
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 14 e 15 de Outubro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove Dia V da Campanha de Multivacinação no próximo sábado 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba arrecada mais de R$ 1,1 milhão em leilão online de 

bens inservíveis 

 

Caraguatatuba 

Atendimentos de urgência e emergência realizados no CEM retornam para UPA 

Central em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional neste sábado 

 

Caraguatatuba 

Pista de skate vai se transformar em obra de arte ao ar livre com projeto de grafite 

em Caraguá 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

UPA Central de Caraguá volta a realizar atendimentos de urgência e emergência 

 

Caraguatatuba 

Caraguá abre inscrições para o 8º concurso de Miss e Mister Terceira Idade do 

município 

 

Caraguatatuba 

Caraguá: confira um balanço completo sobre cursos oferecidos pelo Senai e Sebrae 

até o fim de 2021 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Caraguá terá apresentação gratuita de ópera de Puccini 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/caraguatatuba-promove-dia-v-da-campanha-de-multivacinacao-no-proximo-sabado/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18249/prefeitura-de-caraguatatuba-arrecada-mais-de-r$-11-milhao-em-leilao-online-de-bens-inserviveis
https://radarlitoral.com.br/noticias/18249/prefeitura-de-caraguatatuba-arrecada-mais-de-r$-11-milhao-em-leilao-online-de-bens-inserviveis
https://radarlitoral.com.br/noticias/18248/atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-realizados-no-cem-retornam-para-upa-central-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18248/atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-realizados-no-cem-retornam-para-upa-central-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18247/caraguatatuba-recebe-edicao-do-mma-brazil-tour-internacional-neste-sabado-
https://radarlitoral.com.br/noticias/18244/pista-de-skate-vai-se-transformar-em-obra-de-arte-ao-ar-livre-com-projeto-de-grafite-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18244/pista-de-skate-vai-se-transformar-em-obra-de-arte-ao-ar-livre-com-projeto-de-grafite-em-caragua
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/upa-central-de-caragua-volta-a-realizar-atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-1.192366
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-abre-inscric-es-para-o-8-concurso-de-miss-e-mister-terceira-idade-do-municipio-1.192378
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-abre-inscric-es-para-o-8-concurso-de-miss-e-mister-terceira-idade-do-municipio-1.192378
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-confira-um-balanco-completo-sobre-cursos-oferecidos-pelo-senai-e-sebrae-ate-o-fim-de-2021-1.192393
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-confira-um-balanco-completo-sobre-cursos-oferecidos-pelo-senai-e-sebrae-ate-o-fim-de-2021-1.192393
http://salimburihan.blogspot.com/2021/10/caragua-tera-apresentacao-gratuita-de.html


 

 
 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior inaugura reabilitação psiquiátrica no Stella Maris 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aplica mais de 180 mil doses de vacina contra Covid-19; população 

adulta vacinada ultrapassa 100% 

 

Caraguatatuba 

Dupla de vôlei de praia de Caraguatatuba conquista posição entre as melhores do 

Brasil 

 

Caraguatatuba 

Pista de skate de Caraguatatuba será transformada em uma grande obra de arte 

ao ar livre 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, recebe Ópera de Puccini no domingo (17) 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem alerta para importância do 

combate ao câncer de próstata 

 

Caraguatatuba 

Equipe de futsal feminino de Caraguatatuba disputa vaga na final do Campeonato 

Municipal de Guararema 

 

Caraguatatuba 

Curso gratuito do Sebrae: aprenda a colocar sua empresa nas Redes Sociais 

 

Caraguatatuba 

Central 156 passa a receber solicitações de poda ou supressão de árvore em área 

particular 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba arrecada mais de R$ 1,1 milhão em leilão online de 

bens inservíveis 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça pintura e sinalização nas ciclofaixas 

 

https://jornalatos.net/ultimas-noticias/aguilar-junior-inaugura-reabilitacao-psiquiatrica-no-stella-maris/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/caraguatatuba-aplica-mais-de-180-mil-doses-de-vacina-contra-covid-19-populacao-adulta-vacinada-ultrapassa-100/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/caraguatatuba-aplica-mais-de-180-mil-doses-de-vacina-contra-covid-19-populacao-adulta-vacinada-ultrapassa-100/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/dupla-de-volei-de-praia-de-caraguatatuba-conquista-posicao-entre-as-melhores-do-brasil/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/dupla-de-volei-de-praia-de-caraguatatuba-conquista-posicao-entre-as-melhores-do-brasil/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/pista-de-skate-de-caraguatatuba-sera-transformada-em-uma-grande-obra-de-arte-ao-ar-livre/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/pista-de-skate-de-caraguatatuba-sera-transformada-em-uma-grande-obra-de-arte-ao-ar-livre/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/teatro-mario-covas-em-caraguatatuba-recebe-opera-de-puccini-no-domingo-17/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-alerta-para-importancia-do-combate-ao-cancer-de-prostata/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-alerta-para-importancia-do-combate-ao-cancer-de-prostata/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/equipe-de-futsal-feminino-de-caraguatatuba-disputa-vaga-na-final-do-campeonato-municipal-de-guararema/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/equipe-de-futsal-feminino-de-caraguatatuba-disputa-vaga-na-final-do-campeonato-municipal-de-guararema/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/curso-gratuito-do-sebrae-aprenda-a-colocar-sua-empresa-nas-redes-sociais-2/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/central-156-passa-a-receber-solicitacoes-de-poda-ou-supressao-de-arvore-em-area-particular/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/central-156-passa-a-receber-solicitacoes-de-poda-ou-supressao-de-arvore-em-area-particular/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/prefeitura-de-caraguatatuba-arrecada-mais-de-r-11-milhao-em-leilao-online-de-bens-inserviveis/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/prefeitura-de-caraguatatuba-arrecada-mais-de-r-11-milhao-em-leilao-online-de-bens-inserviveis/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-pintura-e-sinalizacao-nas-ciclofaixas/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para curso de produção de cogumelo 

Agaricus 

 

Caraguatatuba 

Microempresários de Caraguatatuba podem receber consultorias gratuitas por 

meio do Programa Brasil Mais 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove Dia V da Campanha de Multivacinação no próximo sábado 

 

Caraguatatuba 

Obras do CEI/EMEI Golfinhos são retomadas pela Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Atendimentos de urgência e emergência realizados no CEM retornam para UPA 

Central 

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Central 156 passa a receber solicitações de poda ou supressão de árvore em área 

particular 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, recebe Ópera de Puccini no domingo (17) 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Obras do CEI/EMEI Golfinhos são retomadas pela Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Microempresários De Caraguatatuba Podem Receber Consultorias Gratuitas Por 

Meio Do Programa Brasil Mais 

 

Caraguatatuba 

Censo Previdenciário E Funcional 2021 Do CaraguaPrev Termina Nesta Sexta-Feira 

(15) 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura Abre Inscrições Para Curso De Produção De Cogumelo Agaricus 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-producao-de-cogumelo-agaricus/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-producao-de-cogumelo-agaricus/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/microempresarios-de-caraguatatuba-podem-receber-consultorias-gratuitas-por-meio-do-programa-brasil-mais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/microempresarios-de-caraguatatuba-podem-receber-consultorias-gratuitas-por-meio-do-programa-brasil-mais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/caraguatatuba-promove-dia-v-da-campanha-de-multivacinacao-no-proximo-sabado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/obras-do-cei-emei-golfinhos-sao-retomadas-pela-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-realizados-no-cem-retornam-para-upa-central/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/10/14/atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-realizados-no-cem-retornam-para-upa-central/
https://ilhabelaweb.com.br/central-156-passa-a-receber-solicitacoes-de-poda-ou-supressao-de-arvore-em-area-particular/
https://ilhabelaweb.com.br/central-156-passa-a-receber-solicitacoes-de-poda-ou-supressao-de-arvore-em-area-particular/
https://ilhabelaweb.com.br/teatro-mario-covas-em-caraguatatuba-recebe-opera-de-puccini-no-domingo-17/
https://www.caraguatv.com.br/2021/10/14/obras-do-cei-emei-golfinhos-sao-retomadas-pela-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/microempresarios-de-caraguatatuba-podem-receber-consultorias-gratuitas-por-meio-do-programa-brasil-mais/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/microempresarios-de-caraguatatuba-podem-receber-consultorias-gratuitas-por-meio-do-programa-brasil-mais/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/censo-previdenciario-e-funcional-2021-do-caraguaprev-termina-nesta-sexta-feira-15/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/censo-previdenciario-e-funcional-2021-do-caraguaprev-termina-nesta-sexta-feira-15/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/prefeitura-abre-inscricoes-para-curso-de-producao-de-cogumelo-agaricus/


 

 
 

Caraguatatuba 

Central 156 Passa A Receber Solicitações De Poda Ou Supressão De Árvore Em 

Área Particular 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada Beneficente Pela Saúde Do Homem Alerta Para Importância Do 

Combate Ao Câncer De Próstata 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Promove Dia V Da Campanha De Multivacinação No Próximo 

Sábado 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Arrecada Mais De R$ 1,1 Milhão Em Leilão Online De 

Bens Inservíveis 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Reforça Pintura E Sinalização Nas Ciclofaixas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Aplica Mais De 180 Mil Doses De Vacina Contra Covid-19; 

População Adulta Vacinada Ultrapassa 100% 

 

Caraguatatuba 

Equipe De Futsal Feminino De Caraguatatuba Disputa Vaga Na Final Do 

Campeonato Municipal De Guararema 

 

Caraguatatuba 

Dupla De Vôlei De Praia De Caraguatatuba Conquista Posição Entre As Melhores Do 

Brasil 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Inicia Semana De Segurança Alimentar Com Programação Virtual 

 

Agora Litoral Norte 

Caraguatatuba 

Inscrições abertas para o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Inscrições Abertas Para O 8º Miss E Mister Terceira Idade De Caraguatatuba 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/central-156-passa-a-receber-solicitacoes-de-poda-ou-supressao-de-arvore-em-area-particular/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/central-156-passa-a-receber-solicitacoes-de-poda-ou-supressao-de-arvore-em-area-particular/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-alerta-para-importancia-do-combate-ao-cancer-de-prostata/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-alerta-para-importancia-do-combate-ao-cancer-de-prostata/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/caraguatatuba-promove-dia-v-da-campanha-de-multivacinacao-no-proximo-sabado/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/caraguatatuba-promove-dia-v-da-campanha-de-multivacinacao-no-proximo-sabado/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/prefeitura-de-caraguatatuba-arrecada-mais-de-r-11-milhao-em-leilao-online-de-bens-inserviveis/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/prefeitura-de-caraguatatuba-arrecada-mais-de-r-11-milhao-em-leilao-online-de-bens-inserviveis/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-pintura-e-sinalizacao-nas-ciclofaixas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/caraguatatuba-aplica-mais-de-180-mil-doses-de-vacina-contra-covid-19-populacao-adulta-vacinada-ultrapassa-100/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/caraguatatuba-aplica-mais-de-180-mil-doses-de-vacina-contra-covid-19-populacao-adulta-vacinada-ultrapassa-100/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/equipe-de-futsal-feminino-de-caraguatatuba-disputa-vaga-na-final-do-campeonato-municipal-de-guararema/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/equipe-de-futsal-feminino-de-caraguatatuba-disputa-vaga-na-final-do-campeonato-municipal-de-guararema/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/dupla-de-volei-de-praia-de-caraguatatuba-conquista-posicao-entre-as-melhores-do-brasil/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/14/dupla-de-volei-de-praia-de-caraguatatuba-conquista-posicao-entre-as-melhores-do-brasil/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/10/13/caraguatatuba-inicia-semana-de-seguranca-alimentar-com-programacao-virtual/
https://agoralitoralnorte.com.br/2021/10/14/inscricoes-abertas-para-o-8o-miss-e-mister-terceira-idade-de-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/inscricoes-abertas-para-o-8o-miss-e-mister-terceira-idade-de-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas, Em Caraguatatuba, Recebe Ópera De Puccini No Domingo (17) 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Dupla de vôlei de praia de Caraguatatuba conquista posição entre as melhores do Brasil 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, recebe Ópera de Puccini no domingo (17) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aplica mais de 180 mil doses de vacina contra Covid-19; população adulta 

vacinada ultrapassa 100% 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça pintura e sinalização nas ciclofaixas 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba arrecada mais de R$ 1,1 milhão em leilão online de bens inservíveis 

 

Caraguatatuba 

Central 156 passa a receber solicitações de poda ou supressão de árvore em área particular 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura abre inscrições para curso de produção de cogumelo Agaricus 

 

Caraguatatuba 

Censo Previdenciário e Funcional 2021 do CaraguaPrev termina nesta sexta-feira (15) 

 

Caraguatatuba 

Curso gratuito do Sebrae: aprenda a colocar sua empresa nas Redes Sociais 

 

Caraguatatuba 

Obras do CEI/EMEI Golfinhos são retomadas pela Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Microempresários de Caraguatatuba podem receber consultorias gratuitas por meio do 

Programa Brasil Mais 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe encontro de Cultura Popular 

 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/teatro-mario-covas-em-caraguatatuba-recebe-opera-de-puccini-no-domingo-17/
https://falacaragua.com.br/2021/10/dupla-de-volei-de-praia-de-caraguatatuba-conquista-posicao-entre-as-melhores-do-brasil/
https://falacaragua.com.br/2021/10/teatro-mario-covas-em-caraguatatuba-recebe-opera-de-puccini-no-domingo-17/
https://falacaragua.com.br/2021/10/caraguatatuba-aplica-mais-de-180-mil-doses-de-vacina-contra-covid-19-populacao-adulta-vacinada-ultrapassa-100/
https://falacaragua.com.br/2021/10/caraguatatuba-aplica-mais-de-180-mil-doses-de-vacina-contra-covid-19-populacao-adulta-vacinada-ultrapassa-100/
https://falacaragua.com.br/2021/10/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-pintura-e-sinalizacao-nas-ciclofaixas/
https://falacaragua.com.br/2021/10/prefeitura-de-caraguatatuba-arrecada-mais-de-r-11-milhao-em-leilao-online-de-bens-inserviveis/
https://falacaragua.com.br/2021/10/central-156-passa-a-receber-solicitacoes-de-poda-ou-supressao-de-arvore-em-area-particular/
https://falacaragua.com.br/2021/10/prefeitura-abre-inscricoes-para-curso-de-producao-de-cogumelo-agaricus/
https://falacaragua.com.br/2021/10/censo-previdenciario-e-funcional-2021-do-caraguaprev-termina-nesta-sexta-feira-15/
https://falacaragua.com.br/2021/10/curso-gratuito-do-sebrae-aprenda-a-colocar-sua-empresa-nas-redes-sociais-2/
https://falacaragua.com.br/2021/10/obras-do-cei-emei-golfinhos-sao-retomadas-pela-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/10/microempresarios-de-caraguatatuba-podem-receber-consultorias-gratuitas-por-meio-do-programa-brasil-mais/
https://falacaragua.com.br/2021/10/microempresarios-de-caraguatatuba-podem-receber-consultorias-gratuitas-por-meio-do-programa-brasil-mais/
https://falacaragua.com.br/2021/10/caraguatatuba-recebe-encontro-de-cultura-popular/


 

 
 

Caraguatatuba 

Pista de skate de Caraguatatuba será transformada em uma grande obra de arte ao ar livre 

 

Caraguatatuba 

Lutas de MMA Brazil Tour com disputas internacionais acontecem neste sábado (16) em 

Caraguá com patrocínio do Serramar Shopping 

 

Caraguatatuba 

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor! Veja como surgiu a data. 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem alerta para importância do combate ao 

câncer de próstata 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove Dia V da Campanha de Multivacinação no próximo sábado 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba divulga 138 vagas em cursos até o final do ano 

 

Caraguatatuba 

Ponto facultativo do Dia do Servidor é transferido para 29 de outubro em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Inscrições abertas para o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre inscrições para curso de produção de cogumelos comestíveis 

 

Diário do Caiçara 

Caraguatatuba 

CONCURSO MISTER E MISS TERCEIRA IDADE DE CARAGUATATUBA JÁ RECEBE 

INSCRIÇÕES. 

 

Caraguatatuba 

FINTECH A CAMINHO DE CARAGUATATUBA NEGOCIA ENDEREÇO PARA SUA FILIAL. 

 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/10/pista-de-skate-de-caraguatatuba-sera-transformada-em-uma-grande-obra-de-arte-ao-ar-livre-2/
https://falacaragua.com.br/2021/10/lutas-de-mma-brazil-tour-com-disputas-internacionais-acontecem-neste-sabado-16-em-caragua-com-patrocinio-do-serramar-shopping/
https://falacaragua.com.br/2021/10/lutas-de-mma-brazil-tour-com-disputas-internacionais-acontecem-neste-sabado-16-em-caragua-com-patrocinio-do-serramar-shopping/
https://falacaragua.com.br/2021/10/no-dia-15-de-outubro-e-comemorado-o-dia-do-professor-veja-como-surgiu-a-data/
https://falacaragua.com.br/2021/10/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-alerta-para-importancia-do-combate-ao-cancer-de-prostata/
https://falacaragua.com.br/2021/10/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-alerta-para-importancia-do-combate-ao-cancer-de-prostata/
https://falacaragua.com.br/2021/10/caraguatatuba-promove-dia-v-da-campanha-de-multivacinacao-no-proximo-sabado/
http://massaguanews.com.br/2021/10/fundo-social-de-caraguatatuba-divulga-138-vagas-em-cursos-ate-o-final-do-ano/
http://massaguanews.com.br/2021/10/ponto-facultativo-do-dia-do-servidor-e-transferido-para-29-de-outubro-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2021/10/ponto-facultativo-do-dia-do-servidor-e-transferido-para-29-de-outubro-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2021/10/inscricoes-abertas-para-o-8o-miss-e-mister-terceira-idade-de-caraguatatuba/
https://www.spriomais.com.br/2021/10/15/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-producao-de-cogumelos-comestiveis/
http://diariodocaicara.com.br/concurso-mister-e-miss-terceira-idade-de-caraguatatuba-ja-recebe-inscricoes/
http://diariodocaicara.com.br/concurso-mister-e-miss-terceira-idade-de-caraguatatuba-ja-recebe-inscricoes/
http://diariodocaicara.com.br/fintech-a-caminho-de-caraguatatuba-negocia-endereco-para-sua-filial/


 

 
 

Caraguatatuba 

ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CEM VOLTAM PARA A UPA 

CENTRAL. 

 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA PROMOVE DIA V DE MULTIVACINAÇÃO NESTE SÁBADO (16). 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Juntas, cidades de Ilhabela e Caraguatatuba somam mais de 270 vagas de 

emprego abertas no PAT 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

DUPLA DE VÔLEI DE PRAIA DE CARAGUATATUBA CONQUISTA POSIÇÃO ENTRE AS 

MELHORES DO BRASIL 

 

TV Vanguarda 

Jornal Vanguarda 

Pat de caraguatatuba tem 145 vagas abertas 

 

Bom Dia Vanguarda 

Tempo muda na  região e mar deve  ficar agitado no litoral norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diariodocaicara.com.br/atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-do-cem-voltam-para-a-upa-central/
http://diariodocaicara.com.br/atendimentos-de-urgencia-e-emergencia-do-cem-voltam-para-a-upa-central/
http://diariodocaicara.com.br/caraguatatuba-promove-dia-v-de-multivacinacao-neste-sabado-16/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/juntas-cidades-de-ilhabela-e-caraguatatuba-somam-mais-de-270-vagas-de-emprego-abertas-no-pat-16454787
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/juntas-cidades-de-ilhabela-e-caraguatatuba-somam-mais-de-270-vagas-de-emprego-abertas-no-pat-16454787
https://litoraldefato.com.br/2021/10/15/dupla-de-volei-de-praia-de-caraguatatuba-conquista-posicao-entre-as-melhores-do-brasil/
https://litoraldefato.com.br/2021/10/15/dupla-de-volei-de-praia-de-caraguatatuba-conquista-posicao-entre-as-melhores-do-brasil/
https://globoplay.globo.com/v/9949314/
https://globoplay.globo.com/v/9950347/
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Caraguatatuba promove Dia V da Campanha de Multivacinação no 

próximo sábado 

 

Caraguatatuba promove no próximo sábado (16) o Dia V da Campanha de Multivacinação 

para crianças e adolescentes de zero a 15 anos. Todas as Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), com exceção da UBS Tabatinga, estarão abertas das 8h às 17h. 

Ao todo, 20 vacinas estarão disponíveis nas salas de vacinação das unidades. Todas elas 

pertencem ao Programa Nacional de Vacinação (PNI) e protegem contra mais de 20 

doenças como sarampo, caxumba e rubéola, HPV e poliomielite. 

A abertura das UBSs no próximo sábado será a oportunidade de vacinar aquelas crianças e 

adolescentes cujo pai ou responsável não tem a disponibilidade de comparecer à unidade 

durante os dias da semana. 

A Secretaria de Saúde reforça que, de acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação 

contra a Covid-19 não interfere na aplicação das vacinas disponíveis na Campanha de 

Multivacinação. 

Serviço – Confira aqui os endereços das unidades de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
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Prefeitura de Caraguatatuba arrecada mais de R$ 1,1 milhão em 

leilão online de bens inservíveis 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 1.154.550,00 em um leilão 

público online de bens inservíveis e de recuperação antieconômica (onerosa), no dia 3 de 

setembro.  A homologação do leilão foi publicada na Edição 648 do Diário Oficial do 

Município na quarta-feira (13). Os valores vão para o Tesouro Municipal e, segundo a 

administração, serão empregados em diversas políticas públicas do Município. 

Os participantes conheceram os produtos nos dias 1 e 2 de setembro, no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia e em um galpão, no Perequê-

Mirim. 

O certame, na modalidade maior lance, foi comandado pelo leiloeiro Victor Senna Gir 

Andrade. Entre os bens leiloados estão ônibus, caminhões, vans, tratores, arados, pick ups, 

retroescavadeiras, automóveis, bote inflável, aplicador de insulfilme, armários, arquivos, 

aspirador de pó, balanças, bicicleta para cadeirante, gira-gira (brinquedo), cadeira de rodas 

com apoio pra cabeça, móveis de escritórios, cadeiras, cafeteira elétrica, fogão, freezer, 

gaveteiros com rodas, geladeira, longarina de quatro lugares (cadeiras de sala de espera), 

maca, máquina de costura, máquina de ponto, mesa de berçário para refeição, mesas, 

mesas de pebolim, micro-ondas, prateleira, respiradores, switch (roteador), ventiladores, 

caixa de som, impressora, televisão de tubo, calculadora, estabilizador, nobreak, telefone, 

DVD, impressora e monitor. 
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Atendimentos de urgência e emergência realizados no CEM retornam 

para UPA Central em Caraguatatuba 

 

O prefeito Aguilar Junior anunciou nesta quarta-feira (13) o retorno dos atendimentos de 

urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, no Jardim 

Primavera. 

Desde abril de 2020, a UPA Central vinha atendendo, exclusivamente, pacientes 

confirmados ou suspeitos com Covid-19. Os demais atendimentos eram realizados no 

Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Caraguatatuba. 

Neste momento, a unidade tem registrado quedas no número de atendimentos 

relacionados à Covid-19. Porém, as urgências e emergências têm aumentado, causando a 

necessidade do retorno ao prédio. 

Para assegurar os pacientes, mesmo unificada a UPA Central contará com dois setores de 

atendimento. A recepção ‘Verde’ será para atendimento Covid, já a ‘Azul’ será voltada às 

demais urgências e emergências. 

Serviço – A UPA Central está localizada na Avenida Maranhão, 451, no Jardim Primavera. 
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Caraguatatuba recebe edição do MMA Brazil Tour Internacional neste 

sábado 

 

O MMA Brazil Tour Internacional promete grandes emoções neste sábado (16/10), na 

Praça da Cultura, no Centro de Caraguatatuba. O evento trará para a cidade lutadores 

nacionais e internacionais e contará com a presença de Mário Yamasaki, árbitro do UFC; 

do lutador Demian Maia e das rings girls Dani Carmosa e Babi Rossi, ex-panicats do 

programa Pânico. 

A competição é organizada pela Romagnolli Promoções e Eventos e tem o apoio da 

Prefeitura de Caraguatatuba. Ao todo serão nove lutas. Haverá transmissão pelo canal a 

cabo Band Sports e as lutas estão marcadas para começar a partir das 19h. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, comentou a oportunidade de mais uma vez 

esquentar a retomada econômica da cidade, trazendo este tipo de evento para o 

município. “Estamos preparados para sermos exemplos na retomada econômica, nos 

preparamos para isso e trazer cada vez mais eventos para que nos ajude nesse objetivo 

será uma missão minha e a do meu time”, disse. 

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com a troca de um pacote de 500g 

de leite em pó em dois pontos: Loja Sportfight (Caraguá Praia Shopping) e Centauro 

(Serramar Shopping). O MMA Brazil Tour Internacional contará com rígidos protocolos de 

segurança sanitária. 

O público presente precisará, obrigatoriamente, utilizar máscaras e manter o 

distanciamento social. O local do evento terá ainda controladores de acesso, aferição de 

temperatura e postos de higienização. 

Confira o quadro completo das lutas 

Renan Freitas (Brasil) X William Holguin (EUA) 

Clevinho (Brasil) X Juan El Terror (Argentina) 

Bryan Viking (Brasil) X Ali Reza (Irã) 

Alan Silvério (Brasil) X Julião Rodrigues (Brasil) 

Chris Catala (Brasil) X Juliano Soneca (Brasil) 



 

 
 

Nikolas Bonelli (Brasil) X Rafael Speranza (Brasil) 

Lucas Feio (Brasil) X Fabrício Ceará (Brasil) 

Renan Goiás (Brasil) X Tom Santos (Brasil) 

Kelvin Jacob (Brasil) X Andrew Maciel (Brasil) 

Pablo Eduardo (Brasil) X Edilson Pará (Brasil) 

Serviço 

MMA Brazil Tour Internacional 

Horário: 19h 

Local: Praça da Cultura – Centro (Avenida da Praia) 

Ingressos: 1 pacote de 500g de leite em pó 

Pontos de Troca: 

- Loja Sportfight – Caraguá Praia Shopping 

Endereço: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 937 – Loja 17ª 

Telefone: (12) 3883-7781 

- Loja Centauro – Serramar Shopping 

Endereço: Av. José Herculano, 108. 

Telefone: (12) 2101-0649 
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Pista de skate vai se transformar em obra de arte ao ar livre com 

projeto de grafite em Caraguá 

 

O Projeto Arte Grafite chega a Caraguatatuba entre os dias 25 e 29 de outubro. Com isso, 

de acordo com a Fundação Educaional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), o espaço 

esportivo será transformado em uma verdadeira obra de arte ao ar livre. 

As obras serão produzidas pelo artista plástico Alexandre Fillage, reconhecido 

internacionalmente por sua inspiração na fauna brasileira. Ele vai grafitar nos quatro lados 

da Pista de Skate, usando como base a fauna e a flora do município. O modelo de arte 

escolhido foi concebido e construído com o apoio de artistas da Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). 

Nestes cinco dias de evento serão ministradas oficinas gratuitas de grafite profissional 

para 120 crianças e adolescentes de 12 a 18 anos com o objetivo de despertar, por meio 

da arte, o olhar e os cuidados com os bem naturais do Planeta e promover, além da 

conscientização, acesso à cultura, ao lazer e entretenimento.  

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), por meio da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa e com patrocínio da Panco, o projeto Arte & 

Grafite, em Caraguatatuba, tem realização e organização da Perfectto Projetos, apoio da 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) e da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Urbanismo. 

Oficina de Grafite 

As oficinas de artes plásticas terão aulas teóricas e práticas, que resultarão em grandes 

obras de arte ao ar livre, tanto em extensão como em formatos, com temas voltados à 

preservação da flora e da fauna e alinhados com uma atividade esportiva como o skate. 

Com isso, Caraguatatuba passará a ter este verdadeiro centro de arte como mais uma 

atração e um ponto de referência do município, que mostra a importância da beleza 

estética do grafite em centros urbanos. 

Os participantes serão divididos em turmas de, no máximo, 30 participantes, marcadas 

para os horários das 8h, 10h, 13h e 15h. O projeto funcionará entre 8h e 17h. As 

inscrições dos interessados em fazer parte do projeto podem ser feitas junto à Fundacc, 

pelo telefone (12) 3897-5660 até sexta-feira 22/10/21. 



 

 
 

Os alunos participantes irão grafitar coletivamente com o artista e irão aprender as 

seguintes temáticas: a história do grafite; quem são os principais artistas de cada época; 

como diferenciar grafite de pichação e, na parte prática, conhecerão técnicas tradicionais 

como o uso de spray e como aplicar a distância e a velocidade no seu uso; que tipo de tinta 

usar, se a óleo ou acrílica; utilização de estêncil, aerógrafo, giz de cera, giz pastel, giz 

oleoso e de que forma podem obter uma visão de profundidade em suas obras. 

Por questão de segurança, serão disponibilizados máscaras, luvas e óculos para todos os 

participantes, evitando inalação ou mesmo qualquer situação que ofereça risco. Em função 

do distanciamento social causado pela Covid-19, serão fornecidas máscaras para todos. 
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UPA Central de Caraguá volta a realizar atendimentos de urgência e 

emergência 

A unidade estava voltada exclusivamente para o tratamento de Covid-19 desde abril do 

ano passado 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), anunciou o retorno dos atendimentos 

de urgência e emergência na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central (Av. Maranhão, 

número 451, Jardim Primavera), na última quarta-feira (13). Desde abril de 2020, a 

unidade estava sendo usada, exclusivamente, para tratar pacientes de Covid-19. 

Perante o cenário pandêmico, os demais atendimentos eram realizados no CEM (Centro de 

Especialidades Médicas) de Caraguá. 

Com o avanço da vacinação, os números de atendimento relacionados à Covid-19 tem 

registrado quedas consideráveis, enquanto as urgências e emergências apresentam 

aumento. Dessa forma, o retorno do atendimento geral no prédio da UPA foi julgado como 

necessário pela gestão pública do município. 

Separação. 

Para assegurar a integridade física dos pacientes, apesar da UPA começar a tratar de 

casos gerais, haverão alas separadas para tratamentos genéricos e tratamentos 

relacionados à Covid-19. 

A recepção 'verde' será destinada ao atendimento àqueles infectados com o coronavírus. 

A recepção 'azul' será voltada às demais urgências e emergências. 
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Caraguá abre inscrições para o 8º concurso de Miss e Mister Terceira 

Idade do município 

Confira detalhes da programação 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba anunciou, na última quarta-feira (13), que o '8° Miss e 

Mister Terceira Idade de Caraguatatuba' será realizado novamente com muita simpatia, 

elegância e beleza. O evento será realizado no próximo dia 12 de novembro, no Teatro 

Mario Covas, às 19h. 

As inscrições começaram no último dia 13 de outubro e se vão se encerrar no próximo dia 

27. 

O concurso é aberto para todos os munícipes de Caraguá a partir dos 60 anos de idade. De 

acordo com a Sepedi (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso) do 

município, a intenção do evento é valorizar a beleza da terceira idade. 

"Esse é um evento tradicional e faz parte do calendário da cidade. Ano passado 

suspendemos o concurso por causa da pandemia. Este ano, como os idosos já foram 

vacinados com as duas doses, optamos por fazer essa celebração, no Teatro Mario Covas, 

com um número reduzido de participantes e convidados, distanciamento social e todas as 

medidas de precaução contra o novo coronavírus", diz Amauri Toledo, secretário da pasta 

responsável. 

Para participar, basta ir à sede da Sepedi (R. Jorge Burihan, número 10, Jardim Jaqueira) e 

apresentar RG, comprovante de endereço e carteira de vacinação com as duas doses 

contra a Covid-19. 

O horário de atendimento da sede da Secretaria é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 

16h30. A inscrição é gratuita. 

A prefeitura possui o apoio de uma empresa chamada 'WM Eventos'. 
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Caraguá: confira um balanço completo sobre cursos oferecidos pelo 

Senai e Sebrae até o fim de 2021 

No total, até 138 vagas serão disponibilizadas 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba afirmou, na última quarta-feira (13), que, até o fim de 

2021, promoverá diversos cursos gratuitos em parceria com o Senai (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas). No total, 138 vagas para oportunidades nas áreas de metalurgia, alimentos, 

vestuário e energia serão oferecidas. 

Metalurgia - 

As inscrições para o curso de 'serralheria em aço e alumínio' será aberto na próxima 

segunda-feira (18), com 32 vagas. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 (terça-

feira). 

A capacitação será iniciada no dia 25 de outubro e se encerra dia 24 de novembro, com 

carga horária de 80 horas. 

Alimentos - 

Já na quarta e quinta-feira (20 e 21), o Fundo Social abrirá inscrições para os cursos de 

'técnicas de confecção de pães e salgados fitness', com 24 vagas no total. O curso 

acontecerá do dia 28 de outubro até 5 de novembro -- carga horária de 20 horas. 

Ainda no ramo gastronômico, o Sebrae promoverá um curso de 'fabricação de pizzas e 

salgados assados' com 24 vagas. As inscrições estarão disponíveis no próximo dia 25 e 26 

de outubro. O curso terá uma carga horária de 68 horas -- de 8 a 29 de novembro. 

Vestuário - 

No mês de novembro, nos dias 8 e 9, o Fundo Social recebe inscrições para o curso de 

'modelagem de roupas – moda plus size'. São 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 

16 de novembro a 13 de dezembro. 

Energia - 



 

 
 

Por fim, nos dias 2 e 3 de dezembro, serão abertas inscrições para o curso de 'energia 

solar fotovoltaica - tecnologias e aplicações', com 18 vagas, realizado de 13 a 22 de 

dezembro. 

As inscrições devem ser feitas na sede do Fundo Social (R. José Damazo dos Santos, 

número 39, Centro), das 8h30 às 16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos de 

idade e levar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência. 
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Caraguá terá apresentação gratuita de ópera de Puccini 

 

Um belo programa para o próximo domingo. Ópera do compositor italiano Giacomo Puccini, 

será apresentada neste domingo(17), às 17 horas, no Teatro Mário Covas, em 

Caraguatatuba. A entrada é gratuita. Os ingressos  devem ser retirados uma hora antes do 

início do espetáculo. 

A ópera Gianni Schicchi será apresentada pela Cia. Ópera São Paulo, que traz 15 solistas e 

ainda terá legenda em português, numa realização do Consulado Geral da Itália em São 

Paulo, Instituto Italiano di Cultura San Paolo em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba por meio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc).  

Obra 

De acordo com os estudiosos desse gênero teatral, do ponto de vista musical, “Gianni 

Schicchi” é a partitura mais ingênua e espirituosa de Puccini e como obra teatral, esta é 

uma das mais perfeitas da história das óperas italianas. 

“Gianni Schicchi” é uma ópera cômica em apenas um ato, com libreto (livreto/texto) de 

Giovacchino Forzano, baseado no Canto XXX do Inferno, da Divina Comédia de Dante 

Alighieri. 

Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, colocou os seus inimigos políticos e pessoais no 

Inferno. Entre os desafetos do poeta estava Gianni Schicchi, cidadão de Florença, que teria 

falsificado o testamento de Buoso Donati (Dante era casado com Gemma Donati, um 

membro dessa família), deixando a maior parte dos bens de Buoso para a família Schicchi. 

Na ópera de Puccini, essa história se torna uma comédia, onde Buoso Donati morre e deixa 

em testamento toda sua fortuna para igreja. A família, cobiçando a herança, chama Gianni 

Schicchi para se passar pelo morto e alterar o testamento. Todos estão cientes de que a 

pena para esse tipo de crime é o exílio de Florença e o corte da mão direita. Schicchi imita 

o falecido, dá um golpe em toda a família e deixa os bens mais preciosos para si mesmo. 

A apresentação faz parte das comemorações dos 700 anos da morte do escritor Dante 

Alighieri promovida por uma rede de embaixadas, escritórios consulares e institutos 

culturais italianos em todo o mundo. 
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Aguilar Junior inaugura reabilitação psiquiátrica no Stella Maris 

Com funcionamento 24 horas, espaço conta com dez leitos e foca casos de urgência e 

emergência 

 

Caraguatatuba inaugurou, no último domingo (3), o Centro de Reabilitação Psiquiátrico na 

Casa de Saúde Stella Maris, unidade referência no Litoral Norte. O espaço passa a oferecer 

atendimento 24 horas contínuo aos pacientes do município e deve atender casos de 

urgência e emergência. 

A cidade conta com diversos dispositivos para atender os pacientes que precisam de apoio 

psicológico e psiquiátrico, com as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) como porta de 

entrada por meio das ESF’s (Equipes de Saúde da Família). 

O prefeito Aguilar Junior (MDB) enfatizou que a obra é um marco para o planejamento no 

setor e se lembrou dos obstáculos de prestar atendimento de qualidade para pacientes em 

crise psiquiátrica. “Antes era desafiador deixar os pacientes não psiquiátricos com os que 

eram”, destacou. 

Ocentro conta com dez leitos de internação, além de equipe multiprofissional que inclui 

médico psiquiatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem e também psicólogo. 

Para a realização do espaço, foram investidos cerca de R$ 2 milhões provenientes do BID 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento), por meio da pasta responsável. 

O local deve expandir a rede atendimento psiquiátrico que o município possui como o Caps 

(Centro de Atenção Psicossocial), Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool-Drogas), 

ASMIJ (Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil) e CER (Centro de Reabilitação). 

A secretaria de Saúde destacou que as urgências e emergências são atendidas pelas 

UPA’s e encaminhadas, via Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), 

para hospitais com atendimento psiquiátrico, seja na cidade ou em outros municípios, 

referenciados pela DRS(Departamento Regional de Saúde) em Taubaté. 
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Caraguatatuba aplica mais de 180 mil doses de vacina contra Covid-

19; população adulta vacinada ultrapassa 100% 

 

Caraguatatuba alcançou nesta quinta-feira (14) um número expressivo de vacinados 

contra a Covid-19. Mais de 180 mil doses, entre primeira, segunda ou dose única e terceira 

dose já foram aplicadas. Juntas, elas somam 182.974 doses aplicadas. 

Hoje, a cidade tem 98.966 pessoas vacinadas com a primeira dose. Esse número 

representa 80% da população geral que, de acordo com o IBGE, é de 123.389. 

Outro número significativo é o de pessoas que receberam as duas doses ou dose única da 

vacina contra a Covid-19. No geral, 81.060 já completaram seu esquema vacinal, ou seja, 

65% da população geral. 

Mais de 100% do público maior de 18 anos, segundo a Secretaria de Saúde, já recebeu ao 

menos uma dose da vacina. Foram vacinados 91.024 adultos. O número de e-SUS previa 

uma população de 87.615. 

Já o número de vacinados com idades entre 12 e 17 anos é de 7.942. Isso quer dizer que 

87% dessa parcela da população receberam a primeira dose.  

A cidade continua vacinando as pessoas que não receberam nenhuma dose do 

imunizante. Para isso, basta se cadastrar  por meio do aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. 

A segunda dose está disponível para qualquer pessoa que necessite completar seu 

esquema vacinal. Não é necessário agendamento, basta comparecer no posto de 

vacinação portando o Cartão de Vacinação Covid respeitando o intervalo de tempo entre 

uma dose e outra. 

Caso o cartão não tenha a data da segunda dose, é só calcular conforme a aplicação da 

primeira dose: ‘CoronaVac’ são 21 dias e ‘Astrazeneca’ 84 dias para a segunda dose e 

‘Pfizer’ oito semanas. 

A terceira dose está direcionada aos idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde 

que receberam a segunda dose ou completaram seu esquema vacinal há pelo menos seis 

meses. 

Neste primeiro momento, só serão vacinados com a terceira dose os profissionais da 

Saúde de cinco instituições hospitalares. São elas: Casa de Saúde Stella Maris (CSSM), 



 

 
 

Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), Hospital Santos Dumont – Unimed, UPA Covid e 

SAMU. A vacinação será no próprio local de trabalho. 

O município continua a vacinação com a terceira dose para adultos com imunossupressão. 

Esses devem ter completado seu esquema vacinal há 28 dias para que recebam a dose 

adicional. 

É muito importante ressaltar que todos os imunizantes disponíveis na rede pública de 

saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados como terceira dose. 
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Dupla de vôlei de praia de Caraguatatuba conquista posição entre as 

melhores do Brasil 

 

A cidade de Caraguatatuba vem ganhando cada vez mais espaço no vôlei de praia nacional 

com a dupla Lucília Rosa e Alana Santos, atletas do CT Caraguá. As jogadoras 

conquistaram uma posição entre as melhores duplas do País durante a 2ª Etapa do 

Circuito Open Banco do Brasil realizado na arena montada na Escola de Educação Física 

do Exército (EsEFEx) no Rio de Janeiro (RJ). 

A dupla Lucília e Alana garantiu a nona colocação na etapa que terminou no último 

domingo. As atuais campeãs paulistas e atletas do CT Caraguatá de Vôlei de Praia 

passaram das qualificatórias eliminando a dupla Melissa e Cris. 

Já na fase de grupos, os confrontos foram contra Tainá e Vic e Thalita e Victoria. Sem muita 

dificuldade, as atletas de Caraguatatuba garantiram a vaga direta para as Oitavas de Final. 

Nas eliminatórias, o confronto foi contra as atletas olímpicas Talita e Rebeca. Apesar do 

grande jogo, a dupla do CT Caraguá foi superada, mas a participação caraguatatubense no 

evento foi bastante positiva. 

Elas voltam a competir já na semana que vem, a partir do dia 20 de outubro, pela 3ª Etapa 

do Circuito Open de Vôlei de Praia na cidade do Rio de Janeiro. 

“Ficamos muito felizes com mais um passo dado. Vínhamos trabalhando para avançar 

mais uma fase da competição e sendo pacientes para dar um passo de cada vez e 

alcançarmos nesta segunda etapa as oitavas”, avalia Alana Santos. 

“Para nós, foi uma alegria muito grande poder chegar às oitavas. A próxima etapa já será 

na semana que vem e lógico que queremos mais, mas temos consciência que temos que 

trabalhar duro, nada é do dia para noite”, pontua Lucília Rosa. 
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Pista de skate de Caraguatatuba será transformada em uma grande 

obra de arte ao ar livre 

 

Projeto Arte Grafite chega  à Caraguatatuba entre os dias 25 e 29/10/21. A Pista de Skate 

da cidade será transformada em uma verdadeira tela. Esta é a proposta do projeto Arte 

Grafite, que tem como objetivo criar obras de arte ao ar livre, para quebrar a monotonia 

das cidades com desenhos e pinturas gigantes. 

As obras serão produzidas pelo artista plástico Alexandre Fillage, reconhecido 

internacionalmente por sua inspiração na fauna brasileira. Ele vai grafitar nos quatro lados 

da Pista de Skate, usando como base a fauna e a flora do município. O modelo de arte 

escolhido foi concebido e construído com o apoio de artistas da Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). 

Nestes cinco dias de evento, serão ministradas oficinas gratuitas de grafite profissional 

para 120 crianças e adolescentes de 12 a 18 anos com o objetivo de despertar, por meio 

da arte, o olhar e os cuidados com os bem naturais do Planeta e promover, além da 

conscientização, acesso à cultura, ao lazer e entretenimento.  

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), por meio da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa e com patrocínio da Panco, o projeto Arte & 

Grafite, em Caraguatatuba, tem realização e organização da Perfectto Projetos, apoio da 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) e da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Urbanismo. 

Oficina de Grafite 

As oficinas de artes plásticas terão aulas teóricas e práticas, que resultarão em grandes 

obras de arte ao ar livre, tanto em extensão como em formatos, com temas voltados à 

preservação da flora e da fauna e alinhados com uma atividade esportiva como o skate. 

Com isso, Caraguatatuba passará a ter este verdadeiro centro de arte como mais uma 

atração e um ponto de referência do município, que mostra a importância da beleza 

estética do grafite em centros urbanos. 

Os participantes serão divididos em turmas de, no máximo, 30 participantes, marcadas 

para os horários das 8h, 10h, 13h e 15h. O projeto funcionará entre 8h e 17h. As 



 

 
 

inscrições dos interessados em fazer parte do projeto podem ser feitas junto à Fundacc, 

pelo telefone (12) 3897-5660 até sexta-feira 22/10/21. 

Os alunos participantes irão grafitar coletivamente com o artista e irão aprender as 

seguintes temáticas: a história do grafite; quem são os principais artistas de cada época; 

como diferenciar grafite de pichação e, na parte prática, conhecerão técnicas tradicionais 

como o uso de spray e como aplicar a distância e a velocidade no seu uso; que tipo de tinta 

usar, se a óleo ou acrílica; utilização de estêncil, aerógrafo, giz de cera, giz pastel, giz 

oleoso e de que forma podem obter uma visão de profundidade em suas obras. 

Por questão de segurança, serão disponibilizados máscaras, luvas e óculos para todos os 

participantes, evitando inalação ou mesmo qualquer situação que ofereça risco. Em função 

do distanciamento social causado pela Covid-19, serão fornecidas máscaras para todos. 

Sobre a PANCO: 

A Panco é uma empresa 100% brasileira que iniciou suas atividades em 1952 na Vila Ré, 

Zona Leste de São Paulo. Seu slogan é “Amor, Carinho e Dedicação”, que traduz a filosofia 

da empresa e é aplicado em todos os seus processos, desde o desenvolvimento de 

produtos até a busca pela satisfação do consumidor. O Portfolio da Panco conta com mais 

de 150 produtos entre pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, panettones, farináceos e 

macarrão instantâneo. 

www.panco.com.br 

Facebook.com/PancoOficial 

Instagram: @PancoOficial 

Twitter: @PancoOficial 

SAC: 0800 117777 

Sobre a PERFECTTO PROJETOS: 

 A Perfectto Projetos é uma empresa especializada na gestão e produção de projetos 

esportivos e culturais, por meio de mecanismos de incentivos fiscais, tendo realizado 

diversos projetos próprios e também com parcerias de empresas culturais, grupos de 

teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a produção de eventos culturais de grande 

proporção de público em praças públicas, até a circulação de projetos em escolas públicas 

e entidades assistenciais. 

Cronograma: 

Segunda-feira – 25/10/21 

Das 8h às 17h: Aula teórica 

Dias 26 a 28/10/21 

Das 8h às 17h: Aulas práticas 

Dia 29 – Entrega de certificados 

 

 

http://www.panco.com.br/
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Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, recebe Ópera de Puccini no 

domingo (17) 

 

Uma das óperas do genial compositor italiano Giacomo Puccini, pouco executada, mas não 

menos brilhante, é Gianni Schicchi e será apresentada neste domingo (17), em 

Caraguatatuba, no Teatro Mario Covas, às 17h, pela Cia. Ópera São Paulo, que traz 15 

solistas e ainda terá legenda em português. 

Esse espetáculo é uma realização do Consulado Geral da Itália em São Paulo, Instituto 

Italiano di Cultura San Paolo em parceria com a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba por 

meio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). Os ingressos são 

gratuitos e devem ser retirados 1h antes do início da ópera. 

Para a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, receber esse espetáculo, em um 

momento de reabertura e retomada dos eventos para a cidade e com boa parte da 

população vacinada é muito grato. “Aos poucos, estamos retomando as atividades 

culturais de Caraguatatuba e essa obra deve trazer o cônsul da italiana. Foi um presente 

para Caraguatatuba”.   

Obra perfeita 

De acordo com os estudiosos desse gênero teatral, do ponto de vista musical, “Gianni 

Schicchi” é a partitura mais ingênua e espirituosa de Puccini e como obra teatral, esta é 

uma das mais perfeitas da história das óperas italianas. 

“Gianni Schicchi” é uma ópera cômica em apenas um ato, com libreto (livreto/texto) de 

Giovacchino Forzano, baseado no Canto XXX do Inferno, da Divina Comédia de Dante 

Alighieri. 

Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, colocou os seus inimigos políticos e pessoais no 

Inferno. Entre os desafetos do poeta estava Gianni Schicchi, cidadão de Florença, que teria 

falsificado o testamento de Buoso Donati (Dante era casado com Gemma Donati, um 

membro dessa família), deixando a maior parte dos bens de Buoso para a família Schicchi. 

Na ópera de Puccini, essa história se torna uma comédia, onde Buoso Donati morre e deixa 

em testamento toda sua fortuna para igreja. A família, cobiçando a herança, chama Gianni 

Schicchi para se passar pelo morto e alterar o testamento. Todos estão cientes de que a 



 

 
 

pena para esse tipo de crime é o exílio de Florença e o corte da mão direita. Schicchi imita 

o falecido, dá um golpe em toda a família e deixa os bens mais preciosos para si mesmo. 

A apresentação faz parte das comemorações dos 700 anos da morte do escritor Dante 

Alighieri promovida por uma rede de embaixadas, escritórios consulares e institutos 

culturais italianos em todo o mundo. 
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1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem alerta para 

importância do combate ao câncer de próstata 

 

Caraguatatuba recebe no dia 6 de novembro (sábado), a 1ª Caminhada Beneficente pela 

Saúde do Homem, alusiva a Campanha Novembro Azul, em combate ao câncer de 

próstata. A iniciativa é da Clínica Uroproct e do Studio Personal Movimax, com apoio da 

Prefeitura de Caraguatatuba. 

Quem quiser participar, a inscrição é 1 kg de alimento não perecível e deve ser realizada 

presencialmente na Clínica Uroproct ou no Studio Personal Movimax. Os 200 primeiros 

inscritos recebem uma camiseta de participação. Qualquer pessoa pode participar. 

O ponto de encontro será próximo ao quiosque 36, no bairro Indaiá, às 8h30 e seguirá até 

o Mirante do Camaroeiro. Durante o percurso serão sorteados brindes aos participantes, 

inclusive uma mensalidade no Studio Personal. 

Os alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Caraguatatuba, para atender 

as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

A Campanha Novembro Azul alerta para detecção precoce do câncer de próstata, uma 

forma de descobrir o tumor na fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de 

tratamento curativo. 

Segundo o médico urologista João Ricardo Rossi, a detecção precoce pode ser feita por 

meio de investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópios ou radiológicos, de 

pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença (diagnóstico precoce), ou de pessoas 

sem sinais ou sintomas (rastreamento), mas pertencentes a grupos com maior chance de 

ter a doença. 

“No caso do câncer de próstata, esses exames são o toque retal e o exame de sangue para 

avaliar a dosagem do PSA (antígeno prostático específico)”, explica o médico. 

O diagnóstico precoce desse tipo de câncer possibilita melhores resultados no tratamento 

e deve ser buscado com a investigação de sinais e sintomas como: dificuldade de urinar, 

diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite e 

sangue na urina. Na maioria das vezes, esses sintomas não são causados pelo câncer, 

mas é importante que eles sejam investigados por um médico especialista. 



 

 
 

Os participantes da caminhada devem seguir os protocolos sanitários com uso de máscara 

e álcool em gel. 

Serviço 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem 

Data: 06/11/2021 (sábado), 8h30 

Inscrições: Clínica Uroproct (Rua Rodrigues Alves, 80 – Jardim Aruan) / Studio Movimax 

(Avenida Amazonas, 831 – Indaiá) 
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Equipe de futsal feminino de Caraguatatuba disputa vaga na final do 

Campeonato Municipal de Guararema 

 

A equipe de futsal feminino de Caraguatatuba, Geração Independente, disputa nesta 

quinta-feira (14), às 20h, uma das vagas para a final do Campeonato Municipal de 

Guararema. O time caiçara enfrenta a equipe Flama B, no ginásio Lázaro Germano. 

Para chegar até a semifinal, as atletas do Geração Independente eliminaram o Flama A na 

quartas de final em uma partida emocionante que teve o placar de 2×1. A equipe superou 

seus próprios desafios e após romper a forte defesa do Flama A, abriu a contagem de 

pontos com um gol de Luciana Alves. 

Com apenas 17 anos, a jovem Giovanna Mateus não se intimidou com as adversárias e 

marcou o gol da vitória, dando a classificação para o Geração Independente. 

O Campeonato Municipal de Guararema conta com a participação de 10 equipes 

espalhadas pela região Metropolitana de São Paulo e do interior. 

A equipe Geração Independente agradece o apoio do prefeito Aguilar Junior e da Secretaria 

de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

“É muita satisfação ter a oportunidade de acompanhar o trabalho da equipe Geração 

Independente, sendo conduzida pela professora Jackeline e pelo professor Márcio que são 

dois profissionais diferenciados e muito dedicados. Estaremos torcendo juntos”, disse 

Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 
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Curso gratuito do Sebrae: aprenda a colocar sua empresa nas Redes 

Sociais 

 

Quer saber como aumentar o engajamento e melhorar os resultados do seu negócio nas 

redes sociais? 

Aproveite a oportunidade, e faça a inscrição no “Engaja Mídias”, um evento online e 

gratuito com a participação especial de empresários especialistas do mundo digital. 

O curso será ministrado nos dias 19, 20 e 21 deste mês, às 19h, pelo Youtube. As vagas 

são limitadas e a inscrição deve ser feita pelo link 

https://www.sympla.com.br/engaja-midas__1362310 

Confira a Programação: 

– Dia 19/10 – Desbravando o Universo das Redes Sociais, com Rafael Kiso e Paula Tebett 

– Dia 20/10 – Como explorar ao máximo os recursos das redes sociais, com Mirella 

Bergamo e Matheus Mendes 

– Dia 21/10 – Como aumentar seu faturamento por meio das lives de vendas nas redes 

sociais, com Rachel Toyama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/engaja-midas__1362310
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Central 156 passa a receber solicitações de poda ou supressão de 

árvore em área particular 

 

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

Pesca (SMAAP) informa que as solicitações para poda, supressão ou destoca de árvore em 

área particular, passam a ser realizadas somente através da Central 156. 

Os pedidos para área pública já eram realizados pela Central, mas para área particular 

ainda eram formalizados pelo setor de protocolos do Paço Municipal. A partir de agora, 

todos os pedidos serão centralizados no Canal 156, dando mais agilidade ao serviço. 

A Prefeitura de Caraguatatuba destaca que poda, supressão (retirada total da árvore) ou 

destoca (retirada do tronco, toco e raízes restante após supressão) em área particular, são 

de responsabilidade do proprietário do imóvel, mas só podem ser realizadas mediante 

parecer técnico e autorização da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. 

Após formalização do pedido, será realizada uma vistoria pelos técnicos da SMAAP e após 

análise, será autorizado ou não, o corte ou a poda da árvore. 

O corte irregular de qualquer espécie nativa é considerado crime ambiental e está sujeito a 

multa, além de ser necessário a compensação ambiental, com mudas nativas, seguindo os 

critérios da Cartilha de Arborização Urbana: https://tinyurl.com/parvbeyb. 

Na solicitação, através da Central 156, o munícipe deverá responder se deseja solicitar 

poda, supressão ou destoca; ponto de referência; se a árvore está provocando risco às 

pessoas que frequentam o local; se há risco de queda; fornecer mais detalhes da situação 

da árvore; se a árvore se encontra na calçada do imóvel e se está em contato com a rede 

elétrica. 

Atualmente, há três formas de atendimento: pelo telefone 156 (bastando discar 156); pelo 

site: 156.caraguatatuba.sp.gov.br e pelo aplicativo para celulares Android e iOS 

‘Caraguatatuba 156’. 

Os documentos obrigatórios exigidos para formalizar o pedido de corte de árvore em área 

particular são: cópia do documento de identidade do proprietário e o comprovante de 

dominialidade da área. É recomendado que o munícipe anexe imagens do exemplar 

arbóreo no protocolo do Sistema 156 para tornar a análise mais rápida. 

https://tinyurl.com/parvbeyb
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba arrecada mais de R$ 1,1 milhão em 

leilão online de bens inservíveis 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 1.154.550,00 em um leilão 

público online de bens inservíveis e de recuperação antieconômica (onerosa), no dia 3 de 

setembro, pelo site http://www.lanceleiloes.com.br/.  A homologação do leilão foi 

publicada na Edição 648 do Diário Oficial do Município da última quarta-feira (13). Os 

valores irão para o Tesouro Municipal e serão empregados em diversas políticas públicas 

da Prefeitura.  

Os participantes conheceram os produtos nos dias 1º e 2 de setembro, no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia e em um galpão, no Perequê-

Mirim.  

O certame, na modalidade maior lance, foi comandado pelo leiloeiro Victor Senna Gir 

Andrade. Entre os bens leiloados estão ônibus, caminhões, vans, tratores, arados, pick ups, 

retroescavadeiras, automóveis, bote inflável, aplicador de insulfilme, armários, arquivos, 

aspirador de pó, balanças, bicicleta para cadeirante, gira-gira (brinquedo), cadeira de rodas 

com apoio pra cabeça, móveis de escritórios, cadeiras, cafeteira elétrica, fogão, freezer, 

gaveteiros com rodas, geladeira, longarina de quatro lugares (cadeiras de sala de espera), 

maca, máquina de costura, máquina de ponto, mesa de berçário para refeição, mesas, 

mesas de pebolim, micro-ondas, prateleira, respiradores, switch (roteador), ventiladores, 

caixa de som, impressora, televisão de tubo, calculadora, estabilizador, nobreak, telefone, 

DVD, impressora e monitor.   

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 5811-0730 / 5513-3872 ou no 

e-mail lanceleiloes@lanceleiloes.com.   O edital completo com todos os detalhes dos itens 

está disponível no link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/ (Parte do site da 

Prefeitura de Caraguatatuba destinada à Empresa). Mais informações pelo telefone (12) 

3897-8176 (Área de Licitação). 

 

 

 

 

 

http://www.lanceleiloes.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_648.pdf
mailto:lanceleiloes@lanceleiloes.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
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Prefeitura de Caraguatatuba reforça pintura e sinalização nas 

ciclofaixas 

 

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

Cidadão, iniciou a pintura das ciclofaixas nas avenidas Altino Arantes, Presidente Castelo 

Branco, Frei Pacifico Wagner, Prisciliana de Castilho, Oswaldo Cruz, Miguel Varlez. 

O serviço tem sido realizado à noite e de madrugada para não atrapalhar o tráfego e 

proporciona mais agilidade na execução do serviço, devido ao baixo número de ciclistas 

que transitam neste período. A recuperação da sinalização compreende um trecho de 

cerca de três quilômetros de extensão. 

Além da pintura, também serão colocados os pictogramas (bicicletas, pare e setas nas 

ciclofaixas), garantindo mais segurança aos pedestres e aos ciclistas. 

O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, reforça que a 

revitalização das ciclofaixas é importante porque hoje em dia muitas pessoas usam a 

bicicleta como transporte alternativo, seja morador ou turista, além de atletas que 

aproveitam para se exercitar e desfrutar das belezas naturais da cidade. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para curso de produção 

de cogumelo Agaricus 

 

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

Pesca (SMAAP) abre inscrições para capacitação de produção de Cogumelo Agaricus. As 

vagas são limitadas e o curso será realizado de 18 a 20 de outubro, das 9h às 17h, no 

Viveiro Municipal. 

Para participar é necessário ter mais de 18 anos e fazer inscrição através do 

email claudia.viana@caraguatatuba.sp.gov.br, enviando nome completo e documentos 

pessoais. A efetivação da inscrição também será por email. 

O Cogumelo Agaricus Bisporus e Agaricus Blazei Murril da ordem Agaricales são os mais 

produzidos e consumidos no mundo, popularmente conhecidos como Champignon de Paris 

e Cogumelo do Sol. 

A capacitação será ministrada pela equipe da SMAAP, com foco na produção do produto. O 

conteúdo abordado será: conhecer a atividade, conhecer a biologia dos cogumelos, 

importância nutricional e terapêutica dos cogumelos Agaricales, conhecer as etapas de 

produção do cogumelo do gênero Agaricus Sp, conhecer as pragas e doenças na produção 

do cogumelos do gênero Agaricus Sp e como fazer a produção de cogumelo do 

gênero Agaricus Sp em composto. 

O Viveiro está localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 2.500, no Jardim Itaúna. 
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Microempresários de Caraguatatuba podem receber consultorias 

gratuitas por meio do Programa Brasil Mais 

 

O Sebrae de Caraguatatuba convoca microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 

(EPP) do município a participarem do Programa Brasil Mais. As inscrições para o 4º ciclo do 

programa são gratuitas e continuam abertas. 

O objetivo do programa é tornar as empresas mais produtivas com inovação para gastar 

menos e ganhar mais. 

Os microempreendedores interessados em participar do programa e selecionados pelo 

Sebrae participarão de encontros coletivos e individuais focados no aumento dos lucros 

por meio de ganhos de desempenho. 

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/ciclo4brasilmais até o dia 14 de 

novembro. Para esclarecer dúvidas e obter mais informações, o Sebrae disponibilizou o 

número 0800 570 0800. 

Embora o programa ofereça diversos benefícios e seja um atrativo para empresas, o 

analista de negócios e gestor de território – Litoral Norte – do Sebrae, Eduardo Ilario, conta 

que o último ciclo teve baixa adesão por parte dos empresários do município. Ele lembra 

que “tudo é gratuito, além de ser oportunidade única de receber consultoria na empresa”. 

Quem participa do programa recebe uma série de informações para aumentar o 

faturamento e reduzir custos da empresa. Além disso, de acordo com o Sebrae, o 

programa ajuda tornar o negócio mais produtivo. 

Vale ressaltar que as empresas selecionadas receberão acompanhamento por quatro 

meses dos agentes locais de inovação (ALI) gratuitamente. Segundo o Sebare, o agente é 

capaz de fazer o diagnóstico inicial e traça um plano de inovação para o negócio. 

O Programa Brasil Mais é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com o Sebrae, 

Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que visa aumentar a 

produtividade e competitividade das micro e pequenas empresas brasileiras. 

 

 

https://bit.ly/ciclo4brasilmais
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Caraguatatuba promove Dia V da Campanha de Multivacinação no 

próximo sábado 

 

Caraguatatuba promove no próximo sábado (16) o Dia V da Campanha de Multivacinação 

para crianças e adolescentes de zero a 15 anos. Todas as Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), com exceção da UBS Tabatinga, estarão abertas das 8h às 17h. 

Ao todo, 20 vacinas estarão disponíveis nas salas de vacinação das unidades. Todas elas 

pertencem ao Programa Nacional de Vacinação (PNI) e protegem contra mais de 20 

doenças como sarampo, caxumba e rubéola, HPV e poliomielite. 

A abertura das UBSs no próximo sábado será a oportunidade de vacinar aquelas crianças e 

adolescentes cujo pai ou responsável não tem a disponibilidade de comparecer à unidade 

durante os dias da semana. 

A Secretaria de Saúde reforça que, de acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação 

contra a Covid-19 não interfere na aplicação das vacinas disponíveis na Campanha de 

Multivacinação. 

Serviço – Confira aqui os endereços das unidades de saúde. 
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Obras do CEI/EMEI Golfinhos são retomadas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, retomou na 

última semana as obras do CEI/EMEI Golfinhos, região Sul. A expectativa é que a nova 

unidade escolar seja concluída no primeiro semestre de 2022. 

A construção do CEI/EMEI irá beneficiar mais de 300 crianças dos bairros Golfinhos, 

Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras, Mar Azul, Recanto do Sol, Pontal Santamarina e 

Praia das Palmeiras. 

Vale ressaltar que a Prefeitura precisou romper o contrato com a primeira empresa 

responsável pela execução do empreendimento que era para ter sido entregue em julho do 

ano passado. Agora, quem assume a construção da unidade escolar é a Habiltech 

Engenharia LTDA, vencedora da nova licitação. 

O CEI/EMEI Golfinhos contará com 11 salas de aula, dois fraldários, um lactário, quatro 

sanitários, refeitório coberto, além de playground infantil e recreação e espaço para jardim 

e horta. 

Bairro Golfinhos 

Nos últimos meses, o bairro recebeu Campo de Futebol e em breve, a Prefeitura entregará 

a UBS Golfinhos. O prédio da unidade de saúde está pronto, porém, é preciso aguardar a 

conclusão do processo licitatório para aquisição de móveis e materiais para atendimento. 
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Atendimentos de urgência e emergência realizados no CEM retornam 

para UPA Central 

 

O prefeito Aguilar Junior anunciou nesta quarta-feira (13) o retorno dos atendimentos de 

urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, no Jardim 

Primavera. 

Desde abril de 2020, a UPA Central vinha atendendo, exclusivamente, pacientes 

confirmados ou suspeitos com Covid-19. Os demais atendimentos eram realizados no 

Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Caraguatatuba. 

Neste momento, a unidade tem registrado quedas no número de atendimentos 

relacionados à Covid-19. Porém, as urgências e emergências têm aumentado, causando a 

necessidade do retorno ao prédio. 

Para assegurar os pacientes, mesmo unificada a UPA Central contará com dois setores de 

atendimento. A recepção ‘Verde’ será para atendimento Covid, já a ‘Azul’ será voltada às 

demais urgências e emergências. 

Serviço – A UPA Central está localizada na Avenida Maranhão, 451, no Jardim Primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 14/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Ilhabela Web 

 

Central 156 passa a receber solicitações de poda ou supressão de 

árvore em área particular 

 

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

Pesca (SMAAP) informa que as solicitações para poda, supressão ou destoca de árvore em 

área particular, passam a ser realizadas somente através da Central 156. 

Mão segurando um celular branco e dentro a imagem escrita: 156 Caraguatatuba na cor 

azul (Foto: Arte/PMC) 

Os pedidos para área pública já eram realizados pela Central, mas para área particular 

ainda eram formalizados pelo setor de protocolos do Paço Municipal. A partir de agora, 

todos os pedidos serão centralizados no Canal 156, dando mais agilidade ao serviço. 

A Prefeitura de Caraguatatuba destaca que poda, supressão (retirada total da árvore) ou 

destoca (retirada do tronco, toco e raízes restante após supressão) em área particular, são 

de responsabilidade do proprietário do imóvel, mas só podem ser realizadas mediante 

parecer técnico e autorização da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. 

Após formalização do pedido, será realizada uma vistoria pelos técnicos da SMAAP e após 

análise, será autorizado ou não, o corte ou a poda da árvore. 

O corte irregular de qualquer espécie nativa é considerado crime ambiental e está sujeito a 

multa, além de ser necessário a compensação ambiental, com mudas nativas, seguindo os 

critérios da Cartilha de Arborização Urbana: https://tinyurl.com/parvbeyb. 

Na solicitação, através da Central 156, o munícipe deverá responder se deseja solicitar 

poda, supressão ou destoca; ponto de referência; se a árvore está provocando risco às 

pessoas que frequentam o local; se há risco de queda; fornecer mais detalhes da situação 

da árvore; se a árvore se encontra na calçada do imóvel e se está em contato com a rede 

elétrica. 

Atualmente, há três formas de atendimento: pelo telefone 156 (bastando discar 156); pelo 

site: 156.caraguatatuba.sp.gov.br e pelo aplicativo para celulares Android e iOS 

‘Caraguatatuba 156’. 

https://tinyurl.com/parvbeyb


 

 
 

Os documentos obrigatórios exigidos para formalizar o pedido de corte de árvore em área 

particular são: cópia do documento de identidade do proprietário e o comprovante de 

dominialidade da área. É recomendado que o munícipe anexe imagens do exemplar 

arbóreo no protocolo do Sistema 156 para tornar a análise mais rápida. 
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Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, recebe Ópera de Puccini no 

domingo (17) 

 

Uma das óperas do genial compositor italiano Giacomo Puccini, pouco executada, mas não 

menos brilhante, é Gianni Schicchi e será apresentada neste domingo (17), em 

Caraguatatuba, no Teatro Mario Covas, às 17h, pela Cia. Ópera São Paulo, que traz 15 

solistas e ainda terá legenda em português. 

Esse espetáculo é uma realização do Consulado Geral da Itália em São Paulo, Instituto 

Italiano di Cultura San Paolo em parceria com a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba por 

meio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). Os ingressos são 

gratuitos e devem ser retirados 1h antes do início da ópera. 

Para a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, receber esse espetáculo, em um 

momento de reabertura e retomada dos eventos para a cidade e com boa parte da 

população vacinada é muito grato. “Aos poucos, estamos retomando as atividades 

culturais de Caraguatatuba e essa obra deve trazer o cônsul da italiana. Foi um presente 

para Caraguatatuba”. 

Obra perfeita 

De acordo com os estudiosos desse gênero teatral, do ponto de vista musical, “Gianni 

Schicchi” é a partitura mais ingênua e espirituosa de Puccini e como obra teatral, esta é 

uma das mais perfeitas da história das óperas italianas. 

“Gianni Schicchi” é uma ópera cômica em apenas um ato, com libreto (livreto/texto) de 

Giovacchino Forzano, baseado no Canto XXX do Inferno, da Divina Comédia de Dante 

Alighieri. 

Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, colocou os seus inimigos políticos e pessoais no 

Inferno. Entre os desafetos do poeta estava Gianni Schicchi, cidadão de Florença, que teria 

falsificado o testamento de Buoso Donati (Dante era casado com Gemma Donati, um 

membro dessa família), deixando a maior parte dos bens de Buoso para a família Schicchi. 

Na ópera de Puccini, essa história se torna uma comédia, onde Buoso Donati morre e deixa 

em testamento toda sua fortuna para igreja. A família, cobiçando a herança, chama Gianni 

Schicchi para se passar pelo morto e alterar o testamento. Todos estão cientes de que a 



 

 
 

pena para esse tipo de crime é o exílio de Florença e o corte da mão direita. Schicchi imita 

o falecido, dá um golpe em toda a família e deixa os bens mais preciosos para si mesmo. 

A apresentação faz parte das comemorações dos 700 anos da morte do escritor Dante 

Alighieri promovida por uma rede de embaixadas, escritórios consulares e institutos 

culturais italianos em todo o mundo. 
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Obras do CEI/EMEI Golfinhos são retomadas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, retomou na 

última semana as obras do CEI/EMEI Golfinhos, região Sul. A expectativa é que a nova 

unidade escolar seja concluída no primeiro semestre de 2022. 

A construção do CEI/EMEI irá beneficiar mais de 300 crianças dos bairros Golfinhos, 

Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras, Mar Azul, Recanto do Sol, Pontal Santamarina e 

Praia das Palmeiras. 

Vale ressaltar que a Prefeitura precisou romper o contrato com a primeira empresa 

responsável pela execução do empreendimento que era para ter sido entregue em julho do 

ano passado. Agora, quem assume a construção da unidade escolar é a Habiltech 

Engenharia LTDA, vencedora da nova licitação. 

O CEI/EMEI Golfinhos contará com 11 salas de aula, dois fraldários, um lactário, quatro 

sanitários, refeitório coberto, além de playground infantil e recreação e espaço para jardim 

e horta. 

Bairro Golfinhos 

Nos últimos meses, o bairro recebeu Campo de Futebol e em breve, a Prefeitura entregará 

a UBS Golfinhos. O prédio da unidade de saúde está pronto, porém, é preciso aguardar a 

conclusão do processo licitatório para aquisição de móveis e materiais para atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 14/10/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Microempresários De Caraguatatuba Podem Receber Consultorias 

Gratuitas Por Meio Do Programa Brasil Mais 

 

O Sebrae de Caraguatatuba convoca microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 

(EPP) do município a participarem do Programa Brasil Mais. As inscrições para o 4º ciclo do 

programa são gratuitas e continuam abertas. 

O objetivo do programa é tornar as empresas mais produtivas com inovação para gastar 

menos e ganhar mais. 

Os microempreendedores interessados em participar do programa e selecionados pelo 

Sebrae participarão de encontros coletivos e individuais focados no aumento dos lucros 

por meio de ganhos de desempenho. 

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/ciclo4brasilmais até o dia 14 de 

novembro. Para esclarecer dúvidas e obter mais informações, o Sebrae disponibilizou o 

número 0800 570 0800. 

Embora o programa ofereça diversos benefícios e seja um atrativo para empresas, o 

analista de negócios e gestor de território – Litoral Norte – do Sebrae, Eduardo Ilario, conta 

que o último ciclo teve baixa adesão por parte dos empresários do município. Ele lembra 

que “tudo é gratuito, além de ser oportunidade única de receber consultoria na empresa”. 

Quem participa do programa recebe uma série de informações para aumentar o 

faturamento e reduzir custos da empresa. Além disso, de acordo com o Sebrae, o 

programa ajuda tornar o negócio mais produtivo. 

Vale ressaltar que as empresas selecionadas receberão acompanhamento por quatro 

meses dos agentes locais de inovação (ALI) gratuitamente. Segundo o Sebare, o agente é 

capaz de fazer o diagnóstico inicial e traça um plano de inovação para o negócio. 

O Programa Brasil Mais é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com o Sebrae, 

Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que visa aumentar a 

produtividade e competitividade das micro e pequenas empresas brasileiras. 
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Censo Previdenciário E Funcional 2021 Do CaraguaPrev Termina 

Nesta Sexta-Feira (15) 

 

Servidores efetivos ativos da Prefeitura Municipal, Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc), Câmara de Caraguatatuba e Instituto de Previdência do 

Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev), bem como aposentados e pensionistas devem 

atualizar seus dados no Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021 até às 18h, 

desta sexta-feira (15/10), no site https://www.caraguaprev.sp.gov.br/. 

De acordo com o CaraguaPrev, cerca de 350 servidores ativos, aposentados e pensionistas 

ainda não fizeram o censo previdenciário e funcional, correndo o risco de ter seus salários 

e benefícios suspensos até a regularização, conforme o Decreto nº 1.462/2021. 

Ao acessar a plataforma, os participantes devem confirmar seus dados previdenciários em 

link específico que corresponde à Etapa 1. Em seguida, na Etapa 2, somente os servidores 

públicos efetivos da ativa preenchem os campos com suas informações de formação em 

link específico. Para facilitar, o CaraguaPrev disponibilizou dois manuais digitais com os 

documentos necessários e o “passo a passo” dos preenchimentos, além de capacitação 

com os responsáveis de recursos humanos de todas as secretarias e órgãos do município. 

A atualização do banco de dados funcional e previdenciário é uma exigência das Leis 

Complementares nº 25/2007 (Estatuto dos Servidores) e nº 59/2015 (Reorganização do 

CaraguaPrev), além de ser uma obrigação prevista no artigo 3º da Lei nº 10.887, de 18 de 

junho de 2004 (aplicação da EC nº 41/2003). O dispositivo prevê que a União, Estados, 

Distrito Federal e os Municípios instituirão um sistema integrado de dados relativos às 

remunerações, proventos e pensões pagos aos seus respectivos servidores e militares, 

ativos e inativos, bem como pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social.   As 

informações serão remetidas à da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) 

do Ministério da Economia. 

Contando com ampla divulgação e com mais de 100 dias de duração, desde 1º de julho, a 

prorrogação da ação até as 18h do dia 15 de outubro está prevista no Decreto nº 1.533, 

de 5 de outubro de 2021, publicado na edição 642 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de 6 de outubro. 

O CaraguaPrev fica na Av. Prestes Maia, 302 – Centro. Mais informações pelo WhatsApp 

(12) 3883-3480, telefone (12) 3883-3252, e-mail censo2021@caraguaprev.sp.gov.br e 

https://www.caraguaprev.sp.gov.br/
mailto:censo2021@caraguaprev.sp.gov.br


 

 
 

pelo site www.caraguaprev.sp.gov.br.  O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, 

das 9h às 14h. 
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Prefeitura Abre Inscrições Para Curso De Produção De Cogumelo 

Agaricus 

 

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

Pesca (SMAAP) abre inscrições para capacitação de produção de Cogumelo Agaricus. As 

vagas são limitadas e o curso será realizado de 18 a 20 de outubro, das 9h às 17h, no 

Viveiro Municipal. 

Para participar é necessário ter mais de 18 anos e fazer inscrição através do 

email claudia.viana@caraguatatuba.sp.gov.br, enviando nome completo e documentos 

pessoais. A efetivação da inscrição também será por email. 

O Cogumelo Agaricus Bisporus e Agaricus Blazei Murril da ordem Agaricales são os mais 

produzidos e consumidos no mundo, popularmente conhecidos como Champignon de Paris 

e Cogumelo do Sol. 

A capacitação será ministrada pela equipe da SMAAP, com foco na produção do produto. O 

conteúdo abordado será: conhecer a atividade, conhecer a biologia dos cogumelos, 

importância nutricional e terapêutica dos cogumelos Agaricales, conhecer as etapas de 

produção do cogumelo do gênero Agaricus Sp, conhecer as pragas e doenças na produção 

do cogumelos do gênero Agaricus Sp e como fazer a produção de cogumelo do 

gênero Agaricus Sp em composto. 

O Viveiro está localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 2.500, no Jardim Itaúna. 
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Central 156 Passa A Receber Solicitações De Poda Ou Supressão De 

Árvore Em Área Particular 

 

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

Pesca (SMAAP) informa que as solicitações para poda, supressão ou destoca de árvore em 

área particular, passam a ser realizadas somente através da Central 156. 

Os pedidos para área pública já eram realizados pela Central, mas para área particular 

ainda eram formalizados pelo setor de protocolos do Paço Municipal. A partir de agora, 

todos os pedidos serão centralizados no Canal 156, dando mais agilidade ao serviço. 

A Prefeitura de Caraguatatuba destaca que poda, supressão (retirada total da árvore) ou 

destoca (retirada do tronco, toco e raízes restante após supressão) em área particular, são 

de responsabilidade do proprietário do imóvel, mas só podem ser realizadas mediante 

parecer técnico e autorização da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. 

Após formalização do pedido, será realizada uma vistoria pelos técnicos da SMAAP e após 

análise, será autorizado ou não, o corte ou a poda da árvore. 

O corte irregular de qualquer espécie nativa é considerado crime ambiental e está sujeito a 

multa, além de ser necessário a compensação ambiental, com mudas nativas, seguindo os 

critérios da Cartilha de Arborização Urbana: https://tinyurl.com/parvbeyb. 

Na solicitação, através da Central 156, o munícipe deverá responder se deseja solicitar 

poda, supressão ou destoca; ponto de referência; se a árvore está provocando risco às 

pessoas que frequentam o local; se há risco de queda; fornecer mais detalhes da situação 

da árvore; se a árvore se encontra na calçada do imóvel e se está em contato com a rede 

elétrica. 

Atualmente, há três formas de atendimento: pelo telefone 156 (bastando discar 156); pelo 

site: 156.caraguatatuba.sp.gov.br e pelo aplicativo para celulares Android e iOS 

‘Caraguatatuba 156’. 

Os documentos obrigatórios exigidos para formalizar o pedido de corte de árvore em área 

particular são: cópia do documento de identidade do proprietário e o comprovante de 

dominialidade da área. É recomendado que o munícipe anexe imagens do exemplar 

arbóreo no protocolo do Sistema 156 para tornar a análise mais rápida. 

 

https://tinyurl.com/parvbeyb
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1ª Caminhada Beneficente Pela Saúde Do Homem Alerta Para 

Importância Do Combate Ao Câncer De Próstata 

 

Caraguatatuba recebe no dia 6 de novembro (sábado), a 1ª Caminhada Beneficente pela 

Saúde do Homem, alusiva a Campanha Novembro Azul, em combate ao câncer de 

próstata. A iniciativa é da Clínica Uroproct e do Studio Personal Movimax, com apoio da 

Prefeitura de Caraguatatuba. 

Quem quiser participar, a inscrição é 1 kg de alimento não perecível e deve ser realizada 

presencialmente na Clínica Uroproct ou no Studio Personal Movimax. Os 200 primeiros 

inscritos recebem uma camiseta de participação. Qualquer pessoa pode participar. 

O ponto de encontro será próximo ao quiosque 36, no bairro Indaiá, às 8h30 e seguirá até 

o Mirante do Camaroeiro. Durante o percurso serão sorteados brindes aos participantes, 

inclusive uma mensalidade no Studio Personal. 

Os alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Caraguatatuba, para atender 

as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

A Campanha Novembro Azul alerta para detecção precoce do câncer de próstata, uma 

forma de descobrir o tumor na fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de 

tratamento curativo. 

Segundo o médico urologista João Ricardo Rossi, a detecção precoce pode ser feita por 

meio de investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópios ou radiológicos, de 

pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença (diagnóstico precoce), ou de pessoas 

sem sinais ou sintomas (rastreamento), mas pertencentes a grupos com maior chance de 

ter a doença. 

“No caso do câncer de próstata, esses exames são o toque retal e o exame de sangue para 

avaliar a dosagem do PSA (antígeno prostático específico)”, explica o médico. 

O diagnóstico precoce desse tipo de câncer possibilita melhores resultados no tratamento 

e deve ser buscado com a investigação de sinais e sintomas como: dificuldade de urinar, 

diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite e 

sangue na urina. Na maioria das vezes, esses sintomas não são causados pelo câncer, 

mas é importante que eles sejam investigados por um médico especialista. 

Os participantes da caminhada devem seguir os protocolos sanitários com uso de máscara 

e álcool em gel. 



 

 
 

Serviço 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem 

Data: 06/11/2021 (sábado), 8h30 

Inscrições: Clínica Uroproct (Rua Rodrigues Alves, 80 – Jardim Aruan) / Studio Movimax 

(Avenida Amazonas, 831 – Indaiá) 
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Caraguatatuba Promove Dia V Da Campanha De Multivacinação No 

Próximo Sábado 

 

Caraguatatuba promove no próximo sábado (16) o Dia V da Campanha de Multivacinação 

para crianças e adolescentes de zero a 15 anos. Todas as Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), com exceção da UBS Tabatinga, estarão abertas das 8h às 17h. 

Ao todo, 20 vacinas estarão disponíveis nas salas de vacinação das unidades. Todas elas 

pertencem ao Programa Nacional de Vacinação (PNI) e protegem contra mais de 20 

doenças como sarampo, caxumba e rubéola, HPV e poliomielite. 

A abertura das UBSs no próximo sábado será a oportunidade de vacinar aquelas crianças e 

adolescentes cujo pai ou responsável não tem a disponibilidade de comparecer à unidade 

durante os dias da semana. 

A Secretaria de Saúde reforça que, de acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação 

contra a Covid-19 não interfere na aplicação das vacinas disponíveis na Campanha de 

Multivacinação. 

Serviço – Confira aqui os endereços das unidades de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
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Prefeitura De Caraguatatuba Arrecada Mais De R$ 1,1 Milhão Em 

Leilão Online De Bens Inservíveis 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 1.154.550,00 em um leilão 

público online de bens inservíveis e de recuperação antieconômica (onerosa), no dia 3 de 

setembro, pelo site http://www.lanceleiloes.com.br/.  A homologação do leilão foi 

publicada na Edição 648 do Diário Oficial do Município da última quarta-feira (13). Os 

valores irão para o Tesouro Municipal e serão empregados em diversas políticas públicas 

da Prefeitura. 

Os participantes conheceram os produtos nos dias 1º e 2 de setembro, no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia e em um galpão, no Perequê-

Mirim. 

O certame, na modalidade maior lance, foi comandado pelo leiloeiro Victor Senna Gir 

Andrade. Entre os bens leiloados estão ônibus, caminhões, vans, tratores, arados, pick ups, 

retroescavadeiras, automóveis, bote inflável, aplicador de insulfilme, armários, arquivos, 

aspirador de pó, balanças, bicicleta para cadeirante, gira-gira (brinquedo), cadeira de rodas 

com apoio pra cabeça, móveis de escritórios, cadeiras, cafeteira elétrica, fogão, freezer, 

gaveteiros com rodas, geladeira, longarina de quatro lugares (cadeiras de sala de espera), 

maca, máquina de costura, máquina de ponto, mesa de berçário para refeição, mesas, 

mesas de pebolim, micro-ondas, prateleira, respiradores, switch (roteador), ventiladores, 

caixa de som, impressora, televisão de tubo, calculadora, estabilizador, nobreak, telefone, 

DVD, impressora e monitor. 

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 5811-0730 / 5513-3872 ou no 

e-mail lanceleiloes@lanceleiloes.com.   O edital completo com todos os detalhes dos itens 

está disponível no link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/ (Parte do site da 

Prefeitura de Caraguatatuba destinada à Empresa). Mais informações pelo telefone (12) 

3897-8176 (Área de Licitação). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanceleiloes.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_648.pdf
mailto:lanceleiloes@lanceleiloes.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
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Prefeitura De Caraguatatuba Reforça Pintura E Sinalização Nas 

Ciclofaixas 

 

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

Cidadão, iniciou a pintura das ciclofaixas nas avenidas Altino Arantes, Presidente Castelo 

Branco, Frei Pacifico Wagner, Prisciliana de Castilho, Oswaldo Cruz, Miguel Varlez. 

O serviço tem sido realizado à noite e de madrugada para não atrapalhar o tráfego e 

proporciona mais agilidade na execução do serviço, devido ao baixo número de ciclistas 

que transitam neste período. A recuperação da sinalização compreende um trecho de 

cerca de três quilômetros de extensão. 

Além da pintura, também serão colocados os pictogramas (bicicletas, pare e setas nas 

ciclofaixas), garantindo mais segurança aos pedestres e aos ciclistas. 

O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, reforça que a 

revitalização das ciclofaixas é importante porque hoje em dia muitas pessoas usam a 

bicicleta como transporte alternativo, seja morador ou turista, além de atletas que 

aproveitam para se exercitar e desfrutar das belezas naturais da cidade. 
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Caraguatatuba Aplica Mais De 180 Mil Doses De Vacina Contra Covid-

19; População Adulta Vacinada Ultrapassa 100% 

 

Caraguatatuba alcançou nesta quinta-feira (14) um número expressivo de vacinados 

contra a Covid-19. Mais de 180 mil doses, entre primeira, segunda ou dose única e terceira 

dose já foram aplicadas. Juntas, elas somam 182.974 doses aplicadas. 

Hoje, a cidade tem 98.966 pessoas vacinadas com a primeira dose. Esse número 

representa 80% da população geral que, de acordo com o IBGE, é de 123.389. 

Outro número significativo é o de pessoas que receberam as duas doses ou dose única da 

vacina contra a Covid-19. No geral, 81.060 já completaram seu esquema vacinal, ou seja, 

65% da população geral. 

Mais de 100% do público maior de 18 anos, segundo a Secretaria de Saúde, já recebeu ao 

menos uma dose da vacina. Foram vacinados 91.024 adultos. O número de e-SUS previa 

uma população de 87.615. 

Já o número de vacinados com idades entre 12 e 17 anos é de 7.942. Isso quer dizer que 

87% dessa parcela da população receberam a primeira dose. 

A cidade continua vacinando as pessoas que não receberam nenhuma dose do 

imunizante. Para isso, basta se cadastrar  por meio do aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. 

A segunda dose está disponível para qualquer pessoa que necessite completar seu 

esquema vacinal. Não é necessário agendamento, basta comparecer no posto de 

vacinação portando o Cartão de Vacinação Covid respeitando o intervalo de tempo entre 

uma dose e outra. 

Caso o cartão não tenha a data da segunda dose, é só calcular conforme a aplicação da 

primeira dose: ‘CoronaVac’ são 21 dias e ‘Astrazeneca’ 84 dias para a segunda dose e 

‘Pfizer’ oito semanas. 

A terceira dose está direcionada aos idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde 

que receberam a segunda dose ou completaram seu esquema vacinal há pelo menos seis 

meses. 

Neste primeiro momento, só serão vacinados com a terceira dose os profissionais da 

Saúde de cinco instituições hospitalares. São elas: Casa de Saúde Stella Maris (CSSM), 



 

 
 

Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), Hospital Santos Dumont – Unimed, UPA Covid e 

SAMU. A vacinação será no próprio local de trabalho. 

O município continua a vacinação com a terceira dose para adultos com imunossupressão. 

Esses devem ter completado seu esquema vacinal há 28 dias para que recebam a dose 

adicional. 

É muito importante ressaltar que todos os imunizantes disponíveis na rede pública de 

saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados como terceira dose. 
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Equipe De Futsal Feminino De Caraguatatuba Disputa Vaga Na Final 

Do Campeonato Municipal De Guararema 

 

A equipe de futsal feminino de Caraguatatuba, Geração Independente, disputa nesta 

quinta-feira (14), às 20h, uma das vagas para a final do Campeonato Municipal de 

Guararema. O time caiçara enfrenta a equipe Flama B, no ginásio Lázaro Germano. 

Para chegar até a semifinal, as atletas do Geração Independente eliminaram o Flama A na 

quartas de final em uma partida emocionante que teve o placar de 2×1.A equipe superou 

seus próprios desafios e após romper a forte defesa do Flama A, abriu a contagem de 

pontos com um gol de Luciana Alves. 

Com apenas 16 anos, a jovem Giovanna Mateus não se intimidou com as adversárias e 

marcou o gol da vitória, dando a classificação para o Geração Independente. 

O Campeonato Municipal de Guararema conta com a participação de 10 equipes 

espalhadas pela região Metropolitana de São Paulo e do interior. 

A equipe Geração Independente agradece o apoio do prefeito Aguilar Junior e da Secretaria 

de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

“É muita satisfação ter a oportunidade de acompanhar o trabalho da equipe Geração 

Independente, sendo conduzida pela professora Jackeline e pelo professor Márcio que são 

dois profissionais diferenciados e muito dedicados. Estaremos torcendo juntos”, disse 

Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 
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Dupla De Vôlei De Praia De Caraguatatuba Conquista Posição Entre As 

Melhores Do Brasil 

 

A cidade de Caraguatatuba vem ganhando cada vez mais espaço no vôlei de praia nacional 

com a dupla Lucília Rosa e Alana Santos, atletas do CT Caraguá. As jogadoras 

conquistaram uma posição entre as melhores duplas do País durante a 2ª Etapa do 

Circuito Open Banco do Brasil realizado na arena montada na Escola de Educação Física 

do Exército (EsEFEx) no Rio de Janeiro (RJ). 

A dupla Lucília e Alana garantiu a nona colocação na etapa que terminou no último 

domingo. As atuais campeãs paulistas e atletas do CT Caraguatá de Vôlei de Praia 

passaram das qualificatórias eliminando a dupla Melissa e Cris. 

Já na fase de grupos, os confrontos foram contra Tainá e Vic e Thalita e Victoria. Sem muita 

dificuldade, as atletas de Caraguatatuba garantiram a vaga direta para as Oitavas de Final. 

Nas eliminatórias, o confronto foi contra as atletas olímpicas Talita e Rebeca. Apesar do 

grande jogo, a dupla do CT Caraguá foi superada, mas a participação caraguatatubense no 

evento foi bastante positiva. 

Elas voltam a competir já na semana que vem, a partir do dia 20 de outubro, pela 3ª Etapa 

do Circuito Open de Vôlei de Praia na cidade do Rio de Janeiro. 

“Ficamos muito felizes com mais um passo dado. Vínhamos trabalhando para avançar 

mais uma fase da competição e sendo pacientes para dar um passo de cada vez e 

alcançarmos nesta segunda etapa as oitavas”, avalia Alana Santos. 

“Para nós, foi uma alegria muito grande poder chegar às oitavas. A próxima etapa já será 

na semana que vem e lógico que queremos mais, mas temos consciência que temos que 

trabalhar duro, nada é do dia para noite”, pontua Lucília Rosa. 
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Caraguatatuba Inicia Semana De Segurança Alimentar Com 

Programação Virtual 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba começa nesta quarta-feira (13) a 5ª Semana de Segurança 

Alimentar em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro. A 

Semana ficou instituída pela Lei Municipal Ordinária nº 1.374 de 2007 ‘Josué de Castro’, 

para realização de ações voltadas ao combate à fome e a desnutrição. 

A ação tem iniciativa do Banco Municipal de Alimentos, que realiza até o dia 15 (sexta-

feira), de maneira virtual, uma série de vídeos sobre aproveitamento integral de alimentos. 

Os conteúdos serão divulgados na página oficial do facebook da 

Prefeitura: www.facebook.com/prefeituradecaraguatatuba. 

A ação coletiva em 150 países é o que torna o Dia Mundial da Alimentação um dos mais 

comemorados no calendário das Nações Unidas. Centenas de eventos e atividades de 

divulgação reúnem governos, empresas, ONGs, imprensa e o público em geral, 

promovendo a conscientização em todo o mundo. 

O Banco de Alimentos, além de receber doações de alimentos sem valor comercial e 

próprios para o consumo e fazer o encaminhamento dos produtos a diversas entidades 

sociais da cidade, também promove atividades de educação nutricional como cursos e 

oficinas, que retornarão ainda neste mês, após um tempo suspensos por conta da 

pandemia. 

Confira a programação com os conteúdos sobre aproveitamento integral de alimentos: 

Programação Virtual: 

– Dia 13/10 

Tema: O que é aproveitamento integral de alimentos e a maneira correta de higienizar os 

hortifrutícolas 

–Dia 14/10 

Manhã – Tema:Aproveitamento das cascas e entrecascas com a receita de Geleia de 

Cascas 

Tarde – Tema: Aproveitamento das folhas e talos com a receita de Patê de talos 

– Dia 15/10 

http://www.facebook.com/prefeituradecaraguatatuba


 

 
 

Manhã – Tema:Aproveitamento das Sementes com a receita de Bebida de Semente de 

Melão 

Tarde – Tema: Reaproveitamento de alimentos com a receita de torta com sobras de arroz 
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Inscrições abertas para o 8º Miss e Mister Terceira Idade de 

Caraguatatuba 

 

Vem aí o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba. A festa, que promete, mais 

uma vez, reunir beleza, elegância e simpatia, será realizada, este ano, no Teatro Mario 

Covas, dia 12 de novembro, às 19h. 

As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 13, e encerram-se no dia 27/10. O concurso 

é aberto para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como 

objetivo a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

Os interessados devem realizar a inscrição, gratuitamente, na Secretaria dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), no bairro Jardim Jaqueira, de segunda a sexta-

feira, das 8h30h às 16h30. É necessário apresentar RG, comprovante de endereço e 

carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19. 

“Esse é um evento tradicional e faz parte do calendário da cidade. Ano passado 

suspendemos o concurso por causa da pandemia. Este ano, como os idosos já foram 

vacinados com as duas doses, optamos por fazer essa celebração, no Teatro Mario Covas, 

com um número reduzido de participantes e convidados, distanciamento social e todas as 

medidas de precaução contra o novo coronavírus”, explicou o secretário da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos. 
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Inscrições Abertas Para O 8º Miss E Mister Terceira Idade De 

Caraguatatuba 

 

Vem aí o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba. A festa, que promete, mais 

uma vez, reunir beleza, elegância e simpatia, será realizada, este ano, no Teatro Mario 

Covas, dia 12 de novembro, às 19h. 

As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 13, e encerram-se no dia 27/10. O concurso 

é aberto para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como 

objetivo a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

Os interessados devem realizar a inscrição, gratuitamente, na Secretaria dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), no bairro Jardim Jaqueira, de segunda a sexta-

feira, das 8h30h às 16h30. É necessário apresentar RG, comprovante de endereço e 

carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19. 

“Esse é um evento tradicional e faz parte do calendário da cidade. Ano passado 

suspendemos o concurso por causa da pandemia. Este ano, como os idosos já foram 

vacinados com as duas doses, optamos por fazer essa celebração, no Teatro Mario Covas, 

com um número reduzido de participantes e convidados, distanciamento social e todas as 

medidas de precaução contra o novo coronavírus”, explicou o secretário da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo. O concurso é promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos. 
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Teatro Mario Covas, Em Caraguatatuba, Recebe Ópera De Puccini No 

Domingo (17) 

 

Uma das óperas do genial compositor italiano Giacomo Puccini, pouco executada, mas não 

menos brilhante, é Gianni Schicchi e será apresentada neste domingo (17), em 

Caraguatatuba, no Teatro Mario Covas, às 17h, pela Cia. Ópera São Paulo, que traz 15 

solistas e ainda terá legenda em português. 

Esse espetáculo é uma realização do Consulado Geral da Itália em São Paulo, Instituto 

Italiano di Cultura San Paolo em parceria com a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba por 

meio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). Os ingressos são 

gratuitos e devem ser retirados 1h antes do início da ópera. 

Para a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, receber esse espetáculo, em um 

momento de reabertura e retomada dos eventos para a cidade e com boa parte da 

população vacinada é muito grato. “Aos poucos, estamos retomando as atividades 

culturais de Caraguatatuba e essa obra deve trazer o cônsul da italiana. Foi um presente 

para Caraguatatuba”. 

Obra perfeita 

De acordo com os estudiosos desse gênero teatral, do ponto de vista musical, “Gianni 

Schicchi” é a partitura mais ingênua e espirituosa de Puccini e como obra teatral, esta é 

uma das mais perfeitas da história das óperas italianas. 

“Gianni Schicchi” é uma ópera cômica em apenas um ato, com libreto (livreto/texto) de 

Giovacchino Forzano, baseado no Canto XXX do Inferno, da Divina Comédia de Dante 

Alighieri. 

Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, colocou os seus inimigos políticos e pessoais no 

Inferno. Entre os desafetos do poeta estava Gianni Schicchi, cidadão de Florença, que teria 

falsificado o testamento de Buoso Donati (Dante era casado com Gemma Donati, um 

membro dessa família), deixando a maior parte dos bens de Buoso para a família Schicchi. 

Na ópera de Puccini, essa história se torna uma comédia, onde Buoso Donati morre e deixa 

em testamento toda sua fortuna para igreja. A família, cobiçando a herança, chama Gianni 

Schicchi para se passar pelo morto e alterar o testamento. Todos estão cientes de que a 

pena para esse tipo de crime é o exílio de Florença e o corte da mão direita. Schicchi imita 

o falecido, dá um golpe em toda a família e deixa os bens mais preciosos para si mesmo. 



 

 
 

A apresentação faz parte das comemorações dos 700 anos da morte do escritor Dante 

Alighieri promovida por uma rede de embaixadas, escritórios consulares e institutos 

culturais italianos em todo o mundo. 
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Dupla de vôlei de praia de Caraguatatuba conquista posição entre as 

melhores do Brasil 

 

A cidade de Caraguatatuba vem ganhando cada vez mais espaço no vôlei de praia nacional 

com a dupla Lucília Rosa e Alana Santos, atletas do CT Caraguá. As jogadoras 

conquistaram uma posição entre as melhores duplas do País durante a 2ª Etapa do 

Circuito Open Banco do Brasil realizado na arena montada na Escola de Educação Física 

do Exército (EsEFEx) no Rio de Janeiro (RJ). 

A dupla Lucília e Alana garantiu a nona colocação na etapa que terminou no último 

domingo. As atuais campeãs paulistas e atletas do CT Caraguatá de Vôlei de Praia 

passaram das qualificatórias eliminando a dupla Melissa e Cris. 

Já na fase de grupos, os confrontos foram contra Tainá e Vic e Thalita e Victoria. Sem muita 

dificuldade, as atletas de Caraguatatuba garantiram a vaga direta para as Oitavas de Final. 

Nas eliminatórias, o confronto foi contra as atletas olímpicas Talita e Rebeca. Apesar do 

grande jogo, a dupla do CT Caraguá foi superada, mas a participação caraguatatubense no 

evento foi bastante positiva. 

Elas voltam a competir já na semana que vem, a partir do dia 20 de outubro, pela 3ª Etapa 

do Circuito Open de Vôlei de Praia na cidade do Rio de Janeiro. 

“Ficamos muito felizes com mais um passo dado. Vínhamos trabalhando para avançar 

mais uma fase da competição e sendo pacientes para dar um passo de cada vez e 

alcançarmos nesta segunda etapa as oitavas”, avalia Alana Santos. 

“Para nós, foi uma alegria muito grande poder chegar às oitavas. A próxima etapa já será 

na semana que vem e lógico que queremos mais, mas temos consciência que temos que 

trabalhar duro, nada é do dia para noite”, pontua Lucília Rosa. 
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Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, recebe Ópera de Puccini no 

domingo (17) 

 

Uma das óperas do genial compositor italiano Giacomo Puccini, pouco executada, mas não 

menos brilhante, é Gianni Schicchi e será apresentada neste domingo (17), em 

Caraguatatuba, no Teatro Mario Covas, às 17h, pela Cia. Ópera São Paulo, que traz 15 

solistas e ainda terá legenda em português. 

Esse espetáculo é uma realização do Consulado Geral da Itália em São Paulo, Instituto 

Italiano di Cultura San Paolo em parceria com a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba por 

meio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). Os ingressos são 

gratuitos e devem ser retirados 1h antes do início da ópera. 

Para a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, receber esse espetáculo, em um 

momento de reabertura e retomada dos eventos para a cidade e com boa parte da 

população vacinada é muito grato. “Aos poucos, estamos retomando as atividades 

culturais de Caraguatatuba e essa obra deve trazer o cônsul da italiana. Foi um presente 

para Caraguatatuba”. 

Obra perfeita 

De acordo com os estudiosos desse gênero teatral, do ponto de vista musical, “Gianni 

Schicchi” é a partitura mais ingênua e espirituosa de Puccini e como obra teatral, esta é 

uma das mais perfeitas da história das óperas italianas. 

“Gianni Schicchi” é uma ópera cômica em apenas um ato, com libreto (livreto/texto) de 

Giovacchino Forzano, baseado no Canto XXX do Inferno, da Divina Comédia de Dante 

Alighieri. 

Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, colocou os seus inimigos políticos e pessoais no 

Inferno. Entre os desafetos do poeta estava Gianni Schicchi, cidadão de Florença, que teria 

falsificado o testamento de Buoso Donati (Dante era casado com Gemma Donati, um 

membro dessa família), deixando a maior parte dos bens de Buoso para a família Schicchi. 

Na ópera de Puccini, essa história se torna uma comédia, onde Buoso Donati morre e deixa 

em testamento toda sua fortuna para igreja. A família, cobiçando a herança, chama Gianni 

Schicchi para se passar pelo morto e alterar o testamento. Todos estão cientes de que a 

pena para esse tipo de crime é o exílio de Florença e o corte da mão direita. Schicchi imita 

o falecido, dá um golpe em toda a família e deixa os bens mais preciosos para si mesmo. 



 

 
 

A apresentação faz parte das comemorações dos 700 anos da morte do escritor Dante 

Alighieri promovida por uma rede de embaixadas, escritórios consulares e institutos 

culturais italianos em todo o mundo. 
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Caraguatatuba aplica mais de 180 mil doses de vacina contra Covid-19; 

população adulta vacinada ultrapassa 100% 

 

Caraguatatuba alcançou nesta quinta-feira (14) um número expressivo de vacinados 

contra a Covid-19. Mais de 180 mil doses, entre primeira, segunda ou dose única e terceira 

dose já foram aplicadas. Juntas, elas somam 182.974 doses aplicadas. 

Hoje, a cidade tem 98.966 pessoas vacinadas com a primeira dose. Esse número 

representa 80% da população geral que, de acordo com o IBGE, é de 123.389. 

Outro número significativo é o de pessoas que receberam as duas doses ou dose única da 

vacina contra a Covid-19. No geral, 81.060 já completaram seu esquema vacinal, ou seja, 

65% da população geral. 

Mais de 100% do público maior de 18 anos, segundo a Secretaria de Saúde, já recebeu ao 

menos uma dose da vacina. Foram vacinados 91.024 adultos. O número de e-SUS previa 

uma população de 87.615. 

Já o número de vacinados com idades entre 12 e 17 anos é de 7.942. Isso quer dizer que 

87% dessa parcela da população receberam a primeira dose. 

A cidade continua vacinando as pessoas que não receberam nenhuma dose do 

imunizante. Para isso, basta se cadastrar  por meio do aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. 

A segunda dose está disponível para qualquer pessoa que necessite completar seu 

esquema vacinal. Não é necessário agendamento, basta comparecer no posto de 

vacinação portando o Cartão de Vacinação Covid respeitando o intervalo de tempo entre 

uma dose e outra. 

Caso o cartão não tenha a data da segunda dose, é só calcular conforme a aplicação da 

primeira dose: ‘CoronaVac’ são 21 dias e ‘Astrazeneca’ 84 dias para a segunda dose e 

‘Pfizer’ oito semanas. 

A terceira dose está direcionada aos idosos com mais de 60 anos e profissionais da Saúde 

que receberam a segunda dose ou completaram seu esquema vacinal há pelo menos seis 

meses. 

Neste primeiro momento, só serão vacinados com a terceira dose os profissionais da 

Saúde de cinco instituições hospitalares. São elas: Casa de Saúde Stella Maris (CSSM), 



 

 
 

Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), Hospital Santos Dumont – Unimed, UPA Covid e 

SAMU. A vacinação será no próprio local de trabalho. 

O município continua a vacinação com a terceira dose para adultos com imunossupressão. 

Esses devem ter completado seu esquema vacinal há 28 dias para que recebam a dose 

adicional. 

É muito importante ressaltar que todos os imunizantes disponíveis na rede pública de 

saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados como terceira dose. 
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Prefeitura de Caraguatatuba reforça pintura e sinalização nas ciclofaixas 

 

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

Cidadão, iniciou a pintura das ciclofaixas nas avenidas Altino Arantes, Presidente Castelo 

Branco, Frei Pacifico Wagner, Prisciliana de Castilho, Oswaldo Cruz, Miguel Varlez. 

O serviço tem sido realizado à noite e de madrugada para não atrapalhar o tráfego e 

proporciona mais agilidade na execução do serviço, devido ao baixo número de ciclistas 

que transitam neste período. A recuperação da sinalização compreende um trecho de 

cerca de três quilômetros de extensão. 

Além da pintura, também serão colocados os pictogramas (bicicletas, pare e setas nas 

ciclofaixas), garantindo mais segurança aos pedestres e aos ciclistas. 

O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, reforça que a 

revitalização das ciclofaixas é importante porque hoje em dia muitas pessoas usam a 

bicicleta como transporte alternativo, seja morador ou turista, além de atletas que 

aproveitam para se exercitar e desfrutar das belezas naturais da cidade. 
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Prefeitura de Caraguatatuba arrecada mais de R$ 1,1 milhão em leilão 

online de bens inservíveis 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 1.154.550,00 em um leilão 

público online de bens inservíveis e de recuperação antieconômica (onerosa), no dia 3 de 

setembro, pelo site http://www.lanceleiloes.com.br/.  A homologação do leilão foi 

publicada na Edição 648 do Diário Oficial do Município da última quarta-feira (13). Os 

valores irão para o Tesouro Municipal e serão empregados em diversas políticas públicas 

da Prefeitura. 

Os participantes conheceram os produtos nos dias 1º e 2 de setembro, no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia e em um galpão, no Perequê-

Mirim. 

O certame, na modalidade maior lance, foi comandado pelo leiloeiro Victor Senna Gir 

Andrade. Entre os bens leiloados estão ônibus, caminhões, vans, tratores, arados, pick ups, 

retroescavadeiras, automóveis, bote inflável, aplicador de insulfilme, armários, arquivos, 

aspirador de pó, balanças, bicicleta para cadeirante, gira-gira (brinquedo), cadeira de rodas 

com apoio pra cabeça, móveis de escritórios, cadeiras, cafeteira elétrica, fogão, freezer, 

gaveteiros com rodas, geladeira, longarina de quatro lugares (cadeiras de sala de espera), 

maca, máquina de costura, máquina de ponto, mesa de berçário para refeição, mesas, 

mesas de pebolim, micro-ondas, prateleira, respiradores, switch (roteador), ventiladores, 

caixa de som, impressora, televisão de tubo, calculadora, estabilizador, nobreak, telefone, 

DVD, impressora e monitor. 

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 5811-0730 / 5513-3872 ou no 

e-mail lanceleiloes@lanceleiloes.com.   O edital completo com todos os detalhes dos itens 

está disponível no link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/ (Parte do site da 

Prefeitura de Caraguatatuba destinada à Empresa). Mais informações pelo telefone (12) 

3897-8176 (Área de Licitação). 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanceleiloes.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_648.pdf
mailto:lanceleiloes@lanceleiloes.com
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
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Central 156 passa a receber solicitações de poda ou supressão de árvore em 

área particular 

 

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

Pesca (SMAAP) informa que as solicitações para poda, supressão ou destoca de árvore em 

área particular, passam a ser realizadas somente através da Central 156. 

Os pedidos para área pública já eram realizados pela Central, mas para área particular 

ainda eram formalizados pelo setor de protocolos do Paço Municipal. A partir de agora, 

todos os pedidos serão centralizados no Canal 156, dando mais agilidade ao serviço. 

A Prefeitura de Caraguatatuba destaca que poda, supressão (retirada total da árvore) ou 

destoca (retirada do tronco, toco e raízes restante após supressão) em área particular, são 

de responsabilidade do proprietário do imóvel, mas só podem ser realizadas mediante 

parecer técnico e autorização da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. 

Após formalização do pedido, será realizada uma vistoria pelos técnicos da SMAAP e após 

análise, será autorizado ou não, o corte ou a poda da árvore. 

O corte irregular de qualquer espécie nativa é considerado crime ambiental e está sujeito a 

multa, além de ser necessário a compensação ambiental, com mudas nativas, seguindo os 

critérios da Cartilha de Arborização Urbana: https://tinyurl.com/parvbeyb. 

Na solicitação, através da Central 156, o munícipe deverá responder se deseja solicitar 

poda, supressão ou destoca; ponto de referência; se a árvore está provocando risco às 

pessoas que frequentam o local; se há risco de queda; fornecer mais detalhes da situação 

da árvore; se a árvore se encontra na calçada do imóvel e se está em contato com a rede 

elétrica. 

Atualmente, há três formas de atendimento: pelo telefone 156 (bastando discar 156); pelo 

site: 156.caraguatatuba.sp.gov.br e pelo aplicativo para celulares Android e iOS 

‘Caraguatatuba 156’. 

Os documentos obrigatórios exigidos para formalizar o pedido de corte de árvore em área 

particular são: cópia do documento de identidade do proprietário e o comprovante de 

dominialidade da área. É recomendado que o munícipe anexe imagens do exemplar 

arbóreo no protocolo do Sistema 156 para tornar a análise mais rápida. 

 

https://tinyurl.com/parvbeyb
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Prefeitura abre inscrições para curso de produção de cogumelo Agaricus 

 

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

Pesca (SMAAP) abre inscrições para capacitação de produção de Cogumelo Agaricus. As 

vagas são limitadas e o curso será realizado de 18 a 20 de outubro, das 9h às 17h, no 

Viveiro Municipal. 

Para participar é necessário ter mais de 18 anos e fazer inscrição através do 

email claudia.viana@caraguatatuba.sp.gov.br, enviando nome completo e documentos 

pessoais. A efetivação da inscrição também será por email. 

O Cogumelo Agaricus Bisporus e Agaricus Blazei Murril da ordem Agaricales são os mais 

produzidos e consumidos no mundo, popularmente conhecidos como Champignon de Paris 

e Cogumelo do Sol. 

A capacitação será ministrada pela equipe da SMAAP, com foco na produção do produto. O 

conteúdo abordado será: conhecer a atividade, conhecer a biologia dos cogumelos, 

importância nutricional e terapêutica dos cogumelos Agaricales, conhecer as etapas de 

produção do cogumelo do gênero Agaricus Sp, conhecer as pragas e doenças na produção 

do cogumelos do gênero Agaricus Sp e como fazer a produção de cogumelo do 

gênero Agaricus Sp em composto. 

O Viveiro está localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 2.500, no Jardim Itaúna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claudia.viana@caraguatatuba.sp.gov.br
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Censo Previdenciário e Funcional 2021 do CaraguaPrev termina nesta sexta-

feira (15) 

 

Servidores efetivos ativos da Prefeitura Municipal, Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc), Câmara de Caraguatatuba e Instituto de Previdência do 

Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev), bem como aposentados e pensionistas devem 

atualizar seus dados no Censo Previdenciário e Funcional Obrigatório 2021 até às 18h, 

desta sexta-feira (15/10), no site https://www.caraguaprev.sp.gov.br/. 

De acordo com o CaraguaPrev, cerca de 350 servidores ativos, aposentados e pensionistas 

ainda não fizeram o censo previdenciário e funcional, correndo o risco de ter seus salários 

e benefícios suspensos até a regularização, conforme o Decreto nº 1.462/2021. 

Ao acessar a plataforma, os participantes devem confirmar seus dados previdenciários em 

link específico que corresponde à Etapa 1. Em seguida, na Etapa 2, somente os servidores 

públicos efetivos da ativa preenchem os campos com suas informações de formação em 

link específico. Para facilitar, o CaraguaPrev disponibilizou dois manuais digitais com os 

documentos necessários e o “passo a passo” dos preenchimentos, além de capacitação 

com os responsáveis de recursos humanos de todas as secretarias e órgãos do município. 

A atualização do banco de dados funcional e previdenciário é uma exigência das Leis 

Complementares nº 25/2007 (Estatuto dos Servidores) e nº 59/2015 (Reorganização do 

CaraguaPrev), além de ser uma obrigação prevista no artigo 3º da Lei nº 10.887, de 18 de 

junho de 2004 (aplicação da EC nº 41/2003). O dispositivo prevê que a União, Estados, 

Distrito Federal e os Municípios instituirão um sistema integrado de dados relativos às 

remunerações, proventos e pensões pagos aos seus respectivos servidores e militares, 

ativos e inativos, bem como pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social.   As 

informações serão remetidas à da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) 

do Ministério da Economia. 

Contando com ampla divulgação e com mais de 100 dias de duração, desde 1º de julho, a 

prorrogação da ação até as 18h do dia 15 de outubro está prevista no Decreto nº 1.533, 

de 5 de outubro de 2021, publicado na edição 642 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de 6 de outubro. 

O CaraguaPrev fica na Av. Prestes Maia, 302 – Centro. Mais informações pelo WhatsApp 

(12) 3883-3480, telefone (12) 3883-3252, e-mail censo2021@caraguaprev.sp.gov.br e 

https://www.caraguaprev.sp.gov.br/
mailto:censo2021@caraguaprev.sp.gov.br


 

 
 

pelo site www.caraguaprev.sp.gov.br.  O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, 

das 9h às 14h. 
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Curso gratuito do Sebrae: aprenda a colocar sua empresa nas Redes Sociais 

 

Aproveite a oportunidade, e faça a inscrição no “Engaja Mídias”, um evento online e 

gratuito com a participação especial de empresários especialistas do mundo digital. 

O curso será ministrado nos dias 19, 20 e 21 deste mês, às 19h, pelo Youtube. As vagas 

são limitadas e a inscrição deve ser feita pelo link 

https://www.sympla.com.br/engaja-midas__1362310 

Confira a Programação: 

– Dia 19/10 – Desbravando o Universo das Redes Sociais, com Rafael Kiso e Paula Tebett 

– Dia 20/10 – Como explorar ao máximo os recursos das redes sociais, com Mirella 

Bergamo e Matheus Mendes 

– Dia 21/10 – Como aumentar seu faturamento por meio das lives de vendas nas redes 

sociais, com Rachel Toyama 

 

 

  

https://www.sympla.com.br/engaja-midas__1362310
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Obras do CEI/EMEI Golfinhos são retomadas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, retomou na 

última semana as obras do CEI/EMEI Golfinhos, região Sul. A expectativa é que a nova 

unidade escolar seja concluída no primeiro semestre de 2022. 

A construção do CEI/EMEI irá beneficiar mais de 300 crianças dos bairros Golfinhos, 

Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras, Mar Azul, Recanto do Sol, Pontal Santamarina e 

Praia das Palmeiras. 

Vale ressaltar que a Prefeitura precisou romper o contrato com a primeira empresa 

responsável pela execução do empreendimento que era para ter sido entregue em julho do 

ano passado. Agora, quem assume a construção da unidade escolar é a Habiltech 

Engenharia LTDA, vencedora da nova licitação. 

O CEI/EMEI Golfinhos contará com 11 salas de aula, dois fraldários, um lactário, quatro 

sanitários, refeitório coberto, além de playground infantil e recreação e espaço para jardim 

e horta. 

Bairro Golfinhos 

Nos últimos meses, o bairro recebeu Campo de Futebol e em breve, a Prefeitura entregará 

a UBS Golfinhos. O prédio da unidade de saúde está pronto, porém, é preciso aguardar a 

conclusão do processo licitatório para aquisição de móveis e materiais para atendimento. 
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Microempresários de Caraguatatuba podem receber consultorias gratuitas 

por meio do Programa Brasil Mais 

 

O Sebrae de Caraguatatuba convoca microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 

(EPP) do município a participarem do Programa Brasil Mais. As inscrições para o 4º ciclo do 

programa são gratuitas e continuam abertas. 

O objetivo do programa é tornar as empresas mais produtivas com inovação para gastar 

menos e ganhar mais. 

Os microempreendedores interessados em participar do programa e selecionados pelo 

Sebrae participarão de encontros coletivos e individuais focados no aumento dos lucros 

por meio de ganhos de desempenho. 

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/ciclo4brasilmais até o dia 14 de 

novembro. Para esclarecer dúvidas e obter mais informações, o Sebrae disponibilizou o 

número 0800 570 0800. 

Embora o programa ofereça diversos benefícios e seja um atrativo para empresas, o 

analista de negócios e gestor de território – Litoral Norte – do Sebrae, Eduardo Ilario, conta 

que o último ciclo teve baixa adesão por parte dos empresários do município. Ele lembra 

que “tudo é gratuito, além de ser oportunidade única de receber consultoria na empresa”. 

Quem participa do programa recebe uma série de informações para aumentar o 

faturamento e reduzir custos da empresa. Além disso, de acordo com o Sebrae, o 

programa ajuda tornar o negócio mais produtivo. 

Vale ressaltar que as empresas selecionadas receberão acompanhamento por quatro 

meses dos agentes locais de inovação (ALI) gratuitamente. Segundo o Sebare, o agente é 

capaz de fazer o diagnóstico inicial e traça um plano de inovação para o negócio. 

O Programa Brasil Mais é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com o Sebrae, 

Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que visa aumentar a 

produtividade e competitividade das micro e pequenas empresas brasileiras. 

 

 

 

 

https://bit.ly/ciclo4brasilmais
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Caraguatatuba recebe encontro de Cultura Popular 

 

O “II Encontro do Projeto Memória Caiçara” acontecerá no próximo dia 30 de outubro, no 

Entreposto de Pesca do Camaroeiro, em Caraguatatuba (SP). O evento terá oficina de 

fandango caiçara, exposição de instrumentos confeccionados por Washington Garcez de 

Jesus, – “Seu Ostinho de Ubatuba – e apresentação do Grupo de Fandango Ciranda 

Caiçara. 

Apesar de ainda não ter a programação completa, o encontro tem apoio da Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) e da Mia Nonna Massas Artesanais. 

Estará presente também o caiçara Pedro Caetano, que foi responsável pelo 

reconhecimento da Rabeca Caiçara como patrimônio imaterial do município através do 

Conselho Municipal de Políticas Culturais de Caraguatatuba (CMPCC). 

Plantadeira de Histórias 

Nascida em Caraguatatuba, a atriz Bruna Guimarães se considera uma Plantadeira de 

Histórias, por contar histórias reais de forma lúdica e em formato audiovisual. 

Foi por contar a história a respeito do Seu Ostinho, que recebeu o convite para ser 

produtora cultural grupo de fandango Ciranda Caiçara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OstinhoGarcezdeJesus/?__cft__%5b0%5d=AZUNRfljdUcu0SURwzGTytZldY1U5B193ReiKGuO5bwCF5S1frsXL_D9mSPxt3Fiy4uFb87fIu2jy3jHBgu8HwUvbHdmFXb3HGRN3sjSyY6MMdWFeK8za1iOsf1LvEjVoM-W4VbMgC189lsJH2pGBgPQOntLFIz79-NxbifA6VK-U8hQB8Y6BsFLwppVAI0YEpXDab_7sDQd326dvQGUsDUl&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/OstinhoGarcezdeJesus/?__cft__%5b0%5d=AZUNRfljdUcu0SURwzGTytZldY1U5B193ReiKGuO5bwCF5S1frsXL_D9mSPxt3Fiy4uFb87fIu2jy3jHBgu8HwUvbHdmFXb3HGRN3sjSyY6MMdWFeK8za1iOsf1LvEjVoM-W4VbMgC189lsJH2pGBgPQOntLFIz79-NxbifA6VK-U8hQB8Y6BsFLwppVAI0YEpXDab_7sDQd326dvQGUsDUl&__tn__=kK-y-R
https://aresurbanos.com.br/2021/09/23/example-post-3/
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Pista de skate de Caraguatatuba será transformada em uma grande obra de 

arte ao ar livre 

 

Projeto Arte Grafite chega  à Caraguatatuba entre os dias 25 e 29/10/21. A Pista de Skate 

da cidade será transformada em uma verdadeira tela. Esta é a proposta do projeto Arte 

Grafite, que tem como objetivo criar obras de arte ao ar livre, para quebrar a monotonia 

das cidades com desenhos e pinturas gigantes. 

As obras serão produzidas pelo artista plástico Alexandre Fillage, reconhecido 

internacionalmente por sua inspiração na fauna brasileira. Ele vai grafitar nos quatro lados 

da Pista de Skate, usando como base a fauna e a flora do município. O modelo de arte 

escolhido foi concebido e construído com o apoio de artistas da Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). 

Nestes cinco dias de evento, serão ministradas oficinas gratuitas de grafite profissional 

para 120 crianças e adolescentes de 12 a 18 anos com o objetivo de despertar, por meio 

da arte, o olhar e os cuidados com os bem naturais do Planeta e promover, além da 

conscientização, acesso à cultura, ao lazer e entretenimento. 

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), por meio da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa e com patrocínio da Panco, o projeto Arte & 

Grafite, em Caraguatatuba, tem realização e organização da Perfectto Projetos, apoio da 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) e da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Urbanismo. 

Oficina de Grafite 

As oficinas de artes plásticas terão aulas teóricas e práticas, que resultarão em grandes 

obras de arte ao ar livre, tanto em extensão como em formatos, com temas voltados à 

preservação da flora e da fauna e alinhados com uma atividade esportiva como o skate. 

Com isso, Caraguatatuba passará a ter este verdadeiro centro de arte como mais uma 

atração e um ponto de referência do município, que mostra a importância da beleza 

estética do grafite em centros urbanos. 



 

 
 

Os participantes serão divididos em turmas de, no máximo, 30 participantes, marcadas 

para os horários das 8h, 10h, 13h e 15h. O projeto funcionará entre 8h e 17h. As 

inscrições dos interessados em fazer parte do projeto podem ser feitas junto à Fundacc, 

pelo telefone (12) 3897-5660 até sexta-feira 22/10/21. 

Os alunos participantes irão grafitar coletivamente com o artista e irão aprender as 

seguintes temáticas: a história do grafite; quem são os principais artistas de cada época; 

como diferenciar grafite de pichação e, na parte prática, conhecerão técnicas tradicionais 

como o uso de spray e como aplicar a distância e a velocidade no seu uso; que tipo de tinta 

usar, se a óleo ou acrílica; utilização de estêncil, aerógrafo, giz de cera, giz pastel, giz 

oleoso e de que forma podem obter uma visão de profundidade em suas obras. 

Por questão de segurança, serão disponibilizados máscaras, luvas e óculos para todos os 

participantes, evitando inalação ou mesmo qualquer situação que ofereça risco. Em função 

do distanciamento social causado pela Covid-19, serão fornecidas máscaras para todos. 

Sobre a PANCO: 

A Panco é uma empresa 100% brasileira que iniciou suas atividades em 1952 na Vila Ré, 

Zona Leste de São Paulo. Seu slogan é “Amor, Carinho e Dedicação”, que traduz a filosofia 

da empresa e é aplicado em todos os seus processos, desde o desenvolvimento de 

produtos até a busca pela satisfação do consumidor. O Portfolio da Panco conta com mais 

de 150 produtos entre pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, panettones, farináceos e 

macarrão instantâneo. 

www.panco.com.br 

Facebook.com/PancoOficial 

Instagram: @PancoOficial 

Twitter: @PancoOficial 

SAC: 0800 117777 

Sobre a PERFECTTO PROJETOS: 

 A Perfectto Projetos é uma empresa especializada na gestão e produção de projetos 

esportivos e culturais, por meio de mecanismos de incentivos fiscais, tendo realizado 

diversos projetos próprios e também com parcerias de empresas culturais, grupos de 

teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a produção de eventos culturais de grande 

proporção de público em praças públicas, até a circulação de projetos em escolas públicas 

e entidades assistenciais. 

Cronograma: 

Segunda-feira – 25/10/21 

Das 8h às 17h: Aula teórica 

Dias 26 a 28/10/21 

Das 8h às 17h: Aulas práticas 

Dia 29 – Entrega de certificados 

http://www.panco.com.br/
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Lutas de MMA Brazil Tour com disputas internacionais acontecem neste 

sábado (16) em Caraguá com patrocínio do Serramar Shopping 

 

Evento terá 10 lutas e arbitragem do brasileiro Mário Yamasaki (UFC), além da presença de 

Demian Maia. Um dos pontos de retirada do ingresso fica na loja Centauro no Serramar 

Shopping. 

Caraguatatuba recebe este sábado, dia 16, a partir das 19h, uma das mais importantes 

competições de MMA (Mixed Martial Arts) do país! O MMA Brazil Tour 2021 terá um card 

com lutadores nacionais e internacionais, na Praça da Cultura, no Centro de Caraguá, em 

um octógono com medidas oficiais. O evento será transmitido ao vivo via Youtube e as 

lutas do card principal serão transmitidas no Bandsports. 

O evento acontece no Litoral Norte pela primeira vez, tendo como um dos patrocinadores o 

Serramar Shopping. Das 10 lutas programadas, seis delas são pelo card preliminar, com 

duelos entre brasileiros. Os últimos quatro combates reservam fortes emoções com duelos 

internacionais. A arbitragem oficial é do brasileiro Mário Yamasaki, lenda dos grandes 

eventos de artes marciais com mais de 400 combates em eventos como Pride GP, 

Strikeforce e UFC. Além dele, o brasileiro Demian Maia tem presença confirmada como 

convidado especial. 

Muita emoção e adrenalina garantidas em combates que valem o título do evento. A 

abertura do card principal fica por conta da luta entre os brasileiros Alan Silvério e Julião 

Rodrigues. Na sequência, um duelo entre o brasileiro João “Demolidor” e o iraniano, Ali 

Reza. A rivalidade Brasil e Argentina sobe no octógono no segundo duelo do card principal. 

O brasileiro Clevinho vai enfrentar o argentino Juan “El Terror”, destaque em competições 

por todo o continente. A última luta da noite será entre o brasileiro, Renan Freitas e o 

norte-americano, Willian Holguin. 

Ingressos – Diferente do que acontece em outros eventos pelo país, em Caraguá, cada 

ingresso para assistir às lutas será um pacote de 500g de leite em pó, destinado ao Fundo 

de Solidariedade do município. Os ingressos são limitados, e um dos pontos de troca é a 

Loja Centauro, no Serramar Shopping, tel. (12) 2101-0649. 

Card Completo 

Preliminar: Kelvin Jacob x Andrew Maciel 

Renan Goiás x Tom Santos 

Lucas Feio x Fabrício Ceará 



 

 
 

Rafael Speranza x Nicolas Bonelli 

Edison Pará x Pablo Eduardo Mesquita (Caraguá) 

Juliano Soneca x Chris Catala 

Principal: Alan Silvério (BRA) x Julião Rodrigues (BRA) 

Ali Reza (IRÃ) x João Demolidor (BRA) 

Juan El Terror (ARG) x Clevinho (BRA) 

Willian Holguin (USA) x Renan Freitas (BRA) 

Serviço: MMA Brasil Tour 2021 

Data: 16 de outubro de 2021 

Horário: 19 horas 

Ingresso: um pacote de 500g de leite em pó 

Local: Praça da Cultura, na Avenida da Praia, Centro, em Caraguatatuba/SP. 
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No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor! Veja como surgiu a 

data. 

 

15 de outubro é Dia do Professor. Parabéns a todos os Professores e Professoras do Brasil 

No dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor, data em que se homenageiam os 

responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do conhecimento no país. 

Trata-se de uma das mais importantes profissões praticadas no mundo, afinal, sem ela, a 

transmissão de conhecimentos e a correta apreensão destes pelas pessoas seriam 

praticamente impossíveis. 

Curiosidade 

No dia 5 de outubro é comemorado o Dia Internacional do Professor, proclamado pela 

UNESCO em 1994. Em alguns países há um dia especial para os professores, sendo 

inclusive feriado enquanto em outros são realizadas comemorações em dias úteis. 

Como surgiu o Dia do Professor? 

A origem do Dia do Professor se deve ao fato de, na data de 15 de outubro de 1827, o 

imperador D. Pedro I ter instituído um decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil, com 

a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Além 

disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as 

condições trabalhistas dos professores. 

Publicidade 

Tempos depois, mais precisamente no ano de 1947, o professor paulista Salomão Becker, 

em conjunto com três outros profissionais da área, teve a ideia de criar nessa data um dia 

de confraternização em homenagem aos professores e também em razão da necessidade 

de uma pausa no segundo semestre, até então muito sobrecarregado de aulas. 

O professor Salomão Becker sugeriu que o encontro se desse no dia de 15 de outubro, 

data em que, na sua cidade natal, Piracicaba, professores e alunos traziam doces de casa 

para uma pequena confraternização. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença 

maciça – inclusive dos pais. O discurso do professor Becker, além de ratificar a ideia de se 

manter na data um encontro anual, ficou famoso pelas frases “Professor é profissão. 

Educador é missão” e “Em Educação, não avançar já é retroceder“. 



 

 
 

A celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos 

seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 

52.682, de 14 de outubro de 1963. O Decreto definia a essência e razão do feriado: “Para 

comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão 

promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, 

fazendo participar os alunos e as famílias“. 

Os desafios na pandemia 

Com a chegada da pandemia, os professores tiveram que se reinventar, transformando 

suas casas em sala de aula. 

Os professores, foram praticamente obrigados a utilizar sua imagem em videochamadas, 

utilizar sua casa como estúdio simulando uma sala de aula, tendo que aprender a utilizar 

recursos tecnológicos em tempo recorde, para que os alunos não ficassem sem as aulas. 

Enquanto isso alunos surgem a todo instante nas redes sociais para tirar suas dúvidas, 

não importa se é sábado, domingo ou mesmo de madrugada. Mas o professor guerreiro 

está sempre disposto a ajudar. 

Uma coisa é certa, a pandemia mudará o sistema de ensino, tanto para os professores 

quanto para os alunos, a tendência é que nos próximos anos, as aulas se tornem cada vez 

mais híbridas, unindo o ensino à distância com as aulas presenciais. 

Por isso, cada vez mais devemos valorizar esses profissionais, os educadores das próximas 

gerações. Feliz dia do Professor! 
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1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem alerta para importância 

do combate ao câncer de próstata 

 

Caraguatatuba recebe no dia 6 de novembro (sábado), a 1ª Caminhada Beneficente pela 

Saúde do Homem, alusiva a Campanha Novembro Azul, em combate ao câncer de 

próstata. A iniciativa é da Clínica Uroproct e do Studio Personal Movimax, com apoio da 

Prefeitura de Caraguatatuba. 

Quem quiser participar, a inscrição é 1 kg de alimento não perecível e deve ser realizada 

presencialmente na Clínica Uroproct ou no Studio Personal Movimax. Os 200 primeiros 

inscritos recebem uma camiseta de participação. Qualquer pessoa pode participar. 

O ponto de encontro será próximo ao quiosque 36, no bairro Indaiá, às 8h30 e seguirá até 

o Mirante do Camaroeiro. Durante o percurso serão sorteados brindes aos participantes, 

inclusive uma mensalidade no Studio Personal. 

Os alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Caraguatatuba, para atender 

as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

A Campanha Novembro Azul alerta para detecção precoce do câncer de próstata, uma 

forma de descobrir o tumor na fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de 

tratamento curativo. 

Segundo o médico urologista João Ricardo Rossi, a detecção precoce pode ser feita por 

meio de investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópios ou radiológicos, de 

pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença (diagnóstico precoce), ou de pessoas 

sem sinais ou sintomas (rastreamento), mas pertencentes a grupos com maior chance de 

ter a doença. 

“No caso do câncer de próstata, esses exames são o toque retal e o exame de sangue para 

avaliar a dosagem do PSA (antígeno prostático específico)”, explica o médico. 

O diagnóstico precoce desse tipo de câncer possibilita melhores resultados no tratamento 

e deve ser buscado com a investigação de sinais e sintomas como: dificuldade de urinar, 

diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite e 

sangue na urina. Na maioria das vezes, esses sintomas não são causados pelo câncer, 

mas é importante que eles sejam investigados por um médico especialista. 



 

 
 

Os participantes da caminhada devem seguir os protocolos sanitários com uso de máscara 

e álcool em gel. 

Serviço 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem 

Data: 06/11/2021 (sábado), 8h30 

Inscrições: Clínica Uroproct (Rua Rodrigues Alves, 80 – Jardim Aruan) / Studio Movimax 

(Avenida Amazonas, 831 – Indaiá) 
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Caraguatatuba promove Dia V da Campanha de Multivacinação no próximo 

sábado 

 

Caraguatatuba promove no próximo sábado (16) o Dia V da Campanha de Multivacinação 

para crianças e adolescentes de zero a 15 anos. Todas as Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), com exceção da UBS Tabatinga, estarão abertas das 8h às 17h. 

Ao todo, 20 vacinas estarão disponíveis nas salas de vacinação das unidades. Todas elas 

pertencem ao Programa Nacional de Vacinação (PNI) e protegem contra mais de 20 

doenças como sarampo, caxumba e rubéola, HPV e poliomielite. 

A abertura das UBSs no próximo sábado será a oportunidade de vacinar aquelas crianças e 

adolescentes cujo pai ou responsável não tem a disponibilidade de comparecer à unidade 

durante os dias da semana. 

A Secretaria de Saúde reforça que, de acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação 

contra a Covid-19 não interfere na aplicação das vacinas disponíveis na Campanha de 

Multivacinação. 

Serviço – Confira aqui os endereços das unidades de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
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Fundo Social de Caraguatatuba divulga 138 vagas em cursos até o 

final do ano 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba promoverá até o final deste ano diversos cursos gratuitos 

em parceria com o Senai e Sebrae. São 138 vagas em cinco oportunidades nas áreas de 

metalurgia, alimentos, vestuário e energia. 

Na próxima segunda-feira (18) serão abertas inscrições para o curso de Serralheria em Aço 

e Alumínio, com 32 vagas. Os interessados têm até terça-feira (19) para se inscrever. A 

capacitação inicia no dia 25 de outubro e encerra no dia 24 de novembro, com carga 

horária de 80 horas. 

Já na quarta e quinta-feira (20 e 21/10), o Fundo Social recebe inscrições para o curso de 

Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness, com 24 vagas. O curso será 

realizado de 28 de outubro até 5 de novembro, com carga horária de 20 horas. 

Ainda na área alimentícia, em parceria com o Sebrae, nos dias 25 e 26 de outubro, serão 

abertas inscrições para o curso de Fabricação de Pizzas e Salgados Assados, com 24 

vagas. O curso será realizado de 8 a 29 de novembro, com carga horária de 68 horas. 

No mês de novembro, nos dias 8 e 9, o Fundo Social recebe inscrições para o curso de 

Modelagem de Roupas – moda plus size. São 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 

16 de novembro a 13 de dezembro. 

Para finalizar as qualificações, no mês de dezembro, nos dias 2 e 3, abrirá inscrições para 

o curso de Energia Solar Fotovoltaica – tecnologias e aplicações, com 18 vagas, realizado 

de 13 a 22 de dezembro. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, 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 Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no 

Centro (rua lateral do Banco Santander). 
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Ponto facultativo do Dia do Servidor é transferido para 29 de outubro 

em Caraguatatuba 

 

O Dia do Servidor Público é comemorado anualmente em 28 de outubro, mas o Decreto nº 

1.535, de 7 de outubro de 2021 (Edital 648), alterou a data do ponto facultativo para o dia 

29 de outubro (sexta-feira) no âmbito da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Alguns serviços das Secretarias de Fazenda, Saúde, Urbanismo, Serviços Públicos, 

Administração e de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão estarão de plantão entre os 

dias 29 de outubro e 2 de novembro (Finados). Os trabalhos nas repartições públicas 

recomeçam após o Dia de Finados, na quarta-feira (3/11). 

O então presidente Getúlio Vargas consagrou ao servidor público o dia 28 de outubro, com 

a edição do Decreto-Lei nº 5.936, de 28 de outubro de 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_648.pdf
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Inscrições abertas para o 8º Miss e Mister Terceira Idade de 

Caraguatatuba 

 

Vem aí o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba. A festa, que promete, mais 

uma vez, reunir beleza, elegância e simpatia, será realizada, este ano, no Teatro Mario 

Covas, dia 12 de novembro, às 19h. 

As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 13, e encerram-se no dia 27/10. O concurso 

é aberto para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como 

objetivo a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

Os interessados devem realizar a inscrição, gratuitamente, na Secretaria dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), no bairro Jardim Jaqueira, de segunda a sexta-

feira, das 8h30h às 16h30. É necessário apresentar RG, comprovante de endereço e 

carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19. 

“Esse é um evento tradicional e faz parte do calendário da cidade. Ano passado 

suspendemos o concurso por causa da pandemia. Este ano, como os idosos já foram 

vacinados com as duas doses, optamos por fazer essa celebração, no Teatro Mario Covas, 

com um número reduzido de participantes e convidados, distanciamento social e todas as 

medidas de precaução contra o novo coronavírus”, explicou o secretário da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos. 
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Caraguatatuba abre inscrições para curso de produção de cogumelos 

comestíveis 

As vagas são limitadas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba abriu inscrições para um curso de capacitação de produção 

de cogumelos comestíveis. 

O curso será realizado entre a segunda-feira (18) e quarta-feira (20), das 9h às 17h, no 

Viveiro Municipal (Av. Mal. Deodoro da Fonseca, número 2500, Jardim Gaivotas). As vagas 

são limitadas. 

De acordo com a prefeitura, os interessados em participar devem ter 18 anos e realizar a 

inscrição através do e-mail ‘claudia.viana@caraguatatuba.sp.gov.br ‘. O interessado deve 

enviar o nome completo e os documentos pessoais de identificação. A efetivação da 

inscrição também será confirmada por e-mail. 

Popularmente chamados de ‘champignon’, os cogumelos Agaricus bisporus e Agaricus 

blazei murril – da ordem Agaricales – são os mais produzidos e consumidos no mundo 

todo, inclusive no Brasil. 

A capacitação será ministrada pela equipe da Smaap (Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca), com foco na produção do produto. O conteúdo do curso será baseado 

no conhecimento da atividade, conhecimento biológico, importância nutricional e a 

terapêutica dos cogumelos, conhecimento das etapas de produção, pragas e doenças 

ligadas à produção, entre outras atividades. 
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CONCURSO MISTER E MISS TERCEIRA IDADE DE CARAGUATATUBA JÁ 

RECEBE INSCRIÇÕES. 

 

(Da Redação) Vem aí o 8º Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba. A festa, que 

promete, mais uma vez, reunir beleza, elegância e simpatia, será realizada, este ano, no 

Teatro Mario Covas, dia 12 de novembro, às 19h. As inscrições se encerram no dia 27/10. 

O concurso é aberto para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem 

como objetivo a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

Os interessados devem realizar a inscrição, gratuitamente, na Secretaria dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), no bairro Jardim Jaqueira, de segunda a sexta-

feira, das 8h30h às 16h30. É necessário apresentar RG, comprovante de endereço e 

carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19. “Esse é um evento 

tradicional e faz parte do calendário da cidade. Ano passado suspendemos o concurso por 

causa da pandemia. Este ano, como os idosos já foram vacinados com as duas doses, 

optamos por fazer essa celebração, no Teatro Mario Covas, com um número reduzido de 

participantes e convidados, distanciamento social e todas as medidas de precaução contra 

o novo coronavírus”, explicou o secretário da Pessoa com Deficiência e do Idoso, Amauri 

Toledo. O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM 

Eventos. 
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FINTECH A CAMINHO DE CARAGUATATUBA NEGOCIA ENDEREÇO PARA 

SUA FILIAL. 

 

(Da Redação) A primeira Fintech com filial no Litoral Norte já está nas tratativas finais para 

a conclusão do endereço da mesma plataforma operacional e comercial na cidade de 

Caraguatatuba. O Mauá Bank, aposta alto no empreendimento, que não atenderá somente 

o Litoral Norte, mas a todo o país e vai gerar empregos diretos e indiretos em toda a região. 
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ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CEM VOLTAM PARA 

A UPA CENTRAL. 

 

(Da Redação) O prefeito Aguilar Junior anunciou nesta quarta-feira (13/10) o retorno dos 

atendimentos de urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, 

no Jardim Primavera. Desde abril de 2020, a UPA Central vinha atendendo, 

exclusivamente, pacientes confirmados ou suspeitos com Covid-19. Os demais 

atendimentos eram realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de 

Caraguatatuba. Neste momento, a unidade tem registrado quedas no número de 

atendimentos relacionados à Covid-19. Porém, as urgências e emergências têm 

aumentado, causando a necessidade do retorno ao prédio. Para assegurar os pacientes, 

mesmo unificada a UPA Central contará com dois setores de atendimento. A recepção 

‘Verde’ será para atendimento Covid, já a ‘Azul’ será voltada às demais urgências e 

emergências. Serviço – A UPA Central está localizada na Avenida Maranhão, 451, no 

Jardim Primavera. 
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CARAGUATATUBA PROMOVE DIA V DE MULTIVACINAÇÃO NESTE 

SÁBADO (16). 

 

(Da Redação) Caraguatatuba promove no próximo sábado (16/10) o Dia V da Campanha 

de Multivacinação para crianças e adolescentes de zero a 15 anos. Todas as Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da UBS Tabatinga, estarão abertas das 8h às 17h. 

Ao todo, 20 vacinas estarão disponíveis nas salas de vacinação das unidades. Todas elas 

pertencem ao Programa Nacional de Vacinação (PNI) e protegem contra mais de 20 

doenças como sarampo, caxumba e rubéola, HPV e poliomielite. A abertura das UBSs no 

próximo sábado será a oportunidade de vacinar aquelas crianças e adolescentes cujo pai 

ou responsável não tem a disponibilidade de comparecer à unidade durante os dias da 

semana. A Secretaria de Saúde reforça que, de acordo com o Ministério da Saúde, a 

vacinação contra a Covid-19 não interfere na aplicação das vacinas disponíveis na 

Campanha de Multivacinação. 
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Juntas, cidades de Ilhabela e Caraguatatuba somam mais de 270 

vagas de emprego abertas no PAT 

Entre as oportunidades estão as vagas para camareira, auxiliar de cozinha, ajudante de 

obras, carpinteiro e eletricista 

 

Em Caraguatatuba, o Posto de Atendimento ao Trabalhador está com 141 novas vagas de 

emprego. As oportunidades incluem 23 vagas para Eletricista de Força e Controle, 19 para 

Carpinteiro e 16 para Encanador. 

Agora, o PAT só aceita currículo presencialmente, por isso não há mais a opção do envio 

por e-mail. 

Os interessados podem ir ao PAT das 8h às 12h. É importante levar o RG e  CPF, Carteira 

de Trabalho, PIS e o currículo. 

O Posto de Atendimento fica localizado na Rua Taubaté, número 520, no Bairro Sumaré. 

ILHABELA  

O PAT da Ilha está com 136 vagas de emprego. Entre as oportunidades estão as vagas 

para camareira de hotel, auxiliar de cozinha, ajudante de obras e entre outras. 

Os moldes para o preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos por cada 

empresa e o encaminhamento dos currículos são realizados de acordo com os perfis e 

níveis de escolaridade dos candidatos. 

O atendimento do PAT de Ilhabela funciona das 10h às 16h30, pelo telefone 3896-9200. 

Todas as vagas ofertadas estão disponíveis no site da prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

https://www.band.uol.com.br/ilhabela.sp.gov.br
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DUPLA DE VÔLEI DE PRAIA DE CARAGUATATUBA CONQUISTA POSIÇÃO 

ENTRE AS MELHORES DO BRASIL 

 

A cidade de Caraguatatuba vem ganhando cada vez mais espaço no vôlei de praia nacional 

com a dupla Lucília Rosa e Alana Santos, atletas do CT Caraguá. As jogadoras 

conquistaram uma posição entre as melhores duplas do País durante a 2ª Etapa do 

Circuito Open Banco do Brasil realizado na arena montada na Escola de Educação Física 

do Exército (EsEFEx) no Rio de Janeiro (RJ). 

A dupla Lucília e Alana garantiu a nona colocação na etapa que terminou no último 

domingo. As atuais campeãs paulistas e atletas do CT Caraguatá de Vôlei de Praia 

passaram das qualificatórias eliminando a dupla Melissa e Cris. 

Já na fase de grupos, os confrontos foram contra Tainá e Vic e Thalita e Victoria. Sem muita 

dificuldade, as atletas de Caraguatatuba garantiram a vaga direta para as Oitavas de Final. 

Nas eliminatórias, o confronto foi contra as atletas olímpicas Talita e Rebeca. Apesar do 

grande jogo, a dupla do CT Caraguá foi superada, mas a participação caraguatatubense no 

evento foi bastante positiva. 

Elas voltam a competir já na semana que vem, a partir do dia 20 de outubro, pela 3ª Etapa 

do Circuito Open de Vôlei de Praia na cidade do Rio de Janeiro. 

“Ficamos muito felizes com mais um passo dado. Vínhamos trabalhando para avançar 

mais uma fase da competição e sendo pacientes para dar um passo de cada vez e 

alcançarmos nesta segunda etapa as oitavas”, avalia Alana Santos. 

“Para nós, foi uma alegria muito grande poder chegar às oitavas. A próxima etapa já será 

na semana que vem e lógico que queremos mais, mas temos consciência que temos que 

trabalhar duro, nada é do dia para noite”, pontua Lucília Rosa. 
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