
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta-Feira e Sexta-Feira, 30 e 01 de Outubro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe Torneio Regional de Natação no dia 16 de outubro 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Fundo Social está com inscrições abertas para curso gratuito de Doces Finos para 

Festas e Casamentos 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove treinamento para trabalhadores com foco na temporada 

de verão 

 

O Vale  

Caraguatatuba 

Caraguá agenda toda a fila de espera da vacinação contra a Covid-19 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Família vende casa de Hebe Camargo na Tabatinga 

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

EDP em Caraguatatuba é multada em R$ 5 milhões após denúncia de moradores 

 

Sistema Costa Norte  

Caraguatatuba 

Caraguatatuba (SP) zera fila de espera da vacinação contra covid 

 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

‘Esquenta Caraguá’ reúne competições de futevôlei, skate e basquete 3×3 no 

Centro, em outubro 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/caraguatatuba-recebe-torneio-regional-de-natacao-no-dia-16-de-outubro/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18156/fundo-social-esta-com-inscricoes-abertas-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos
https://radarlitoral.com.br/noticias/18156/fundo-social-esta-com-inscricoes-abertas-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos
https://novaimprensa.com/2021/10/caraguatatuba-trabalhadores-temporada-verao.html
https://novaimprensa.com/2021/10/caraguatatuba-trabalhadores-temporada-verao.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-agenda-toda-a-fila-de-espera-da-vacinac-o-contra-a-covid-19-1.190839
http://salimburihan.blogspot.com/2021/09/familia-vende-casa-de-hebe-camargo-na.html
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/edp-e-multada-em-r-5-milhoes-apos-denuncia-de-moradores-de-caragua/
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-sp-zera-fila-de-espera-da-vacinac-o-contra-covid-1.344582
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/esquenta-caragua-reune-competicoes-de-futevolei-skate-e-basquete-3x3-no-centro-em-outubro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/esquenta-caragua-reune-competicoes-de-futevolei-skate-e-basquete-3x3-no-centro-em-outubro/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba zera fila de espera da vacinação contra Covid-19; 2.956 pessoas 

são agendadas 

 

Caraguatatuba 

Sebrae realiza palestra virtual gratuita sobre Cerveja e Empreendedorismo 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba comemora aniversário de 30 anos de sua primeira unidade escolar 

municipal 

 

Caraguatatuba 

Audiência pública eletrônica da LOA de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba 

encerra na segunda-feira (4/10) 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza pintura de guias na Avenida da Praia durante a 

madrugada 

 

Caraguatatuba 

Secretaria da Saúde de Caraguatatuba divulga balanço do 2º quadrimestre de 

2021 em audiência online 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba troca e revitaliza sinalização viária na cidade 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa do Campeonato Paulista de Bocha Paralímpica Adaptada 

com 5 atletas 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de Doces Finos para Festas e 

Casamentos em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para treinamento preparatório de 

processo seletivo com foco na temporada de verão 

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de Doces Finos para Festas e 

Casamentos 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/caraguatatuba-zera-fila-de-espera-da-vacinacao-contra-covid-19-2-956-pessoas-sao-agendadas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/caraguatatuba-zera-fila-de-espera-da-vacinacao-contra-covid-19-2-956-pessoas-sao-agendadas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/sebrae-realiza-palestra-virtual-gratuita-sobre-cerveja-e-empreendedorismo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/caraguatatuba-comemora-aniversario-de-30-anos-de-sua-primeira-unidade-escolar-municipal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/caraguatatuba-comemora-aniversario-de-30-anos-de-sua-primeira-unidade-escolar-municipal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/audiencia-publica-eletronica-da-loa-de-2022-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-na-segunda-feira-4-10/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/audiencia-publica-eletronica-da-loa-de-2022-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-na-segunda-feira-4-10/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-pintura-de-guias-na-avenida-da-praia-durante-a-madrugada/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-pintura-de-guias-na-avenida-da-praia-durante-a-madrugada/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/secretaria-da-saude-de-caraguatatuba-divulga-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2021-em-audiencia-online/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/secretaria-da-saude-de-caraguatatuba-divulga-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2021-em-audiencia-online/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/prefeitura-de-caraguatatuba-troca-e-revitaliza-sinalizacao-viaria-na-cidade/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/caraguatatuba-participa-do-campeonato-paulista-de-bocha-paralimpica-adaptada-com-5-atletas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/caraguatatuba-participa-do-campeonato-paulista-de-bocha-paralimpica-adaptada-com-5-atletas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/fundo-social-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/fundo-social-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/09/30/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
https://ilhabelaweb.com.br/fundo-social-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos/
https://ilhabelaweb.com.br/fundo-social-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura abre inscrições para treinamento preparatório de processo seletivo com 

foco na temporada de verão 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza pintura de guias na Avenida da Praia durante a madrugada 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba comemora aniversário de 30 anos de sua primeira unidade escolar 

municipal 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Prefeitura inicia troca e revitalização da sinalização viária em Caraguatatuba 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Comemora Aniversário De 30 Anos De Sua Primeira Unidade Escolar 

Municipal 

 

Caraguatatuba 

Audiência Pública Eletrônica Da LOA De 2022 Da Prefeitura De Caraguatatuba 

Encerra Na Segunda-Feira (4/10) 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Realiza Pintura De Guias Na Avenida Da Praia Durante 

A Madrugada 

 

Caraguatatuba 

Secretaria Da Saúde De Caraguatatuba Divulga Balanço Do 2º Quadrimestre De 

2021 Em Audiência Online 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Troca E Revitaliza Sinalização Viária Na Cidade 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Participa Do Campeonato Paulista De Bocha Paralímpica Adaptada 

Com 5 Atletas 

 

 

 

https://ilhabelaweb.com.br/prefeitura-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
https://ilhabelaweb.com.br/prefeitura-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/caraguatatuba-realiza-pintura-de-guias-na-avenida-da-praia-durante-a-madrugada/
https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/caraguatatuba-comemora-aniversario-de-30-anos-de-sua-primeira-unidade-escolar-municipal/
https://caraguatv.com.br/noticias/caraguatatuba/caraguatatuba-comemora-aniversario-de-30-anos-de-sua-primeira-unidade-escolar-municipal/
https://www.012news.com.br/prefeitura-inicia-troca-e-revitalizacao-da-sinalizacao-viaria-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/caraguatatuba-comemora-aniversario-de-30-anos-de-sua-primeira-unidade-escolar-municipal/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/caraguatatuba-comemora-aniversario-de-30-anos-de-sua-primeira-unidade-escolar-municipal/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/audiencia-publica-eletronica-da-loa-de-2022-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-na-segunda-feira-4-10/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/audiencia-publica-eletronica-da-loa-de-2022-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-na-segunda-feira-4-10/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-pintura-de-guias-na-avenida-da-praia-durante-a-madrugada/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-pintura-de-guias-na-avenida-da-praia-durante-a-madrugada/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/secretaria-da-saude-de-caraguatatuba-divulga-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2021-em-audiencia-online/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/secretaria-da-saude-de-caraguatatuba-divulga-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2021-em-audiencia-online/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/prefeitura-de-caraguatatuba-troca-e-revitaliza-sinalizacao-viaria-na-cidade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/caraguatatuba-participa-do-campeonato-paulista-de-bocha-paralimpica-adaptada-com-5-atletas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/caraguatatuba-participa-do-campeonato-paulista-de-bocha-paralimpica-adaptada-com-5-atletas/


 

 
 

Caraguatatuba 

Fundo Social Abre Inscrições Para Curso Gratuito De Doces Finos Para Festas E 

Casamentos 

 

Caraguatatuba 

‘Esquenta Caraguá’ Reúne Competições De Futevôlei, Skate E Basquete 3×3 No 

Centro, Em Outubro 

 

Repórter Online Litoral  

Caraguatatuba 

Audiência Pública Eletrônica Da LOA De 2022 Da Prefeitura De Caraguatatuba 

Encerra Na Segunda-Feira (4/10) 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura Abre Inscrições Para Treinamento Preparatório De Processo Seletivo Com 

Foco Na Temporada De Verão 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Abre Inscrições Para A Realização Da 37ª Festa De Iemanjá 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Zera Fila De Espera Da Vacinação Contra Covid-19; 2.956 Pessoas 

São Agendadas 

 

Fala Caraguá  

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza pintura de guias na Avenida da Praia durante a 

madrugada 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba troca e revitaliza sinalização viária na cidade 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de Doces Finos para Festas e Casamentos 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa do Campeonato Paulista de Paralímpica Adaptada com 5 atletas 

 

Caraguatatuba 

‘Esquenta Caraguá’ reúne competições de futevôlei, skate e basquete 3×3 no Centro, em 

outubro 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/fundo-social-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/fundo-social-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/esquenta-caragua-reune-competicoes-de-futevolei-skate-e-basquete-3x3-no-centro-em-outubro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/09/30/esquenta-caragua-reune-competicoes-de-futevolei-skate-e-basquete-3x3-no-centro-em-outubro/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/audiencia-publica-eletronica-da-loa-de-2022-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-na-segunda-feira-4-10/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/audiencia-publica-eletronica-da-loa-de-2022-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-na-segunda-feira-4-10/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-a-realizacao-da-37a-festa-de-iemanja/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-zera-fila-de-espera-da-vacinacao-contra-covid-19-2-956-pessoas-sao-agendadas/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-zera-fila-de-espera-da-vacinacao-contra-covid-19-2-956-pessoas-sao-agendadas/
https://falacaragua.com.br/2021/09/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-pintura-de-guias-na-avenida-da-praia-durante-a-madrugada/
https://falacaragua.com.br/2021/09/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-pintura-de-guias-na-avenida-da-praia-durante-a-madrugada/
https://falacaragua.com.br/2021/09/prefeitura-de-caraguatatuba-troca-e-revitaliza-sinalizacao-viaria-na-cidade/
https://falacaragua.com.br/2021/09/fundo-social-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos/
https://falacaragua.com.br/2021/09/caraguatatuba-participa-do-campeonato-paulista-de-paralimpica-adaptada-com-5-atletas/
https://falacaragua.com.br/2021/09/esquenta-caragua-reune-competicoes-de-futevolei-skate-e-basquete-3x3-no-centro-em-outubro/
https://falacaragua.com.br/2021/09/esquenta-caragua-reune-competicoes-de-futevolei-skate-e-basquete-3x3-no-centro-em-outubro/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura abre inscrições para treinamento preparatório de processo seletivo com foco na 

temporada de verão 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba zera fila de espera da vacinação contra Covid-19; 2.956 pessoas são 

agendadas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba comemora aniversário de 30 anos de sua primeira unidade escolar 

municipal 

 

Caraguatatuba 

Secretaria da Saúde de Caraguatatuba divulga balanço do 2º quadrimestre de 2021 em 

audiência online 

 

Caraguatatuba 

Audiência pública eletrônica da LOA de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba encerra na 

segunda-feira (4/10) 

 

Caraguatatuba 

Sebrae realiza palestra virtual gratuita sobre Cerveja e Empreendedorismo 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para curso gratuito de Doces Finos 

para Festas e Casamentos 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para treinamento preparatório de 

processo seletivo com foco na temporada de verão 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa do Campeonato Paulista de Bocha Paralímpica Adaptada 

com 5 atletas 

 

Caraguatatuba 

‘Esquenta Caraguá’ reúne competições de futevôlei, skate e basquete 3×3 no 

Centro, em outubro 

 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/09/prefeitura-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
https://falacaragua.com.br/2021/09/prefeitura-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
https://falacaragua.com.br/2021/09/caraguatatuba-zera-fila-de-espera-da-vacinacao-contra-covid-19-2-956-pessoas-sao-agendadas/
https://falacaragua.com.br/2021/09/caraguatatuba-zera-fila-de-espera-da-vacinacao-contra-covid-19-2-956-pessoas-sao-agendadas/
https://falacaragua.com.br/2021/09/caraguatatuba-comemora-aniversario-de-30-anos-de-sua-primeira-unidade-escolar-municipal/
https://falacaragua.com.br/2021/09/caraguatatuba-comemora-aniversario-de-30-anos-de-sua-primeira-unidade-escolar-municipal/
https://falacaragua.com.br/2021/09/secretaria-da-saude-de-caraguatatuba-divulga-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2021-em-audiencia-online/
https://falacaragua.com.br/2021/09/secretaria-da-saude-de-caraguatatuba-divulga-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2021-em-audiencia-online/
https://falacaragua.com.br/2021/09/audiencia-publica-eletronica-da-loa-de-2022-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-na-segunda-feira-4-10/
https://falacaragua.com.br/2021/09/audiencia-publica-eletronica-da-loa-de-2022-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-na-segunda-feira-4-10/
https://falacaragua.com.br/2021/09/sebrae-realiza-palestra-virtual-gratuita-sobre-cerveja-e-empreendedorismo/
http://massaguanews.com.br/2021/09/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos/
http://massaguanews.com.br/2021/09/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos/
http://massaguanews.com.br/2021/09/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
http://massaguanews.com.br/2021/09/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-treinamento-preparatorio-de-processo-seletivo-com-foco-na-temporada-de-verao/
http://massaguanews.com.br/2021/10/caraguatatuba-participa-do-campeonato-paulista-de-bocha-paralimpica-adaptada-com-5-atletas/
http://massaguanews.com.br/2021/10/caraguatatuba-participa-do-campeonato-paulista-de-bocha-paralimpica-adaptada-com-5-atletas/
http://massaguanews.com.br/2021/10/esquenta-caragua-reune-competicoes-de-futevolei-skate-e-basquete-3x3-no-centro-em-outubro/
http://massaguanews.com.br/2021/10/esquenta-caragua-reune-competicoes-de-futevolei-skate-e-basquete-3x3-no-centro-em-outubro/


 

 
 

Diário do Caiçara 

Caraguatatuba 

CÂMARA DE CARAGUATATUBA APROVA PROGRAMA “TEMPO DE DESPERTAR”. 

 

Caraguatatuba 

TORNEIO REGIONAL DE NATAÇÃO CHEGA A CARAGUÁ. 

 

Caraguatatuba 

EDP É CONDENADA A PAGAR R$ 5 MILHÕES POR DANOS A CONSUMIDORES EM 

CARAGUATATUBA. 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 
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http://diariodocaicara.com.br/camara-de-caraguatatuba-aprova-programa-tempo-de-despertar/
http://diariodocaicara.com.br/torneio-regional-de-natacao-chega-a-caragua/
http://diariodocaicara.com.br/edp-e-condenada-a-pagar-r-5-milhoes-por-danos-a-consumidores-em-caraguatatuba/
http://diariodocaicara.com.br/edp-e-condenada-a-pagar-r-5-milhoes-por-danos-a-consumidores-em-caraguatatuba/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/pat-de-caraguatatuba-esta-com-120-vagas-de-emprego-abertas-16452096
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/fundo-social-esta-com-inscricoes-abertas-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/fundo-social-esta-com-inscricoes-abertas-para-curso-gratuito-de-doces-finos-para-festas-e-casamentos/
https://www.airbnb.com.br/d/saopaulopratodos?_set_bev_on_new_domain=1604500062_Wa2skIQw8ZZm-O9R
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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. 

http://www.aquaticapaulista.org.br/


 

 
 

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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Fundo Social está com inscrições abertas para curso gratuito de Doces 

Finos para Festas e Casamentos 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba está com inscrições abertas com 36 vagas para o curso 

gratuito, em parceria com o Senai, de Doces Finos para Festas e Casamentos. Os 

interessados têm até segunda-feira (4) para se inscrever. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua José 

Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

O curso será dividido em três turmas de 12 alunos nos dias de 6 a 14/10, manhã e tarde, 

e de 15 a 21/10 no período da manhã, ministrados na Unidade Móvel do Senai, no Centro 

da cidade. 

No ato da inscrição, os candidatos devem assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também consta que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e se Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

Fundo Social inicia nova turma 

Nesta semana, 24 alunos iniciaram o curso de Doces Finos para Festas e Casamentos, 

com inscrições abertas no mês de agosto. A capacitação prepara o profissional com foco 

na retomada de eventos, que promete aquecer o setor e a procura por mão de obra deve 

ser constante. 

Durante o curso serão produzidos diferentes doces finos, com normas técnicas de 

qualidade e higiene na manipulação de alimentos, como palha italiana, docinhos de 

cenoura, capim limão, queijo com goiabada, de leite em pó, olho de sogra, camafeu, 

brigadeiro, beijinho gourmet e creme de avelã. 



 

 
 

Os alunos também aprenderão conceito de ‘mise en place’, que significa colocar em 

ordem, ou seja, organizar os produtos antes de iniciar a preparação, calcular insumos, 

finalizar e decorar doces com banho de fondant e de chocolate, além de técnicas de 

embalar, armazenar e transportar para eventos. 
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Caraguatatuba promove treinamento para trabalhadores com foco na 

temporada de verão 

PAT observou a necessidade de preparação, após o alto número de candidatos 

desclassificados nas vagas das obras dos Contornos da Tamoios 

 

A cidade de Caraguatatuba planeja a retomada turística pós pandemia e, com a 

aproximação da temporada de verão, a Prefeitura anunciou um treinamento para 

trabalhadores que buscam as oportunidades de emprego que surgem nesta época. 

O Treinamento Preparatório de Processo Seletivo é promovido pelo Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT), e será realizado na próxima quinta-feira (7), em dois horários, às 9h 

e 19h, no Teatro Mario Covas. Serão abordados os principais tópicos para uma boa 

apresentação de currículo e comportamento adequado durante uma entrevista. A palestra 

será ministrada por um recrutador graduado na área. 

Inscrições pra o treinamento 

Os interessados em participar podem fazer a inscrição até terça-feira (5) de forma 

presencial no PAT ou por telefone, das 8h às 12h. Após a inscrição, os participantes 

receberão um link por Whatsapp para preencher com as principais dúvidas e a palestra 

será conduzida de forma personalizada a partir desta pesquisa. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, viu a necessidade de um treinamento após o alto número 

de candidatos desclassificados nas vagas para retomada das obras dos Contornos da 

Tamoios. “Muitas vezes, apenas um currículo mal elaborado pode causar a eliminação. 

Nosso objetivo é oferecer uma palestra focada nas dificuldades dos participantes e dos 

empregadores também”, explica. 

Mattos relembra o treinamento promovido em janeiro de 2020, preparatório para o 

processo seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte. “Foram 300 participantes, e 

desses, 192 foram aprovados, gerando praticamente 65% de aproveitamento. Estamos 

preparando um mutirão de empregos para alta temporada e precisamos de pessoas 

capacitadas para as vagas que surgirem”, conta o diretor. 

O PAT está localizado na Rua Taubaté, 520, no bairro Sumaré. O telefone de contato é (12) 

3882-5211. 

https://novaimprensa.com/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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Caraguá agenda toda a fila de espera da vacinação contra a Covid-19 

No total, 2.956 pessoas receberão o imunizante na próxima semana, entre os dias 4 e 8 

de outubro 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba anunciou, por meio de sua Sesau (Secretaria de 

Saúde), que a fila de espera da vacinação contra a Covid-19 foi zerada. Todas as pessoas 

maiores de 12 anos - que, por algum motivo, ainda não se imunizaram - que solicitaram a 

vacina no aplicativo 'Caraguatatuba 156' até a tarde da última quarta-feira (29) foram 

agendadas. 

De acordo com o sistema '156', 2.956 pessoas receberão a dose na próxima semana, 

entre os dias 4 (segunda-feira) e 8 (sexta-feira) de outubro. A Sesau reforça que é 

importante que os munícipes confirmem seu comparecimento à UBS (Unidade Básica de 

Saúde) previamente por meio do aplicativo. 

O local, dia e horário exato da aplicação também constam no app. 

Segundo a Sesau, aqueles que ainda não agendaram sua vacina no aplicativo, ou 

agendaram depois do dia 29 de setembro, precisarão aguardar o envio de novas doses e 

tomar cuidado para não perderem a data novamente. 
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Família vende casa de Hebe Camargo na Tabatinga 

 

A família de Hebe Camargo, falecida em 2012, vendeu a casa que a apresentadora mantinha 

desde a década de 80 no Condomínio Costa Verde Tabatinga, em Caraguatatuba. O imóvel teria 

sido vendido há três meses, mas não se sabe o valor da venda e quem o adquiriu. 

O filho da apresentadora, Marcello, chegou a usar imóvel no primeiro semestre deste ano. 

Claudio Pessutti, sobrinho e assessor direto da apresentadora, que morreu em janeiro deste ano 

de Covid-19, passou a primeira parte da quarentena na casa da Tabatinga ao lado da 

família. Mas, assim que o número de casos diminuiu, ele teria voltado a São Paulo para 

trabalhar, onde ele teria sido contaminado, vindo a falecer. 

A marina, que ela possuía na Tabatinga, em sociedade com Pessutti, que se encontrava 

arrendada, também foi vendida, mas já faz alguns anos. 

Hebe tinha uma ligação muito grande com Caraguatatuba, cidade que frequentava desde a 

década de 60, onde morava sua irmã Cida. Seu cunhado Rubem Gnecco chegou a ocupar 

o cargo de prefeito da cidade. 

No início da década de 80, Hebe conheceu a praia da Tabatinga, onde seu filho Marcello 

Camargo tinha casa de veraneio no bairro. Hebe encantou-se com o condomínio Costa 

Verde Tabatinga, na época, um dos mais valorizados do litoral paulista e comprou uma 

casa no local. 

Fez muitas amizades no condomínio, entre elas, com Cláudia Moraes (dona da 

Kopenhagen) e com o jornalista e empresário J. Hawilla (da empresa de esportes Traffic). 

Adorava jogar pôquer. Participava das rodadas de pôquer com Hawilla, o 

técnico  Wanderley Luxemburgo, seu sobrinho e empresário Cláudio Pessuti e outros 

empresários que tinham casa no condomínio Tabatinga. 

A apresentadora, também, adorava caminhar pela areia da praia até o quiosques do Na 

Manha, onde apreciava uma caipirinha e se deliciava com os aperitivos de frutos do mar 

feitos por dona Glória. Tornou-se uma grande amiga da família "Na Manha". 

Hebe sempre divulgou a cidade em seus programas de TV. Na década de 60, quando 

ocorreu a tromba de água em Caraguá (18 de março de 1967), Hebe usou seu programa, 



 

 
 

na época, na TV Record, para solicitar ajuda para a cidade e as pessoas que ficaram 

desabrigadas. Na época, sua irmã residia na cidade. 

A apresentadora adorava passear com sua lancha pela baia da Tabatinga. A lancha, que 

chamava New Star, ficava atracada entre a Ilha do Tamanduá e o condomínio Costa Verde 

Tabatinga. Hebe tomava uma caipirinha, beliscava uns aperitivos e “jogava” conversa fora. 

Ela adorava. Hebe ficava bem à vontade na Tabatinga.    

A herança de Hebe Camargo, avaliada em cerca de R$ 60 milhões, foi dividida meio a meio 

entre o filho, Marcello de Camargo Capuano, e o sobrinho, Claudio Pessutti, que foi seu 

empresário por 17 anos e a quem ela considerava um filho.  

 

De acordo com informações, o patrimônio incluía sua famosa mansão no Morumbi, a casa 

de veraneio em Caraguatatuba, carros de luxo, entre eles, duas Mercedes-Benz, além de 

joias.  

Morte 

Ontem, quarta(29), completaram nove anos da morte da apresentadora de televisão Hebe 

Camargo. Hebe morreu no dia 29 de setembro de 2012 devido a um câncer. 

Desde a sua morte, em 2012, Hebe Camargo nunca mereceu uma homenagem digna em 

Caraguatatuba, cidade que frequentou desde a década de 60, mantinha casa de veraneio 

e sempre fez questão de divulgar em seus programas de televisão. 

Hebe teria sido a veranista mais famosa de Caraguatatuba. Assim, como foi o 

apresentador Clodovil Hernandez, em Ubatuba. Ambos, no entanto, continuam sem uma 

homenagem respeitosa por parte das autoridades das duas cidades. 

Caraguatatuba e Ubatuba chegaram a “ensaiar” alguma coisa relacionada as homenagens, 

mas nada de digno foi concretizado. Os dois, Hebe Camargo e Clodovil, foram 

importantíssimos como veranistas nas duas cidades. Se consideravam “moradores”, pois 

Caraguatatuba e Ubatuba era o “refúgio” ideal para eles, locais de tranquilidade, felicidade 

e alegria. Quem conviveu com eles, sabe disso. 

As duas cidades poderiam lucrar muito turisticamente com a instalação de um acervo de um 

deles ou transformando suas casas em um tipo de museu. Seria uma bela homenagem e um 

excelente atrativo. 

"Hebe sempre mereceu uma homenagem por parte das autoridades de Caraguatatuba. Ela foi 

uma das maiores divulgadoras da beleza da cidade. Muita gente, inclusive, famosos, adquiriam 

imóvel na região incentivados por ela", comentou Alberto Oliveira, um dos filhos de dona Glória e 

do Na manha.  

Claudio Pessutti, sobrinho e assessor direto da apresentadora, morreu em janeiro deste ano de 

Covid-19. Claudio era responsável por todo acervo de Hebe Camargo e pretendia inaugurar em 

março de 2022 o Instituto Hebe Camargo, entidade que prestaria assistência à artistas 

necessitados e a mulher. Com a morte de Pessutti, não se sabe o que será feito com o instituto. 

Marcello Camargo, filho da apresentadora Hebe Camargo, relembrou os nove anos de 

partida da artista que marcou a vida dos brasileiros com sua alegria e sabedoria. Em 

entrevista para a Caras Digital, ele comentou sobre a data. 



 

 
 

“Tem tudo para ser uma data triste, que a gente lembra, a saudade que é eterna, né? 

Ficaria meio cabisbaixo, deprimido, mas é tudo o que ela não queria! Hebe Camargo é 

sobre celebrar a vida”, disse. 
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EDP em Caraguatatuba é multada em R$ 5 milhões após denúncia de 

moradores 

 

Decisão judicial aponta violação aos direitos do consumidor; Concessionária de energia 

recorre 

A concessionária de distribuição de energia elétrica, EDP, foi condenada na última terça-

feira (28) pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) a pagar uma multa de R$ 

5 milhões por violação aos direitos do consumidor em Caraguatatuba. A empresa é 

acusada de adotar a prática irregular de condicionar o fornecimento de energia ao 

pagamento de dívidas do antigo titular da conta. 

Proferida pela desembargadora, Maria Lúcia Pizzoti, a decisão atende ao pedido do MPSP 

(Ministério Público do Estado de São Paulo). Após analisar as 113 reclamações feitas por 

denunciantes ao Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), o órgão 

constatou que a EDP vinha se recusando a realizar a instalação, transferência de 

titularidade ou o fornecimento de energia em imóveis que apresentavam dívidas, ainda 

que o débito tivesse sido contraído por antigos moradores. 

Em seu parecer, o MPSP aponta a ilegalidade do procedimento adotado pela EDP já que 

ele “forçava” o novo residente do imóvel a pagar a dívida deixada pelo antecessor, pois 

somente assim poderia ter acesso à energia elétrica. 

Em sua decisão, a desembargadora conclui que a concessionária violou os direitos básicos 

garantidos aos consumidores já que “Negar-lhes o fornecimento de energia elétrica por 

uma falha técnica ja  seria grave. Agora, e  intolerável a negativa pautada numa prática 

(condicionamento do serviço a   quitação de débitos de terceiros) cuja ilegalidade e  

notoriamente reconhecida pelos órgãos públicos, seja pela autarquia federal Aneel 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), seja pela massiva jurisprudência nacional” (trecho 

do despacho). 

De acordo com a Justiça, o montante de R$ 5 milhões, que será arrecadado com a multa 

por danos morais coletivos, será revertido para um fundo municipal de Caraguá destinado 

à proteção e reconstituição dos direitos do consumidor. 



 

 
 

Outro lado – A reportagem do Jornal Atos solicitou um posicionamento da EDP sobre o 

caso, mas nenhuma resposta foi encaminhada até o fechamento desta edição. 

Em nota oficial ao portal G1 do grupo Globo, a concessionária informou que está 

recorrendo da decisão judicial. A Edep ressaltou ainda que cumpre as diretrizes e regras 

estabelecidas pela Aneel e pelo Ministério de Minas e Energia. 
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Caraguatatuba (SP) zera fila de espera da vacinação contra covid 

Todas as pessoas maiores de 12 anos que solicitaram a vacina no aplicativo 

‘Caraguatatuba 156’ até à tarde de quarta-feira (29) foram agendadas 

 

A cidade de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, zerou a fila de espera da 

vacinação contra a covid-19. Todas as pessoas maiores de 12 anos que solicitaram a 

vacina no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ até à tarde de quarta-feira (29) foram agendadas. 

De acordo com o app, 2.956 pessoas receberão a vacina na próxima semana, entre os 

dias 4 e 8. Vale ressaltar que elas precisam confirmar o comparecimento à a unidade de 

saúde referência do seu bairro para a vacinação. Por isso, é necessário conferir o e-mail 

cadastro e o próprio aplicativo para saber o dia, horário e local da aplicação do imunizante. 

Quem fez a solicitação após o dia 29 de setembro precisa aguardar o envio de novas doses 

de vacina e ficar atento ao aplicativo para que não perca o agendamento. 

Segunda e terceira dose 

A vacinação com a segunda dose continua normalmente no município. Até o momento, 

todas as doses (CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca) estão disponíveis nos 11 postos de 

vacinação, das 8h às 15h. 

Nesta quinta-feira (30), quem esta recebendo a segunda dose da CoronaVac são as 

pessoas que se vacinaram até 2 de setembro. A dose da Pfizer será aplicada em quem 

recebeu a primeira até 5 de agosto e a Astrazeneca será para quem foi vacinado com a 

primeira até 8 de julho. 

A terceira dose está sendo aplicada em idosos acima de 70 anos que receberam a 

segunda dose ou concluíram o esquema vacinal há pelo menos seis meses. Adultos com 

imunossupressão recebem o imunizante 28 dias após a segunda dose. 

É muito importante reforçar que esses públicos irão receber como terceira dose a a vacina 

que estiver disponível no posto de vacinação. 

UBS Morro do Algodão: Núcleo de Atendimento Social | Rua São Miguel, 1.382 – Morro do 

Algodão. 

UBS Tinga (segunda dose): Capela Nossa Senhora Aparecida | Rua Antônio dos Santos, 

164 – Tinga. A primeira dose continua sendo aplicada na unidade. 



 

 
 

UBS Sumaré: Ciase Wilson Francisco Valente | Avenida Siqueira Campos, 705 – Sumaré. 

UBS Massaguaçu: Paróquia Nossa Senhora da Visitação | Rua Pescador Manoel 

Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu. 

Outros locais: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê 

Mirim), UBS Porto Novo, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, UBS Casa Branca e UBS 

Getuba. 

O horário da vacinação, tanto da primeira quanto da segunda e terceira dose, é das 8h às 

15h. 
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‘Esquenta Caraguá’ reúne competições de futevôlei, skate e basquete 

3×3 no Centro, em outubro 

 

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

nos dias 9 e 10 de outubro, na Praça Ton Ferreira, no Centro, o evento esportivo ‘Esquenta 

Caraguá’. 

Os dois dias de competição prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das 

modalidades de Futevôlei, Basquete 3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de 

várias regiões do Estado de São Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do 

município. 

“É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, seguindo todos os 

protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para este momento e 

tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na economia e eventos 

organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’, 

ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do 

esporte e defesa pessoal para mulheres. 

“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades 

olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e 

seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo. 

Futevôlei 

Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem 

ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração 

do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro. 

De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para 

disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. 

“Futevôlei é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e 

vejo com esse evento a oportunidade de estar movimentando o turismo local, pois muitos 



 

 
 

atletas de fora do município vem participar estimulando a retomada esportiva de uma 

forma geral”, explica Thiago Camilo. 

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte 

e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos 

participantes sejam de fora da cidade. 

“Muito importante uma pessoa como o Thiago Camilo interessado em colaborar em nossa 

retomada esportiva e esse evento tem tudo para ser um sucesso”, comenta o secretário de 

Esporte. 

O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro 

(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no 

dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser 

realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo 

(12) 99705-0895. 

Basquete 3×3 

Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na 

cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário 

nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três 

categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino. 

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada 

atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o 

Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100 

inscritos. 

Skate 

O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em 

Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de 

outubro. Apenas crianças de até 15 anos poderão participar das categorias feminina e 

masculina. 

Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura 

da autorização de participação 

Serviço 

Esquenta Caraguá 

Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba 

Data: 9 e 10 de outubro 

Horário: A partir das 8h 
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Caraguatatuba zera fila de espera da vacinação contra Covid-19; 

2.956 pessoas são agendadas 

 

Caraguatatuba zerou a fila de espera da vacinação contra a Covid-19. Todas as pessoas 

maiores de 12 anos que solicitaram a vacina no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ até à tarde 

de quarta-feira (29) foram agendadas. 

De acordo com o ‘156’, 2.956 pessoas receberão a vacina na próxima semana, entre os 

dias 4 e 8. Vale ressaltar que elas precisam confirmar o comparecimento à a unidade de 

saúde referência do seu bairro para a vacinação. Por isso, é necessário conferir o e-mail 

cadastro e o próprio aplicativo para saber o dia, horário e local da aplicação do imunizante. 

Quem fez a solicitação após o dia 29 de setembro precisa aguardar o envio de novas doses 

de vacina e ficar atento ao aplicativo para que não perca o agendamento. 

Segunda e terceira dose 

A vacinação com a segunda dose continua normalmente no município. Até o momento, 

todas as doses (CoronaVac, Pfizer e Astrazeneca) estão disponíveis nos 11 postos de 

vacinação, das 8h às 15h. 

Nesta quinta-feira (30), quem esta recebendo a segunda dose da CoronaVac são as 

pessoas que se vacinaram até 2 de setembro. A dose da Pfizer será aplicada em quem 

recebeu a primeira até 5 de agosto e a Astrazeneca será para quem foi vacinado com a 

primeira até 8 de julho. 

A terceira dose está sendo aplicada em idosos acima de 70 anos que receberam a 

segunda dose ou concluíram o esquema vacinal há pelo menos seis meses. Adultos com 

imunossupressão recebem o imunizante 28 dias após a segunda dose. 

É muito importante reforçar que esses públicos irão receber como terceira dose a a vacina 

que estiver disponível no posto de vacinação. 

Confira os locais de vacinação 

UBS Morro do Algodão: Núcleo de Atendimento Social | Rua São Miguel, 1.382 – Morro do 

Algodão. 



 

 
 

UBS Tinga (segunda dose): Capela Nossa Senhora Aparecida | Rua Antônio dos Santos, 

164 – Tinga. A primeira dose continua sendo aplicada na unidade. 

UBS Sumaré: Ciase Wilson Francisco Valente | Avenida Siqueira Campos, 705 – Sumaré. 

UBS Massaguaçu: Paróquia Nossa Senhora da Visitação | Rua Pescador Manoel 

Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu. 

Outros locais: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê 

Mirim), UBS Porto Novo, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, UBS Casa Branca e UBS 

Getuba. 

O horário da vacinação, tanto da primeira quanto da segunda e terceira dose, é das 8h às 

15h. 
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Sebrae realiza palestra virtual gratuita sobre Cerveja e 

Empreendedorismo 

 

Quem se interessa pelo assunto cerveja e tem pretensões de um dia montar um negócio 

nessa área, o Sebrae realiza na próxima segunda-feira (4), a palestra virtual, gratuita, 

“Cerveja e Empreendedorismo: um negócio que dá certo”. 

O bate-papo será com os especialistas Alexandre Leme, do Polo Cervejeiro de Campinas; 

Luís Bramante, consultor de turismo; Filipe Bortolini, do Beer Business; e Bianca Tutini, 

consultora do Sebrae. 

A conversa abordará os seguintes assuntos: O que todo cervejeiro deve saber antes de 

começar; O que o associativismo pode fazer por você; Como explorar sua cervejaria no 

turismo; e Onde buscar formação do Mestre Cervejeiro. 

Inscrições gratuitas no link: https://www.sympla.com.br/cerveja-e-empreendedorismo-um-

negocio-que-da-certo__1343734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/cerveja-e-empreendedorismo-um-negocio-que-da-certo__1343734
https://www.sympla.com.br/cerveja-e-empreendedorismo-um-negocio-que-da-certo__1343734


 

 
 

Clipping de Notícias: 30/09/2021 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal de Notícias do Litoral 

 

Caraguatatuba comemora aniversário de 30 anos de sua primeira 

unidade escolar municipal 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve na manhã desta quinta-feira (30) em visita ao Cei Prof.ª 

Regina Célia Santos Chapira Blaustein, no bairro Travessão, que comemorou 30 anos de 

funcionamento neste mês de setembro. 

A unidade escolar, antes chamada de ‘Creche do Travessão’, iniciou suas atividades no dia 

14 de setembro de 1991 sendo um marco na educação infantil de Caraguatatuba, vindo a 

substituir um projeto popular chamado de ‘Mães Crecheiras’, onde as próprias mulheres se 

organizavam para auxiliar nos cuidados com os filhos de outras mães que trabalhavam 

fora. 

No início dos anos 2000, a unidade escolar foi integrada à administração municipal, 

recebendo em 2002 a atuação denominação: ‘Centro de Educação Infantil’. A escolha da 

patronesse foi em 2003, quando, por reconhecimento à sua dedicação como educadora, 

foi prestada a homenagem à Profª Regina Célia dos Santos Chapira Blaustein, que lecionou 

por mais de duas décadas no município, dos anos 80 até seu falecimento em 2003. 

Em comemoração à data, a equipe gestora da unidade preparou uma placa para 

celebração dos 30 anos, desenvolvendo a personagem ‘Regininha’, uma ilustração 

representando a figura da patronesse, tornando-se também uma ferramenta pedagógica, 

de forma a criar uma identidade visual que facilitará a associação dos alunos ao nome na 

escola. 

O encontro em celebração ao aniversário do ‘CEI Chapira’, como é popularmente 

conhecido, contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de 

Educação. Após uma divertida apresentação dos alunos, o prefeito Aguilar Junior 

cumprimentou a todos e parabenizou os educadores da unidade pelo trabalho 

desenvolvido. Ele ainda compartilhou com os presentes sua alegria e suas memórias que 

envolvem a inauguração da escola, já que ele residia no bairro com sua família naquela 

ocasião. 

Atualmente, o CEI Prof.ª Regina Celia Santos Chapira Blaustein atende mais de 240 

crianças de 0 a 3 anos, onde elas vivenciam uma importante etapa de seu 



 

 
 

desenvolvimento, tecnicamente chamada de Primeiríssima Infância, um período de 

extrema importância para o desenvolvimento humano. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, também acompanhou a comemoração dos 30 

anos da unidade e comentou sobre a importância das atividades pedagógicas realizadas 

nos Centros de Educação Infantil do município: 

“Os Centros de Educação Infantil possuem um papel muito importante em nossa 

sociedade, promovendo os cuidados, educando e trabalhando no desenvolvimento das 

crianças. No período da Primeira Infância, ocorre o crescimento físico, o amadurecimento 

do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizado, a iniciação social e afetiva, entre outros. Quanto melhores forem as 

condições para o desenvolvimento durante este período, maiores são as probabilidades de 

que a criança alcance o melhor do seu potencial na fase adulta”, reforçou. 

“Nosso reconhecimento a todos os que um dia passaram pela unidade e contribuíram de 

alguma maneira com seu trabalho, empenho e dedicação para a formação e educação das 

crianças do nosso município”, completou. 
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Audiência pública eletrônica da LOA de 2022 da Prefeitura de 

Caraguatatuba encerra na segunda-feira (4/10) 

 

A audiência pública eletrônica da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de 

Caraguatatuba estará disponível para consulta até a próxima segunda-feira (4/10) no 

site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. A população tem a chance de enviar 

sugestões através de um formulário específico na página oficial. A resposta será 

encaminhada no e-mail informando no ato do cadastramento. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

descentralizadas na segunda, terça e quarta-feira (27, 28 e 29/9), no Travessão, 

Massaguaçu e Indaiá, respectivamente. 

Os trabalhos da audiência foram coordenados pela equipe da Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento, composta pelo secretário Carlos Focesi; diretora de 

Planejamento Orçamentário, Ediline Alves Boytchuk; e pelo técnico em orçamento, Nicolas 

Dias Padilha, entre outros servidores da pasta. 

A LOA prevê a receita de R$ 1.071.707.203,00 para o ano que vem. As destinações 

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

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

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

545.705.424,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

De acordo com o secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, 

as audiências servem para alinhar as reivindicações da comunidade com o orçamento 

previsto para as políticas públicas da Prefeitura. “Esse é o momento de fazer 

questionamentos sobre os valores absolutos e propor ações que a população julgue 

necessárias para sua região”, destacou.    

A Prefeitura de Caraguatatuba também realizou uma audiência presencial da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, que norteia a elaboração da LOA, em 7 de maio, 

no Indaiá. A Câmara Municipal abordou a LDO de 2022 em duas audiências públicas 

online nos dias 16 e 17 de junho, com a participação remota do público assegurada por 

programas de telemensagens. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/09/audiencias-publicas-nas-formas-presencial-e-eletronica-para-elaboracao-do-projeto-de-lei-da-lei-orcamentaria-anual-loa-2022/


 

 
 

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

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

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

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal) e Lei Orgânica 

Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 

A Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento fica na Avenida Frei Pacífico 

Wagner, 163, piso Superior, no Centro. O horário de atendimento ao público é das 9h às 

14h. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (12) 99779-1638 ou nos 

e-mails orcamento@caraguatatuba.sp.gov.br 

Audiência eletrônica – até 4 de outubro, no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/ 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza pintura de guias na Avenida da 

Praia durante a madrugada 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou na madrugada desta quinta-feira (30) a pintura de 

guias da Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), durante a madrugada, da 

meia noite às 5h. O horário diferenciado proporciona mais agilidade na execução do 

serviço devido ao baixo número de veículos que transitam neste período. 

A pintura iniciou no trecho da ponte do Rio Santo Antônio e seguirá até o final do 

Camaroeiro. Para o serviço, foram utilizados 320 kg de cal em uma extensão de 

aproximadamente 11 km de guias pintadas. A previsão é que a operação finalize na 

madrugada de sexta-feira (1º/10). 

A pintura de guias é um serviço executado pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) 

para auxiliar na sinalização do trânsito, garantindo mais segurança aos pedestres e 

veículos, além de dar um aspecto de limpeza às vias públicas. 

O secretário adjunto da Sesep, Wagner Ramiro, enfatiza o trabalho da equipe do ‘capricho’, 

apelido dado aos trabalhadores que se dedicam diariamente em oferecer o melhor à 

população. “Dedicamos todos os esforços nestas ações noturnas, priorizando um período 

que não atrapalhe o trânsito de veículos e evita qualquer transtorno, além de finalizar o 

serviço mais rápido”, disse. 
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Secretaria da Saúde de Caraguatatuba divulga balanço do 2º 

quadrimestre de 2021 em audiência online 

 

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caraguatatuba promoveu a prestação de contas do 

2º Quadrimestre de 2021 na manhã desta quinta-feira (30/9), em uma audiência pública 

online, na Câmara Municipal. A população pôde acompanhar pelo 

site https://www.camaracaragua.sp.gov.br/ e pelo Canal da Câmara de Caraguatatuba no 

YouTube do Legislativo, como medida de distanciamento social a para conter a 

disseminação da Covid-19. 

Os trabalhos foram coordenados pelo secretário de Saúde, Gustavo Boher, auxiliado pela 

secretária adjunta, Derci Andolfo, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde (Comus), 

Priscila Meyer, além da equipe técnica da saúde. O presidente da Câmara de 

Caraguatatuba, Renato Leite Carrijo de Aguilar,  designou o vereador Jair Silva para 

comandar audiência, acompanhado remotamente pela vereadora Vera Lúcia de Moraes. O 

servidor Adriano Gazalli, designado orador, expôs dados da saúde durante 1h20. 

A Secretaria de Saúde agendou 10.718 consultas no Centro de Especialidades Médicas do 

Centro e no Porto Novo; 7.524, no Ambulatório Médico de Especialidades (AME); 5.683, na 

Casa de Saúde Stella Maris; e 365 pacientes foram se consultar em outros municípios. 

O AME registrou 7.424 consultas e 2.370 exames agendados para pacientes de 

Caraguatatuba. As ausências nas consultas totalizaram 1.517 e 460, nos exames, 

perfazendo os índices de 20,17% e 19,40% de taxa de absenteísmo em cada 

procedimento, respectivamente. 

Ao todo, 2.172 (20,26%) pessoas não foram nas 10.718 consultas do 2º quadrimestre na 

rede municipal. As faltas nos exames somaram 1.828 (28,55%) dos 6.402 agendados no 

período. 

A Casa de Saúde Stella Maris contou com 2.466 internações, com 681 cirúrgicas, 799 

médicas, 656 obstétricas e 330 pediátricas em maio, junho, julho e agosto. A instituição 

realizou 12.401 consultas médicas de urgência e emergência no período. 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw


 

 
 

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro foram 20.929 consultas em adultos, 

3.414 em crianças e 26.538 acolhimentos e classificações de risco feitos pela equipe de 

enfermagem.  Permaneceram em observação de até 24h, 64 adultos e oito crianças. 

A UPA Sul, no Perequê-Mirim, registrou 24.514 consultas em adultos, 4.666 infantis e 

31.086 acolhimentos e classificações de risco na enfermagem. As internações com até 

24h em observação somara 528 adultos e nove crianças na unidade. 

A UPA Covid, criada especialmente para o combate da pandemia do novo coronavírus, 

computou 14.231 consultas em adultos, 3.850 em crianças e 19.984 acolhimentos e 

classificações de risco da equipe de enfermagem. A UPA Covid contou com 518 

observações adultas e 70 infantis com 24h de duração. 

O Pronto Atendimento do Massaguaçu, na Região Norte, fez 9.394 consultas em adultos, 

1.993 consultas infantis e 12.986 acolhimentos e classificações de risco. No PA do 

Massaguaçu, 121 adultos e duas crianças permaneceram ao menos um dia em 

observação. 

O Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) realizou 2.291 consultas com ginecologista, 

565 com a equipe de enfermagem, 74 com assistente social, 127 com nutricionistas, 529 

atendimentos psicológicos e 897 pré-natais. 

SAMU e Transporte 

As três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

descentralizadas (regiões central, norte e sul), mais a unidade avançada (que cobre a 

cidade inteira), foram chamadas 3.723 e 372 vezes, respectivamente. As ocorrências 

envolveram 1.481 mal súbitos, 198 convulsões, 119 gestantes e 76 casos de hipertensão 

arterial. O SAMU também foi acionado em 112 acidentes de motocicleta, 44 de bicicleta e 

96 acidentes de trânsito com vítimas, além 377 chamados para atender quedas ou 

traumas. Os 86 veículos do Setor de Transporte da Secretaria de Saúde movimentaram 

6.849 pacientes dentro do município e 10.612 para tratamentos em outras cidades.  As 

ocorrências de mal súbitos representam 80,5% dos atendimentos do SAMU e 

quedas/traumas, 65,1%. 

Fiscalização 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde promoveu 975 inspeções de prevenção à 

Covid-19, em conjunto com a Fiscalização do Comércio, Fiscalização de Posturas e o Grupo 

de Vigilância Sanitária (GVS) do Estado de São Paulo, que também realizou outras 2.304 

inspeções.  As ações resultaram 51 multas por falta de uso de máscara no interior do 

estabelecimento (4); excesso de pessoas (2); venda de bebida alcoólica sem licença (1); 

funcionamento após o horário permitido (12); aglomeração de pessoas (3); funcionamento 

sem a licença sanitária (16); promoção de eventos sem autorização (5); veículos sem 

condições de trabalho – aglomeração (1); venda de bebidas sem padrão de higiene (1); 

público em pé (2); falta de asseio (higiene – 2); e consumo de produtos fumígeno (que 

produz fumaça) no interior do estabelecimento (1); além de interdições (4) e desinterdições 

(4). 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) fez 627 castrações. As atividades de combate à 

dengue envolveram 21.901 ações entre bloqueio mecânicos, casa a casa, aplicação de 



 

 
 

larvicidas e eliminação de criadouros; 2.169 nebulizações e outras 497 vistorias em 

imóveis especais e pontos estratégicos. 

A prestação de contas da Secretaria de Saúde atende aos artigos 36 e 41 da Lei 

Complementar 141/2012,  que determina a elaboração de um relatório detalhado 

referente ao quadrimestre anterior, com o montante dos recursos aplicados no período, 

oferta e produção de serviços públicos, entre outras ações do Sistema Único de Saúde 

(SUS), para ser apresentado em audiência pública até o final dos meses de maio, setembro 

e fevereiro, na Câmara de Caraguatatuba, após a análise e aprovação do Conselho 

Municipal de Saúde (Comus). 
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Prefeitura de Caraguatatuba troca e revitaliza sinalização viária na 

cidade 

 

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

Cidadão, iniciou um trabalho de troca e revitalização da sinalização viária no município. 

Alguns conjuntos semafóricos estão sendo trocados e outros colocados, bem como placas 

de sinalizações horizontais e verticais. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, os semáforos da Avenida Anchieta 

com a Rua Santa Cruz (Calçadão) estão sendo revitalizados e ganhando novas tecnologias 

para ajudar também o pedestre. 

Para evitar o avanço dos veículos com o sinal vermelho, eles também passam a ler esse 

tipo de infração, que pode gerar atropelamentos. 

O mesmo ocorre com os semáforos da Avenida Frei Pacífico Wagner, com a Rua Sebastião 

Mariano Nepomuceno e com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. “Para evitar os 

problemas que tínhamos com o excesso de apertos nas botoeiras, este sistema também 

está sendo atualizado e terá tempo certo de mudar a marcação de tempo”, explica o 

secretário. 

Em relação à sinalização viária, o serviço será executado em todo o município, com trocas 

de placas antigas, aplicação de tintas com maior tempo de via, implantação de novas 

lombadas e travessia de pedestres.     

Conforme Marcel Giorgeti, a implantação da sinalização viária horizontal, vertical, 

semafórica e dispositivos auxiliares se faz necessária nas vias municipais em sua área 

central e bairros uma vez que estão desgastadas e em diversos locais e fora de 

padronização conforme resoluções do Contran (Conselho Nacional do Trânsito). 

Ele cita, ainda, a necessidade de sinalização de novas vias asfaltadas em que ainda não 

existe a sinalização e que deve, conforme o CTB, ser realizada pelo poder público, bem 

como a revitalização da sinalização horizontal no centro da cidade, onde há mais conflitos 

de tráfego e mais exigência de sinalização ostensiva e hoje se encontra praticamente 

apagada pelo atrito pneu-pavimento ao longo dos últimos anos. 



 

 
 

“Essa sinalização proverá não só o ordenamento do tráfego, mas a delimitação importante 

e democratização do uso do espaço público urbano através de sinalização especial, como 

portadores de necessidades especiais, idosos, áreas delimitadas para carga e descarga de 

mercadorias, embarque e desembarque de passageiros, pontos de táxis, baias de ônibus, 

entre outros”. 
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Caraguatatuba participa do Campeonato Paulista de Bocha 

Paralímpica Adaptada com 5 atletas 

 

Caraguatatuba começa a competir nesta quinta-feira (30/09) do Campeonato Paulista de 

Bocha Paralímpica, na cidade de Suzano. Ao todo, cinco atletas da Secretaria de Esportes 

e Recreação participam da competição, que vai até sábado (2/10). 

Os atletas de Caraguatatuba participam de duas categorias. Eliano Lucas da Silva, Edriano 

Lucas Silva, Elias Lucas Silva e Altair Firmino competem na categoria BC4 e Patrick 

Gardelin na BC1. 

“Nossa equipe é bem preparada e tenho certeza que nossos atletas vão trazer grandes 

resultados para Caraguatatuba”, avalia Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba. 

O Campeonato Paulista de Bocha Paralímpica é organizado pela Federação Paulista de 

Bocha Adaptada. 
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Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de Doces Finos para 

Festas e Casamentos em Caraguatatuba 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba abre nesta quinta-feira (30) inscrições para curso 

gratuito em parceria com o Senai de Doces Finos para Festas e Casamentos. Os 

interessados têm até segunda-feira (4/10) para se inscrever. Foram abertas 36 vagas. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua José 

Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

O curso será dividido em três turmas de 12 alunos nos dias de 6 a 14/10, manhã e tarde, 

e de 15 a 21/10 no período da manhã, ministrados na Unidade Móvel do Senai, no Centro 

da cidade. 

No ato da inscrição, os candidatos devem assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também consta que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e se Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

Fundo Social inicia nova turma 

Nesta semana, 24 alunos iniciaram o curso de Doces Finos para Festas e Casamentos, 

com inscrições abertas no mês de agosto. A capacitação prepara o profissional com foco 

na retomada de eventos, que promete aquecer o setor e a procura por mão de obra deve 

ser constante. 

Durante o curso serão produzidos diferentes doces finos, com normas técnicas de 

qualidade e higiene na manipulação de alimentos, como palha italiana, docinhos de 

cenoura, capim limão, queijo com goiabada, de leite em pó, olho de sogra, camafeu, 

brigadeiro, beijinho gourmet e creme de avelã. 



 

 
 

Os alunos também aprenderão conceito de ‘mise en place’, que significa colocar em 

ordem, ou seja, organizar os produtos antes de iniciar a preparação, calcular insumos, 

finalizar e decorar doces com banho de fondant e de chocolate, além de técnicas de 

embalar, armazenar e transportar para eventos. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para treinamento 

preparatório de processo seletivo com foco na temporada de verão 

 

Caraguatatuba já planeja a retomada turística e com a aproximação da temporada de 

verão é hora de preparar a população para as oportunidades de emprego que irão surgir. 

Pensando nisso, a Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Treinamento 

Preparatório de Processo Seletivo que será realizado no dia 7 de outubro (quinta-feira). 

O treinamento será promovido em dois horários, às 9h e 19h, no Teatro Mario Covas, pelo 

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Serão abordados os principais tópicos para 

uma boa apresentação de currículo e comportamento adequado durante uma entrevista. A 

palestra será ministrada por um recrutador graduado na área. 

Os interessados em participar podem fazer a inscrição até terça-feira (5) de forma 

presencial no PAT ou por telefone, das 8h às 12h. Após a inscrição, os participantes 

receberão um link por whatsapp para preencher com as principais dúvidas e a palestra 

será conduzida de forma personalizada a partir desta pesquisa. As vagas são limitadas. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, viu a necessidade de um treinamento após o alto número 

de candidatos desclassificados nas vagas para retomada das obras dos Contornos da 

Tamoios. “Muitas vezes, apenas um currículo mal elaborado pode causar a eliminação. 

Nosso objetivo é oferecer uma palestra focada nas dificuldades dos participantes e dos 

empregadores também”, explica. 

Mattos relembra o treinamento promovido em janeiro de 2020, preparatório para o 

processo seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte. “Foram 300 participantes, e 

desses, 192 foram aprovados, gerando praticamente 65% de aproveitamento. Estamos 

preparando um mutirão de empregos para alta temporada e precisamos de pessoas 

capacitadas para as vagas que surgirem”, conta o diretor. 
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Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de Doces Finos para 

Festas e Casamentos 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba abre nesta quinta-feira (30) inscrições para curso 

gratuito em parceria com o Senai de Doces Finos para Festas e Casamentos. Os 

interessados têm até segunda-feira (4/10) para se inscrever. Foram abertas 36 vagas. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua José 

Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às 16h30. 

Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

O curso será dividido em três turmas de 12 alunos nos dias de 6 a 14/10, manhã e tarde, 

e de 15 a 21/10 no período da manhã, ministrados na Unidade Móvel do Senai, no Centro 

da cidade. 

No ato da inscrição, os candidatos devem assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também consta que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e se Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

Fundo Social inicia nova turma 

Nesta semana, 24 alunos iniciaram o curso de Doces Finos para Festas e Casamentos, 

com inscrições abertas no mês de agosto. A capacitação prepara o profissional com foco 

na retomada de eventos, que promete aquecer o setor e a procura por mão de obra deve 

ser constante. 

Durante o curso serão produzidos diferentes doces finos, com normas técnicas de 

qualidade e higiene na manipulação de alimentos, como palha italiana, docinhos de 

cenoura, capim limão, queijo com goiabada, de leite em pó, olho de sogra, camafeu, 

brigadeiro, beijinho gourmet e creme de avelã. 



 

 
 

Os alunos também aprenderão conceito de ‘mise en place’, que significa colocar em 

ordem, ou seja, organizar os produtos antes de iniciar a preparação, calcular insumos, 

finalizar e decorar doces com banho de fondant e de chocolate, além de técnicas de 

embalar, armazenar e transportar para eventos. 
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Prefeitura abre inscrições para treinamento preparatório de processo 

seletivo com foco na temporada de verão 

 

Caraguatatuba já planeja a retomada turística e com a aproximação da temporada de 

verão é hora de preparar a população para as oportunidades de emprego que irão surgir. 

Pensando nisso, a Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Treinamento 

Preparatório de Processo Seletivo que será realizado no dia 7 de outubro (quinta-feira). 

O treinamento será promovido em dois horários, às 9h e 19h, no Teatro Mario Covas, pelo 

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Serão abordados os principais tópicos para 

uma boa apresentação de currículo e comportamento adequado durante uma entrevista. A 

palestra será ministrada por um recrutador graduado na área. 

Os interessados em participar podem fazer a inscrição até terça-feira (5) de forma 

presencial no PAT ou por telefone, das 8h às 12h. Após a inscrição, os participantes 

receberão um link por whatsapp para preencher com as principais dúvidas e a palestra 

será conduzida de forma personalizada a partir desta pesquisa. As vagas são limitadas. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, viu a necessidade de um treinamento após o alto número 

de candidatos desclassificados nas vagas para retomada das obras dos Contornos da 

Tamoios. “Muitas vezes, apenas um currículo mal elaborado pode causar a eliminação. 

Nosso objetivo é oferecer uma palestra focada nas dificuldades dos participantes e dos 

empregadores também”, explica. 

Mattos relembra o treinamento promovido em janeiro de 2020, preparatório para o 

processo seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte. “Foram 300 participantes, e 

desses, 192 foram aprovados, gerando praticamente 65% de aproveitamento. Estamos 

preparando um mutirão de empregos para alta temporada e precisamos de pessoas 

capacitadas para as vagas que surgirem”, conta o diretor. 

O PAT está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré, telefone (12) 3882-5211. 
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Caraguatatuba realiza pintura de guias na Avenida da Praia durante a 

madrugada 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou na madrugada desta quinta-feira (30) a pintura de 

guias da Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), durante a madrugada, da 

meia noite às 5h. O horário diferenciado proporciona mais agilidade na execução do 

serviço devido ao baixo número de veículos que transitam neste período. 

A pintura iniciou no trecho da ponte do Rio Santo Antônio e seguirá até o final do 

Camaroeiro. Para o serviço, foram utilizados 320 kg de cal em uma extensão de 

aproximadamente 11 km de guias pintadas. A previsão é que a operação finalize na 

madrugada de sexta-feira (1º/10). 

A pintura de guias é um serviço executado pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) 

para auxiliar na sinalização do trânsito, garantindo mais segurança aos pedestres e 

veículos, além de dar um aspecto de limpeza às vias públicas. 

O secretário adjunto da Sesep, Wagner Ramiro, enfatiza o trabalho da equipe do ‘capricho’, 

apelido dado aos trabalhadores que se dedicam diariamente em oferecer o melhor à 

população. “Dedicamos todos os esforços nestas ações noturnas, priorizando um período 

que não atrapalhe o trânsito de veículos e evita qualquer transtorno, além de finalizar o 

serviço mais rápido”, disse. 
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Caraguatatuba comemora aniversário de 30 anos de sua primeira 

unidade escolar municipal 

 
O prefeito Aguilar Junior esteve na manhã desta quinta-feira (30) em visita ao Cei Prof.ª 

Regina Célia Santos Chapira Blaustein, no bairro Travessão, que comemorou 30 anos de 

funcionamento neste mês de setembro. 

A unidade escolar, antes chamada de ‘Creche do Travessão’, iniciou suas atividades no dia 

14 de setembro de 1991 sendo um marco na educação infantil de Caraguatatuba, vindo a 

substituir um projeto popular chamado de ‘Mães Crecheiras’, onde as próprias mulheres se 

organizavam para auxiliar nos cuidados com os filhos de outras mães que trabalhavam 

fora. 

No início dos anos 2000, a unidade escolar foi integrada à administração municipal, 

recebendo em 2002 a atuação denominação: ‘Centro de Educação Infantil’. A escolha da 

patronesse foi em 2003, quando, por reconhecimento à sua dedicação como educadora, 

foi prestada a homenagem à Profª Regina Célia dos Santos Chapira Blaustein, que lecionou 

por mais de duas décadas no município, dos anos 80 até seu falecimento em 2003. 

Em comemoração à data, a equipe gestora da unidade preparou uma placa para 

celebração dos 30 anos, desenvolvendo a personagem ‘Regininha’, uma ilustração 

representando a figura da patronesse, tornando-se também uma ferramenta pedagógica, 

de forma a criar uma identidade visual que facilitará a associação dos alunos ao nome na 

escola. 

O encontro em celebração ao aniversário do ‘CEI Chapira’, como é popularmente 

conhecido, contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de 

Educação. Após uma divertida apresentação dos alunos, o prefeito Aguilar Junior 

cumprimentou a todos e parabenizou os educadores da unidade pelo trabalho 

desenvolvido. Ele ainda compartilhou com os presentes sua alegria e suas memórias que 

envolvem a inauguração da escola, já que ele residia no bairro com sua família naquela 

ocasião. 

Atualmente, o CEI Prof.ª Regina Celia Santos Chapira Blaustein atende mais de 240 

crianças de 0 a 3 anos, onde elas vivenciam uma importante etapa de seu 



 

 
 

desenvolvimento, tecnicamente chamada de Primeiríssima Infância, um período de 

extrema importância para o desenvolvimento humano. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, também acompanhou a comemoração dos 30 

anos da unidade e comentou sobre a importância das atividades pedagógicas realizadas 

nos Centros de Educação Infantil do município: 

“Os Centros de Educação Infantil possuem um papel muito importante em nossa 

sociedade, promovendo os cuidados, educando e trabalhando no desenvolvimento das 

crianças. No período da Primeira Infância, ocorre o crescimento físico, o amadurecimento 

do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizado, a iniciação social e afetiva, entre outros. Quanto melhores forem as 

condições para o desenvolvimento durante este período, maiores são as probabilidades de 

que a criança alcance o melhor do seu potencial na fase adulta”, reforçou. 

“Nosso reconhecimento a todos os que um dia passaram pela unidade e contribuíram de 

alguma maneira com seu trabalho, empenho e dedicação para a formação e educação das 

crianças do nosso município”, completou. 
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Prefeitura inicia troca e revitalização da sinalização viária em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou um trabalho de troca e revitalização da sinalização 

viária no município. Alguns conjuntos semafóricos estão sendo trocados e outros 

colocados, bem como placas de sinalizações horizontais e verticais. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, os semáforos da Avenida Anchieta 

com a Rua Santa Cruz (Calçadão) estão sendo revitalizados e ganhando novas tecnologias 

para ajudar também o pedestre. 

Para evitar o avanço dos veículos com o sinal vermelho, eles também passam a ler esse 

tipo de infração, que pode gerar atropelamentos. 

O mesmo ocorre com os semáforos da Avenida Frei Pacífico Wagner, com a Rua Sebastião 

Mariano Nepomuceno e com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. “Para evitar os 

problemas que tínhamos com o excesso de apertos nas botoeiras, este sistema também 

está sendo atualizado e terá tempo certo de mudar a marcação de tempo”, explica o 

secretário. 

Em relação à sinalização viária, o serviço será executado em todo o município, com trocas 

de placas antigas, aplicação de tintas com maior tempo de via, implantação de novas 

lombadas e travessia de pedestres. 
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Caraguatatuba Comemora Aniversário De 30 Anos De Sua Primeira 

Unidade Escolar Municipal 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve na manhã desta quinta-feira (30) em visita ao Cei Prof.ª 

Regina Célia Santos Chapira Blaustein, no bairro Travessão, que comemorou 30 anos de 

funcionamento neste mês de setembro. 

A unidade escolar, antes chamada de ‘Creche do Travessão’, iniciou suas atividades no dia 

14 de setembro de 1991 sendo um marco na educação infantil de Caraguatatuba, vindo a 

substituir um projeto popular chamado de ‘Mães Crecheiras’, onde as próprias mulheres se 

organizavam para auxiliar nos cuidados com os filhos de outras mães que trabalhavam 

fora. 

No início dos anos 2000, a unidade escolar foi integrada à administração municipal, 

recebendo em 2002 a atuação denominação: ‘Centro de Educação Infantil’. A escolha da 

patronesse foi em 2003, quando, por reconhecimento à sua dedicação como educadora, 

foi prestada a homenagem à Profª Regina Célia dos Santos Chapira Blaustein, que lecionou 

por mais de duas décadas no município, dos anos 80 até seu falecimento em 2003. 

Em comemoração à data, a equipe gestora da unidade preparou uma placa para 

celebração dos 30 anos, desenvolvendo a personagem ‘Regininha’, uma ilustração 

representando a figura da patronesse, tornando-se também uma ferramenta pedagógica, 

de forma a criar uma identidade visual que facilitará a associação dos alunos ao nome na 

escola. 

O encontro em celebração ao aniversário do ‘CEI Chapira’, como é popularmente 

conhecido, contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de 

Educação. Após uma divertida apresentação dos alunos, o prefeito Aguilar Junior 

cumprimentou a todos e parabenizou os educadores da unidade pelo trabalho 

desenvolvido. Ele ainda compartilhou com os presentes sua alegria e suas memórias que 

envolvem a inauguração da escola, já que ele residia no bairro com sua família naquela 

ocasião. 

Atualmente, o CEI Prof.ª Regina Celia Santos Chapira Blaustein atende mais de 240 

crianças de 0 a 3 anos, onde elas vivenciam uma importante etapa de seu 

desenvolvimento, tecnicamente chamada de Primeiríssima Infância, um período de 

extrema importância para o desenvolvimento humano. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, também acompanhou a comemoração dos 30 

anos da unidade e comentou sobre a importância das atividades pedagógicas realizadas 

nos Centros de Educação Infantil do município: 

“Os Centros de Educação Infantil possuem um papel muito importante em nossa 

sociedade, promovendo os cuidados, educando e trabalhando no desenvolvimento das 

crianças. No período da Primeira Infância, ocorre o crescimento físico, o amadurecimento 

do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizado, a iniciação social e afetiva, entre outros. Quanto melhores forem as 

condições para o desenvolvimento durante este período, maiores são as probabilidades de 

que a criança alcance o melhor do seu potencial na fase adulta”, reforçou. 

“Nosso reconhecimento a todos os que um dia passaram pela unidade e contribuíram de 

alguma maneira com seu trabalho, empenho e dedicação para a formação e educação das 

crianças do nosso município”, completou. 
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Audiência Pública Eletrônica Da LOA De 2022 Da Prefeitura De 

Caraguatatuba Encerra Na Segunda-Feira (4/10) 

 

A audiência pública eletrônica da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de 

Caraguatatuba estará disponível para consulta até a próxima segunda-feira (4/10) no 

site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. A população tem a chance de enviar 

sugestões através de um formulário específico na página oficial. A resposta será 

encaminhada no e-mail informando no ato do cadastramento. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

descentralizadas na segunda, terça e quarta-feira (27, 28 e 29/9), no Travessão, 

Massaguaçu e Indaiá, respectivamente. 

Os trabalhos da audiência foram coordenados pela equipe da Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento, composta pelo secretário Carlos Focesi; diretora de 

Planejamento Orçamentário, Ediline Alves Boytchuk; e pelo técnico em orçamento, Nicolas 

Dias Padilha, entre outros servidores da pasta. 

A LOA prevê a receita de R$ 1.071.707.203,00 para o ano que vem. As destinações 

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

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

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

545.705.424,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

De acordo com o secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, 

as audiências servem para alinhar as reivindicações da comunidade com o orçamento 

previsto para as políticas públicas da Prefeitura. “Esse é o momento de fazer 

questionamentos sobre os valores absolutos e propor ações que a população julgue 

necessárias para sua região”, destacou. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também realizou uma audiência presencial da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, que norteia a elaboração da LOA, em 7 de maio, 

no Indaiá. A Câmara Municipal abordou a LDO de 2022 em duas audiências públicas 

online nos dias 16 e 17 de junho, com a participação remota do público assegurada por 

programas de telemensagens. 

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

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

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/09/audiencias-publicas-nas-formas-presencial-e-eletronica-para-elaboracao-do-projeto-de-lei-da-lei-orcamentaria-anual-loa-2022/


 

 
 

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

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal) e Lei Orgânica 

Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 

A Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento fica na Avenida Frei Pacífico 

Wagner, 163, piso Superior, no Centro. O horário de atendimento ao público é das 9h às 

14h. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (12) 99779-1638 ou nos 

e-mails orcamento@caraguatatuba.sp.gov.br 

Audiência eletrônica – até 4 de outubro, no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/ 
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Prefeitura De Caraguatatuba Realiza Pintura De Guias Na Avenida Da 

Praia Durante A Madrugada 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou na madrugada desta quinta-feira (30) a pintura de 

guias da Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), durante a madrugada, da 

meia noite às 5h. O horário diferenciado proporciona mais agilidade na execução do 

serviço devido ao baixo número de veículos que transitam neste período. 

A pintura iniciou no trecho da ponte do Rio Santo Antônio e seguirá até o final do 

Camaroeiro. Para o serviço, foram utilizados 320 kg de cal em uma extensão de 

aproximadamente 11 km de guias pintadas. A previsão é que a operação finalize na 

madrugada de sexta-feira (1º/10). 

A pintura de guias é um serviço executado pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) 

para auxiliar na sinalização do trânsito, garantindo mais segurança aos pedestres e 

veículos, além de dar um aspecto de limpeza às vias públicas. 

O secretário adjunto da Sesep, Wagner Ramiro, enfatiza o trabalho da equipe do ‘capricho’, 

apelido dado aos trabalhadores que se dedicam diariamente em oferecer o melhor à 

população. “Dedicamos todos os esforços nestas ações noturnas, priorizando um período 

que não atrapalhe o trânsito de veículos e evita qualquer transtorno, além de finalizar o 

serviço mais rápido”, disse. 
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Secretaria Da Saúde De Caraguatatuba Divulga Balanço Do 2º 

Quadrimestre De 2021 Em Audiência Online 

 

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caraguatatuba promoveu a prestação de contas do 

2º Quadrimestre de 2021 na manhã desta quinta-feira (30/9), em uma audiência pública 

online, na Câmara Municipal. A população pôde acompanhar pelo 

site https://www.camaracaragua.sp.gov.br/ e pelo Canal da Câmara de Caraguatatuba no 

YouTube do Legislativo, como medida de distanciamento social a para conter a 

disseminação da Covid-19. 

Os trabalhos foram coordenados pelo secretário de Saúde, Gustavo Boher, auxiliado pela 

secretária adjunta, Derci Andolfo, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde (Comus), 

Priscila Meyer, além da equipe técnica da saúde. O presidente da Câmara de 

Caraguatatuba, Renato Leite Carrijo de Aguilar,  designou o vereador Jair Silva para 

comandar audiência, acompanhado remotamente pela vereadora Vera Lúcia de Moraes. O 

servidor Adriano Gazalli, designado orador, expôs dados da saúde durante 1h20. 

A Secretaria de Saúde agendou 10.718 consultas no Centro de Especialidades Médicas do 

Centro e no Porto Novo; 7.524, no Ambulatório Médico de Especialidades (AME); 5.683, na 

Casa de Saúde Stella Maris; e 365 pacientes foram se consultar em outros municípios. 

O AME registrou 7.424 consultas e 2.370 exames agendados para pacientes de 

Caraguatatuba. As ausências nas consultas totalizaram 1.517 e 460, nos exames, 

perfazendo os índices de 20,17% e 19,40% de taxa de absenteísmo em cada 

procedimento, respectivamente. 

Ao todo, 2.172 (20,26%) pessoas não foram nas 10.718 consultas do 2º quadrimestre na 

rede municipal. As faltas nos exames somaram 1.828 (28,55%) dos 6.402 agendados no 

período. 

A Casa de Saúde Stella Maris contou com 2.466 internações, com 681 cirúrgicas, 799 

médicas, 656 obstétricas e 330 pediátricas em maio, junho, julho e agosto. A instituição 

realizou 12.401 consultas médicas de urgência e emergência no período. 

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro foram 20.929 consultas em adultos, 

3.414 em crianças e 26.538 acolhimentos e classificações de risco feitos pela equipe de 

enfermagem.  Permaneceram em observação de até 24h, 64 adultos e oito crianças. 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw


 

 
 

A UPA Sul, no Perequê-Mirim, registrou 24.514 consultas em adultos, 4.666 infantis e 

31.086 acolhimentos e classificações de risco na enfermagem. As internações com até 

24h em observação somara 528 adultos e nove crianças na unidade. 

A UPA Covid, criada especialmente para o combate da pandemia do novo coronavírus, 

computou 14.231 consultas em adultos, 3.850 em crianças e 19.984 acolhimentos e 

classificações de risco da equipe de enfermagem. A UPA Covid contou com 518 

observações adultas e 70 infantis com 24h de duração. 

O Pronto Atendimento do Massaguaçu, na Região Norte, fez 9.394 consultas em adultos, 

1.993 consultas infantis e 12.986 acolhimentos e classificações de risco. No PA do 

Massaguaçu, 121 adultos e duas crianças permaneceram ao menos um dia em 

observação. 

O Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) realizou 2.291 consultas com ginecologista, 

565 com a equipe de enfermagem, 74 com assistente social, 127 com nutricionistas, 529 

atendimentos psicológicos e 897 pré-natais. 

SAMU e Transporte 

As três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

descentralizadas (regiões central, norte e sul), mais a unidade avançada (que cobre a 

cidade inteira), foram chamadas 3.723 e 372 vezes, respectivamente. As ocorrências 

envolveram 1.481 mal súbitos, 198 convulsões, 119 gestantes e 76 casos de hipertensão 

arterial. O SAMU também foi acionado em 112 acidentes de motocicleta, 44 de bicicleta e 

96 acidentes de trânsito com vítimas, além 377 chamados para atender quedas ou 

traumas. Os 86 veículos do Setor de Transporte da Secretaria de Saúde movimentaram 

6.849 pacientes dentro do município e 10.612 para tratamentos em outras cidades.  As 

ocorrências de mal súbitos representam 80,5% dos atendimentos do SAMU e 

quedas/traumas, 65,1%. 

Fiscalização 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde promoveu 975 inspeções de prevenção à 

Covid-19, em conjunto com a Fiscalização do Comércio, Fiscalização de Posturas e o Grupo 

de Vigilância Sanitária (GVS) do Estado de São Paulo, que também realizou outras 2.304 

inspeções.  As ações resultaram 51 multas por falta de uso de máscara no interior do 

estabelecimento (4); excesso de pessoas (2); venda de bebida alcoólica sem licença (1); 

funcionamento após o horário permitido (12); aglomeração de pessoas (3); funcionamento 

sem a licença sanitária (16); promoção de eventos sem autorização (5); veículos sem 

condições de trabalho – aglomeração (1); venda de bebidas sem padrão de higiene (1); 

público em pé (2); falta de asseio (higiene – 2); e consumo de produtos fumígeno (que 

produz fumaça) no interior do estabelecimento (1); além de interdições (4) e desinterdições 

(4). 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) fez 627 castrações. As atividades de combate à 

dengue envolveram 21.901 ações entre bloqueio mecânicos, casa a casa, aplicação de 

larvicidas e eliminação de criadouros; 2.169 nebulizações e outras 497 vistorias em 

imóveis especais e pontos estratégicos. 



 

 
 

A prestação de contas da Secretaria de Saúde atende aos artigos 36 e 41 da Lei 

Complementar 141/2012,  que determina a elaboração de um relatório detalhado 

referente ao quadrimestre anterior, com o montante dos recursos aplicados no período, 

oferta e produção de serviços públicos, entre outras ações do Sistema Único de Saúde 

(SUS), para ser apresentado em audiência pública até o final dos meses de maio, setembro 

e fevereiro, na Câmara de Caraguatatuba, após a análise e aprovação do Conselho 

Municipal de Saúde (Comus). 
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Prefeitura De Caraguatatuba Troca E Revitaliza Sinalização Viária Na 

Cidade 

 

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

Cidadão, iniciou um trabalho de troca e revitalização da sinalização viária no município. 

Alguns conjuntos semafóricos estão sendo trocados e outros colocados, bem como placas 

de sinalizações horizontais e verticais. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, os semáforos da Avenida Anchieta 

com a Rua Santa Cruz (Calçadão) estão sendo revitalizados e ganhando novas tecnologias 

para ajudar também o pedestre. 

Para evitar o avanço dos veículos com o sinal vermelho, eles também passam a ler esse 

tipo de infração, que pode gerar atropelamentos. 

O mesmo ocorre com os semáforos da Avenida Frei Pacífico Wagner, com a Rua Sebastião 

Mariano Nepomuceno e com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. “Para evitar os 

problemas que tínhamos com o excesso de apertos nas botoeiras, este sistema também 

está sendo atualizado e terá tempo certo de mudar a marcação de tempo”, explica o 

secretário. 

Em relação à sinalização viária, o serviço será executado em todo o município, com trocas 

de placas antigas, aplicação de tintas com maior tempo de via, implantação de novas 

lombadas e travessia de pedestres. 

Conforme Marcel Giorgeti, a implantação da sinalização viária horizontal, vertical, 

semafórica e dispositivos auxiliares se faz necessária nas vias municipais em sua área 

central e bairros uma vez que estão desgastadas e em diversos locais e fora de 

padronização conforme resoluções do Contran (Conselho Nacional do Trânsito). 

Ele cita, ainda, a necessidade de sinalização de novas vias asfaltadas em que ainda não 

existe a sinalização e que deve, conforme o CTB, ser realizada pelo poder público, bem 

como a revitalização da sinalização horizontal no centro da cidade, onde há mais conflitos 

de tráfego e mais exigência de sinalização ostensiva e hoje se encontra praticamente 

apagada pelo atrito pneu-pavimento ao longo dos últimos anos. 

“Essa sinalização proverá não só o ordenamento do tráfego, mas a delimitação importante 

e democratização do uso do espaço público urbano através de sinalização especial, como 

portadores de necessidades especiais, idosos, áreas delimitadas para carga e descarga de 



 

 
 

mercadorias, embarque e desembarque de passageiros, pontos de táxis, baias de ônibus, 

entre outros”. 
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Caraguatatuba Participa Do Campeonato Paulista De Bocha 

Paralímpica Adaptada Com 5 Atletas 

 

Caraguatatuba começa a competir nesta quinta-feira (30/09) do Campeonato Paulista de 

Bocha Paralímpica, na cidade de Suzano. Ao todo, cinco atletas da Secretaria de Esportes 

e Recreação participam da competição, que vai até sábado (2/10). 

Os atletas de Caraguatatuba participam de duas categorias. Eliano Lucas da Silva, Edriano 

Lucas Silva, Elias Lucas Silva e Altair Firmino competem na categoria BC4 e Patrick 

Gardelin na BC1. 

“Nossa equipe é bem preparada e tenho certeza que nossos atletas vão trazer grandes 

resultados para Caraguatatuba”, avalia Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba. 

O Campeonato Paulista de Bocha Paralímpica é organizado pela Federação Paulista de 

Bocha Adaptada. 
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Fundo Social Abre Inscrições Para Curso Gratuito De Doces Finos Para 

Festas E Casamentos 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba abre nesta quinta-feira (30) inscrições para curso 

gratuito em parceria com o Senai de Doces Finos para Festas e Casamentos. Os 

interessados têm até segunda-feira (4/10) para se inscrever. Foram abertas 36 vagas. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua José 

Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às 16h30. 

Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

O curso será dividido em três turmas de 12 alunos nos dias de 6 a 14/10, manhã e tarde, 

e de 15 a 21/10 no período da manhã, ministrados na Unidade Móvel do Senai, no Centro 

da cidade. 

No ato da inscrição, os candidatos devem assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também consta que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e se Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

Fundo Social inicia nova turma 

Nesta semana, 24 alunos iniciaram o curso de Doces Finos para Festas e Casamentos, 

com inscrições abertas no mês de agosto. A capacitação prepara o profissional com foco 

na retomada de eventos, que promete aquecer o setor e a procura por mão de obra deve 

ser constante. 

Durante o curso serão produzidos diferentes doces finos, com normas técnicas de 

qualidade e higiene na manipulação de alimentos, como palha italiana, docinhos de 

cenoura, capim limão, queijo com goiabada, de leite em pó, olho de sogra, camafeu, 

brigadeiro, beijinho gourmet e creme de avelã. 



 

 
 

Os alunos também aprenderão conceito de ‘mise en place’, que significa colocar em 

ordem, ou seja, organizar os produtos antes de iniciar a preparação, calcular insumos, 

finalizar e decorar doces com banho de fondant e de chocolate, além de técnicas de 

embalar, armazenar e transportar para eventos. 
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‘Esquenta Caraguá’ Reúne Competições De Futevôlei, Skate E 

Basquete 3×3 No Centro, Em Outubro 

 

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

nos dias 9 e 10 de outubro, na Praça Ton Ferreira, no Centro, o evento esportivo ‘Esquenta 

Caraguá’. 

Os dois dias de competição prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das 

modalidades de Futevôlei, Basquete 3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de 

várias regiões do Estado de São Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do 

município. 

“É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, seguindo todos os 

protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para este momento e 

tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na economia e eventos 

organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’, 

ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do 

esporte e defesa pessoal para mulheres. 

“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades 

olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e 

seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo. 

Futevôlei 

Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem 

ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração 

do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro. 

De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para 

disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. 

“Futevôlei é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e 

vejo com esse evento a oportunidade de estar movimentando o turismo local, pois muitos 

atletas de fora do município vem participar estimulando a retomada esportiva de uma 

forma geral”, explica Thiago Camilo. 



 

 
 

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte 

e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos 

participantes sejam de fora da cidade. 

“Muito importante uma pessoa como o Thiago Camilo interessado em colaborar em nossa 

retomada esportiva e esse evento tem tudo para ser um sucesso”, comenta o secretário de 

Esporte. 

O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro 

(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no 

dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser 

realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo 

(12) 99705-0895. 

Basquete 3×3 

Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na 

cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário 

nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três 

categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino. 

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada 

atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o 

Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100 

inscritos. 

Skate 

O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em 

Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de 

outubro. Apenas crianças de até 15 anos poderão participar das categorias feminina e 

masculina. 

Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura 

da autorização de participação 

Serviço 

Esquenta Caraguá 

Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba 

Data: 9 e 10 de outubro 

Horário: A partir das 8h 
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Audiência Pública Eletrônica Da LOA De 2022 Da Prefeitura De 

Caraguatatuba Encerra Na Segunda-Feira (4/10) 

 

A audiência pública eletrônica da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de 

Caraguatatuba estará disponível para consulta até a próxima segunda-feira (4/10) no 

site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. A população tem a chance de enviar 

sugestões através de um formulário específico na página oficial. A resposta será 

encaminhada no e-mail informando no ato do cadastramento. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

descentralizadas na segunda, terça e quarta-feira (27, 28 e 29/9), no Travessão, 

Massaguaçu e Indaiá, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/09/audiencias-publicas-nas-formas-presencial-e-eletronica-para-elaboracao-do-projeto-de-lei-da-lei-orcamentaria-anual-loa-2022/
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Prefeitura Abre Inscrições Para Treinamento Preparatório De Processo 

Seletivo Com Foco Na Temporada De Verão 

 

Caraguatatuba já planeja a retomada turística e com a aproximação da temporada de 

verão é hora de preparar a população para as oportunidades de emprego que irão surgir. 

Pensando nisso, a Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Treinamento 

Preparatório de Processo Seletivo que será realizado no dia 7 de outubro (quinta-feira). 

O treinamento será promovido em dois horários, às 9h e 19h, no Teatro Mario Covas, pelo 

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Serão abordados os principais tópicos para 

uma boa apresentação de currículo e comportamento adequado durante uma entrevista. A 

palestra será ministrada por um recrutador graduado na área. 

Os interessados em participar podem fazer a inscrição até terça-feira (5) de forma 

presencial no PAT ou por telefone, das 8h às 12h. Após a inscrição, os participantes 

receberão um link por whatsapp para preencher com as principais dúvidas e a palestra 

será conduzida de forma personalizada a partir desta pesquisa. As vagas são limitadas. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, viu a necessidade de um treinamento após o alto número 

de candidatos desclassificados nas vagas para retomada das obras dos Contornos da 

Tamoios. “Muitas vezes, apenas um currículo mal elaborado pode causar a eliminação. 

Nosso objetivo é oferecer uma palestra focada nas dificuldades dos participantes e dos 

empregadores também”, explica. 

Mattos relembra o treinamento promovido em janeiro de 2020, preparatório para o 

processo seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte. “Foram 300 participantes, e 

desses, 192 foram aprovados, gerando praticamente 65% de aproveitamento. Estamos 

preparando um mutirão de empregos para alta temporada e precisamos de pessoas 

capacitadas para as vagas que surgirem”, conta o diretor. 
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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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4450UcsEDFurRh6E8IkXGPIwUtYNWFu0dCCtFS4DJ6LVxFg/viewform?usp=sf_link
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/09/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-a-realizacao-da-37a-festa-de-iemanja/caraguatatuba.156.com.br


 

 
 

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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Caraguatatuba Zera Fila De Espera Da Vacinação Contra Covid-19; 

2.956 Pessoas São Agendadas 

 

Caraguatatuba zerou a fila de espera da vacinação contra a Covid-19. Todas as pessoas 

maiores de 12 anos que solicitaram a vacina no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ até à tarde 

de quarta-feira (29) foram agendadas. 

De acordo com o ‘156’, 2.956 pessoas receberão a vacina na próxima semana, entre os 

dias 4 e 8. Vale ressaltar que elas precisam confirmar o comparecimento à a unidade de 

saúde referência do seu bairro para a vacinação. Por isso, é necessário conferir o e-mail 

cadastro e o próprio aplicativo para saber o dia, horário e local da aplicação do imunizante. 

Quem fez a solicitação após o dia 29 de setembro precisa aguardar o envio de novas doses 

de vacina e ficar atento ao aplicativo para que não perca o agendamento. 

Segunda e terceira dose 

A vacinação com a segunda dose continua normalmente no município. Até o momento, 

todas as doses (CoronaVac, Pfizer e Astrazeneca) estão disponíveis nos 11 postos de 

vacinação, das 8h às 15h. 

Nesta quinta-feira (30), quem esta recebendo a segunda dose da CoronaVac são as 

pessoas que se vacinaram até 2 de setembro. A dose da Pfizer será aplicada em quem 

recebeu a primeira até 5 de agosto e a Astrazeneca será para quem foi vacinado com a 

primeira até 8 de julho. 

A terceira dose está sendo aplicada em idosos acima de 70 anos que receberam a 

segunda dose ou concluíram o esquema vacinal há pelo menos seis meses. Adultos com 

imunossupressão recebem o imunizante 28 dias após a segunda dose. 

É muito importante reforçar que esses públicos irão receber como terceira dose a a vacina 

que estiver disponível no posto de vacinação. 

Confira os locais de vacinação 

UBS Morro do Algodão: Núcleo de Atendimento Social | Rua São Miguel, 1.382 – Morro do 

Algodão. 



 

 
 

UBS Tinga (segunda dose): Capela Nossa Senhora Aparecida | Rua Antônio dos Santos, 

164 – Tinga. A primeira dose continua sendo aplicada na unidade. 

UBS Sumaré: Ciase Wilson Francisco Valente | Avenida Siqueira Campos, 705 – Sumaré. 

UBS Massaguaçu: Paróquia Nossa Senhora da Visitação | Rua Pescador Manoel 

Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu. 

Outros locais: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê 

Mirim), UBS Porto Novo, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, UBS Casa Branca e UBS 

Getuba. 

O horário da vacinação, tanto da primeira quanto da segunda e terceira dose, é das 8h às 

15h. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza pintura de guias na Avenida da Praia 

durante a madrugada 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou na madrugada desta quinta-feira (30) a pintura de 

guias da Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), durante a madrugada, da 

meia noite às 5h. O horário diferenciado proporciona mais agilidade na execução do 

serviço devido ao baixo número de veículos que transitam neste período. 

A pintura iniciou no trecho da ponte do Rio Santo Antônio e seguirá até o final do 

Camaroeiro. Para o serviço, foram utilizados 320 kg de cal em uma extensão de 

aproximadamente 11 km de guias pintadas. A previsão é que a operação finalize na 

madrugada de sexta-feira (1º/10). 

A pintura de guias é um serviço executado pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) 

para auxiliar na sinalização do trânsito, garantindo mais segurança aos pedestres e 

veículos, além de dar um aspecto de limpeza às vias públicas. 

O secretário adjunto da Sesep, Wagner Ramiro, enfatiza o trabalho da equipe do ‘capricho’, 

apelido dado aos trabalhadores que se dedicam diariamente em oferecer o melhor à 

população. “Dedicamos todos os esforços nestas ações noturnas, priorizando um período 

que não atrapalhe o trânsito de veículos e evita qualquer transtorno, além de finalizar o 

serviço mais rápido”, disse. 
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Prefeitura de Caraguatatuba troca e revitaliza sinalização viária na cidade 

 

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

Cidadão, iniciou um trabalho de troca e revitalização da sinalização viária no município. 

Alguns conjuntos semafóricos estão sendo trocados e outros colocados, bem como placas 

de sinalizações horizontais e verticais. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgeti, os semáforos da Avenida Anchieta 

com a Rua Santa Cruz (Calçadão) estão sendo revitalizados e ganhando novas tecnologias 

para ajudar também o pedestre. 

Para evitar o avanço dos veículos com o sinal vermelho, eles também passam a ler esse 

tipo de infração, que pode gerar atropelamentos. 

O mesmo ocorre com os semáforos da Avenida Frei Pacífico Wagner, com a Rua Sebastião 

Mariano Nepomuceno e com a Rua Osvaldo Cruz, todos no centro. “Para evitar os 

problemas que tínhamos com o excesso de apertos nas botoeiras, este sistema também 

está sendo atualizado e terá tempo certo de mudar a marcação de tempo”, explica o 

secretário. 

Em relação à sinalização viária, o serviço será executado em todo o município, com trocas 

de placas antigas, aplicação de tintas com maior tempo de via, implantação de novas 

lombadas e travessia de pedestres. 

Conforme Marcel Giorgeti, a implantação da sinalização viária horizontal, vertical, 

semafórica e dispositivos auxiliares se faz necessária nas vias municipais em sua área 

central e bairros uma vez que estão desgastadas e em diversos locais e fora de 

padronização conforme resoluções do Contran (Conselho Nacional do Trânsito). 

Ele cita, ainda, a necessidade de sinalização de novas vias asfaltadas em que ainda não 

existe a sinalização e que deve, conforme o CTB, ser realizada pelo poder público, bem 

como a revitalização da sinalização horizontal no centro da cidade, onde há mais conflitos 

de tráfego e mais exigência de sinalização ostensiva e hoje se encontra praticamente 

apagada pelo atrito pneu-pavimento ao longo dos últimos anos. 

“Essa sinalização proverá não só o ordenamento do tráfego, mas a delimitação importante 

e democratização do uso do espaço público urbano através de sinalização especial, como 

portadores de necessidades especiais, idosos, áreas delimitadas para carga e descarga de 



 

 
 

mercadorias, embarque e desembarque de passageiros, pontos de táxis, baias de ônibus, 

entre outros”. 
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Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de Doces Finos para Festas 

e Casamentos 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba abre nesta quinta-feira (30) inscrições para curso 

gratuito em parceria com o Senai de Doces Finos para Festas e Casamentos. Os 

interessados têm até segunda-feira (4/10) para se inscrever. Foram abertas 36 vagas. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua José 

Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às 16h30. 

Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

O curso será dividido em três turmas de 12 alunos nos dias de 6 a 14/10, manhã e tarde, 

e de 15 a 21/10 no período da manhã, ministrados na Unidade Móvel do Senai, no Centro 

da cidade. 

No ato da inscrição, os candidatos devem assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também consta que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e se Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

Fundo Social inicia nova turma 

Nesta semana, 24 alunos iniciaram o curso de Doces Finos para Festas e Casamentos, 

com inscrições abertas no mês de agosto. A capacitação prepara o profissional com foco 

na retomada de eventos, que promete aquecer o setor e a procura por mão de obra deve 

ser constante. 

Durante o curso serão produzidos diferentes doces finos, com normas técnicas de 

qualidade e higiene na manipulação de alimentos, como palha italiana, docinhos de 

cenoura, capim limão, queijo com goiabada, de leite em pó, olho de sogra, camafeu, 

brigadeiro, beijinho gourmet e creme de avelã. 



 

 
 

Os alunos também aprenderão conceito de ‘mise en place’, que significa colocar em 

ordem, ou seja, organizar os produtos antes de iniciar a preparação, calcular insumos, 

finalizar e decorar doces com banho de fondant e de chocolate, além de técnicas de 

embalar, armazenar e transportar para eventos. 
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Caraguatatuba participa do Campeonato Paulista de Paralímpica Adaptada 

com 5 atletas 

 

Caraguatatuba começa a competir nesta quinta-feira (30/09) do Campeonato Paulista de 

Bocha Paralímpica, na cidade de Suzano. Ao todo, cinco atletas da Secretaria de Esportes 

e Recreação participam da competição, que vai até sábado (2/10). 

Os atletas de Caraguatatuba participam de duas categorias. Eliano Lucas da Silva, Edriano 

Lucas Silva, Elias Lucas Silva e Altair Firmino competem na categoria BC4 e Patrick 

Gardelin na BC1. 

“Nossa equipe é bem preparada e tenho certeza que nossos atletas vão trazer grandes 

resultados para Caraguatatuba”, avalia Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba. 

O Campeonato Paulista de Bocha Paralímpica é organizado pela Federação Paulista de 

Bocha Adaptada. 
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‘Esquenta Caraguá’ reúne competições de futevôlei, skate e basquete 3×3 

no Centro, em outubro 

 

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

nos dias 9 e 10 de outubro, na Praça Ton Ferreira, no Centro, o evento esportivo ‘Esquenta 

Caraguá’. 

Os dois dias de competição prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das 

modalidades de Futevôlei, Basquete 3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de 

várias regiões do Estado de São Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do 

município. 

“É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, seguindo todos os 

protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para este momento e 

tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na economia e eventos 

organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’, 

ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do 

esporte e defesa pessoal para mulheres. 

“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades 

olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e 

seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo. 

Futevôlei 

Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem 

ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração 

do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro. 

De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para 

disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. 

“Futevôlei é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e 

vejo com esse evento a oportunidade de estar movimentando o turismo local, pois muitos 

atletas de fora do município vem participar estimulando a retomada esportiva de uma 

forma geral”, explica Thiago Camilo. 



 

 
 

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte 

e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos 

participantes sejam de fora da cidade. 

“Muito importante uma pessoa como o Thiago Camilo interessado em colaborar em nossa 

retomada esportiva e esse evento tem tudo para ser um sucesso”, comenta o secretário de 

Esporte. 

O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro 

(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no 

dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser 

realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo 

(12) 99705-0895. 

Basquete 3×3 

Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na 

cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário 

nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três 

categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino. 

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada 

atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o 

Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100 

inscritos. 

Skate 

O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em 

Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de 

outubro. Apenas crianças de até 15 anos poderão participar das categorias feminina e 

masculina. 

Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura 

da autorização de participação 

Serviço 

Esquenta Caraguá 

Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba 

Data: 9 e 10 de outubro 

Horário: A partir das 8h 
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Prefeitura abre inscrições para treinamento preparatório de processo 

seletivo com foco na temporada de verão 

 

Caraguatatuba já planeja a retomada turística e com a aproximação da temporada de 

verão é hora de preparar a população para as oportunidades de emprego que irão surgir. 

Pensando nisso, a Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Treinamento 

Preparatório de Processo Seletivo que será realizado no dia 7 de outubro (quinta-feira). 

O treinamento será promovido em dois horários, às 9h e 19h, no Teatro Mario Covas, pelo 

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Serão abordados os principais tópicos para 

uma boa apresentação de currículo e comportamento adequado durante uma entrevista. A 

palestra será ministrada por um recrutador graduado na área. 

Os interessados em participar podem fazer a inscrição até terça-feira (5) de forma 

presencial no PAT ou por telefone, das 8h às 12h. Após a inscrição, os participantes 

receberão um link por whatsapp para preencher com as principais dúvidas e a palestra 

será conduzida de forma personalizada a partir desta pesquisa. As vagas são limitadas. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, viu a necessidade de um treinamento após o alto número 

de candidatos desclassificados nas vagas para retomada das obras dos Contornos da 

Tamoios. “Muitas vezes, apenas um currículo mal elaborado pode causar a eliminação. 

Nosso objetivo é oferecer uma palestra focada nas dificuldades dos participantes e dos 

empregadores também”, explica. 

Mattos relembra o treinamento promovido em janeiro de 2020, preparatório para o 

processo seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte. “Foram 300 participantes, e 

desses, 192 foram aprovados, gerando praticamente 65% de aproveitamento. Estamos 

preparando um mutirão de empregos para alta temporada e precisamos de pessoas 

capacitadas para as vagas que surgirem”, conta o diretor. 

O PAT está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré, telefone (12) 3882-5211. 
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Caraguatatuba zera fila de espera da vacinação contra Covid-19; 2.956 

pessoas são agendadas 

 

Caraguatatuba zerou a fila de espera da vacinação contra a Covid-19. Todas as pessoas 

maiores de 12 anos que solicitaram a vacina no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ até à tarde 

de quarta-feira (29) foram agendadas. 

De acordo com o ‘156’, 2.956 pessoas receberão a vacina na próxima semana, entre os 

dias 4 e 8. Vale ressaltar que elas precisam confirmar o comparecimento à a unidade de 

saúde referência do seu bairro para a vacinação. Por isso, é necessário conferir o e-mail 

cadastro e o próprio aplicativo para saber o dia, horário e local da aplicação do imunizante. 

Quem fez a solicitação após o dia 29 de setembro precisa aguardar o envio de novas doses 

de vacina e ficar atento ao aplicativo para que não perca o agendamento. 

Segunda e terceira dose 

A vacinação com a segunda dose continua normalmente no município. Até o momento, 

todas as doses (CoronaVac, Pfizer e Astrazeneca) estão disponíveis nos 11 postos de 

vacinação, das 8h às 15h. 

Nesta quinta-feira (30), quem esta recebendo a segunda dose da CoronaVac são as 

pessoas que se vacinaram até 2 de setembro. A dose da Pfizer será aplicada em quem 

recebeu a primeira até 5 de agosto e a Astrazeneca será para quem foi vacinado com a 

primeira até 8 de julho. 

A terceira dose está sendo aplicada em idosos acima de 70 anos que receberam a 

segunda dose ou concluíram o esquema vacinal há pelo menos seis meses. Adultos com 

imunossupressão recebem o imunizante 28 dias após a segunda dose. 

É muito importante reforçar que esses públicos irão receber como terceira dose a a vacina 

que estiver disponível no posto de vacinação. 

Confira os locais de vacinação 

UBS Morro do Algodão: Núcleo de Atendimento Social | Rua São Miguel, 1.382 – Morro do 

Algodão. 

UBS Tinga (segunda dose): Capela Nossa Senhora Aparecida | Rua Antônio dos Santos, 

164 – Tinga. A primeira dose continua sendo aplicada na unidade. 



 

 
 

UBS Sumaré: Ciase Wilson Francisco Valente | Avenida Siqueira Campos, 705 – Sumaré. 

UBS Massaguaçu: Paróquia Nossa Senhora da Visitação | Rua Pescador Manoel 

Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu. 

Outros locais: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê 

Mirim), UBS Porto Novo, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, UBS Casa Branca e UBS 

Getuba. 

O horário da vacinação, tanto da primeira quanto da segunda e terceira dose, é das 8h às 

15h. 
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Caraguatatuba comemora aniversário de 30 anos de sua primeira unidade 

escolar municipal 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve na manhã desta quinta-feira (30) em visita ao Cei Prof.ª 

Regina Célia Santos Chapira Blaustein, no bairro Travessão, que comemorou 30 anos de 

funcionamento neste mês de setembro. 

A unidade escolar, antes chamada de ‘Creche do Travessão’, iniciou suas atividades no dia 

14 de setembro de 1991 sendo um marco na educação infantil de Caraguatatuba, vindo a 

substituir um projeto popular chamado de ‘Mães Crecheiras’, onde as próprias mulheres se 

organizavam para auxiliar nos cuidados com os filhos de outras mães que trabalhavam 

fora. 

No início dos anos 2000, a unidade escolar foi integrada à administração municipal, 

recebendo em 2002 a atuação denominação: ‘Centro de Educação Infantil’. A escolha da 

patronesse foi em 2003, quando, por reconhecimento à sua dedicação como educadora, 

foi prestada a homenagem à Profª Regina Célia dos Santos Chapira Blaustein, que lecionou 

por mais de duas décadas no município, dos anos 80 até seu falecimento em 2003. 

Em comemoração à data, a equipe gestora da unidade preparou uma placa para 

celebração dos 30 anos, desenvolvendo a personagem ‘Regininha’, uma ilustração 

representando a figura da patronesse, tornando-se também uma ferramenta pedagógica, 

de forma a criar uma identidade visual que facilitará a associação dos alunos ao nome na 

escola. 

O encontro em celebração ao aniversário do ‘CEI Chapira’, como é popularmente 

conhecido, contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de 

Educação. Após uma divertida apresentação dos alunos, o prefeito Aguilar Junior 

cumprimentou a todos e parabenizou os educadores da unidade pelo trabalho 

desenvolvido. Ele ainda compartilhou com os presentes sua alegria e suas memórias que 

envolvem a inauguração da escola, já que ele residia no bairro com sua família naquela 

ocasião. 

Atualmente, o CEI Prof.ª Regina Celia Santos Chapira Blaustein atende mais de 240 

crianças de 0 a 3 anos, onde elas vivenciam uma importante etapa de seu 

desenvolvimento, tecnicamente chamada de Primeiríssima Infância, um período de 

extrema importância para o desenvolvimento humano. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, também acompanhou a comemoração dos 30 

anos da unidade e comentou sobre a importância das atividades pedagógicas realizadas 

nos Centros de Educação Infantil do município: 

“Os Centros de Educação Infantil possuem um papel muito importante em nossa 

sociedade, promovendo os cuidados, educando e trabalhando no desenvolvimento das 

crianças. No período da Primeira Infância, ocorre o crescimento físico, o amadurecimento 

do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizado, a iniciação social e afetiva, entre outros. Quanto melhores forem as 

condições para o desenvolvimento durante este período, maiores são as probabilidades de 

que a criança alcance o melhor do seu potencial na fase adulta”, reforçou. 

“Nosso reconhecimento a todos os que um dia passaram pela unidade e contribuíram de 

alguma maneira com seu trabalho, empenho e dedicação para a formação e educação das 

crianças do nosso município”, completou. 
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Secretaria da Saúde de Caraguatatuba divulga balanço do 2º quadrimestre 

de 2021 em audiência online 

 

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caraguatatuba promoveu a prestação de contas do 

2º Quadrimestre de 2021 na manhã desta quinta-feira (30/9), em uma audiência pública 

online, na Câmara Municipal. A população pôde acompanhar pelo 

site https://www.camaracaragua.sp.gov.br/ e pelo Canal da Câmara de Caraguatatuba no 

YouTube do Legislativo, como medida de distanciamento social a para conter a 

disseminação da Covid-19. 

Os trabalhos foram coordenados pelo secretário de Saúde, Gustavo Boher, auxiliado pela 

secretária adjunta, Derci Andolfo, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde (Comus), 

Priscila Meyer, além da equipe técnica da saúde. O presidente da Câmara de 

Caraguatatuba, Renato Leite Carrijo de Aguilar,  designou o vereador Jair Silva para 

comandar audiência, acompanhado remotamente pela vereadora Vera Lúcia de Moraes. O 

servidor Adriano Gazalli, designado orador, expôs dados da saúde durante 1h20. 

A Secretaria de Saúde agendou 10.718 consultas no Centro de Especialidades Médicas do 

Centro e no Porto Novo; 7.524, no Ambulatório Médico de Especialidades (AME); 5.683, na 

Casa de Saúde Stella Maris; e 365 pacientes foram se consultar em outros municípios. 

O AME registrou 7.424 consultas e 2.370 exames agendados para pacientes de 

Caraguatatuba. As ausências nas consultas totalizaram 1.517 e 460, nos exames, 

perfazendo os índices de 20,17% e 19,40% de taxa de absenteísmo em cada 

procedimento, respectivamente. 

Ao todo, 2.172 (20,26%) pessoas não foram nas 10.718 consultas do 2º quadrimestre na 

rede municipal. As faltas nos exames somaram 1.828 (28,55%) dos 6.402 agendados no 

período. 

A Casa de Saúde Stella Maris contou com 2.466 internações, com 681 cirúrgicas, 799 

médicas, 656 obstétricas e 330 pediátricas em maio, junho, julho e agosto. A instituição 

realizou 12.401 consultas médicas de urgência e emergência no período. 

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro foram 20.929 consultas em adultos, 

3.414 em crianças e 26.538 acolhimentos e classificações de risco feitos pela equipe de 

enfermagem.  Permaneceram em observação de até 24h, 64 adultos e oito crianças. 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw


 

 
 

A UPA Sul, no Perequê-Mirim, registrou 24.514 consultas em adultos, 4.666 infantis e 

31.086 acolhimentos e classificações de risco na enfermagem. As internações com até 

24h em observação somara 528 adultos e nove crianças na unidade. 

A UPA Covid, criada especialmente para o combate da pandemia do novo coronavírus, 

computou 14.231 consultas em adultos, 3.850 em crianças e 19.984 acolhimentos e 

classificações de risco da equipe de enfermagem. A UPA Covid contou com 518 

observações adultas e 70 infantis com 24h de duração. 

O Pronto Atendimento do Massaguaçu, na Região Norte, fez 9.394 consultas em adultos, 

1.993 consultas infantis e 12.986 acolhimentos e classificações de risco. No PA do 

Massaguaçu, 121 adultos e duas crianças permaneceram ao menos um dia em 

observação. 

O Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) realizou 2.291 consultas com ginecologista, 

565 com a equipe de enfermagem, 74 com assistente social, 127 com nutricionistas, 529 

atendimentos psicológicos e 897 pré-natais. 

SAMU e Transporte 

As três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

descentralizadas (regiões central, norte e sul), mais a unidade avançada (que cobre a 

cidade inteira), foram chamadas 3.723 e 372 vezes, respectivamente. As ocorrências 

envolveram 1.481 mal súbitos, 198 convulsões, 119 gestantes e 76 casos de hipertensão 

arterial. O SAMU também foi acionado em 112 acidentes de motocicleta, 44 de bicicleta e 

96 acidentes de trânsito com vítimas, além 377 chamados para atender quedas ou 

traumas. Os 86 veículos do Setor de Transporte da Secretaria de Saúde movimentaram 

6.849 pacientes dentro do município e 10.612 para tratamentos em outras cidades.  As 

ocorrências de mal súbitos representam 80,5% dos atendimentos do SAMU e 

quedas/traumas, 65,1%. 

Fiscalização 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde promoveu 975 inspeções de prevenção à 

Covid-19, em conjunto com a Fiscalização do Comércio, Fiscalização de Posturas e o Grupo 

de Vigilância Sanitária (GVS) do Estado de São Paulo, que também realizou outras 2.304 

inspeções.  As ações resultaram 51 multas por falta de uso de máscara no interior do 

estabelecimento (4); excesso de pessoas (2); venda de bebida alcoólica sem licença (1); 

funcionamento após o horário permitido (12); aglomeração de pessoas (3); funcionamento 

sem a licença sanitária (16); promoção de eventos sem autorização (5); veículos sem 

condições de trabalho – aglomeração (1); venda de bebidas sem padrão de higiene (1); 

público em pé (2); falta de asseio (higiene – 2); e consumo de produtos fumígeno (que 

produz fumaça) no interior do estabelecimento (1); além de interdições (4) e desinterdições 

(4). 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) fez 627 castrações. As atividades de combate à 

dengue envolveram 21.901 ações entre bloqueio mecânicos, casa a casa, aplicação de 

larvicidas e eliminação de criadouros; 2.169 nebulizações e outras 497 vistorias em 

imóveis especais e pontos estratégicos. 



 

 
 

A prestação de contas da Secretaria de Saúde atende aos artigos 36 e 41 da Lei 

Complementar 141/2012,  que determina a elaboração de um relatório detalhado 

referente ao quadrimestre anterior, com o montante dos recursos aplicados no período, 

oferta e produção de serviços públicos, entre outras ações do Sistema Único de Saúde 

(SUS), para ser apresentado em audiência pública até o final dos meses de maio, setembro 

e fevereiro, na Câmara de Caraguatatuba, após a análise e aprovação do Conselho 

Municipal de Saúde (Comus). 
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Audiência pública eletrônica da LOA de 2022 da Prefeitura de 

Caraguatatuba encerra na segunda-feira (4/10) 

 

A audiência pública eletrônica da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de 

Caraguatatuba estará disponível para consulta até a próxima segunda-feira (4/10) no 

site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. A população tem a chance de enviar 

sugestões através de um formulário específico na página oficial. A resposta será 

encaminhada no e-mail informando no ato do cadastramento. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

descentralizadas na segunda, terça e quarta-feira (27, 28 e 29/9), no Travessão, 

Massaguaçu e Indaiá, respectivamente. 

Os trabalhos da audiência foram coordenados pela equipe da Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento, composta pelo secretário Carlos Focesi; diretora de 

Planejamento Orçamentário, Ediline Alves Boytchuk; e pelo técnico em orçamento, Nicolas 

Dias Padilha, entre outros servidores da pasta. 

A LOA prevê a receita de R$ 1.071.707.203,00 para o ano que vem. As destinações 

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

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

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

545.705.424,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

De acordo com o secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, 

as audiências servem para alinhar as reivindicações da comunidade com o orçamento 

previsto para as políticas públicas da Prefeitura. “Esse é o momento de fazer 

questionamentos sobre os valores absolutos e propor ações que a população julgue 

necessárias para sua região”, destacou. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também realizou uma audiência presencial da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, que norteia a elaboração da LOA, em 7 de maio, 

no Indaiá. A Câmara Municipal abordou a LDO de 2022 em duas audiências públicas 

online nos dias 16 e 17 de junho, com a participação remota do público assegurada por 

programas de telemensagens. 

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

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

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/09/audiencias-publicas-nas-formas-presencial-e-eletronica-para-elaboracao-do-projeto-de-lei-da-lei-orcamentaria-anual-loa-2022/


 

 
 

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

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal) e Lei Orgânica 

Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 

A Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento fica na Avenida Frei Pacífico 

Wagner, 163, piso Superior, no Centro. O horário de atendimento ao público é das 9h às 

14h. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (12) 99779-1638 ou nos 

e-mails orcamento@caraguatatuba.sp.gov.br 

Audiência eletrônica – até 4 de outubro, no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/ 
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Sebrae realiza palestra virtual gratuita sobre Cerveja e Empreendedorismo 

 

Quem se interessa pelo assunto cerveja e tem pretensões de um dia montar um negócio 

nessa área, o Sebrae realiza na próxima segunda-feira (4), a palestra virtual, gratuita, 

“Cerveja e Empreendedorismo: um negócio que dá certo”. 

O bate-papo será com os especialistas Alexandre Leme, do Polo Cervejeiro de Campinas; 

Luís Bramante, consultor de turismo; Filipe Bortolini, do Beer Business; e Bianca Tutini, 

consultora do Sebrae. 

A conversa abordará os seguintes assuntos: O que todo cervejeiro deve saber antes de 

começar; O que o associativismo pode fazer por você; Como explorar sua cervejaria no 

turismo; e Onde buscar formação do Mestre Cervejeiro. 

Inscrições gratuitas no link: https://www.sympla.com.br/cerveja-e-empreendedorismo-um-

negocio-que-da-certo__1343734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/cerveja-e-empreendedorismo-um-negocio-que-da-certo__1343734
https://www.sympla.com.br/cerveja-e-empreendedorismo-um-negocio-que-da-certo__1343734
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Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para curso gratuito de 

Doces Finos para Festas e Casamentos 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba abre nesta quinta-feira (30) inscrições para curso 

gratuito em parceria com o Senai de Doces Finos para Festas e Casamentos. Os 

interessados têm até segunda-feira (4/10) para se inscrever. Foram abertas 36 vagas. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua José 

Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

O curso será dividido em três turmas de 12 alunos nos dias de 6 a 14/10, manhã e tarde, 

e de 15 a 21/10 no período da manhã, ministrados na Unidade Móvel do Senai, no Centro 

da cidade. 

No ato da inscrição, os candidatos devem assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também consta que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e se Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

Fundo Social inicia nova turma 

Nesta semana, 24 alunos iniciaram o curso de Doces Finos para Festas e Casamentos, 

com inscrições abertas no mês de agosto. A capacitação prepara o profissional com foco 

na retomada de eventos, que promete aquecer o setor e a procura por mão de obra deve 

ser constante. 

Durante o curso serão produzidos diferentes doces finos, com normas técnicas de 

qualidade e higiene na manipulação de alimentos, como palha italiana, docinhos de 



 

 
 

cenoura, capim limão, queijo com goiabada, de leite em pó, olho de sogra, camafeu, 

brigadeiro, beijinho gourmet e creme de avelã. 

Os alunos também aprenderão conceito de ‘mise en place’, que significa colocar em 

ordem, ou seja, organizar os produtos antes de iniciar a preparação, calcular insumos, 

finalizar e decorar doces com banho de fondant e de chocolate, além de técnicas de 

embalar, armazenar e transportar para eventos. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para treinamento 

preparatório de processo seletivo com foco na temporada de verão 

 

Caraguatatuba já planeja a retomada turística e com a aproximação da temporada de 

verão é hora de preparar a população para as oportunidades de emprego que irão surgir. 

Pensando nisso, a Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Treinamento 

Preparatório de Processo Seletivo que será realizado no dia 7 de outubro (quinta-feira). 

O treinamento será promovido em dois horários, às 9h e 19h, no Teatro Mario Covas, pelo 

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Serão abordados os principais tópicos para 

uma boa apresentação de currículo e comportamento adequado durante uma entrevista. A 

palestra será ministrada por um recrutador graduado na área. 

Os interessados em participar podem fazer a inscrição até terça-feira (5) de forma 

presencial no PAT ou por telefone, das 8h às 12h. Após a inscrição, os participantes 

receberão um link por whatsapp para preencher com as principais dúvidas e a palestra 

será conduzida de forma personalizada a partir desta pesquisa. As vagas são limitadas. 

O diretor do PAT, Allan Mattos, viu a necessidade de um treinamento após o alto número 

de candidatos desclassificados nas vagas para retomada das obras dos Contornos da 

Tamoios. “Muitas vezes, apenas um currículo mal elaborado pode causar a eliminação. 

Nosso objetivo é oferecer uma palestra focada nas dificuldades dos participantes e dos 

empregadores também”, explica. 

Mattos relembra o treinamento promovido em janeiro de 2020, preparatório para o 

processo seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte. “Foram 300 participantes, e 

desses, 192 foram aprovados, gerando praticamente 65% de aproveitamento. Estamos 

preparando um mutirão de empregos para alta temporada e precisamos de pessoas 

capacitadas para as vagas que surgirem”, conta o diretor. 

O PAT está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré, telefone (12) 3882-5211. 
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Caraguatatuba participa do Campeonato Paulista de Bocha 

Paralímpica Adaptada com 5 atletas 

 

Caraguatatuba começou a competir nesta quinta-feira (30/09) do Campeonato Paulista de 

Bocha Paralímpica, na cidade de Suzano. Ao todo, cinco atletas da Secretaria de Esportes 

e Recreação participam da competição, que vai até sábado (2/10). 

Os atletas de Caraguatatuba participam de duas categorias. Eliano Lucas da Silva, Edriano 

Lucas Silva, Elias Lucas Silva e Altair Firmino competem na categoria BC4 e Patrick 

Gardelin na BC1. 

“Nossa equipe é bem preparada e tenho certeza que nossos atletas vão trazer grandes 

resultados para Caraguatatuba”, avalia Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba. 

O Campeonato Paulista de Bocha Paralímpica é organizado pela Federação Paulista de 

Bocha Adaptada. 
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‘Esquenta Caraguá’ reúne competições de futevôlei, skate e basquete 

3×3 no Centro, em outubro 

 

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

nos dias 9 e 10 de outubro, na Praça Ton Ferreira, no Centro, o evento esportivo ‘Esquenta 

Caraguá’. 

Os dois dias de competição prometem agitar Caraguatatuba com as disputas das 

modalidades de Futevôlei, Basquete 3×3 e Skate. O evento promete ainda trazer atletas de 

várias regiões do Estado de São Paulo e Brasil, contribuindo na retomada econômica do 

município. 

“É uma grande emoção retornar com os eventos na nossa cidade, seguindo todos os 

protocolos de segurança e sanitários. Caraguatatuba se preparou para este momento e 

tenho grandes convicções que teremos uma grande retomada na economia e eventos 

organizados pelo município”, disse o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Além das modalidades, o evento contará com o Workshop ‘Mulheres no Tatame’, 

ministrado pela Profº Camila Mesquita, faixa preta de Jiu-Jitsu, que ensinará a prática do 

esporte e defesa pessoal para mulheres. 

“Esse é o pontapé inicial da nossa retomada esportiva, destacando as duas modalidades 

olímpica, o basquete 3×3 e o skate, e a participação do piloto da Stock Car Thiago Camilo e 

seus convidados no Futevôlei”, disse o secretário de Esportes de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo. 

Futevôlei 

Organizado pelo piloto da Stock Car, Thiago Camilo, as competições do Futevôlei prometem 

ser uma das mais emocionantes do evento. Os jogos servirão, ainda, para a inauguração 

do Centro de Treinamento de Esportes de Praia, na faixa de areia da Praça do Centro. 

De acordo com a Secretaria de Esportes, apenas para o Futevôlei serão cinco quadras para 

disputa e a estimativa é de mais de 200 participantes. 

“Futevôlei é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Hoje é meu segundo esporte e 

vejo com esse evento a oportunidade de estar movimentando o turismo local, pois muitos 



 

 
 

atletas de fora do município vem participar estimulando a retomada esportiva de uma 

forma geral”, explica Thiago Camilo. 

A expectativa do automobilista é trazer para Caraguatatuba amigos que praticam o esporte 

e atletas de outros Estados. Apenas no Futevolêi, a estimativa é que cerca de 80% dos 

participantes sejam de fora da cidade. 

“Muito importante uma pessoa como o Thiago Camilo interessado em colaborar em nossa 

retomada esportiva e esse evento tem tudo para ser um sucesso”, comenta o secretário de 

Esporte. 

O campeonato de Futevolêi será disputado em seis categorias. No dia 9 de outubro 

(sábado), competem os inscritos nas categorias Iniciantes, Duplas Mistas e Feminino. Já no 

dia 10 (domingo) é a vez das categorias Amador, Master e Open. As inscrições podem ser 

realizadas na Secretaria de Esportes e Recreação pelos telefones (12) 3885-2200 ou pelo 

(12) 99705-0895. 

Basquete 3×3 

Agora modalidade olímpica, o Basquete 3×3 vem recebendo cada vez mais adeptos na 

cidade, principalmente pelas conquistas dos atletas de Caraguatatuba em cenário 

nacional. No ‘Esquenta Caraguá’, a competição da modalidade será realizada em três 

categorias: sub-18, adulto feminino e adulto masculino. 

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (12) 98147-2669. Para o Basquete 3×3, cada 

atleta deverá doar um pacote de leite em pó no ato da inscrição que será entregue para o 

Fundo Social de Caraguatatuba. A expectativa é que a modalidade recebe cerca de 100 

inscritos. 

Skate 

O skate se tornou uma das modalidades que mais cresce em todo Brasil e em 

Caraguatatuba não é diferente. A competição no Esquenta Caraguá será no dia 10 de 

outubro. Apenas crianças de até 15 anos poderão participar das categorias feminina e 

masculina. 

Todos os atletas deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis para assinatura 

da autorização de participação 

Serviço 

Esquenta Caraguá 

Local: Praça Ton Ferreira, Centro – Caraguatatuba 

Data: 9 e 10 de outubro 

Horário: A partir das 8h 
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CÂMARA DE CARAGUATATUBA APROVA PROGRAMA “TEMPO DE 

DESPERTAR”. 

 

Da Redação) Os vereadores de Caraguatatuba aprovaram, por unanimidade, o projeto de 

lei nº 59/21 que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa “Tempo de Despertar” 

para a criação de grupos reflexivos de homens buscando a conscientização e 

responsabilização dos autores da violência doméstica na cidade. A proposta de autoria da 

vereadora Vera Moraes(PV) tem como objetivo principal buscar a conscientização dos 

autores de violência, bem como a prevenção, combate e redução dos casos de 

reincidência de violência doméstica contra as mulheres. Em sua justificativa, a vereadora 

Vera Moraes, lembra de todos os esforços no combate à violência doméstica. “Há 

aproximadamente três décadas a violência doméstica passou a ser considerada questão 

de justiça e direitos humanos. Precisamos fortalecer cada vez mais a rede de apoio às 

mulheres vítimas de violência em nossa cidade”, reforçou Vera Moraes. O projeto segue 

para sanção do prefeito municipal. O projeto “Tempo de Despertar” foi idealizado pela 

promotora de justiça Gabriela Mansur e tem como alvo homens que estão respondendo a 

inquérito policial, procedimento de medidas protetivas, prisão em flagrante ou processos 

criminais em andamento por agressões a mulheres. @camaracaraguatatuba 

@vertatoaguilar 
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TORNEIO REGIONAL DE NATAÇÃO CHEGA A CARAGUÁ. 

 

(Da Redação) 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). 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. @caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua 

@drjoseernesto 
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EDP É CONDENADA A PAGAR R$ 5 MILHÕES POR DANOS A 

CONSUMIDORES EM CARAGUATATUBA. 

 

(Da Redação) A EDP, concessionária responsável pela energia elétrica em Caraguatatuba, 

foi condenada a pagar R$ 5 milhões por 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/10/2021 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Band Vale 

 

PAT de Caraguatatuba está com 120 vagas de emprego abertas 

Entre as oportunidades estão 23 vagas para eletricista de força e controle e 15 para pintor 

interno 

 

O PAT de Caraguatatuba está com 120 vagas de emprego abertas, entre elas, 23 vagas 

para eletricista de força e controle e 15 para pintor interno. 

De acordo com o Posto de Atendimento ao Trabalhador, algumas vagas exigem que o 

currículo seja entregue presencialmente. A recomendação é para que a pessoa acesse 

o site da Prefeitura e confira todos os critérios de exigência. 

O PAT funciona das 8h ao 12h. É importante que a pessoa vá com o RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. 

Para algumas vagas, a pessoa pode enviar o currículo para o e-

mail vagaspatcaragua@gmail.com.br, junto com o número do CPF, o nome completo e 

código da vaga para a qual deseja se candidatar. 

O Posto de Atendimento fica localizado na Rua Taubaté, número 520, no Sumaré. Para 

mais informações, o telefone para contato é (12) 3882-5211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/noticias/
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Fundo Social está com inscrições abertas para curso gratuito de Doces 

Finos para Festas e Casamentos 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba está com inscrições abertas com 36 vagas para o curso 

gratuito, em parceria com o Senai, de Doces Finos para Festas e Casamentos. Os 

interessados têm até segunda-feira (4) para se inscrever. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua José 

Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco Santander), das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

O curso será dividido em três turmas de 12 alunos nos dias de 6 a 14/10, manhã e tarde, 

e de 15 a 21/10 no período da manhã, ministrados na Unidade Móvel do Senai, no Centro 

da cidade. 

No ato da inscrição, os candidatos devem assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também consta que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e se Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

Fundo Social inicia nova turma 

Nesta semana, 24 alunos iniciaram o curso de Doces Finos para Festas e Casamentos, 

com inscrições abertas no mês de agosto. A capacitação prepara o profissional com foco 

na retomada de eventos, que promete aquecer o setor e a procura por mão de obra deve 

ser constante. 

Durante o curso serão produzidos diferentes doces finos, com normas técnicas de 

qualidade e higiene na manipulação de alimentos, como palha italiana, docinhos de 

cenoura, capim limão, queijo com goiabada, de leite em pó, olho de sogra, camafeu, 

brigadeiro, beijinho gourmet e creme de avelã. 



 

 
 

Os alunos também aprenderão conceito de ‘mise en place’, que significa colocar em 

ordem, ou seja, organizar os produtos antes de iniciar a preparação, calcular insumos, 

finalizar e decorar doces com banho de fondant e de chocolate, além de técnicas de 

embalar, armazenar e transportar para eventos. 
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São Paulo pra todos 

Você não precisa ir muito longe para estar perto de experiências e lugares encantadores. O 

Estado de São Paulo permite que você vivencie toda a sua diversidade oferecendo destinos 

variados aos viajantes. Desde seu interior cercado pela natureza até as belezas do litoral, 

as atrações multiculturais da capital e a riqueza da gastronomia, da história e das 

tradições da região. 

 

Paisagens deslumbrantes 

São Paulo é o lugar perfeito para viajantes que querem curtir paisagens litorâneas de tirar 

o fôlego, testemunhar um pôr do sol fantástico e criar memórias para o resto da vida. 

Guarujá, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba são apenas algumas das 

praias incríveis que você pode visitar no estado. 

Aventuras esportivas 

Para os aventureiros que adoram esportes ao ar livre, São Paulo oferece uma lista 

interminável de lugares e experiências. Em Iporanga, São Bento do Sapucaí e Socorro, é 

possível se banhar em algumas das cachoeiras mais belas do país - praticamente um spa a 

céu aberto. Já em Brotas, a dica é andar de caiaque, escalar árvores, fazer rapel, encarar 

trilhas estonteantes. 

Para quem quer relaxar 

Está precisando de uma folga das aventuras do dia a dia? São Paulo também oferece 

ótimas opções para viajantes que querem relaxar e se ausentar do estresse do dia a dia. 

Águas de São Pedro, Bananal, Olímpia, Serra Negra e Peruíbe são lugares perfeitos para 

retomar o equilíbrio. 

Viaje por perto 

Para quem vive na capital paulista, as opções para um fim de semana relaxante (ou 

mesmo férias inteiras) são infinitas. Com serras encantadoras, Campos do Jordão e São 

Francisco Xavier recebem os viajantes com ar fresco e noites acolhedoras. Também é 

possível aproveitar a calma de Monte Alegre e Cananeia, além de se deixar levar pelo 

perfume dos campos de lavanda de Cunha. Faça as malas hoje mesmo! 

Adora cultura e gastronomia? 

Para aqueles que amam história e boa (ou melhor, ótima) comida, São Paulo está no ponto 



 

 
 

certo. Descubra tudo sobre a diversidade de nossa gastronomia e nossas tradições em 

uma visita aos campos de flores de Holambra e a Itu, a cidade que adora fazer réplicas 

gigantescas. Além disso, não deixe de saborear a culinária maravilhosa de Iguape e São 

Luiz do Paraitinga enquanto curte a tranquilidade dessas cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O QUE DIZ A 
EMPRESA

Questionada, a EDP 
informou que está re-
correndo da decisão 
mencionada, “posto 
que, na qualidade de 
concessionária de ser-
viço público federal de 
distribuição de energia 
elétrica, já observa e 
cumpre as diretrizes e 
regras emanadas pelo 
Poder Concedente, 
qual seja, o MME (Minis-
tério de Minas e Ener-
gia) e ANEEL (Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica) –, além das 
demais legislações em 
vigor.”

A concessionária de 
energia elétrica EDP foi 
condenada em R$ 5 mi-
lhões, após o MP-SP (Minis-
tério Público de São Paulo) 
ajuizar Ação Civil Pública 
com pedido liminar e con-
denação em danos morais 
coletivos contra a empresa 
pela prática abusiva de não 
instalar o serviço de energia 
elétrica no imóvel de con-
sumidores em razão de dé-

bitos dos moradores anti-
gos. O Procon da Prefeitura 
de Caraguatatuba recebeu 
113 reclamações relativas à 
prática ilegal de condicio-
nar o fornecimento de ener-
gia elétrica ao pagamento 
de dívidas do anterior titular 
da conta de energia. 

No acórdão, proferido 
pela 30ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo em 30 de 
agosto, o valor deverá ser 
destinado a um fundo es-

pecífi co no âmbito munici-
pal 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 ci-
vil pública na 2ª Vara Civil do 
Fórum de Caraguatatuba, 
pedindo que novos mora-
dores de imóveis não sejam 
obrigados a quitar dívidas 
dos ex-moradores para a 
reinstalação do serviço de 

energia elétrica e R$ 20 mi-
lhões em danos morais co-
letivos, que serão destina-
dos aos cofres municipais.

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 mora-
dores de imóveis com dé-
bitos na conta de energia, 
adquiridos por residentes 
antigos.

Concessionária EDP recebe multa de R$ 5 
milhões por mau atendimento em Caraguá
Ação Civil Justiça aplicou multa por violação de direitos do consumidor

Da Redação
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A Câmara Municipal de 
Caraguatatuba promoveu, 
no início do mês, uma reu-
nião para tratar de questões 
relacionadas ao atendimen-
to à população que vive nas 
ruas da cidade. O objetivo 
do encontro foi o de buscar 
outras alternativas, além das 
que já são feitas pelo poder 
público, para tentar encami-
nhar e evitar que haja o au-
mento de pessoas em situa-
ção de rua no município. 

Segundo o líder do pre-
feito, vereador Jair Silva (PV), 
a ideia da reunião surgiu 
após determinadas mani-
festações em um grupo da 
cidade. 

“ D e c i d i -
mos reunir 
todos os 
agentes que, 
de certa for-
ma, atuam 
na questão 
do atendi-
mento à população nas ruas. 
Com isso, queremos sanar 
dúvidas, buscar alternativas 
e unirmos forças, poder pú-
blico, entidades sociais e ini-
ciativa privada, sempre pre-

sando pelo bem maior que é 
a nossa cidade.”

Após a explanação dos 
técnicos da Assistência So-

cial, Saúde 
e da Polí-
cia Militar, o 
p re s i d e nte 
da Câma-
ra, vereador 
Tato Aguilar 
(PSD), suge-
riu que seja 

criada uma comissão para 
tratar do tema. “Podemos 
criar ações fortes unificando 
diversas áreas de atuação 
para que seja feito o atendi-
mento e o encaminhamento 

correto para essa popula-
ção”, completou.

Participaram do encontro 
os vereadores Tato Aguilar 
(PSD), Jair Silva (PV), Mar-
cos Kinkas (PSD), Vera Mo-
raes (PV), Gil Oliveira (PRTB) 
e Islando Ramos, Bigode 
(PV), além do secretário de 
Saúde, Gustavo Boher, a se-
cretária-adjunta de Saúde, 
Derci Andolfo, a secretária 
de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, Ângela Cristina 
dos Santos Sbruzzi, a dire-
tora Mariana Estella Cestari 
Lese, e o capitão da Polícia 
Militar e comandante da 20ª 
Companhia, Adriano Diniz.

Câmara de Caraguá busca 
melhorias para o atendimento 
às pessoas em situação de rua 
Mais perto Objetivo também é evitar o aumento 
exponencial dessa parcela da população na cidade
Da Redação

Encontro ocorrido no início do mês foi de iniciativa da Câmara
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A Câmara Municipal de 
Ubatuba voltou a abrir o ple-
nário à presença do público 
a partir desta terça-feira (28), 
quando realizou a 28ª ses-
são ordinária que aprovou 
por unanimidade o Projeto 
de Lei nº 70/21, do Executi-
vo, criando o Sistema Muni-
cipal de Licenciamento Am-
biental e o Projeto de Lei nº 
104/21, do vereador Rogério 
Frediani (PL), que dá deno-
minação de 
Odair Fran-
cisco de Oli-
veira à sede 
da Defesa 
Civil local.

Um ter-
ceiro projeto 
autoriza o 
Executivo a fazer dotação 
de credito especial à Fun-
dart para obras em instala-
ções culturais no valor de 
237.756,00, visando à cons-
trução de um segundo piso 
na Biblioteca Municipal.

Antes da discussão do 
projeto nº 70/21, o secretário 
adjunto do Meio Ambiente, 
Guilherme Adolfo, explicou 
da Tribuna que a aprovação 
do texto vai permitir ao Exe-
cutivo municipal licenciar 
empreendimentos de bai-
xo e médio impacto, como 
uma fábrica de blocos, por 
exemplo, com o municí-
pio aprendendo a fazer sua 
própria gestão ambiental. 

Grandes em-
preendimen-
tos ainda de-
pendem de 
parecer do 
Estado.

“A pasta, 
a t u a l m e n -
te, é apenas 

consultiva e com essa pro-
posta em discussão hoje ela 
obtém uma ferramenta de 
decisão, fazendo com que o 
Conselho seja deliberativo, 
dando mais autonomia ao 
Município”, prosseguiu.

Câmara de Ubatuba volta a 
receber público no plenário

Destaque para 
a aprovação 

do projeto que 
municipaliza o 
licenciamento

DIVULGAÇÃO

Iniciativa reúne 
todos os agentes 

que atuam no 
atendimento à 

população
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