conjunto Geográfico do Prumirim
Integrando praia e ilha de mesmo nome, assim como a cachoeira que fica na Rodovia RioSantos, a cerca de 18 quilômetros ao norte do centro de Ubatuba, o conjunto geográfico do
Prumirim é considerado um dos cenários mais bonitos da cidade. Além disso, ali fica
também a Aldeia Indígena Boa Vista, que conta com diversos atrativos de turismo de base
comunitária, como sua cultura, artesanato e expressões artísticas musicais.
Trilha das 7 Praias
Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da cidade.
Com 10 quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza,
passando pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e
do Cedro do Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora as
típicas paisagens paradisíacas de Mata Atlântica dessa região.
Parque Estadual Ilha Anchieta

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da
área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande
oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente
propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro
por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis.
A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2
mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores
rebeliões nos anos 1950.
“Minha expectativa é a união de todo o trade - hospedagem, agências de turismo (guias),
comércios locais e náutico – para a valorização do turismo e a multiplicação de todos estes
setores que farão do litoral Norte um roteiro incrível para todas as épocas do ano”, finaliza
Eliete Feliz, Guia e Agente de Turismo de Ubatuba.
Para descobrir essas e outras experiências no Litoral Norte de São Paulo, visite:
https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
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Cinco passeios para aproveitar a chegada da Primavera no Litoral
Norte

Abaixo destacamos uma lista de cinco passeios pela região que incluem trilha, observação
de aves e City tour em um veículo 4x4
Desde o dia 22 estamos oficialmente na primavera. Com as temperaturas mais altas e
maior mobilidade depois de quase dois anos de pandemia, a estação acena com a
possibilidade de sair mais de casa, principalmente para lugares junto da natureza.
E se quem pretende sair de casa gosta do que o litoral oferece ao seu visitante, deve
colocar no radar as cidades do litoral norte de São Paulo, região que tem muito mais que
praias e que pode ser explorada com segurança, distanciamento social e que conta com
toda estrutura hoteleira para proporcionar aventura, mas também conforto ao visitante.
Abaixo destacamos uma lista de cinco passeios pela região que incluem trilha, observação
de
aves
e
City
tour
em
um
veículo
4x4.
Confira:
Bertioga

-

Trilha

dÁgua

Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha dÁgua permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Caraguatatuba

-

City

tour

4x4

pelas

praias

ou

mirantes

Uma ótima opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4x4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som. Além de oferecer bela vista da região
incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela o local foi projetado para
funcionar
como
um
point
cultural,
recebendo
eventos
musicais.

Ilhabela

-

Birdwatching

Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso, não é
de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaio-moleiro,
eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a observação de
aves
como
o
Tiê-sangue
e
o
Tangará.
São

Sebastião

-

Passeio

de

caiaque

O roteiro de caiaque pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível. O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta
com diversas praias de areia para paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e
contemplação
da
rica
vegetação
de
Mata
Atlântica.
Ubatuba

-

Trilha

das

7

Praias

Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados. Com 10
quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza, passando
pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e do Cedro do
Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora as
típicas
paisagens
paradisíacas
de
Mata
Atlântica
dessa
região.
Onde

Ficar

Em Ilhabela, uma boa opção é a Pousada Casa de Pedra. A hospedagem está localizada a
apenas 500 m da balsa de Ilhabela e a 5 km do centro histórico da ilha. As acomodações
são em suítes de 23 metros quadrados e o café da manhã está incluso na tarifa. Além
disso, a pousada recebe o seu pet mediante custo à parte.
Se você planeja visitar São Sebastião, então a dica é se hospedar na Vila Atlântica Inn. A
pousada fica a 120 metros da Praia de Camburi. As acomodações vão de apartamentos de
18 a 26 metros quadrados e o café da manhã está incluso na diária. A pousada conta com
piscina climatizada, sauna a vapor, serviço de praia com cadeiras e guarda-sóis, sala e
piscina infantil.
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15 atrativos para aproveitar o Litoral Norte de São Paulo nesta
primavera
A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza.

A primavera começou nesta quarta-feira (22) e com ela, chega a expectativa de
temperaturas mais altas que possibilitam roteiros não só de praia e sol, como também de
ecoturismo e natureza.
E, para esse período, o Circuito Litoral Norte de São Paulo, composto pelas cidades de
Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, é destino certo para uma
viagem segura e recheada de atrativos.
Afinal, essa é a estação ideal para aproveitar o melhor da região com temperaturas
agradáveis e sem o pico do alto verão, o que garante um bom custo-benefício em serviços
de hospedagem, alimentação e lazer.
Vale lembrar que o Litoral Norte de São Paulo é a primeira região turística do Estado com o
reconhecimento do selo Safe Travels. A chancela do WTTC concedida via Setur/SP
reconhece os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid19.
Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “as cidades do Litoral Norte,
com seus diversos atrativos, são destinos incríveis para se visitar nas quatro estações. Na
primavera, com temperaturas mais altas e a reabertura segura das atividades, a
expectativa é de um aumento significativo do fluxo de turistas na região. Aumento esse
que já vem sendo observado, nos últimos finais de semana e feriado prolongado da
Independência, aquecendo o trade turístico. Após quase um ano e meio de quarentena e
restrições, as pessoas estão sedentas por viajar e desfrutar novamente das experiências
turísticas. Nesse cenário, as viagens de curta distância são uma tendência, o que favorece
os municípios do Litoral Norte, devido à proximidade com a capital, importante mercado
emissor de turismo doméstico. Assim, a expectativa para essa estação é o que ela própria
simboliza: florescimento e renovação. O começo de um novo tempo para o turismo e a
economia regional”.

Para ajudar os visitantes que estão planejando cair na estrada nessa temporada, o Circuito
Litoral Norte preparou uma lista com 15 atrativos distribuídos nas cinco cidades que
combinam sol, mar, Mata Atlântica e diversos outros diferenciais da região. Descubra:
Bertioga
Trilha d’Água
Localizada no bairro Mangue Seco, a Trilha d’Água permite conhecer o processo de
mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada, passando pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta e ombrófila densa e ainda possui atrativos culturais, como a
passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de ferro do Rio Guaxanduva.
Passeio de barco individual
Diferente dos já tradicionais passeios de lancha ou escuna que partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva desse tipo de roteiro
em Bertioga. As embarcações têm capacidade para até 25 pessoas – que podem ser da
mesma família ou grupo de amigos – e saem com destino ao canto da praia do Indaiá ou
do Camburizinho.
Esse tipo de passeio também é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em
alto mar ou para o Montão de Trigo.
“Com a volta do turismo pós-pandemia, estamos com expectativa grande para a região.
Tanto que estamos preparando e ampliando embarcações para atender essa demanda
pelas praias e atrações turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis.
Aldeia indígena
Já na divisa de Bertioga com São Sebastião, na Praia de Boracéia, estão as Terras
Indígenas do Rio Silveira, onde vivem cerca de 500 índios guaranis. A aldeia mantém viva
sua cultura, com danças, músicas, culinária e artesanato típico.
Caraguatatuba
Trilhas
As trilhas são uma boa pedida para explorar toda a natureza preservada de
Caraguatatuba. Principalmente a que leva até a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto
para banho, quanto para ensaios fotográficos.
Passeios Náuticos
Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes
da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com
uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que
pode chegar a até 160 toneladas por ano.
E também a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², que é coberta por vegetação natural e
conta com cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro.
City tour 4×4 pelas praias ou mirantes

Outra boa opção para conhecer as praias da cidade, como Cocanha, Mococa e Martim de
Sá, é um passeio de 4×4. Além disso, há opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla, que reúne três
mirantes: o do Mangue, do Costão e o do Pôr do Som. Além de oferecer bela vista da região
– incluindo as cidades vizinhas de São Sebastião e Ilhabela – o local foi projetado para
funcionar como um point cultural, recebendo eventos musicais.
Para Raquel Guimarães, da Na Onda da Trilha Ecoturismo, as expectativas para primavera
são as melhores possíveis. “Tem crescido bastante a procura e orçamentos por passeios
tanto náuticos quanto de trilha. Já deu pra notar um leve crescimento e acredito que daqui
pra frente a procura seja ainda maior, pois começa a esquentar e o turista já começa a
fazer suas reservas”, afirma.
Ilhabela
Birdwatching
Ilhabela tem as dez maiores montanhas insulares do Brasil, com picos que chegam a 1300
metros de altura, além de área de mangue e 130 km de faixa costeira. Essas
características de relevo proporcionam um ambiente ótimo para as aves, e, por isso, não é
de se espantar que a ilha reúna mais de 350 espécies, entre elas, o Papagaio-moleiro,
eleito a ave símbolo da cidade. Há passeios guiados especialmente para a observação de
aves como o Tiê-sangue e o Tangará.
Cachoeiras
Graças à sua biodiversidade preservada, Ilhabela é considerada a ilha com o maior número
de cachoeiras do país. São cerca de 40 catalogadas, mas há quem diga que existe uma
queda d’água para cada dia do ano na cidade.
E, entre os destaques estão a da Friagem, queda com 25 metros de altura que conta com
ducha natural, e a dos Três Tombos, que é formada por três quedas, sendo que a primeira
tem 30 metros de altura e forma uma piscina natural perfeita para banho, inclusive para
famílias com crianças.
Fazenda Engenho D’Água
A fazenda foi construída no período da produção açucareira do litoral, em meados do
século 18 e apresenta, na mesma edificação, usos de residência e de trabalho, sendo
inclusive tombada pelo Condephaat. A Engenho d’Água é considerada um marco histórico
de Ilhabela e conta, além de mais de 43,5 mil m² de área, com uma casa sede, feita de
alvenaria de pedra e cal e de pau-a-pique e a casa maior, que segue a tradição das ilhas
atlânticas, em um sobrado avarandado. Hoje o lugar funciona como Parque Municipal
Fazenda Engenho D’Água.
“Além das praias, nosso carro chefe como destino de sol e praia, temos inúmeras opções
de cachoeiras, trilhas e passeios culturais, incluindo a Fazenda Engenho D´Água, aberta
para visitação nesta quarta-feira (22). Pedimos que os turistas venham de forma
responsável e consciente, tanto em relação aos protocolos contra a Covid-19, como em
relação à preservação da natureza”, acrescenta Ricardo Cretella, presidente do COMTUR
da cidade.

São Sebastião
Passeio de caiaque
O roteiro de caiaque pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São
Sebastião, com sua rica mata ciliar, seu curso sinuoso e sua característica água escura
que tornam esta atividade inesquecível. O percurso passa pelos rios Una e Cubatão e conta
com diversas praias de areia para paradas para banho, mergulhos, natação, descanso e
contemplação da rica vegetação de Mata Atlântica.
Aula de surfe
Terra do tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, São Sebastião é também o paraíso
para os amantes do esporte e para quem deseja se iniciar nessa modalidade, mesmo que
por hobby. Na Praia de Juquehy, por exemplo, há opção de aulas individuais com
instrutores capacitados, treinados e coordenados por Liza Monteleone, vice-campeã de
surfe feminino profissional de 1997, com Certificado Internacional de Instrutora de surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha oferecem a oportunidade de fazer roteiros por São Sebastião e
alguns destinos nos arredores, incluindo As Ilhas, Ilha das Couves, Ilha dos Gatos e Montão
de Trigo. Os percursos duram de duas a sete horas, dependendo de quantos pontos são
inclusos, e contam com diversas paradas para mergulho de snorkelling.
“Há vários motivos para visitar São Sebastião nesse período, primeiro porque já temos selo
de certificação de local seguro para visitação, tivemos um ótimo controle e todos
trabalharam muito seguros, mantendo todos os protocolos. Também temos o encontro do
verde da mata com o azul do mar e uma qualidade ambiental ótima”, comenta Lisa
Monteleone, da Green Way Brasil.
Ubatuba
Conjunto Geográfico do Prumirim
Integrando praia e ilha de mesmo nome, assim como a cachoeira que fica na Rodovia RioSantos, a cerca de 18 quilômetros ao norte do centro de Ubatuba, o conjunto geográfico do
Prumirim é considerado um dos cenários mais bonitos da cidade. Além disso, ali fica
também a Aldeia Indígena Boa Vista, que conta com diversos atrativos de turismo de base
comunitária, como sua cultura, artesanato e expressões artísticas musicais.
Trilha das 7 Praias
Na parte sul da cidade, a trilha das 7 praias é um dos roteiros mais procurados da cidade.
Com 10 quilômetros de percurso, o passeio liga a Praia da Lagoinha até a da Fortaleza,
passando pelas faixas de areia do Oeste, Peres, Bonete, Grande do Bonete, do Deserto e
do Cedro do Sul.
Com duração de cerca de 6 horas, a trilha tem nível de dificuldade médio e explora as
típicas paisagens paradisíacas de Mata Atlântica dessa região.
Parque Estadual Ilha Anchieta

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da
área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande
oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente
propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro
por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis.
A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2
mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores
rebeliões nos anos 1950.
“Minha expectativa é a união de todo o trade – hospedagem, agências de turismo (guias),
comércios locais e náutico – para a valorização do turismo e a multiplicação de todos estes
setores que farão do litoral Norte um roteiro incrível para todas as épocas do ano”, finaliza
Eliete Feliz, Guia e Agente de Turismo de Ubatuba.
Para descobrir essas e outras experiências no Litoral Norte de São Paulo,
visite: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
Para
conhecer
os
principais
fornecedores
acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral

do
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Norte

‘Vem Pra Caraguá’ é o novo tema da campanha de retomada turística

É a hora da retomada turística de
Caraguatatuba. No início da semana,
o profeito da cidade, Aguilar Junior,
durante a cerimônia de encerramento
da 16ª edição do Caraguá a Gosto, apresentou o plano de retomada econômica
segura do município.
Durante a premiação, foi apresentado
o vídeo com a nova campanha da retomada turística da cidade, com o tema
‘Vem Pra Caraguá’. “Estamos preparados para recomeçar, preparados para ser
suporte nessa retomada, preparados para
colocar nossa cidade como a que venceu
a pandemia e foi exemplo de retomada

econômica”, disse Aguilar Junior.
“Enfim, já podemos falar ‘estamos
aqui, de braços abertos, com tudo pronto
para te receber’. Preparados para falar
‘Vem pra Caraguá’”, complementa. O
vídeo pode ser acessado nas redes sociais
oficiais da Prefeitura de Caraguatatuba
e na mídia local.
De acordo com o prefeito, a administração municipal se prepara para
organizar e receber diversos eventos,
com o intuito de esquentar a economia
de forma segura e seguindo os protocolos
e diretrizes contra a Covid-19.
“Nos últimos dois meses, já apresen-

tamos alguns eventos que ajudaram a
fomentar o comércio local. Além do
Caraguá a Gosto, tivemos o Cocanha
Open de Beach Tennis e nesse último
final de semana o Arena Cross, que foi
um sucesso”, relembra.
“Agora faremos mais, com o MMA,
Caraguá Beer Festival, o Aviva Caragua, alguns outros eventos que ainda
serão decididos e, com muito otimismo, faremos mais uma edição do Empreenda Caraguá. Todos esses eventos
serão organizados com rígidos protocolos de segurança”, explica.
O prefeito de Caraguatatuba des-

tacou também parcerias importantes
para a retomada econômica do turismo
e da economia. Segundo ele, Senai,
Sesi e Sebrae ajudaram a capacitar os
moradores de Caraguatatuba durante
a pandemia, preparando a população
para entrar no mercado de trabalho.
Aguilar Junior ainda destacou mais
uma edição do Mutirão de Empregos
de Caraguatatuba.
“Nos próximos dias faremos o Mutirão de Empregos de Caraguatatuba.
Uma grande oportunidade para o
empreendedor contratar pessoas capacitadas de nossa cidade”, explica.

16ª edição do Caraguá A Gosto é encerrada com premiações e homenagem

Uma noite marcada por expectativa,
comemoração e homenagem por parte
dos comerciantes que participaram do
Caraguá A Gosto 2021. Os campeões da
16ª edição foram premiados com troféus
pelo desempenho, neste que foi considerado o maior de todos e reconhecido
como o maior evento gastronômico da
região. Mas houve também homenagem
àquele que em 2005 teve a iniciativa de
criar um evento que tinha por objetivo
fomentar o turismo, em um mês considerado de baixíssimo movimento. Ricardo
Ribeiro, então secretário de Turismo do
ex-prefeito José Pereira de Aguilar, falou
sobre o desafio de reunir 20 participantes
na primeira edição e o orgulho de ver 69
comerciantes nesta 16ª edição.
Coube a ele dar o nome ao troféu
entregue aos comerciantes que mais
venderam seus pratos entre os dias 1º
de agosto e 12 de setembro, que se empenharam em divulgar nas redes socais,
além do trabalho feito pela Prefeitura de
Caraguatatuba para manter a tradição
e garantir que agosto fosse um mês dos
mais esperados por turistas e moradores.

VENCEDORES DE CADA CATEGORIA E SEUS PRATOS
Café
1º - Armazém Prosa e Poesia Café – Café
Ubaldo Gonçalves
2º - Chocolateria Brasileira – Frapê
Colonial
3º - Café D´Ary – Chocochu
Sobremesas frias
1º - Açaí Mix JCR – Taça Orion´s Açaí
2º - Sorveteria Malalu - Açaípuaçu
3º - Santo Suco – Amarena Tropical
Confeitaria
1º - Café Caraguá Praia Shopping – Torta
Banoffe
2º - Bistrô Zen – Grão Bistrô
3º - Café D´Ary - Torta Cookie
Sabor e Praia
1º - Kiskonofre – Kis´Equência de Camarão
2º - Terrazza Lounge Bar - Pajuçara
3º - Kiosk 46 Ferragut – Dadinho de
Tapioca com Frutos do Mar
Comida de Boteco
1º - O Quintal Espaço Família - Chicken
Katsu
2º - Acabana Pizza Bar – Costela Bovina
Gourmet
3º - Garage Bar Steakhouse – Provoleta
com Cimichurri

TROFÉU RICARDO RIBEIRO CAMPEÕES DE VENDAS

Pizza
1º - Japa Pizza Delivery – Pizza Kampai
2º - Pizzaria do Neno – A Torre
3º - Officina das Pizzas 2 – Treviso

Café
Armazém Prosa e Poesia Café – Café
Ubaldo Gonçalves

Lanches Artesanais
1º - Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria –
Sanduba da Dona Hermínia
2º - Rei Burges – Duplo da Corte
3º - Espeticho Hamburgueria e Choperia
– O Defumado

Confeitaria
Café Caraguá Praia Shopping – Torta
Banoffe

Culinária Internacional
1º - Alegro Sushi Pizza Bar – Ceviche
Samirai
2º - Kintal do Marquinhos – Stinco à
Palmieri
3º - Caiçaras II – Carpaccio Especial
Salmão Suke
Frutos do Mar
1º - Gamboa – Badejo À Martim
2º - Ostra e Ouriço - Camarão com Arroz
de Coco Oriental
3º - Balaio Caiçara – Abóbora Caiçara
Carnes e Aves
1º - Acabana Pizza Bar - ACabana Prime
2º - Alegro Sushi Pizza Bar – New York
Filé
3º - Mar & Terra Restaurante – Sequência
Sabores da Terra

Sobremesas frias
Açaí Mix JCR – Taça Orion´s Açaí

Sabor e Praia
Kiskonofre – Kis´Equência de Camarão
Comida de Boteco
O Quintal Espaço Família - Chicken
Katsu
Pizza
Japa Pizza Delivery – Pizza Kampai
Lanches Artesanais
Rei Burgers
Culinária Internacional
Alegro Sushi Pizza Bar – Ceviche
Samirai
Frutos do Mar
Mar & Terra Restaurante – Sequência
Sabores do Mar
Carnes e Aves
Mar & Terra Restaurante – Sequência
Sabores da Terra

O Jornal do Litoral Norte

3

1ª Etapa do Arena Cross esquenta
economia de Caraguatatuba e arrecada
duas toneladas de alimentos
A temporada 2021 do Arena Cross começou de
forma eletrizante em Caraguatatuba, no último sábado (25). Com competidores do Brasil e de outros
países, o evento foi o início da retomada econômica
do município. Apenas da organização, a competição
trouxe mais de mil pessoas que ficaram hospedadas,
consumindo produtos e serviços da cidade.
Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior,
a 1ª etapa do Arena Cross foi mais do que um sucesso
e marca a retomada econômica do município.
“É o primeiro grande evento da nossa retomada.
Já se tornou tradição porque a população espera
esse evento aqui. É o início de outros que vamos
receber nos próximos meses, com objetivo de atrair
pessoas, movimentar a nossa economia, sempre com
segurança e respeitando as regras sanitárias”, declara.
De acordo com a organização do evento, os
ingressos trocados por 2kg de arroz ou feijão, arrecadaram um total de duas toneladas de alimentos,
que foram doados ao Fundo Social de Solidariedade
de Caraguatatuba.
A organização do Arena Cross seguiu rígidos protocolos de segurança. Além de disponibilizar apenas
50% do total dos ingressos, o público presente contou
com aferição da temperatura na entrada, postos de
higienização e distanciamento nas arquibancadas.
Para Pedro Henrique, morador do bairro Porto
Novo, região Sul de Caraguá, 26 anos, voltar estar
em uma plateia de um evento após mais de um ano
é uma grande emoção.
“O evento e a organização estão de parabéns.
Ao entrar na Arena, aferiram nossa temperatura
e higienizamos as nossas mãos. Estar novamente
acompanhando um evento assim, depois de algum
tempo, é uma grande felicidade. Estão todos de parabéns”, explica.
A competição
Com duas corridas, a categoria Pró teve o venezuelano Anthony Rodriguez (KTM) como vencedor na
geral e líder do campeonato com 37 pontos. Ele faturou a segunda prova e o brasileiro Hector Assunção
(Honda), a primeira. Ambos iniciaram a noite com
a disputa do Duelo 1x1, no qual logo no início os
dois se chocaram e foram ao chão. Rodriguez levou
a melhor e ganhou dois pontos na classificação do
campeonato. Hector garantiu um ponto.
Na primeira bateria da Pró, o português Paulo
Alberto (Yamaha) saiu na frente, seguido de Rodriguez. Ambos sofreram uma queda e o equatoriano
Jetro Salazar (Honda) assumiu a liderança. Mas foi
por pouco tempo, com Assunção ultrapassando o
companheiro de time.
“Estou contente com a minha pilotagem e foi
uma corrida muito boa. É apenas o começo, vou

4

EXPRESSÃO CAIÇARA

seguir treinando para vencer as próximas”, ressalta
o campeão do Arena Cross em 2019.
Já na segunda corrida da Pró, o também piloto
da Venezuela Humberto Martin (Husqvarna) travou
um duelo com Rodriguez, que cruzou a linha de
chegada na frente.
“Gostei muito dessa prova. Cresci com o Machito e evoluímos juntos. Tive problemas na primeira
corrida quando eu caí, mas consegui voltar e fazer
uma boa bateria final”, diz Rodriguez.
Outra corrida que começou intensa foi a AX2.
Gabriel Andrigo (KTM) largou na frente, mas foi
pressionado e ultrapassado por Pepê Bueno (Yamaha), que venceu a prova e subiu no lugar mais
alto do pódio na categoria.
“O Arena Cross é uma prova que você não pode
cometer erros. Mantive a calma, tenho treinado bastante e voltar a vencer é bom demais. Cresci dentro
desse campeonato, onde corro desde 2005. Estou
muito feliz com essa vitória”, evidencia Bueno.
Pela 65cc, para crianças de sete a 12 anos, o destaque ficou com Kevyn de Pinho (KTM), brasileiro
que mora nos Estados Unidos, que saiu na frente e
se manteve na ponta até cruzar a linha de chegada.
“Fiz uma largada boa com o meu irmão [Kayki].
A pista é bem diferente onde a gente anda lá fora
no Motocross e Supercross”, conta o vencedor. A
segunda e terceira colocações ficaram com Gustavo
Torres e Gabriel Cirino, respectivamente, seguidos
de Matheus de Oliveira e Kaiky de Pinho.
A corrida da categoria 50cc, para pilotos de cinco
a nove anos, abriu a temporada do Arena Cross 2021
cheia de emoções. Alicia Sagai, a única menina da
competição, andou na ponta durante a metade da
prova e mostrou muita habilidade. Ela foi ultrapassada por Heitor Matos, que venceu a prova.
“Quero agradecer meu professor Machito, meu
pai e todo mundo que me apoio”, diz Matos. A
segunda colocação ficou com Lucas Valar, seguido
de Guilherme Buozi. Jonnas Azzi e Bruno Celico
completaram o pódio na quarta e quinta posições,
respectivamente.
Alicia Sagai sofreu uma queda e terminou em
décimo lugar. “Cansei um pouco durante a corrida.
Agora é treinar mais para conseguir vencer no Arena
Cross”, declara Alice.
Foto: Luis Gava/PMC

90% das pessoas que recebem ligações
do Call Center estão com o esquema
ir direto ao posto de vacinação mais próximo na
vacinal completo basta
data marcada a lápis no cartão de vacinação recebido

A equipe do Call Center da Secretaria de Saúde
iniciou, no dia 1º de setembro, as ligações para pacientes que, de acordo com o VaciVida do governo
estadual, estão com a segunda dose da vacina Covid-19 atrasada.
Segundo a pasta, 90% das pessoas que recebem a
ligação de um dos profissionais do Call Center estão
com o esquema vacinal completo, ou seja, receberam a
segunda dose da vacina.
Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, apenas
0,33% ainda não tomaram a segunda dose. Outras 9,9%
não sabiam a data e nem o número do lote da vacina
recebida no momento em que atenderam a ligação.
É importante ressaltar que a intenção do serviço
também é organizar e atualizar o VaciVida. Desde
o início da campanha, o sistema apresenta diversas
inconsistências. Com isso, a Secretaria de Saúde irá
obter o real número de faltosos da segunda dose.
Como receber a segunda dose?
Para as pessoas que precisam tomar a segunda dose

na primeira dose.
Caso o cartão não tenha a data da segunda dose, é
só calcular conforme a data da primeira dose: ‘CoronaVac’ são 21 dias e ‘Astrazeneca’ 84 dias e ‘Pfizer’
oito semanas, de acordo com o adiantamento, para
a segunda dose.
A Secretaria de Saúde ressalta que é muito importante não perder a segunda dose, principalmente
agora com a aplicação da terceira, ou dose de reforço.

Caraguatatuba inicia, a partir desta sexta-feira (1º
de outubro), as ações da campanha ‘Outubro Rosa’
para intensificar o diagnóstico do câncer de mama e
de colo do útero. Elas serão voltadas, especificamente,
para realização dos exames preventivos papanicolau
e a mamografia.
Para a realização dos exames, a Secretaria de
Saúde decidiu abrir aos sábados (2, 16 e 22 de outubro) o seu principal dispositivo de assistência à
saúde da mulher, o Centro de Referência da Mulher
(Pró-Mulher).
A pasta reforça que a mamografia é indicada
para mulheres com mais de 40 anos e deve ser
realizada pelo menos uma vez ao ano. Mulheres
a partir dos 60 anos devem fazer o exame a cada
dois anos.
A mamografia não é indicada para mulheres com
menos de 40 anos. O exame não consegue mostrar
com nitidez toda a mama, por ela ser muito densa.
O tecido mamário começa a mudar só a partir dos
40 anos. O que facilita a compreensão do exame e
o diagnóstico de possíveis nódulos.
Tanto a mamografia quanto o papanicolau
começaram a ser pré-agendados pelas Equipes de
Saúde da Família (ESF) das Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) na semana passada.
Segundo a Secretaria de Saúde, as unidades de
saúde, com exceção da UBS Tabatinga, também
irão fazer a coleta de papanicolau. Cada unidade

terá um horário e dia específico, por isso, é importante
se informar na unidade de referência.
Câncer de mama
O câncer de mama é uma doença causada pela
multiplicação desordenada de células da mama. Esse
processo gera células anormais que se multiplicam,
formando um tumor.
Há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a
doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros
crescem mais lentamente. Esses comportamentos
distintos se devem a características próprias de
cada tumor.
O câncer de mama é o tipo da doença mais
comum entre as mulheres no mundo e no Brasil,
depois do de pele não melanoma, correspondendo
a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No
Brasil, esse percentual é de 29%.
Câncer de colo do útero
Esse tipo de câncer, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção por alguns
tipos de papilomavíurs humano (HPV). A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não
causa doença na maioria das vezes.
Entretanto, em alguns casos ocorrem alterações
celulares que podem evoluir para o câncer. Essas
alterações são descobertas facilmente no exame
preventivo (conhecido também como Papanicolaou
ou Papanicolau).

Foto: Luis Gava/PMC

No mês do Outubro Rosa, Caraguatatuba
intensifica exames para diagnóstico do
câncer de mama e de colo do útero
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O acusado, após ouvir o sinal de parada, fugiu
correndo por entre vielas do bairro, porém foi preso
e com ele apreendido uma sacola contendo, 27 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 10 porções de
maconha, um celular e R$ 60,00 em dinheiro. O
indivíduo foi preso e levado para a delegacia onde
ficou à disposição.

Polícia prende jovem
vendendo drogas
A Polícia Militar prendeu na última semana um
jovem no bairro Tarumã, em Caraguatatuba, por
tráfico de entorpecentes. O acusado realizava a venda
da droga pelo WhatsApp e aceitava o pagamento
em PIX.
De acordo com a PM, durante patrulhamento
pelo bairro os policias avistaram o indivíduo e após
uma revista foi descoberto uma pequena porção de
maconha que estava no seu bolso.
O homem ainda contou para os policiais que havia
mais dessa substância em sua residência e que estava
comercializando via whatsapp/pix. Os policiais foram até sua residência onde confirmaram o fato, no
celular do abordado chegavam diversas mensagens
de pessoas interessadas em comprar o ilícito.
O jovem foi preso é conduzido para delegacia onde
foi elaborado o boletim de ocorrência de tráfico de
entorpecentes, ficando à disposição.

Atividade Delegada
apreende drogas, no
bairro Casa Branca
Um homem de 23 anos foi preso na terça-feira

Drogas são
apreendidas pela Dise
no Olaria
Foi preso na manhã de sexta-feira (24/09), no
bairro Olaria, em Caraguatatuba, um indivíduo por
tráfico de drogas. A prisão foi feita por equipes da
Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de
São Sebastião (DISE) com apoio do 1° DP do Porto
Novo de Caraguatatuba.
O homem já estava sendo investigado após ele ter
deixado o sistema prisional no final de novembro
de 2019 como sendo um dos gerentes do tráfico no
bairro. Em sua residência os policiais localizaram,
20 pinos de cocaína, 23 papelotes de cocaína a vácuo, 01 porção de 46 gr de maconha, 02 balanças de
precisão, 02 rádios comunicadores, vasta anotação
de contabilidade do tráfico, 01 celular, um vaso com
maconha plantada e R$ 420,00 em dinheiro.
Ele foi preso e confessou que estava de volta ao
tráfico no bairro há alguns meses. O indivíduo foi
levado para a delegacia onde ficou preso à disposição
da justiça.

Homem esfaqueia três
pessoas da família em
Caraguatatuba
Um homem foi preso após esfaquear três pessoas
da mesma família, por volta 20h17, de quinta-feira
(23/09), no bairro do Tinga, em Caraguatatuba,
sendo uma das vítimas a própria mãe.
De acordo com informações, a ocorrência foi
registrada na casa da família na Rua Benedito Reis,
após uma discussão o próprio filho alterado fazendo
uso de uma faca feriu três pessoas, sendo uma das
vítimas a mãe que foi atingida por duas facadas no
braço.
Outras duas pessoas da família foram atingidas na
cabeça, mão e costas. Após a tentativa de homicídio,
o homem tentou fugir subindo no telhado e com a
chegada da Polícia Militar acabou caindo. Ele foi
socorrido por uma equipe do Samu e teve fratura na
clavícula, ombro e úmero esquerdo.
As vítimas foram atendidas na UPA central, sendo
medicadas e liberadas. A ocorrência foi registrada
na delegacia como sendo tentativa de homicídio. O
vulgo ‘galo’ foi preso logo depois que teve alta do
hospital.

Garoupa e Mexilhão
Perna-Perna são
apreendidos em
Ubatuba
Uma equipe da Polícia Militar Ambiental durante
‘Operação Floresta Amiga II’ autuou dois comerciantes na quarta-feira (22/09), na praia do Sapê e
Perequê-Mirim, em Ubatuba
De acordo com a PM, um comércio de pescados
no bairro Perequê Mirim, foi flagrado com dois
exemplares de Garoupa, espécie ameaçada de extinção. O proprietário foi autuado pelo crime ambiental
em R$ 3.440,00.
Já na Praia do Sapê, outro comércio foi flagrado
com três quilos de mexilhão perna-perna, espécie
em seu defeso. O proprietário foi autuado em R$
4.240,00 por falta de comprovante de origem e falta
de declaração de estoque.
Ambos os pescados foram apreendidos e doados
a instituições beneficente da região.

(21/09), por tráfico de drogas, no bairro Casa Branca
em Caraguatatuba, por uma equipe da Atividade
Delegada da Polícia Militar.
Conforme informou a polícia, durante patrulhamento no bairro afim coibir furtos, roubos e o tráfico
de drogas, a equipe avistou o acusado na Rua, Antônio Henrique de Mesquita.
O Jornal do Litoral Norte
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Fundacc e Prefeitura de Caraguatatuba celebram Setembro
Azul com evento inclusivo no Teatro Mario Covas

O mês de setembro é marcado por
muitas cores e lutas, entre elas, está o
azul, que representa o orgulho das pessoas com deficiência auditiva e surdos de
sua luta e história. Na última quinta-feira (23/09/21), a Fundacc, em parceria
com a Prefeitura de Caraguatatuba,
transbordou este azul de muita festa
e celebração no Sensitive Experience.
O evento foi idealizado pela jornalista e intérprete de Libras da Fundacc,
Talita Fernanda, e a data foi escolhida
pela proximidade com o Dia Nacional
dos Surdos, comemorado em 26 de
setembro.
Música, interpretação em Libras e
muita vibração. Estes são os atrativos
que completaram o maior evento inclusivo voltado a surdos de todo o Litoral
Norte de São Paulo. O Sensitive Experience, com o objetivo de proporcionar
uma experiência sensitiva aos surdos e
pessoas com deficiência auditiva, trouxe
a todos os presentes a verdadeira sensação de uma balada eletrônica.
Entre as marcantes sensações desta

festa para os surdos participantes, está
a foto tirada pelo grupo com os DJs. O
surdo A.M., de 16 anos, chorou ao se
ver ao lado de um DJ, após anos sem ter
nenhuma convivência social devido a
sua deficiência auditiva.
A festa foi reconhecida por grandes
grupos voltados a divulgação de música eletrônica, como o “eletrovibez”,
que com mais de 50 mil seguidores no
instagram, publicou vídeos e fotos do
Sensitive, parabenizando a Fundacc,
Prefeitura de Caraguatatuba, a intérprete Talita Fernanda e aos DJs Flerte
e Djay_V pela iniciativa.
O Dj Flerte, artista da CONCEPT101
de Ibiza e Djay_V, residente da casa
Blues On The Rocks em Ubatuba tocaram diversos hits da música eletrônica,
acompanhados de interpretação em
Libras, contando com as intérpretes
Talita Fernanda e Talita Souza.
O prefeito Aguilar Júnior, que sancionou a Lei 2.488/2019, que obriga
a presença de intérprete de Libras nos
eventos oficiais do município celebra

a realização do Sensitive Experience.
“Viver experiências, por meio dos outros sentidos, é parte do dia a dia da
comunidade surda, e o evento deste fim
de semana foi uma conquista. Eu e minha equipe estaremos sempre dispostos
a fomentar a inclusão em Caraguatatuba”, disse o prefeito Aguilar Junior.
Para a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, esta foi uma experiência única para toda equipe do Teatro
Mário Covas. “Foi maravilhoso ver a
alegria dos surdos, sentindo a música,
por meio da vibração, interpretação
em Libras e sem nenhuma barreira.
Temos muito orgulho de poder proporcionar este evento inclusivo em
homenagem ao Dia dos Surdos, e do
Setembro Azul. Agradecemos a todos
os envolvidos, voluntários e também as
nossas alunas do Curso de Libras da
Fundacc, que tiveram uma verdadeira
aula prática em contato com os surdos
neste dia”, conta.
A intérprete de Libras Talita Fernanda, criadora e produtora do Sensitive

Experience, afirma que esta foi uma
oportunidade única em todo o Litoral
Norte de aproveitarmos o Setembro
Azul para ampliarmos as chances de
socialização dos surdos.
“Fui surpreendida, mais uma vez,
com o grau de envolvimento e participação dos surdos. Eles dançaram
o tempo todo. Em 2020, em plena
Pandemia, o pastor Arthur acreditou
na importância deste evento e foi alucinante. Tivemos a presença de surdos
das quatro cidades do Litoral Norte
e eles também dançaram e curtiram
muito. Agora, só tenho a agradecer a
presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, por nos apoiar e dar suporte a mais
uma noite do Sensitive Experience, que
foi mágica”, avalia Talita Fernanda.
Setembro Azul é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira.
O mês é marcado por diversos eventos
voltados para a conscientização sobre
a acessibilidade e a comemoração das
conquistas obtidas pela comunidade
surda ao longo dos anos.

Teatro Mario Covas recebe mais de 500 expectadores no Festival
de Dança de Caraguatatuba - Títulos Promodança Capezio 2021
A Fundação Educacional e Cultural
de Caraguatatuba (FUNDACC) e a
Prefeitura Municipal, em parceria com
o Instituto Cultural Promodança apresentaram no último final de semana, 25
e 26/09/21, mais uma edição do Festival
de Dança de Caraguatatuba, Títulos
Promodança Capezio 2021.
Na mostra competitiva, com entrada
franca, a Escola de Bailados de Caraguatatuba e Balé Jovem do município
foram premiados em diversas categorias
durante o festival.
As apresentações ocorreram no sábado (25) e domingo (26), no Teatro Mario
Covas e contaram com mais de 500
expectadores distribuídos entre os dois
dias, dentro das normas de segurança da
Vigilância Sanitária.
O prefeito Aguilar Júnior parabeniza
a todos os participantes e avalia que toda
a organização realizou além do esperado. “É sempre importante incentivar e
promover a cultura e o Festival de Dança
de Caraguatatuba superou seu objetivo.
Parabéns a todos artistas e dançarinos
que fizeram um grande espetáculo no
Teatro Mario Covas”, disse o prefeito.
A presidente da FUNDACC, Silmara Mattiazzo, reflete que a retomada
das atividades culturais e artísticas no

município foram marcadas com muito
sucesso.
“Este foi o primeiro festival de dança
realizado ainda neste momento de Pandemia. Uma das metas da gestão Aguilar
Júnior foi ampliar as oficinas nos bairros
Casa Branca/Olaria, Jetuba, Tinga e
Barranco Alto. Este festival veio consagrar o trabalho destes cinco anos com a
premiação em massa de Caraguatatuba
durante o festival”, destaca Mattiazzo,
que agradece a todos os visitantes que
fomentaram o turismo neste final de
semana.
Dentre as escolas e grupos participantes estão: Escola Municipal de Bailados
de Caraguatatuba, Manifestum Cia de
Dança, também de Caraguá; Studio
Marcia Belarmino e Escola Livres para
Dançar, de Suzano; Paula Rodrigues Std
de Dança, de Mogi das Cruzes; Grupo
Atmosfera, de São Vicente; Grupo Melhor Idade em Ação, de Ilhabela; Academia Fama de Ginástica e Dança: SP,
Ballet Paula Firetti e Estúdio de Dança
Raquel Teixeira, da Capital.
O Corpo de Baile de Caraguatatuba,
sob direção de Cristina Neves, realizou
a abertura do Festival; contando com
as então atuais Primeiras Bailarinas da
Promodança Capezio pelas duas últimas

temporadas Giovanna Acacio e Kathleen Souza, e o Melhor Idade Grupo Dans
La Danse, de São Paulo, sob a direção
de Gisele Bellot, que apresentaram a
coreografia premiada no Festival Internacional Dançar a Vida Marília 2021
no encerramento das apresentações no
domingo.
Esta edição do Festival de Dança de
Caraguatatuba reuniu obras coreográficas de diversas modalidades e gêneros,
com o intuito de abrir espaço para que
estas recebessem avaliações e pudessem
ser premiadas pelo seu valor artístico,
além de ceder oportunidades e espaço
para todas as propostas coreografias.
Durante o evento, todos os protocolos sanitários, como uso obrigatório de
máscara, medição de temperatura, álcool
em gel e distanciamento social foram
adotados.
O concurso Títulos Promodança
Capezio, foi criado em 2003, com a finalidade de revelar solistas nas categorias
Junior, para bailarinos de até 17 anos, e
sênior, a partir dos 18 anos.
Confira as premiações dos grupos de
dança participantes de Caraguatatuba:
1º lugar: Amigas de Clara / Conjunto
repertório
1º lugar: Flor de Verão / Solo clássico

1º lugar: As passarinhas / Duo clássico
1º lugar: Síndrome / Solo Contemporâneo Sênior II
1º Lugar: O Último suspiro / Solo
Contemporâneo Sênior B
1º lugar: Corpos que falam / Conjunto Contemporâneo Amador II
2º Lugar: Pequeno Basílio / Solo
infantil B
2º Lugar: Flautistas / Trio clássico
Melhor grupo Contemporâneo
Júnior Pain – melhor bailarino Contemporâneo
Samantha Delfino – melhor bailarina
Contemporânea
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Veja 15 atrativos para aproveitar o Litoral
Norte de São Paulo nesta primavera
Indígenas do Rio Silveira,
onde vivem cerca de 500
índios guaranis. A aldeia
mantém viva sua cultura,
com danças, músicas, culinária e artesanato típico.

Caraguatatuba
Trilhas

Passeio de barco individual - Bertioga

Ilha do Tamanduá - Caraguatatuba

A primavera começou estações. Na primavera,
nesta quarta-feira (22) e com temperaturas mais
com ela, chega a expec- altas e a reabertura segutativa de temperaturas ra das atividades, a expecmais altas que possibi- tativa é de um aumento
litam roteiros não só de significativo do fluxo de
praia e sol, como também turistas na região. Aumende ecoturismo e nature- to esse que já vem sendo
za. E, para esse período, observado, nos últimos fio Circuito Litoral Norte nais de semana e feriado
de São Paulo, composto prolongado da Indepenpelas cidades de Bertioga, dência, aquecendo o trade
Caraguatatuba, Ilhabela, turístico. Após quase um
São Sebastião e Ubatuba, ano e meio de quarenteé destino certo para uma na e restrições, as pessoas
viagem segura e recheada estão sedentas por viajar
de atrativos. Afinal, essa é e desfrutar novamente
a estação ideal para apro- das experiências turísticas.
veitar o melhor da região Nesse cenário, as viagens
com temperaturas agra- de curta distância são uma
dáveis e sem o pico do tendência, o que favorece
alto verão, o que garante os municípios do Litoral
um bom custo-benefício Norte, devido à proximiem serviços de hospeda- dade com a capital, imgem, alimentação e lazer. portante mercado emisVale lembrar que o Lito- sor de turismo doméstico.
ral Norte de São Paulo Assim, a expectativa para
é a primeira região tu- essa estação é o que ela
rística do Estado com o própria simboliza: floreconhecimento do selo rescimento e renovação.
Safe Travels. A chance- O começo de um novo
la do WTTC concedida tempo para o turismo
via Setur/SP reconhece e a economia regional”.
os destinos que adota- Para ajudar os visitanram protocolos globais de tes que estão planejansaúde e higiene contra a do cair na estrada nessa
Covid-19. Segundo o pre- temporada, o Circuito
sidente do consórcio tu- Litoral Norte preparou
rístico, Caio Matheus: “as uma lista com 15 atraticidades do Litoral Norte, vos distribuídos nas cinco
com seus diversos atrati- cidades que combinam
vos, são destinos incríveis sol, mar, Mata Atlântica
para se visitar nas quatro e diversos outros diferen-

Passeio de Caiaque - São Sebastião

ciais da região. Descubra:

Bertioga
Trilha d’Água

Localizada no bairro
Mangue Seco, a Trilha
d’Água permite conhecer
o processo de mudança da
vegetação de Mata Atlântica preservada, passando
pelo manguezal, restinga,
mata paludosa, de encosta
e ombrófila densa e ainda
possui atrativos culturais,
como a passagem pela linha do bondinho da Usina Itatinga e a ponte de
ferro do Rio Guaxanduva. Passeio de barco individual Diferente dos já
tradicionais passeios de
lancha ou escuna que
partem com grupos de
turistas, o passeio individual oferece uma opção ainda mais exclusiva
desse tipo de roteiro em

Bertioga. As embarcações
têm capacidade para até
25 pessoas – que podem
ser da mesma família ou
grupo de amigos - e saem
com destino ao canto
da praia do Indaiá ou
do Camburizinho. Esse
tipo de passeio também
é indicado para pesca esportiva, de 12 a 24 horas, seja em alto mar ou
para o Montão de Trigo.
“Com a volta do turismo
pós-pandemia, estamos
com expectativa grande
para a região. Tanto que
estamos preparando e
ampliando embarcações
para atender essa demanda pelas praias e atrações
turísticas locais”, diz Helena Sotero, da escuna Genesis. Aldeia indígena Já
na divisa de Bertioga com
São Sebastião, na Praia de
Boracéia, estão as Terras

As trilhas são uma boa
pedida para explorar toda
a natureza preservada de
Caraguatatuba. Principalmente a que leva até
a cachoeira do Massaguaçu, ideal tanto para
banho, quanto para ensaios fotográficos. Passeios
Náuticos. Em um passeio
de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes da Cocanha, a pouco
mais de um quilômetro
da praia de mesmo nome,
e que conta com uma das
maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36
mil m² e uma produção
que pode chegar a até
160 toneladas por ano.
E também a Ilha do Tamanduá, com 1.133 m²,
que é coberta por vegetação natural e conta com
cinco praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio,
da Laje e do Sururueiro.
City tour 4x4 pelas praias
ou mirantes. Outra boa
opção para conhecer as
praias da cidade, como
Cocanha, Mococa e Martim de Sá, é um passeio
de 4x4. Além disso, há
opção de tour que visita as principais atrações
histórico-culturais da cidade, assim como o complexo Mirantes da Orla,
que reúne três mirantes:
o do Mangue, do Costão
e o do Pôr do Som. Além
de oferecer bela vista da
região – incluindo as cidades vizinhas de São
Sebastião e Ilhabela – o
local foi projetado para
funcionar como um point
cultural, recebendo eventos musicais. Para Raquel
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por Douglas Spada

Fazenda Engenho d’Água - Ilhabela

Guimarães, da Na Onda que é formada por três
da Trilha Ecoturismo, as quedas, sendo que a priexpectativas para pri- meira tem 30 metros de
mavera são as melhores altura e forma uma pispossíveis. “Tem crescido cina natural perfeita para
bastante a procura e or- banho, inclusive para façamentos por passeios mílias com crianças. Fatanto náuticos quanto zenda Engenho D’Água.
de trilha. Já deu pra no- A fazenda foi construída
tar um leve crescimento no período da produção
e acredito que daqui pra açucareira do litoral, em
frente a procura seja ain- meados do século 18 e
da maior, pois começa a apresenta, na mesma diesquentar e o turista já ficação, usos de residêncomeça a fazer suas re- cia e de trabalho, sendo
servas”, afirma.
inclusive tombada pelo
Condephaat. A Engenho
Ilhabela.
d’Água é considerada um
marco histórico de IlhabeBirdwatching.
Ilhabela tem as dez maio- la e conta, além de mais
res montanhas insulares de 43,5 mil m² de área,
do Brasil, com picos que com uma casa sede, feichegam a 1300 metros ta de alvenaria de pedra
de altura, além de área e cal e de pau-a-pique e
de mangue e 130 km de a casa maior, que segue a
faixa costeira. Essas carac- tradição das ilhas atlântiterísticas de relevo pro- cas, em um sobrado avaporcionam um ambiente randado. Hoje o lugar
ótimo para as aves, e, por funciona como Parque
isso, não é de se espantar Municipal Fazenda Enque a ilha reúna mais de genho D’Água. “Além
350 espécies, entre elas, o das praias, nosso carro
Papagaio-moleiro, eleito chefe como destino de
a ave símbolo da cidade. sol e praia, temos inúmeHá passeios guiados es- ras opções de cachoeiras,
pecialmente para a ob- trilhas e passeios cultuservação de aves como rais, incluindo a Fazenda
o Tiê-sangue e o Tangará. Engenho D´Água, aberta
Cachoeiras. Graças à sua para visitação nesta quarbiodiversidade preserva- ta-feira (22). Pedimos
da, Ilhabela é considerada que os turistas venham
a ilha com o maior nú- de forma responsável e
mero de cachoeiras do consciente, tanto em repaís. São cerca de 40 ca- lação aos protocolos contalogadas, mas há quem tra a Covid-19, como em
diga que existe uma que- relação à preservação da
da d’água para cada dia natureza”, acrescenta Rido ano na cidade. E, en- cardo Cretella, presidente
tre os destaques estão a do COMTUR da cidade.
da Friagem, queda com
São Sebastião
25 metros de altura que
conta com ducha natu- Passeio de caiaque
ral, e a dos Três Tombos,
O roteiro de caiaque

pela Barra do Una é ideal para desbravar o ecoturismo de São Sebastião,
com sua rica mata ciliar,
seu curso sinuoso e sua
característica água escura que tornam esta atividade inesquecível. O
percurso passa pelos rios
Una e Cubatão e conta
com diversas praias de
areia para paradas para
banho, mergulhos, natação, descanso e contemplação da rica vegetação de Mata Atlântica.
Aula de surfe Terra do
tricampeão mundial de
surfe, Gabriel Medina,
São Sebastião é também
o paraíso para os amantes
do esporte e para quem
deseja se iniciar nessa
modalidade, mesmo que
por hobby. Na Praia de
Juquehy, por exemplo,
há opção de aulas individuais com instrutores
capacitados, treinados
e coordenados por Liza
Monteleone, vice-campeã
de surfe feminino profissional de 1997, com
Certificado Internacional de Instrutora de surfe.
Passeio de lancha
Os passeios de lancha
oferecem a oportunidade de fazer roteiros por
São Sebastião e alguns
destinos nos arredores,
incluindo As Ilhas, Ilha
das Couves, Ilha dos Gatos e Montão de Trigo.
Os percursos duram de
duas a sete horas, dependendo de quantos pontos
são inclusos, e contam
com diversas paradas para
mergulho de snorkelling.
“Há vários motivos para

visitar São Sebastião nes- de 6 horas, a trilha tem
se período, primeiro por- nível de dificuldade méque já temos selo de cer- dio e explora as típicas
tificação de local seguro paisagens paradisíacas de
para visitação, tivemos Mata Atlântica dessa região.
um ótimo controle e to- Parque Estadual Ilha Anchieta
dos trabalharam muito Considerada uma das prinseguros, mantendo to- cipais atrações naturais da
dos os protocolos. Tam- cidade, a Ilha Anchieta faz
bém temos o encontro parte da área de proteção
do verde da mata com o ambiental do Parque Esazul do mar e uma qua- tadual da Ilha Anchieta.
lidade ambiental ótima”, Oferecendo grande oporcomenta Lisa Monteleo- tunidade de integração à
ne, da Green Way Brasil. natureza, com rica fauna e
flora e um mar transparente
Ubatuba
propício para mergulho, o
Conjunto
Geo- local é ideal para um passeio
gráfico do Prumirim de escuna ou lancha, ou um
Integrando praia e ilha roteiro por trilhas com mide mesmo nome, assim rantes e vistas imperdíveis.
como a cachoeira que fica A ilha também abriga um
na Rodovia Rio-Santos, complexo de ruínas toma cerca de 18 quilôme- badas pelo Condephaat,
tros ao norte do centro com mais de 2 mil m² de
de Ubatuba, o conjunto edificações conservadas,
geográfico do Prumirim incluindo o Presídio, onde
é considerado um dos ocorreu uma das maiores
cenários mais bonitos rebeliões nos anos 1950.
da cidade. Além disso, “Minha expectativa é a união
ali fica também a Aldeia de todo o trade - hospedaIndígena Boa Vista, que gem, agências de turismo
conta com diversos atra- (guias), comércios locais e
tivos de turismo de base náutico – para a valorização
comunitária, como sua do turismo e a multiplicação
cultura, artesanato e ex- de todos estes setores que
pressões artísticas musicais. farão do litoral Norte um
Trilha das 7 Praias roteiro incrível para todas
Na parte sul da cidade, a as épocas do ano”, finaliza
trilha das 7 praias é um Eliete Feliz, Guia e Agendos roteiros mais procu- te de Turismo de Ubatuba.
rados da cidade. Com 10 Para descobrir essas e ouquilômetros de percurso, tras experiências no Litoral
o passeio liga a Praia da Norte de São Paulo, visiLagoinha até a da For- te: https://circuitolitoraltaleza, passando pelas norte.tur.br/experiencias
faixas de areia do Oes- Para conhecer os princite, Peres, Bonete, Gran- pais fornecedores do Lide do Bonete, do De- toral Norte acesse: https://
serto e do Cedro do Sul. circuitolitoralnorte.tur.br/
Com duração de cerca guiageral

Cachoeira do Prumirim - Ubatuba

