
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 03 e 04 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Autuações por desmatamentos lideram ações da Atividade Delegada Ambiental no 

mês de outubro 

 

Caraguatatuba 

Cadastre suas notas fiscais até 21/11 e participe da Live Experience com o cantor 

Nando Reis, no Serramar Shopping 

 

Caraguatatuba 

4º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe mais de 4,7 mil inscrições 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra oito casos de sífilis, em outubro; dado reforça importância 

de testes e exames 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show é atração deste final de semana em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba tem programação especial para homens 

durante ‘Novembro Azul’ 

 

Caraguatatuba 

Humorista Matheus Ceará se apresenta no Teatro Mario Covas nesta quinta-feira 

 

Caraguatatuba 

4º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe mais de 4,7 mil inscrições 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza cadastro de pescadores artesanais, maricultores e 

produtores rurais 

 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/autuacoes-por-desmatamentos-lideram-acoes-da-atividade-delegada-ambiental-no-mes-de-outubro/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/autuacoes-por-desmatamentos-lideram-acoes-da-atividade-delegada-ambiental-no-mes-de-outubro/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cadastre-suas-notas-fiscais-ate-21-11-e-participe-da-live-experience-com-o-cantor-nando-reis-no-serramar-shopping/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cadastre-suas-notas-fiscais-ate-21-11-e-participe-da-live-experience-com-o-cantor-nando-reis-no-serramar-shopping/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/4o-mutirao-do-emprego-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-47-mil-inscricoes/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-registra-oito-casos-de-sifilis-em-outubro-dado-reforca-importancia-de-testes-e-exames/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-registra-oito-casos-de-sifilis-em-outubro-dado-reforca-importancia-de-testes-e-exames/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18398/arena-freestyle-show-e-atracao-deste-final-de-semana-em-caraguatatuba-
https://radarlitoral.com.br/noticias/18397/atencao-basica-a-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-?novembro-azul?
https://radarlitoral.com.br/noticias/18397/atencao-basica-a-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-?novembro-azul?
https://radarlitoral.com.br/noticias/18393/humorista-matheus-ceara-se-apresenta-no-teatro-mario-covas-nesta-quinta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/18392/4%EF%BF%BD-mutirao-do-emprego-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-47-mil-inscricoes
https://radarlitoral.com.br/noticias/18390/caraguatatuba-realiza-cadastro-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais
https://radarlitoral.com.br/noticias/18390/caraguatatuba-realiza-cadastro-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais


 

 
 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle traz manobras radicais com entrada solidária neste sábado (6) 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguá prorroga Campanha de Multivacinação até dia 30 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba retoma aplicação geral da vacina contra a Covid-19 após o recesso 

do feriado 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba detecta oito casos de sífilis 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Homem é covardemente assassinado enquanto dormia em Caraguatatuba 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Nadadora de Caraguatatuba é convocada para seleção Brasileira e viaja ao Peru 

para competição 

 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show esquenta Caraguatatuba neste final de semana 

 

Caraguatatuba 

3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência é neste sábado (6) 

 

Caraguatatuba 

Humorista Matheus Ceará se apresenta no Teatro Mario Covas nesta quinta-feira 

(4) 

 

Caraguatatuba 

3º Educatech registra mais de 1.400 participações on-line 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se destaca e termina Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica 

na 5ª colocação 

 

https://novaimprensa.com/2021/11/arena-freestyle-caraguatatuba.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-prorroga-campanha-de-multivacinac-o-ate-dia-30-de-novembro-1.194930
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-retoma-aplicac-o-geral-da-vacina-contra-a-covid-19-apos-o-recesso-do-feriado-1.194914
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-retoma-aplicac-o-geral-da-vacina-contra-a-covid-19-apos-o-recesso-do-feriado-1.194914
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/caraguatatuba-detecta-oito-casos-de.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-e-covardemente-assassinado-enquanto-dormia-em-caraguatatuba-1.351085
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/nadadora-de-caraguatatuba-e-convocada-para-selecao-brasileira-e-viaja-ao-peru-para-competicao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/nadadora-de-caraguatatuba-e-convocada-para-selecao-brasileira-e-viaja-ao-peru-para-competicao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/3a-conferencia-municipal-de-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-e-neste-sabado-6/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/humorista-matheus-ceara-se-apresenta-no-teatro-mario-covas-nesta-quinta-feira-4/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/humorista-matheus-ceara-se-apresenta-no-teatro-mario-covas-nesta-quinta-feira-4/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/3o-educatech-registra-mais-de-1-400-participacoes-on-line/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/caraguatatuba-se-destaca-e-termina-campeonato-brasileiro-de-bocha-paralimpica-na-5a-colocacao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/caraguatatuba-se-destaca-e-termina-campeonato-brasileiro-de-bocha-paralimpica-na-5a-colocacao/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe confrontos do Campeonato Estadual de Futsal 

 

Caraguatatuba 

3º Etapa do Campeonato Paulista de BMX tem Caraguá como destaque com 11 

pódios 

 

Caraguatatuba 

37ª Festa de Iemanjá de Caraguatatuba recebe mais de 40 casas 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Habitação explica diferença entre títulos de Regularização Fundiária 

de Interesse Específicos e Sociais 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba expande pesquisa de demanda do perfil do turista 

para QR Code 

 

Caraguatatuba 

Banco de Leite de Caraguatatuba recebe visita de mamães doadoras 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra oito casos de sífilis, em outubro; dado reforça importância 

de testes e exames 

 

Caraguatatuba 

Autuações por desmatamentos lideram ações da Atividade Delegada Ambiental no 

mês de outubro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba continua com aplicação das três doses contra Covid-19 

 

Caraguatatuba 

Campanha de Multivacinação é prorrogada até dia 30 de novembro, em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social inicia curso de Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness 

 

 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/caraguatatuba-recebe-confrontos-do-campeonato-estadual-de-futsal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/3o-etapa-do-campeonato-paulista-de-bmx-tem-caragua-como-destaque-com-11-podios/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/3o-etapa-do-campeonato-paulista-de-bmx-tem-caragua-como-destaque-com-11-podios/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/secretaria-de-habitacao-explica-diferenca-entre-titulos-de-regularizacao-fundiaria-de-interesse-especificos-e-sociais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/secretaria-de-habitacao-explica-diferenca-entre-titulos-de-regularizacao-fundiaria-de-interesse-especificos-e-sociais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/prefeitura-de-caraguatatuba-expande-pesquisa-de-demanda-do-perfil-do-turista-para-qr-code/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/prefeitura-de-caraguatatuba-expande-pesquisa-de-demanda-do-perfil-do-turista-para-qr-code/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/banco-de-leite-de-caraguatatuba-recebe-visita-de-mamaes-doadoras/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/caraguatatuba-registra-oito-casos-de-sifilis-em-outubro-dado-reforca-importancia-de-testes-e-exames/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/caraguatatuba-registra-oito-casos-de-sifilis-em-outubro-dado-reforca-importancia-de-testes-e-exames/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/autuacoes-por-desmatamentos-lideram-acoes-da-atividade-delegada-ambiental-no-mes-de-outubro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/autuacoes-por-desmatamentos-lideram-acoes-da-atividade-delegada-ambiental-no-mes-de-outubro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/caraguatatuba-continua-com-aplicacao-das-tres-doses-contra-covid-19/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/campanha-de-multivacinacao-e-prorrogada-ate-dia-30-de-novembro-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/campanha-de-multivacinacao-e-prorrogada-ate-dia-30-de-novembro-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/03/fundo-social-inicia-curso-de-tecnicas-para-confeccao-de-paes-e-salgados-fitness/


 

 
 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se destaca na construção civil e aprova mais de 500 projetos em seis 

meses 

 

Caraguatatuba 

Autuações por desmatamentos lideram ações da Atividade Delegada Ambiental no 

mês de outubro 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Isabela Perroni é convocada para seleção Brasileira 

 

Caraguatatuba 

Construção civil aprova mais de 500 projetos em seis meses 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba continua com aplicação das três doses contra Covid-19 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Homem é morto a tiros em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba prorroga Campanha de Multivacinação até 30 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguá abre 4º Mutirão do Emprego com mais de 4 mil inscrições 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Expande Pesquisa De Demanda Do Perfil Do Turista 

Para QR Code 

 

Caraguatatuba 

Banco De Leite De Caraguatatuba Recebe Visita De Mamães Doadoras 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Registra Oito Casos De Sífilis, Em Outubro; Dado Reforça 

Importância De Testes E Exames 

 

 

https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-se-destaca-na-construcao-civil-e-aprova-mais-de-500-projetos-em-seis-meses/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-se-destaca-na-construcao-civil-e-aprova-mais-de-500-projetos-em-seis-meses/
https://ilhabelaweb.com.br/autuacoes-por-desmatamentos-lideram-acoes-da-atividade-delegada-ambiental-no-mes-de-outubro/
https://ilhabelaweb.com.br/autuacoes-por-desmatamentos-lideram-acoes-da-atividade-delegada-ambiental-no-mes-de-outubro/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/03/isabela-perroni-e-convocada-para-selecao-brasileira/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/03/construcao-civil-aprova-mais-de-500-projetos-em-seis-meses/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/03/caraguatatuba-continua-com-aplicacao-das-tres-doses-contra-covid-19/
https://www.012news.com.br/homem-e-morto-a-tiros-em-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-prorroga-campanha-de-multivacinacao/
https://www.012news.com.br/caragua-abre-4o-mutirao-do-emprego-com-mais-de-4-mil-inscricoes/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/prefeitura-de-caraguatatuba-expande-pesquisa-de-demanda-do-perfil-do-turista-para-qr-code/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/prefeitura-de-caraguatatuba-expande-pesquisa-de-demanda-do-perfil-do-turista-para-qr-code/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/banco-de-leite-de-caraguatatuba-recebe-visita-de-mamaes-doadoras/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/caraguatatuba-registra-oito-casos-de-sifilis-em-outubro-dado-reforca-importancia-de-testes-e-exames/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/caraguatatuba-registra-oito-casos-de-sifilis-em-outubro-dado-reforca-importancia-de-testes-e-exames/


 

 
 

Caraguatatuba 

Autuações Por Desmatamentos Lideram Ações Da Atividade Delegada Ambiental 

No Mês De Outubro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Continua Com Aplicação Das Três Doses Contra Covid-19 

 

Caraguatatuba 

Campanha De Multivacinação É Prorrogada Até Dia 30 De Novembro, Em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Nadadora De Caraguatatuba É Convocada Para Seleção Brasileira E Viaja Ao Peru 

Para Competição 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social Inicia Curso De Técnicas Para Confecção De Pães E Salgados Fitness 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Se Destaca Na Construção Civil E Aprova Mais De 500 Projetos Em 

Seis Meses 

 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show Esquenta Caraguatatuba Neste Final De Semana 

 

Agora Litoral Norte 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show esquenta Caraguatatuba neste final de semana 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Fundo Social inicia curso de Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba expande pesquisa de demanda do perfil do turista para QR 

Code 

 

Caraguatatuba 

37ª Festa de Iemanjá de Caraguatatuba recebe mais de 40 casas 

 

 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/autuacoes-por-desmatamentos-lideram-acoes-da-atividade-delegada-ambiental-no-mes-de-outubro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/autuacoes-por-desmatamentos-lideram-acoes-da-atividade-delegada-ambiental-no-mes-de-outubro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/caraguatatuba-continua-com-aplicacao-das-tres-doses-contra-covid-19/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/campanha-de-multivacinacao-e-prorrogada-ate-dia-30-de-novembro-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/campanha-de-multivacinacao-e-prorrogada-ate-dia-30-de-novembro-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/nadadora-de-caraguatatuba-e-convocada-para-selecao-brasileira-e-viaja-ao-peru-para-competicao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/nadadora-de-caraguatatuba-e-convocada-para-selecao-brasileira-e-viaja-ao-peru-para-competicao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/fundo-social-inicia-curso-de-tecnicas-para-confeccao-de-paes-e-salgados-fitness/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/caraguatatuba-se-destaca-na-construcao-civil-e-aprova-mais-de-500-projetos-em-seis-meses/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/caraguatatuba-se-destaca-na-construcao-civil-e-aprova-mais-de-500-projetos-em-seis-meses/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/03/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/
https://agoralitoralnorte.com.br/2021/11/03/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-inicia-curso-de-tecnicas-para-confeccao-de-paes-e-salgados-fitness/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-expande-pesquisa-de-demanda-do-perfil-do-turista-para-qr-code/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-expande-pesquisa-de-demanda-do-perfil-do-turista-para-qr-code/
https://falacaragua.com.br/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/


 

 
 

Caraguatatuba 

Desmatamentos resultam em R$ 2 mil de multa estadual durante ações da Atividade 

Delegada Ambiental 

 

Caraguatatuba 

3º Educatech registra mais de 1.400 participações on-line 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se destaca na construção civil e aprova mais de 500 projetos em seis meses 

 

Caraguatatuba 

Humorista Matheus Ceará se apresenta no Teatro Mario Covas nesta quinta-feira (4) 

 

Caraguatatuba 

3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência é neste sábado (6) 

 

Caraguatatuba 

Banco de Leite de Caraguatatuba recebe visita de mamães doadoras 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Habitação explica diferença entre títulos de Regularização Fundiária de 

Interesse Específicos e Sociais 

 

Caraguatatuba 

Dá tempo de concorrer aos ingressos da Live Experience com o cantor Nando Reis que 

encerra a Campanha de 10 anos do Serramar Shopping 

 

Caraguatatuba 

4º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe mais de 4,7 mil inscrições 

 

Caraguatatuba 

Nadadora de Caraguatatuba é convocada para seleção Brasileira e viaja ao Peru para 

competição 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe confrontos do Campeonato Estadual de Futsal 

 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show esquenta Caraguatatuba neste final de semana 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se destaca e termina Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica na 5ª 

https://falacaragua.com.br/2021/11/desmatamentos-resultam-em-r-2-mil-de-multa-estadual-durante-acoes-da-atividade-delegada-ambiental/
https://falacaragua.com.br/2021/11/desmatamentos-resultam-em-r-2-mil-de-multa-estadual-durante-acoes-da-atividade-delegada-ambiental/
https://falacaragua.com.br/2021/11/3o-educatech-registra-mais-de-1-400-participacoes-on-line/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-se-destaca-na-construcao-civil-e-aprova-mais-de-500-projetos-em-seis-meses/
https://falacaragua.com.br/2021/11/humorista-matheus-ceara-se-apresenta-no-teatro-mario-covas-nesta-quinta-feira-4/
https://falacaragua.com.br/2021/11/3a-conferencia-municipal-de-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-e-neste-sabado-6/
https://falacaragua.com.br/2021/11/banco-de-leite-de-caraguatatuba-recebe-visita-de-mamaes-doadoras/
https://falacaragua.com.br/2021/11/secretaria-de-habitacao-explica-diferenca-entre-titulos-de-regularizacao-fundiaria-de-interesse-especificos-e-sociais/
https://falacaragua.com.br/2021/11/secretaria-de-habitacao-explica-diferenca-entre-titulos-de-regularizacao-fundiaria-de-interesse-especificos-e-sociais/
https://falacaragua.com.br/2021/11/da-tempo-de-concorrer-aos-ingressos-da-live-experience-com-o-cantor-nando-reis-que-encerra-a-campanha-de-10-anos-do-serramar-shopping/
https://falacaragua.com.br/2021/11/da-tempo-de-concorrer-aos-ingressos-da-live-experience-com-o-cantor-nando-reis-que-encerra-a-campanha-de-10-anos-do-serramar-shopping/
https://falacaragua.com.br/2021/11/4o-mutirao-do-emprego-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-47-mil-inscricoes/
https://falacaragua.com.br/2021/11/nadadora-de-caraguatatuba-e-convocada-para-selecao-brasileira-e-viaja-ao-peru-para-competicao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/nadadora-de-caraguatatuba-e-convocada-para-selecao-brasileira-e-viaja-ao-peru-para-competicao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-recebe-confrontos-do-campeonato-estadual-de-futsal/
https://falacaragua.com.br/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-se-destaca-e-termina-campeonato-brasileiro-de-bocha-paralimpica-na-5a-colocacao/
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Caraguatatuba 

3º Etapa do Campeonato Paulista de BMX tem Caraguá como destaque com 11 pódios 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba continua com aplicação das três doses contra Covid-19 

 

Caraguatatuba 

Campanha de Multivacinação é prorrogada até dia 30 de novembro, em Caraguatatuba 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Técnicas para Confecção de Pães e 

Salgados Fitness 

 

Caraguatatuba 

Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba tem programação especial para homens 

durante ‘Novembro Azul’ 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba: Vagas do 4º Mutirão do Emprego 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Mutirão do Emprego reúne quase 5 mil inscritos na Praça de Cultura nesta quinta 

(04), em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

3º ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX TEM CARAGUÁ COMO DESTAQUE 

COM 11 PÓDIOS 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

4º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe mais de 4,7 mil inscrições 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza cadastro de pescadores artesanais, maricultores e 

produtores rurais 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/3o-etapa-do-campeonato-paulista-de-bmx-tem-caragua-como-destaque-com-11-podios/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-continua-com-aplicacao-das-tres-doses-contra-covid-19/
https://falacaragua.com.br/2021/11/campanha-de-multivacinacao-e-prorrogada-ate-dia-30-de-novembro-em-caraguatatuba/
https://massaguanews.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-tecnicas-para-confeccao-de-paes-e-salgados-fitness/
https://massaguanews.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-tecnicas-para-confeccao-de-paes-e-salgados-fitness/
https://massaguanews.com.br/2021/11/atencao-basica-a-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-novembro-azul/
https://massaguanews.com.br/2021/11/atencao-basica-a-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-novembro-azul/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/11/03/caraguatatuba-vagas-do-4o-mutirao-do-emprego/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/4o-mutirao-do-emprego-reune-quase-5-mil-inscritos-na-praca-de-cultura-nesta-quinta-04-em-caraguatatuba-16458254
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/4o-mutirao-do-emprego-reune-quase-5-mil-inscritos-na-praca-de-cultura-nesta-quinta-04-em-caraguatatuba-16458254
https://litoraldefato.com.br/2021/11/04/3o-etapa-do-campeonato-paulista-de-bmx-tem-caragua-como-destaque-com-11-podios/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/04/3o-etapa-do-campeonato-paulista-de-bmx-tem-caragua-como-destaque-com-11-podios/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/4o-mutirao-do-emprego-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-47-mil-inscricoes/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/caraguatatuba-realiza-cadastro-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/caraguatatuba-realiza-cadastro-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais/


 

 
 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba: Vagas do 4º Mutirão do Emprego 

 

Ares Urbanos 

Projeto Arte Grafite revitaliza Pista de Skate em Caraguatatuba 

 

TV SBT 

VTV da Gente 

Volta do feriado no litoral norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imprensalivre.com.br/2021/11/03/caraguatatuba-vagas-do-4o-mutirao-do-emprego/
https://aresurbanos.com.br/2021/10/30/projeto-arte-grafite-revitaliza-pista-de-skate-em-caraguatatuba/
https://www.youtube.com/watch?v=VB2V8w85L7E
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Autuações por desmatamentos lideram ações da Atividade Delegada 

Ambiental no mês de outubro 

 

Balanço divulgado nesta quarta-feira (3), referente às ações da Atividade Delegada 

Ambiental no primeiro mês de convênio, mostra que foram realizadas 86 fiscalizações em 

conjunto com os fiscais da Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Militar Ambiental, sendo 

226 pessoas abordadas e 26 veículos vistoriados. 

Também foram feitas 16 vistorias ambientais, registrados seis boletins de ocorrência 

ambiental, executadas duas apreensões ambientais e lavrados cinco autos de infração 

ambiental estadual, resultando em R$ 2.052,20 de multa estadual referente à degradação 

ambiental (desmatamento). 

O convênio da Prefeitura de Caraguatatuba com a Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental foi implantado no mês de outubro e disponibiliza oito policiais ambientais por 

dia em ações conjuntas com as secretarias municipais. 

As principais ações são referentes às áreas de degradações ambientais, de invasão e de 

parcelamento irregular de solo. A Prefeitura conta com apoio da população para denunciar 

atividades ilegais, através da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental, no telefone 

3886-2200. 
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Cadastre suas notas fiscais até 21/11 e participe da Live Experience 

com o cantor Nando Reis, no Serramar Shopping 

 

As 20 pessoas que mais comprarem no Serramar entre os dias  21/10 a 21/11 vão 

ganhar um par de ingressos e participar da Live Experience com o Nando Reis que 

acontece no dia 04 de dezembro, com estrutura intimista e transmissão ao vivo pelo canal 

do Youtube, seguindo as medidas de prevenção a Covid-19. 

Além de concorrer aos ingressos para o show do Nando Reis, os clientes podem participar 

dos sorteios de 01 carro zero Km e 09 Iphones. 

Para participar dessa experiência é preciso cadastrar o máximo de notas fiscais das 

compras feitas no Serramar Shopping, no período da Campanha de Aniversário do Open 

Mal, que segue até 21 de novembro. A cada R$ 250,00 em compras os participantes 

devem trocar suas notas fiscais por cupons para concorrem aos prêmios. O balcão de 

trocas fica ao lado da loja Polo Wear. 

Segundo a gerente de Marketing do Serramar, Glaucia Acciarito, será uma experiência 

única, por isso a atração é para poucas pessoas. A ideia aqui é presentear os clientes que 

mais consomem no Shopping de forma diferenciada. Com uma revoada de balões, será 

dado o início do show que acontece no dia 04/12, às 17h, no interior do Shopping. “Uma 

experiência linda tanto para quem conseguir os ingressos, como para os que vão 

acompanhar o show pelas nossas redes sociais”, afirma. 

Nando Reis é um ícone da música brasileira, cantor, compositor, multi-instrumentista e 

produtor musical, foi membro da banda Titãs entre os anos 1982 e 2002. 

Esta Live Experience encerra a Campanha de 10 anos do Serramar Shopping em clima de 

festa e harmonia. 

Assessoria de Imprensa do Serramar Shopping 

Jornalista Bruna Briti (MTB 32.441) – Tel. (12) 98218.3382 

Texto: Felipe Riela By Agência Gentecom 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

4º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe mais de 4,7 mil 

inscrições 

 

O 4º Mutirão do Emprego que será realizado nesta quinta e sexta-feira (4 e 5) recebeu 

4.763 inscrições para concorrerem às 750 vagas das 31 empresas participantes. O evento 

será realizado na Praça da Cultura, no Centro, das 9h às 15h. 

A equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está desde o dia 1º de novembro 

ligando para os inscritos para agendar a entrevista no Mutirão. Segundo o diretor, Allan 

Mattos, cerca de 40% dos candidatos não atendem ao telefone. 

Mattos ainda destaca que só ligam para os candidatos inscritos de acordo com as vagas 

divulgadas. “É importante que os agendados levem no dia garrafa de água, currículo, 

façam uso de máscara e cheguem no horário agendado”, disse. 

No dia haverá também um setor de atendimento do PAT para receber currículos sem 

necessidade de inscrição para as vagas de Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de 

Cozinha, Ajudante de Governança, Analista de Trade Marketing, Armador, Atendente de 

Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Usina de Concreto, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, Chapeiro de Lanchonete, 

Consultor de Vendas, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de 

Autoescola, Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), 

Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Montador de Veículos, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista Entregador de Materiais de Construção, 

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

Carregadeira, Operador de Usina de Concreto, Pintor de Automóveis, Preparador de 

Veículos, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante Comercial, Sinaleiro de 

Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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Caraguatatuba registra oito casos de sífilis, em outubro; dado reforça 

importância de testes e exames 

 

A Secretaria de Saúde promoveu diversas ações durante o mês de outubro para enfatizar o 

Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Essas ações incluem capacitações 

com profissionais de saúde, palestras e movimentos. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Unidade de Atendimento a moléstias 

Infectocontagiosas (UAMI) chamaram a atenção da população para a importância da 

realização de testes e exames que identificassem a sífilis, que é considerada como uma 

Infecção Sexualmente Transmissível (ISTs). 

No mês de outubro, Caraguatatuba registrou oito casos de sífilis, sendo um deles em 

gestante e outro em uma criança. Os outros foram confirmados em seis adultos com 

idades entre 24 e 61 anos. Esses casos foram diagnosticados por meio de exames 

laboratoriais, teste rápido ou VDRL. Os dados são da Vigilância Epidemiológica. 

Helienne Santos, enfermeira e coordenadora da Vigilância, explicou que a preocupação é 

maior com o caso de sífilis congênita porque, embora o número seja relativamente baixo, 

ela é uma infecção que pode deixar sequelas no recém-nascido. 

“Por isso é muito importante que, ao descobrir a gravidez, a mulher faça o teste rápido 

para identificar a sífilis”, contou. 

Quanto o número de sífilis adquirida, Helienne disse que “pode ser muito maior, já que 

muitas pessoas não procuram as unidades, mesmo apresentando os sintomas da 

infecção”. 

Entre os sintomas mais comuns da IST estão: feridas nos genitais e lesões na pele, 

podendo evoluir até para alterações neurológicas. 

A sífilis é uma IST silenciosa e perigosa que possui cura. Seu tratamento é rápido, eficaz, 

gratuito e está disponível em toda unidades de saúde. 

O teste é ofertado, gratuitamente, e realizado de forma sigilosa. Ele está disponível nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a quinta-feira. Na UAMI, o teste é de livre 

demanda (porta aberta) e pode ser realizado nos mesmo dias, das 9h às 15h. 

Qualquer pessoa, a partir dos 12 anos, que possua uma vida sexual ativa ou que tenha 

sido exposta a alguma situação de risco pode fazer o teste. Helienne ainda reforça que 



 

 
 

“todos deveriam fazer ao menos um teste de sífilis durante a vida”. “É única maneira de 

diagnosticar e tratar essa infecção”. 
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Arena Freestyle Show é atração deste final de semana em 

Caraguatatuba 

 

A Praça de Eventos do Porto Novo recebe, a partir das 19h deste sábado (6), o Arena 

Freestyle Show. O evento promete entregar grandes emoções e adrenalina para os 

espectadores. Os ingressos podem ser adquiridos pela troca de 2kg de arroz ou feijão em 

três pontos espalhados pela cidade. 

As atrações seguem ainda no domingo (7) com a equipe do Força e Ação – Manobras 

Radicais. A entrada é franca e o evento está marcado para começar às 10h, também na 

Praça de Eventos do Porto Novo. 

“Caraguatatuba é um exemplo da retomada e não queremos parar. Ainda vamos anunciar 

grandes eventos que vão fomentar e esquentar a economia da nossa cidade. Fomos 

exemplos na pandemia e agora seremos modelo de retomada”, disse o prefeito Aguilar 

Junior. 

Assim como no Arena Cross e MMA Brazil Tour Internacional, o Arena Freestyle Show 

contará com rígidos protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, 

obrigatoriamente, utilizar máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento 

terá controladores de acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. 

O evento promete manobras arriscadas que levam piloto e moto ao limite. O torcedor 

presente pode se preparar para conferir manobras cinematográficas com diversas 

combinações como: Superman, Rock Solid, Tsunami, entre outras manobras famosas. 

Além dessas, o arriscado Backflip, que é o famoso salto mortal para trás, um dos 

movimentos mais difíceis do mundo, também deverá ser executado pelos pilotos. 

Campeonato Brasileiro 

Com enormes rampas, o público vai poder conferir de perto um show de luzes, som e 

efeitos especiais. A cereja do bolo desta edição está no fato de que ela será válida pelo 

Campeonato Brasileiro de Freestyle, mais uma garantia de que os principais nomes do País 

estarão presentes na disputa. 

Ingressos 

O Arena Freestyle Show fará parte de uma grande ação social desenvolvida em parceria 

com o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e, para isso, os ingressos para as 

arquibancadas não serão vendidos, mas sim trocados por dois quilos de arroz ou de feijão. 



 

 
 

Para facilitar a vida de quem quer prestigiar o evento e acompanhar de perto todo esse 

espetáculo, foram disponibilizados três pontos de troca para os ingressos. 

Confira os locais: 

- Universo Honda Caraguá – Rua Major Aires, 379 – Centro -  Contato: (12) 3886-9999 

- Sthill Serramar Shopping - Avenida. José Herculano, 1086 - Pontal Santamarina - Contato: 

(12) 3885-9696 

- Boa Forma Nutrição Esportiva - Rua Altino Arantes, 473 – Centro - Contato: (12) 99775-

0627 

Serviço: 

- Arena Freestyle Show 

- Data: 6 de novembro de 2021 (sábado) 

- Cidade: Caraguatatuba 

- Abertura dos Portões: 19h 

- Sessão de Autógrafos: 19h30 

- Início da Apresentação: 20h 

- Encerramento do Evento: 22h30 

- Local: Praça de Eventos Porto Novo – Alameda José Francesconi, 1.690 

Arena Freestyle Show: 

Realização: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 

Patrocínio: Monster Energy e Ipiranga Lubrificantes. 

Apoio: M.C.B. - Moto Channel Brazil, PRO Moto e Dirt 

Supervisão: Liga Nacional de Esportes a Motor. 
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Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba tem programação especial 

para homens durante ‘Novembro Azul’ 

 

A rede de Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba preparou uma programação completa 

pensada na saúde do homem e na campanha do ‘Novembro Azul’. Depois das mulheres, é 

a vez dos homens participarem de ações, atividades e realizarem exames. 

O ‘Novembro Azul’ é voltado para o combate ao câncer de próstata e muito importante, já 

que esse é o tipo mais de comum entre os homens. A única maneira de cura é o 

diagnóstico precoce. 

As ações serão promovidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Cada unidade tem 

um cronograma que inclui realização de testes rápidos para diagnóstico de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e porta aberta para atendimento aos homens. 

Dentro do cronograma de ações está a ‘Caminhada Novembro Azul’. Essa ação será 

realizada pela UBS Porto Novo, na Praça de Eventos do bairro, no dia 12 de novembro, às 

15h. 

Neste mês, também serão promovidas palestras e, principalmente as UBSs, farão a 

solicitação do antígeno prostático específico PSA – exame que auxilia na prevenção do 

câncer de próstata – e outros exames. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, caso haja qualquer alteração no resultado PSA, o 

homem será encaminhado para uma consulta com urologista. 

Para não perder a oportunidade de participar das ações, compareça à UBS mais próxima 

de sua residência. Elas serão realizadas até o fim deste mês. 

Confira o cronograma completo, com as atividades de todas as 11 unidades de 

saúde: file:///C:/Users/J%C3%BAlio%20Buzi/Downloads/Cronograma%20Novembro%20A

zul%202021-AB.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://file/C:/Users/J%C3%BAlio%20Buzi/Downloads/Cronograma%20Novembro%20Azul%202021-AB.pdf
http://file/C:/Users/J%C3%BAlio%20Buzi/Downloads/Cronograma%20Novembro%20Azul%202021-AB.pdf
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Humorista Matheus Ceará se apresenta no Teatro Mario Covas nesta 

quinta-feira 

 

O humorista, ator e redator Matheus Ceará se apresenta em Caraguatatuba, no 

Teatro Mario Covas, nesta quinta-feira (4), às 21h. 

No espetáculo,“Vocês Pedem e Eu Conto”, o artista volta às suas origens e traz de 

volta aos palcos o personagem Matheus Ceará com a vestimenta. 

O show aborda temas comuns à comédia e traz o público para dentro do show, 

onde o humorista abre para a plateia a possibilidade de pedir temas de suas 

piadas preferidas, criando uma grande interação com a plateia, que está se 

tornando uma marca registrada do artista. 

Serviço 

Vocês Pedem, Eu Conto – Matheus Ceará 

Dia: 4/11, quinta-feira 

Hora: 21h 

Duração: 60 min 

Classificação: 16 anos 

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia) | 

Pontos de venda: Bilheteria Express (internet) 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Ingresso antecipado pelo link: 

https://www.bilheteriaexpress.com.br/tcds/caraguatatuba-teatro/teatro-mario-

covas.html 
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4º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe mais de 4,7 mil 

inscrições 

 

O 4º Mutirão do Emprego que será realizado nesta quinta e sexta-feira (4 e 5) recebeu 

4.763 inscrições para concorrerem às 750 vagas das 31 empresas participantes. O evento 

será realizado na Praça da Cultura, no Centro, das 9h às 15h. 

A equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está desde o dia 1º de novembro 

ligando para os inscritos para agendar a entrevista no Mutirão. Segundo o diretor, Allan 

Mattos, cerca de 40% dos candidatos não atendem ao telefone. 

Mattos ainda destaca que só ligam para os candidatos inscritos de acordo com as vagas 

divulgadas. “É importante que os agendados levem no dia garrafa de água, currículo, 

façam uso de máscara e cheguem no horário agendado”, disse. 

No dia haverá também um setor de atendimento do PAT para receber currículos sem 

necessidade de inscrição para as vagas de Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de 

Cozinha, Ajudante de Governança, Analista de Trade Marketing, Armador, Atendente de 

Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Usina de Concreto, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, Chapeiro de Lanchonete, 

Consultor de Vendas, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de 

Autoescola, Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), 

Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Montador de Veículos, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista Entregador de Materiais de Construção, 

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

Carregadeira, Operador de Usina de Concreto, Pintor de Automóveis, Preparador de 

Veículos, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante Comercial, Sinaleiro de 

Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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Caraguatatuba realiza cadastro de pescadores artesanais, 

maricultores e produtores rurais 

 

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

Pesca (SMAAP) realiza até o dia 30 de novembro o cadastramento de pescadores 

artesanais, maricultores e produtores rurais do município. A ideia é atualizar o cadastro 

municipal, identificar os potenciais fornecedores de produtos e fomentar o fornecimento ao 

comércio local. 

Pescadores artesanais e maricultores devem preencher o formulário online, no 

endereço: https://tinyurl.com/4cve8484 e os produtores no 

link: https://tinyurl.com/t2crw4zx e responder às perguntas, que ficarão disponíveis 

durante todo mês de novembro. 

Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, a identificação do pescador 

artesanal, do maricultor e do produtor rural do município é importante para elaboração de 

políticas públicas e definição de estratégias. “O questionário busca identificar todos que 

estejam aptos e que queiram fornecer ao comércio local, como hotéis, bares e 

restaurantes, servindo de ligação entre quem produz e quem vende ou consome”, explicou. 

A partir deste material será realizado também o cadastramento dos comerciantes que 

tenham interesse em adquirir produtos locais, fortalecendo a economia para todos os 

envolvidos. A Secretaria estuda ainda a possibilidade da criação de um selo de produtos e 

pescados, fomentando assim o comércio da cidade. 

Dúvidas no preenchimento do questionário podem ser tiradas diretamente na Secretaria 

do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, no telefone (12) 3897-2530 ou com os presidentes 

das Associações que os interessados fazem parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/4cve8484
https://tinyurl.com/t2crw4zx
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Arena Freestyle traz manobras radicais com entrada solidária neste 

sábado (6) 

Evento ocorre na Praça de Eventos do Porto Novo e promete shows de Superman, Rock 

Solid, Tsunami e o arriscado Backflip 

 

Caraguatatuba recebe, neste sábado (6), o Arena Freestyle Show, encontro de manobras 

radicais com motocicletas, que promete grandes emoções e adrenalina para os 

espectadores. A entrada é solidária e os ingressos podem ser adquiridos pela troca de 2kg 

de arroz ou feijão. O evento ocorre na Praça de Eventos do Porto Novo, a partir das 19h. 

Este ano, a etapa será válida para o Campeonato Brasileiro de Freestyle. Com enormes 

rampas, o público vai poder conferir de perto um show de luzes, som e efeitos especiais. 

O Arena Freestyle Show contará com protocolos de segurança sanitária para evitar a 

transissão do coronavírus. O público precisará, obrigatoriamente, utilizar máscaras e 

manter o distanciamento social. O local terá controladores de acesso, aferição de 

temperatura e postos de higienização. 

Manobras na arena 

O evento promete manobras arriscadas que levam piloto e moto ao limite. O torcedor 

poderá conferir manobras cinematográficas com diversas combinações como: Superman, 

Rock Solid, Tsunami, entre outras. Além dessas, o arriscado Backflip, que é o famoso salto 

mortal para trás, um dos movimentos mais difíceis do mundo, também deverá ser 

executado pelos pilotos. 

Ingressos 

O Arena Freestyle Show fará parte de uma ação social desenvolvida em parceria com o 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. Para isso, os ingressos das 

arquibancadas não serão vendidos, mas sim trocados por alimentos. Para fazer a troca, os 

interessados têm três pontos na cidade: 

– Universo Honda Caraguá – Rua Major Aires, 379 – Centro – Contato: (12) 3886-9999 

– Sthill Serramar Shopping – Avenida. José Herculano, 1086 – Pontal Santamarina – 

Contato: (12) 3885-9696 

– Boa Forma Nutrição Esportiva – Rua Altino Arantes, 473 – Centro – Contato: (12) 99775-

0627 

https://www.facebook.com/arenafreestyleshow/
https://novaimprensa.com/2021/10/teatro-mario-covas-humoristas.html
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Caraguá prorroga Campanha de Multivacinação até dia 30 de 

novembro 

Veja como a campanha funciona 

 

A Campanha de Multivacinação foi prorrogada até o dia 30 de novembro em 

Caraguatatuba. A Sesau (Secretaria de Saúde) do município informa que essa será a última 

oportunidade da campanha em 2021 para crianças e adolescentes menores de 15 anos 

atualizarem suas carteirinhas de vacinação. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Caraguá foi a cidade do Litoral Norte que 

mais vacinou crianças e adolescentes durante a campanha. Até a última quinta-feira 

(28/10), 1.446 munícipes receberam ao menos um dos mais de 20 imunizantes 

disponíveis no PNI (Programa Nacional de Imunização). 

No total de pacientes, 554 são menores de um ano de idade, 399 são crianças de um a 

quatro anos e 493 têm idades entre os cinco e os 14 anos. 

Como participar? 

A criança/adolescente deve ir acompanhada de um responsável até alguma UBS (Unidade 

Básica de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. A Sesau reforça que feriados e 

pontos facultativos podem alterar o horário de atendimento. 

Documentos. 

Tanto o responsável como a criança devem portar um documento de identificação, além da 

carteirinha de vacinação e um comprovante de residência no município. 

Covid-19. 

De acordo com o MS (Ministério da Saúde), a vacinação contra a Covid-19 não interfere na 

aplicação das vacinas disponíveis na Campanha de Multivacinação. 
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Caraguatatuba retoma aplicação geral da vacina contra a Covid-19 

após o recesso do feriado 

Confira quem pode se imunizar no município do Litoral Norte 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa, por meio da Sesau (Secretaria de Saúde), que a 

vacinação geral contra a Covid-19 voltou à normalidade no município nesta quarta-feira (3), 

após o feriado prolongado. 

Atualmente, dados mostram que a cidade possui 81% da população geral estimada 

vacinada com a primeira dose e 70% com a segunda. 

Primeira dose. 

Caraguatatuba continua aplicando a 1ª dose em qualquer pessoa com 12 anos ou mais. A 

1ª dose é deve ser obrigatoriamente agendada por meio do aplicativo 'Caraguatatuba 156'. 

Após realizar o cadastro, é importar ficar de olho em respostas via email para que o 

interessado não perca a data, horário e/ou local da aplicação. 

Segundo o último balanço da Vigilância Epidemiológica,  o município possui 100.422 

pessoas acima dos 12 anos vacinadas com a 1ª dose. 

Segunda dose. 

Segundo a Sesau, o número de pessoas com a 2ª dose precisa aumentar, afinal, a taxa de 

evasão tem crescido bastante com o decorrer dos tempos. Com a queda dos índices de 

mortalidade, muitos passam a achar desnecessária a segunda aplicação do imunizante 

contra a Covid-19, ato criticado pelo MS (Ministério da Saúde) e pela OMS (Organização 

Mundial de Saúde). 

É importante se atentar ao intervalo da segunda dose. O intervalo da Pfizer para pessoas 

com 18 anos ou mais continua sendo de 21 dias. Menores de 18 anos devem aguardar 

pelo menos 12 semanas (84 dias). O da CoronaVac é de 21 a 28 dias, e da AstraZeneca 

oito semanas (56 dias). 

O horário de aplicação da 2ª dose no município é das 8h às 15h. Não é necessário 

agendar. 

Terceira dose. 



 

 
 

Também chamada de dose adicional ou dose de reforço, a 3ª dose da vacina contra o novo 

coronavírus está sendo aplicada em idosos com mais de 60 anos, profissionais e 

trabalhadores da Saúde e imunossuprimidos a partir dos 18 anos. 
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Caraguatatuba detecta oito casos de sífilis 

 

No mês de outubro, Caraguatatuba registrou oito casos de sífilis, sendo um deles em 

gestante e outro em uma criança. Os outros foram confirmados em seis adultos com 

idades entre 24 e 61 anos. Esses casos foram diagnosticados por meio de exames 

laboratoriais, teste rápido ou VDRL. Os dados são da Vigilância Epidemiológica. 

Os casos foram detectados pela Secretaria de Saúde durante ações realizadas no mês de 

outubro para enfatizar o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Essas 

ações incluíram capacitações com profissionais de saúde, palestras e movimentos. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Unidade de Atendimento a moléstias 

Infectocontagiosas (UAMI) chamaram a atenção da população para a importância da 

realização de testes e exames que identificassem a sífilis, que é considerada como uma 

Infecção Sexualmente Transmissível (ISTs). 

Helienne Santos, enfermeira e coordenadora da Vigilância, explicou que a preocupação é 

maior com o caso de sífilis congênita porque, embora o número seja relativamente baixo, 

ela é uma infecção que pode deixar sequelas no recém-nascido. 

“Por isso é muito importante que, ao descobrir a gravidez, a mulher faça o teste rápido 

para identificar a sífilis”, contou. 

Quanto o número de sífilis adquirida, Helienne disse que “pode ser muito maior, já que 

muitas pessoas não procuram as unidades, mesmo apresentando os sintomas da 

infecção”. 

Entre os sintomas mais comuns da IST estão: feridas nos genitais e lesões na pele, 

podendo evoluir até para alterações neurológicas. 

A sífilis é uma IST silenciosa e perigosa que possui cura. Seu tratamento é rápido, eficaz, 

gratuito e está disponível em toda unidades de saúde. 

O teste é ofertado, gratuitamente, e realizado de forma sigilosa. Ele está disponível nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a quinta-feira. Na UAMI, o teste é de livre 

demanda (porta aberta) e pode ser realizado nos mesmo dias, das 9h às 15h. 

Qualquer pessoa, a partir dos 12 anos, que possua uma vida sexual ativa ou que tenha 

sido exposta a alguma situação de risco pode fazer o teste. Helienne ainda reforça que 



 

 
 

“todos deveriam fazer ao menos um teste de sífilis durante a vida”. “É única maneira de 

diagnosticar e tratar essa infecção”. 
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Homem é covardemente assassinado enquanto dormia em 

Caraguatatuba 

Irmão da vítima ainda tentou deter um dos atiradores dando uma paulada em um deles 

 

Um homem de 24 anos foi assassinado enquanto dormia, na manhã de segunda-feira (1º), 

no bairro Arua, em Caraguatatuba. Três homens invadiram a residência atirando contra a 

vítima, que foi socorrida por familiares, mas não resistiu. 

A denúncia do crime foi feita pelo Hospital Stella Maris, quando o homem deu entrada na 

unidade. Aos policiais uma testemunha contou que viu o momento em que os três homens 

armados e encapuzados invadiram o imóvel à procura da vítima, que ainda tentou fugir dos 

disparos, mas não conseguiu. 

O irmão da vítima ouviu gritos vindos da casa da vítima, ao entrar na casa encontrou o 

irmão ferido, e ainda tentou deter um dos atiradores dando uma paulada em um deles, 

mas ainda assim o indivíduo conseguiu fugir do local. 

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Caraguatatuba, e até o momento 

ninguém foi preso. 
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Nadadora de Caraguatatuba é convocada para seleção Brasileira e 

viaja ao Peru para competição 

 

A nadadora da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Caraguatatuba, Isabela 

Perroni, viajou nesta semana para a cidade de Lima, no Peru, para representar a seleção 

brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos 2021. 

A atleta de Caraguatatuba foi convocada após se classificar em primeiro lugar em uma 

seletiva realizada na cidade de Palmas (TO). A competição no Peru vai até o dia 14 de 

novembro. 

Isabela Perroni participará de diversas provas representando o Brasil, entre elas, o 

revezamento 1,200×4 e 7,5 km livres. 

A nadadora é destaque nacional na modalidade e, recentemente, o Prefeito de 

Caraguatatuba, Aguilar Junior, entregou uma homenagem para Isabela Perroni, 

congratulando a atleta pelos grandes resultados conquistados. 

“É gratificante acompanhar e ver que os nossos projetos estão cada vez mais dando certo 

e trazendo frutos para a cidade de Caraguatatuba”, disse Aguilar Junior. 

“A equipe de natação é orgulho para a cidade e nada mais justo que receba o devido 

mérito e parabenizações”, complementa. 
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Arena Freestyle Show esquenta Caraguatatuba neste final de semana 

 

Está chegando o dia! A Praça de Eventos do Porto Novo recebe, a partir das 19h de sábado 

(6), o Arena Freestyle Show. O evento promete entregar grandes emoções e adrenalina 

para os espectadores. Os ingressos podem ser adquiridos pela troca de 2kg de arroz ou 

feijão em três pontos espalhados pela cidade. 

As emoções seguem ainda no dia 7 de novembro com a equipe do Força e Ação – 

Manobras Radicais. A entrada é franca e o evento está marcado para começar às 10h, 

também na Praça de Eventos do Porto Novo. 

“Caraguatatuba é um exemplo da retomada e não queremos parar. Ainda vamos anunciar 

grandes eventos que vão fomentar e esquentar a economia da nossa cidade. Fomos 

exemplos na pandemia e agora seremos modelo de retomada”, disse Aguilar Junior, 

prefeito de Caraguatatuba. 

Assim como no Arena Cross e MMA Brazil Tour Internacional, o Arena Freestyle Show 

contará com rígidos protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, 

obrigatoriamente, utilizar máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento 

terá controladores de acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. 

O evento promete manobras arriscadas que levam piloto e moto ao limite. O torcedor 

presente pode se preparar para conferir manobras cinematográficas com diversas 

combinações como: Superman, Rock Solid, Tsunami, entre outras manobras famosas. 

Além dessas, o arriscado Backflip, que é o famoso salto mortal para trás, um dos 

movimentos mais difíceis do mundo, também deverá ser executado pelos pilotos. 

Campeonato Brasileiro 

Com enormes rampas, o público vai poder conferir de perto um show de luzes, som e 

efeitos especiais. A cereja do bolo desta edição está no fato de que ela será válida pelo 

Campeonato Brasileiro de Freestyle, mais uma garantia de que os principais nomes do País 

estarão presentes na disputa. 

Ingressos 

O Arena Freestyle Show fará parte de uma grande ação social desenvolvida em parceria 

com o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e, para isso, os ingressos para as 

arquibancadas não serão vendidos, mas sim trocados por dois quilos de arroz ou de feijão. 



 

 
 

Para facilitar a vida de quem quer prestigiar o evento e acompanhar de perto todo esse 

espetáculo, foram disponibilizados três pontos de troca para os ingressos. 

Confira os locais: 

– Universo Honda Caraguá – Rua Major Aires, 379 – Centro –  Contato: (12) 3886-9999 

– Sthill Serramar Shopping – Avenida. José Herculano, 1086 – Pontal Santamarina – 

Contato: (12) 3885-9696 

– Boa Forma Nutrição Esportiva – Rua Altino Arantes, 473 – Centro – Contato: (12) 99775-

0627 

Serviço: 

– Arena Freestyle Show 

– Data: 6 de novembro de 2021 (sábado) 

– Cidade: Caraguatatuba 

– Abertura dos Portões: 19h 

– Sessão de Autógrafos: 19h30 

– Início da Apresentação: 20h 

– Encerramento do Evento: 22h30 

– Local: Praça de Eventos Porto Novo – Alameda José Francesconi, 1.690 

Arena Freestyle Show: 

Realização: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 

Patrocínio: Monster Energy e Ipiranga Lubrificantes. 

Apoio: M.C.B. – Moto Channel Brazil, PRO Moto e Dirt 

Supervisão: Liga Nacional de Esportes a Motor. 
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3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência é 

neste sábado (6) 

 

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comdefi) e a Secretaria da Pessoa com 

Deficiência (Sepedi) e do Idoso convidam a população de Caraguatatuba a participar da 3ª 

Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, no sábado (6), das 9h às 

17h, na sede da Sepedi, no bairro Jardim Jaqueira. 

A 3ª Conferência terá como tema “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência”, que será discutido em cinco eixos: Eixo 1 – Estratégias para 

manter e aprimorar o controle social assegurada à participação das Pessoas com 

Deficiência; Eixo 2 – Garantia do acesso das Pessoas com Deficiência às Políticas Públicas; 

Eixo 3 – Financiamento das Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência; Eixo 4 – Direito e 

Acessibilidade; Eixo 5 – Desafios para a Comunicação Universal. 

O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comdefi), José Giovani da 

Silva, disse que o evento é importante para levantar junto à comunidade as necessidades 

e demandas das pessoas com deficiência para que o Comdefi possa estabelecer quais 

políticas públicas devam ser estabelecidas para atendê-las. 

Programação 

8h30 às 9h – Credenciamento 

9h às 9h30 – Abertura oficial da 3ª Conferência Municipal 

9h30 as 9h45 – Apresentação cultural 

9h45 às 10h – Apresentação do Secretário Sepedi 

10h às 10h15 – Leitura do Regimento Interno 

10h15 às 10h30 Palestra Magna – Mara Gabrilli, deputada federal 

10h30 às 10h45 – Palestra com Paulo Ferronato – Presidente do Comdefi de Chapecó 

10h50 às 12h – Divisão dos Grupos para debate dos Eixos e apreciação das propostas 

12h às 12h45 – Intervalo 

12h45 às 14h45 – Retorno a Plenária para processo de votação das proposições 



 

 
 

14h45 às 15h10 – Realização de processo de votação para a escolha dos delegados que 

representarão o município na 3ª Conferência Estadual 

15h10 às 17h – Encerramento, leitura das moções e homologação dos delegados que 

representarão o município na Conferência Estadual. 
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Humorista Matheus Ceará se apresenta no Teatro Mario Covas nesta 

quinta-feira (4) 

 

O humorista, ator e redator Matheus Ceará se apresenta em Caraguatatuba, no Teatro 

Mario Covas, nesta quinta-feira (4), às 21h. 

No espetáculo,“Vocês Pedem e Eu Conto”, o artista volta às suas origens e traz de volta 

aos palcos o personagem Matheus Ceará com a vestimenta. 

O show aborda temas comuns à comédia e traz o público para dentro do show, onde o 

humorista abre para a plateia a possibilidade de pedir temas de suas piadas preferidas, 

criando uma grande interação com a plateia, que está se tornando uma marca registrada 

do artista. 

Serviço 

Vocês Pedem, Eu Conto – Matheus Ceará 

Dia: 4/11, quinta-feira 

Hora: 21h 

Duração: 60 min 

Classificação: 16 anos 

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia) | 

Pontos de venda: Bilheteria Express (internet) 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Ingresso antecipado pelo link: 

https://www.bilheteriaexpress.com.br/tcds/caraguatatuba-teatro/teatro-mario-covas.html 
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3º Educatech registra mais de 1.400 participações on-line 

 

O 3º Educatech foi realizado este ano de forma on-line com palestrantes que abordaram 

temas atuais que as escolas vem enfrentando nesse contexto de retomada das aulas 

presenciais. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, abriu o evento, enaltecendo o trabalho dos 

docentes durante o período de suspensão das aulas presenciais, em decorrência da 

pandemia da Covid-19, e ressaltou o compromisso na retomada das atividades nas 

unidades escolares na continuação das boas práticas em sala de aula.  

A coordenadora do setor de Informática Educativa, Rúbia Costa disse que a intenção do 

congresso foi o de conversar sobre tecnologias em sala de aula e a prática dos professores 

para buscar a felicidade no ambiente de aprendizado. 

O evento foi realizado pela equipe do Setor de Informática Educativa com a colaboração 

dos Departamentos de Projetos e Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de 

Educação, foi transmitido pelo canal do Youtube (Informática Educativa), nos dias 26 e 

27/10, e contou com participação de mais de 1.400 pessoas nos dois dias. 

No dia 26, as palestras foram ‘Felicidade e os desafios da Educação nos pós-pandemia’, 

com o professor doutor Wander Pereira da Silva, e ‘Tecnologia e Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica’, com o mestre Vitor Gama. 

No dia 27, as palestras foram com os professores Ana Lúcia Crescêncio dos Santos, Bruna 

Leme e Wilton dos Santos Vieira, que compartilharam seus conhecimentos sobre o tema 

“Tecnologia em sala de aula”. Logo depois houve o encerramento com o cientista social, 

Lutgardes Costa Freire, filho do Patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire, que abordou 

o tema “Paulo Freire e as inovações na Educação Brasileira”. 

Felicidade & Educação 

Na abordagem sobre o tema “Felicidade”, o professor doutor Wander Pereira da Silva 

explicou que essa disciplina foi criada em 2018 a partir de reuniões do Comitê de Saúde 

Mental que constatou um ambiente educacional empobrecido e adoecido e com um 

aumento de Burnout e suicídio nos ambientes escolares. 

De acordo com o educador é preciso investir na melhoria do trabalho, no aperfeiçoamento 

do professor e na saúde mental de docentes e alunos. 



 

 
 

“Nesse sentido, é necessário criar ambientes solícitos, de confiança para que o 

conhecimento seja partilhado. Conhecimento não se transfere, se partilha. Se o professor é 

o responsável por partilhar em sala de aula, em produzir experiências, ele requer um 

ambiente solícito para isso, principalmente no contexto da pós-pandemia”, ressalta Silva. 

Na opinião do professsor doutor, a grande questão agora é como pensar o futuro? Como 

avançar no pós- pandemia? 

“Temos que encontrar a adequação da tecnologia à idade dos alunos; o tempo de 

exposição ao ensino on-line; tipo de conteúdo; motivação; pedagogia e a melhor plataforma 

tecnológica para isso”, destaca. 

Para o especialista, não há espaço para profissionais com resistência à tecnologia. “Cada 

um tem que buscar que tipo de tecnologia tem que aprender para trazer o aluno para a 

sala de aula. Professores tendem a ter um gap (lacuna) no domínio de novas tecnologias 

em relação aos alunos. Para acompanhar a evolução das novas tecnologias, 
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Caraguatatuba se destaca e termina Campeonato Brasileiro de Bocha 

Paralímpica na 5ª colocação 

 

Participando pela 1ª vez no Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, Caraguatatuba 

terminou a competição na 5ª colocação com o competidor Edriano Lucas da Silva. 

Além da excelente colocação, Edriano foi o atleta do Estado de São Paulo melhor colocado 

em todo o campeonato, sendo eliminado apenas por Eliseu dos Santos, que representou o 

Brasil nos Jogos Paralímpicos – Tóquio 2020. 

“Agradeço todo o apoio e torcida da Secretaria de Esportes e do Prefeito Aguilar Junior. O 

resultado me encheu de motivação e de alegria, e agora quero me dedicar ainda mais para 

conseguir melhores classificações”, avalia Edriano. 

“Temos que destacar o excelente trabalho das equipes do departamento de esportes 

Adaptados da Secretaria de Esportes, a dedicação e salientar o carinho que essa equipe 

desenvolve o  projeto. Parabenizar, ainda, o nosso atleta Edriano Lucas da Silva pelo 

empenho e dedicação e ao  prefeito Aguilar Junior por ter esse olhar diferenciado, criando 

o Departamento de Esportes Adaptado, da secretaria”, destaca Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes e Recreação. 
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Caraguatatuba recebe confrontos do Campeonato Estadual de Futsal 

 

Caraguatatuba recebe nesta quarta-feira (3), às 20h, os confrontos do Campeonato 

Estadual de Futsal, no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG). A competição estava 

paralisada devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

O município de Caraguatatuba, representado pela equipe Tuka Bike, enfrenta a equipe de 

São José dos Campos na categoria masculina e feminina, com uma partida seguida da 

outras. Não será permitida a entrada de espectadores e o Governo do Estado de São Paulo 

está enviando testes rápidos para os jogadores e jogadoras antes do início da partida 

O time de Caraguatatuba está na chave da competição com a equipe da cidade de São 

José dos Campos e Santa Isabel. 
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3º Etapa do Campeonato Paulista de BMX tem Caraguá como 

destaque com 11 pódios 

 

A equipe da Associação de BMX de Caraguatatuba, com apoio da Prefeitura 

Municipal, esteve na cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo, competindo na 3ª 

Etapa do Campeonato Paulista de BMX. 

Mais uma vez, a equipe de Caraguatatuba foi destaque da competição, subindo ao pódio 

em 11 ocasiões. 

“Finalizamos a 3ª etapa com 11 pilotos no pódio. Tudo isso é fruto do excelente trabalho 

da escolinha de bicicross. Nossa equipe é nova e está no primeiro ano de competições, 

mas já estamos colhendo os frutos”, disse Jefferson Rodrigues, treinador da equipe. 

“Quero deixar meu agradecimento a todos da Secretaria de Esportes e ao prefeito Aguilar 

Junior, que ama e apoia o esporte”, complementa. 

Confira a classificação dos pilotos de Caraguatatuba: 

– João Messias: Novatos até 6 anos –   6° colocado; 

– Matheus Cardoso: Novatos de 7 e 8 anos – 4° colocado (2º lugar no ranking geral das 

etapas); 

– Gabriel Fernande: Novatos de 7 e 8 anos – 5º colocado; 

– Murilo Zamarco: Novatos de 7 e 8 anos – 6º colocado; 

– Andre Cardoso: Novatos 9 e 10 anos – 5ª colocado; 

– Leon Landgraf: Novatos 9 e 10 anos  – 6º colocado; 

– Pedro Henrique: Masculino até 16 anos – 7º colocado; 

– Alessandro Fernandes: Cruise – 30 até 34 anos – 5º colocado; 

– Samantha Landgraf: Feminino de 11 até 12 anos – 5ª colocada; 

– Nayla Rodrigues: Feminino de 11 até 12 anos – 6ª colocada; 

– Thiago Tessari: Masculino de 40 até 44 anos – Vice-campeão. 
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37ª Festa de Iemanjá de Caraguatatuba recebe mais de 40 casas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, vai receber 43 casas na 

37ª Festa de Iemanjá que acontece no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça 

Tom Ferreira, na Praia do Centro. 

Para evitar aglomeração, a Prefeitura vai disponibilizar espaços para que os integrantes 

das casas religiosas façam suas homenagens. A disposição de cada tenda se dará 

conforme a ordem de inscrição, sendo os números pares do lado esquerdo e os ímpares do 

lado direito da imagem. 

As casas inscritas são de cidades como São José dos Campos, Mogi das Cruzes, São Paulo, 

Campinas, Caçapava, Itatiba, Serra Negra, Ubatuba, Jacareí e seis casas de 

Caraguatatuba. 

Nesta edição haverá maior espaçamento entre as tendas, todos precisam estar de 

máscaras e é de responsabilidade de cada casa ter álcool em gel disponível para os 

visitantes. 

Reforçando que as entidades que vierem de ônibus devem acessar o canal 156 

(caraguatatuba.156.com.br), para solicitar a autorização de entrada de ônibus e vans no 

município, com antecedência de 10 dias úteis e não há custo para essa autorização. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, ressalta que a preocupação do 

prefeito Aguilar Junior é atender a comunidade religiosa, numa retomada segura e 

importante para o turismo e o comércio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://caraguatatuba.156.com.br/
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Secretaria de Habitação explica diferença entre títulos de 

Regularização Fundiária de Interesse Específicos e Sociais 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, se tornou referência 

na Regularização Fundiária, desde o ano de 2017, com a entrega de mais de 2.260 lotes 

regularizados. 

Em Caraguatatuba existem dois tipos de títulos de regularização, sendo eles, o de 

interesse especifico e o de interesse social. 

No caso da Regularização de Interesse Social, os interessados devem possuir renda de até 

cinco salários mínimos (equivalente a R$ 5,5 mil) ou a renda per capita de até meio salário 

mínimo (R$ 550), além de não ser proprietário ou possuidor de outro imóvel urbano ou 

rural no território nacional. Os classificados como regularização de interesse social serão 

isentos de custas e emolumentos (tributos). 

Já a Regularização de Interesse Específico são para aqueles cuja renda ultrapasse os cinco 

salários mínimos ou proprietários ou possuidores de outro imóvel urbano ou rural no 

território nacional e as taxas e emolumentos correrão por conta do proprietário. 

Os interessados devem entrar no endereço eletrônico 

página https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-habitacao/ e verificar a 

lista de documentos a serem apresentados, além do preenchimento de formulário 

específicos. 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial na Secretaria 

de Habitação, no Indaiá, e os protocolos de novos requerimentos estão restritos ao horário 

das 9h às 14h, ou via e-mail habitacao@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo telefone (12) 

3885-1600. 

Regularização Fundiária 

Ao todo, foram 42 títulos entregues aos moradores do núcleo Belmiro Cabral (Morro do 

Algodão); 122 no Núcleo Habitar Brasil (Pegorelli); 92 no Habitar Brasil (Jardim Casa 

Branca); 213 no bairro Ponte Seca; 32 no bairro Sertão dos Tourinhos; 123 no Loteamento 

Coopervap (Jardim Casa Branca); 63 no Loteamento Coopervap II; 365 no Loteamento 

Jorgin Mar (Perequê-Mirim); 549 no Balneário Maria Helena I (Perequê-Mirim); 55 no 

Balneário Maria Helena II (Perequê-Mirim); dois no Vila Indaia – Quadra 75; 28 no Núcleo 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-habitacao/
mailto:habitacao@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Jardim da Serra (Rio do Ouro); 22 no Núcleo Pedro Nolasco (Rio do Ouro); 515 no Núcleo 

Recanto Vanja (Jardim Gaivotas); e 24 títulos no Núcleo Pantanal (Indaiá). 

A Prefeitura de Caraguatatuba aguarda a tramitação no cartório de mais 365 títulos, sendo 

eles, 105 no Núcleo Vila São Lourenço – Fase I (Rio do Ouro); 104 no Núcleo Dona Jô 

(Praia das Palmeiras), 125 títulos no Núcleo José Poloni (Rio do Ouro); sete na Quadra 

2121 (Pontal Santamarina); 12 no Núcleo Sítio Severino I (Porto Novo); e 13 no 

Núcleo Sítio Severino (Porto Novo). 
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Prefeitura de Caraguatatuba expande pesquisa de demanda do perfil 

do turista para QR Code 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, realiza uma pesquisa de 

demanda para traçar o perfil do turismo na cidade. A novidade agora é que este 

questionário também está disponível por QR Code. 

O questionário pode ser acessado por meio de um display contendo QR Code que leva as 

pessoas diretamente à página com a pesquisa. Pra isso, os displays foram distribuídos em 

quiosques, hotéis e restaurantes da cidade. 

O questionário também pode ser acessado por meio do link: https://tinyurl.com/b4raywv7, 

ou pelo site da Prefeitura https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. O resultado fará 

parte da revisão do Planto Diretor de Turismo (PDTur). 

São 18 peguntas que visam saber, entre outras, a origem do visitante, tempo de 

permanência, idade, como descobriu Caraguatatuba, motivo da viagem, que meios de 

transporte usou para chegar na cidade, se veio sozinho ou acompanhado, quanto gastou 

ou pretende gastar, que tipo de atividades realizou e qual a avaliuação que faz da cidade. 

De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a pesquisa é 

importante porque estes dados serão usados para estudos e investimentos específicos. 

“Turismo é economia e toda economia precisa de números. Levantamentos e avaliações 

serão uma ação contínua nesta gestão”, reforça. 

Ela informa ainda que por enquanto essas ações serão de forma online, “mas na volta dos 

eventos vamos colocar colaboradores para fazer pesquisas em todos nossos eventos para 

termos um mapeamento e fornecer dados para o nosso observatório do turismo”, explica a 

secretária. 

Os dados também farão parte do PDTur, que neste momento passa por revisão. A cada 

dois anos deve ser refeito o Plano de Ação e a cada três anos acontece a revisão do PDTur, 

instituído em 22 de março de 2018. 

Em uma ação anterior, foi feito o questionário com a participação popular falando sobre o 

que considera importante para o setor turístico. Agora, esse material é analisado pela 

equipe de revisão e pode ser colocado no plano para a aplicação. 

https://tinyurl.com/b4raywv7
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/


 

 
 

A Secretaria de Turismo também faz o inventário turístico e a propositura de um atrativo 

exclusivo de interesse turístico. 

A comissão de revisão do PDTur é composta por integrantes do poder público – Secretarias 

de Turismo, Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além 

da Fundação Educacional de Cultura de Caraguatatuba (Fundacc). 

Pela iniciativa privada há representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis e 

Pousadas (AHPC) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba. 
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Banco de Leite de Caraguatatuba recebe visita de mamães doadoras 

 

O Banco de Leite Humano (BLH) de Caraguatatuba recebeu seis mamães, doadoras ativas, 

para uma visita técnica na última quinta-feira (28/10). Além de conhecer a unidade, elas 

participaram de uma atualização das orientações de como coletar, armazenar e 

transportar o leite, caso seja necessário. 

As mamães também foram orientadas quanto aos cuidados durante a coleta e o ciclo do 

controle de qualidade do leite humano pasteurizado. 

A enfermeira e coordenadora do BLH, Ana Cláudia Tripac, explica que a visita é essencial 

para que elas entendam a importância da dedicação e doação. “Assim, elas passam a se 

sentir integrantes da unidade, mesmo quando não possam mais doar devido à diminuição 

da produção de leite”. 

Segundo Ana, o objetivo desse tipo de encontro é agradecer o trabalho desempenhado 

pelas doadoras, multiplicar o apoio para captar novas doadoras, a partir da divulgação do 

serviço, e diminuir risco de contaminação do leite. 

“A gente percebe que quando a paciente conhece o serviço, ela se torna um grande apoio 

porque acaba divulgando a doação de leite”. Ela garante que com essa proximidade, “a 

mamãe entende quais são as exigências para doação e o fluxo de trabalho”. 

O ideal é que essas mulheres façam uma visita técnica e participem dos encontros para 

diminuir os riscos de contaminação do leite e mostrar o quanto elas são importantes para 

o serviço. 

“Quando elas deixam de fazer a doação, por algum motivo ou outro, ainda assim se 

sentem comprometidas com a unidade e acabam sendo exemplo e auxiliam na captação 

de novas doadoras”. 

Você pode ajudar a salvar vidas. Seja uma doadora de leite materno. 

Quem pode doar? – Todas as mamães que estejam amamentando são potenciais 

doadoras. 

Como doar? – As interessadas podem procurar a unidade do BLH, localizada dentro do 

prédio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no Sumaré. O horário de 

funcionamento da unidade é das 7h30 às 16h30. O telefone para dúvidas é o (12) 3897-

3510. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Caraguatatuba registra oito casos de sífilis, em outubro; dado reforça 

importância de testes e exames 

 

A Secretaria de Saúde promoveu diversas ações durante o mês de outubro para enfatizar o 

Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Essas ações incluem capacitações 

com profissionais de saúde, palestras e movimentos. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Unidade de Atendimento a moléstias 

Infectocontagiosas (UAMI) chamaram a atenção da população para a importância da 

realização de testes e exames que identificassem a sífilis, que é considerada como uma 

Infecção Sexualmente Transmissível (ISTs). 

No mês de outubro, Caraguatatuba registrou oito casos de sífilis, sendo um deles em 

gestante e outro em uma criança. Os outros foram confirmados em seis adultos com 

idades entre 24 e 61 anos. Esses casos foram diagnosticados por meio de exames 

laboratoriais, teste rápido ou VDRL. Os dados são da Vigilância Epidemiológica. 

Helienne Santos, enfermeira e coordenadora da Vigilância, explicou que a preocupação é 

maior com o caso de sífilis congênita porque, embora o número seja relativamente baixo, 

ela é uma infecção que pode deixar sequelas no recém-nascido. 

“Por isso é muito importante que, ao descobrir a gravidez, a mulher faça o teste rápido 

para identificar a sífilis”, contou. 

Quanto o número de sífilis adquirida, Helienne disse que “pode ser muito maior, já que 

muitas pessoas não procuram as unidades, mesmo apresentando os sintomas da 

infecção”. 

Entre os sintomas mais comuns da IST estão: feridas nos genitais e lesões na pele, 

podendo evoluir até para alterações neurológicas. 

A sífilis é uma IST silenciosa e perigosa que possui cura. Seu tratamento é rápido, eficaz, 

gratuito e está disponível em toda unidades de saúde. 

O teste é ofertado, gratuitamente, e realizado de forma sigilosa. Ele está disponível nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a quinta-feira. Na UAMI, o teste é de livre 

demanda (porta aberta) e pode ser realizado nos mesmo dias, das 9h às 15h. 

Qualquer pessoa, a partir dos 12 anos, que possua uma vida sexual ativa ou que tenha 

sido exposta a alguma situação de risco pode fazer o teste. Helienne ainda reforça que 



 

 
 

“todos deveriam fazer ao menos um teste de sífilis durante a vida”. “É única maneira de 

diagnosticar e tratar essa infecção”. 
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Autuações por desmatamentos lideram ações da Atividade Delegada 

Ambiental no mês de outubro 

 

Balanço divulgado nesta quarta-feira (3), referente às ações da Atividade Delegada 

Ambiental no primeiro mês de convênio, mostra que foram realizadas 86 fiscalizações em 

conjunto com os fiscais da Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Militar Ambiental, sendo 

226 pessoas abordadas e 26 veículos vistoriados. 

Também foram feitas 16 vistorias ambientais, registrados seis boletins de ocorrência 

ambiental, executadas duas apreensões ambientais e lavrados cinco autos de infração 

ambiental estadual, resultando em R$ 2.052,20 de multa estadual referente à degradação 

ambiental (desmatamento). 

O convênio da Prefeitura de Caraguatatuba com a Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental foi implantado no mês de outubro e disponibiliza oito policiais ambientais por 

dia em ações conjuntas com as secretarias municipais. 

As principais ações são referentes às áreas de degradações ambientais, de invasão e de 

parcelamento irregular de solo. A Prefeitura conta com apoio da população para denunciar 

atividades ilegais, através da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental, no telefone 

3886-2200. 
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Caraguatatuba continua com aplicação das três doses contra Covid-19 

 

Os postos de vacinação de Caraguatatuba continuam aplicando a vacina contra Covid-19 

(primeira, segunda ou terceira doses). Hoje, o município tem 81% da população geral 

estimada com a primeira dose e 70% com a segunda. 

A Secretaria de Saúde reforça que o percentual de vacinados com a segunda dose precisa 

aumentar. Por isso, todas as pessoas que já estão aptas a completarem seu esquema 

vacinal com a segunda dose devem comparecer ao posto de vacinação mais próximo de 

sua residência, das 8h às 15h. 

É importante se atentar ao intervalo da segunda dose. O intervalo da Pfizer para pessoas 

com 18 anos ou mais continua sendo de 21 dias. Menores de 18 anos devem aguardar 

pelo menos 12 semanas (84 dias). O da CoronaVac é de 21 a 28 dias, e da AstraZeneca 

oito semanas (56 dias). 

A dose adicional, ou a chamada terceira dose, está sendo aplicada em idosos com mais de 

60 anos, profissionais e trabalhadores da Saúde, além dos imunossuprimidos com mais de 

18 anos. 

O intervalo para idosos, profissionais e trabalhadores da Saúde é de seis meses. Já o dos 

imunossuprimidos é de 28 dias. 

Caraguatatuba continua aplicando a primeira dose para qualquer pessoa com mais de 12 

anos. Nesse caso, a vacinação é realizada por meio de agendamento. Ela deve ser 

solicitada no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Por isso, é muito importante estar atento às 

notificações e ao e-mail cadastrado para que não perca a data, o horário e o local. 

De acordo com o último balanço da Vigilância Epidemiológica, o município tem 100.422 

pessoas com mais de 12 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e outras 

87.264 com a segunda dose ou dose única. 

Ainda segundo a Vigilância, 6.436 pessoas foram vacinadas com a dose de reforço. No 

geral, 194.122 doses foram aplicadas contra a Covid-19. 
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Campanha de Multivacinação é prorrogada até dia 30 de novembro, 

em Caraguatatuba 

 

A Campanha de Multivacinação, em Caraguatatuba, foi prorrogada. Crianças e 

adolescentes menores de 15 anos têm até o dia 30 de novembro para atualizarem a 

carteirinha de vacinação. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Caraguatatuba é a cidade do Litoral Norte 

que mais vacinou crianças e adolescentes durante a campanha. 

Até a última quinta-feira (28/10), 1.446 crianças e adolescentes receberam pelo menos 

um dos mais de 20 imunizantes que fazem parte do Programa Nacional de Imunização 

(PNI). Desses, 554 são menores de um ano, 399 são crianças de um a quatro anos e 493 

têm idades entre cinco e 14 anos. 

Pais e responsáveis podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a 

sexta-feira, para que seus filhos sejam vacinados. O horário da Campanha de 

Multivacinação é das 7h às 16h. É importante ressaltar que por conta dos feriados e 

pontos facultativos o horário pode ser alterado. Consulte. 

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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Fundo Social inicia curso de Técnicas para Confecção de Pães e 

Salgados Fitness 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou mais um curso de qualificação profissional na 

área de alimentos, Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness. O treinamento 

será desenvolvido na Unidade Móvel do Senai até sexta-feira (5). 

Durante o curso, os alunos aprendem a produzir receitas de muffin de espinafre, coxinha 

fit, empadinha de aveia fit, pão integral, pão de cenoura, pão de sementes, pão de batata 

doce e esfiha de mandioca. 

As aulas abrangem técnicas de preparo de massas, coberturas e recheios, de acordo com 

as normas técnicas, de segurança, higiene e saúde no trabalho.  

Além da parte prática, também será abordado sobre como iniciar um negócio, produzir 

renda extra e boas práticas dentro da cozinha e no trabalho. 
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Caraguatatuba se destaca na construção civil e aprova mais de 500 

projetos em seis meses 

 

A construção civil em Caraguatatuba é um dos setores que tem se mantido aquecido desde 

o início da pandemia da Covid-19. Prova disso é que de maio a outubro deste ano foram 

aprovados 112.520,05 metros quadrados em construção, um crescimento de 38,8% 

quando comparado ao mesmo período de 2020. 

Em números, o Setor de Análise e Aprovação de Projetos da Secretaria de Urbanismo já 

aprovou 541 projetos nesses seis meses, crescimento de 13% quando analisado com o 

mesmo período do ano passado, onde foram aprovados 481 projetos. 

De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, esses dados referem-se a 

pedidos de novas construções, reformas, ampliações, demolições, alvará de Planta 

Popular, reforma com ampliação e substituição de projeto. “São desde pequenas obras a 

grandes empreendimentos que querem se instalar em Caraguatatuba”. 

Na avaliação de Cardozo, a tendência são esses números aumentaram ainda mais no 

comparativo anual. De janeiro a dezembro de 2020 foram 937 projetos aprovados e nos 

10 meses de 2021 já foram 943 projetos analisados. 

“A agilidade que implantamos no processo de aprovação é um dos motivos para que o 

setor da construção civil esteja sempre em evidência e, dessa forma, acaba sendo um dos 

propulsores da economia local com a geração de emprego e renda”. 
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Autuações por desmatamentos lideram ações da Atividade Delegada 

Ambiental no mês de outubro 

Balanço divulgado nesta quarta-feira (3), referente às ações da Atividade Delegada 

Ambiental no primeiro mês de convênio, mostra que foram realizadas 86 fiscalizações em 

conjunto com os fiscais da Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Militar Ambiental, sendo 

226 pessoas abordadas e 26 veículos vistoriados. 

 

Também foram feitas 16 vistorias ambientais, registrados seis boletins de ocorrência 

ambiental, executadas duas apreensões ambientais e lavrados cinco autos de infração 

ambiental estadual, resultando em R$ 2.052,20 de multa estadual referente à degradação 

ambiental (desmatamento). 

O convênio da Prefeitura de Caraguatatuba com a Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental foi implantado no mês de outubro e disponibiliza oito policiais ambientais por 

dia em ações conjuntas com as secretarias municipais. 

As principais ações são referentes às áreas de degradações ambientais, de invasão e de 

parcelamento irregular de solo. A Prefeitura conta com apoio da população para denunciar 

atividades ilegais, através da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental, no telefone 

3886-2200. 
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Isabela Perroni é convocada para seleção Brasileira 

 

A nadadora da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Caraguatatuba, Isabela 

Perroni, viajou nesta semana para a cidade de Lima, no Peru, para representar a seleção 

brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos 2021. 

A atleta de Caraguatatuba foi convocada após se classificar em primeiro lugar em uma 

seletiva realizada na cidade de Palmas (TO). 

 A competição no Peru vai até o dia 14 de novembro.Isabela Perroni participará de diversas 

provas representando o Brasil, entre elas, o revezamento 1,200×4 e 7,5 km livres. 

A nadadora é destaque nacional na modalidade e, recentemente, o Prefeito de 

Caraguatatuba, Aguilar Junior, entregou uma homenagem para Isabela Perroni, 

congratulando a atleta pelos grandes resultados conquistados. 

“É gratificante acompanhar e ver que os nossos projetos estão cada vez mais dando certo 

e trazendo frutos para a cidade de Caraguatatuba”, disse Aguilar Junior. 

“A equipe de natação é orgulho para a cidade e nada mais justo que receba o devido 

mérito e parabenizações”, complementa. 
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Construção civil aprova mais de 500 projetos em seis meses 

 

A construção civil em Caraguatatuba é um dos setores que tem se mantido aquecido desde 

o início da pandemia da Covid-19. Prova disso é que de maio a outubro deste ano foram 

aprovados 112.520,05 metros quadrados em construção, um crescimento de 38,8% 

quando comparado ao mesmo período de 2020. 

Em números, o Setor de Análise e Aprovação de Projetos da Secretaria de Urbanismo já 

aprovou 541 projetos nesses seis meses, crescimento de 13% quando analisado com o 

mesmo período do ano passado, onde foram aprovados 481 projetos. 

De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, esses dados referem-se a 

pedidos de novas construções, reformas, ampliações, demolições, alvará de Planta 

Popular, reforma com ampliação e substituição de projeto. “São desde pequenas obras a 

grandes empreendimentos que querem se instalar em Caraguatatuba”. 

Na avaliação de Cardozo, a tendência são esses números aumentaram ainda mais no 

comparativo anual. De janeiro a dezembro de 2020 foram 937 projetos aprovados e nos 

10 meses de 2021 já foram 943 projetos analisados. 

“A agilidade que implantamos no processo de aprovação é um dos motivos para que o 

setor da construção civil esteja sempre em evidência e, dessa forma, acaba sendo um dos 

propulsores da economia local com a geração de emprego e renda”. 

O Setor de Análise e Aprovação de Projetos conta com seis técnicos do setor que orientam 

os profissionais para que instruam corretamente os processos, de forma que a aprovação 

possa ocorrer no prazo máximo de cinco dias. 

Muitas vezes eles ligam para o profissional e mandam e-mail explicando o que falta na 

documentação, o que precisa ser alterado e corrigido no processo para que sejam 

enviados todos os documentos corretos, de forma a agilizar a análise. 

A construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 20 empregos diretos e 

indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 pessoas empregadas ou 

beneficiadas. 

Análise Digital de Projetos 

Para dar mais agilidade na liberação dos projetos, a meta da Secretaria de Urbanismo é 



 

 
 

implantar o sistema de aprovação digital que visa acabar com o processo físico, de papel. 

O profissional vai se cadastrar e depois do login completo, poderá enviar toda a 

documentação, sem a necessidade de ir até a prefeitura ou à secretaria para atender o 

comunicado com as exigências técnicas. 

Atualmente, os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e habite-se, 

devem entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal e tirar as dúvidas 

sobre projetos de aprovação e desdobro, pessoalmente, na Secretaria de Urbanismo, na 

Avenida Brasil, 749, Sumaré, das 10h às 14h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Caraguá TV 

 

Caraguatatuba continua com aplicação das três doses contra Covid-19 

 

Os postos de vacinação de Caraguatatuba continuam aplicando a vacina contra Covid-19 

(primeira, segunda ou terceira doses). Hoje, o município tem 81% da população geral 

estimada com a primeira dose e 70% com a segunda. 

A Secretaria de Saúde reforça que o percentual de vacinados com a segunda dose precisa 

aumentar. Por isso, todas as pessoas que já estão aptas a completarem seu esquema 

vacinal com a segunda dose devem comparecer ao posto de vacinação mais próximo de 

sua residência, das 8h às 15h. 

É importante se atentar ao intervalo da segunda dose. O intervalo da Pfizer para pessoas 

com 18 anos ou mais continua sendo de 21 dias. Menores de 18 anos devem aguardar 

pelo menos 12 semanas (84 dias). O da CoronaVac é de 21 a 28 dias, e da AstraZeneca 

oito semanas (56 dias). 

A dose adicional, ou a chamada terceira dose, está sendo aplicada em idosos com mais de 

60 anos, profissionais e trabalhadores da Saúde, além dos imunossuprimidos com mais de 

18 anos. 

O intervalo para idosos, profissionais e trabalhadores da Saúde é de seis meses. Já o dos 

imunossuprimidos é de 28 dias. 

Caraguatatuba continua aplicando a primeira dose para qualquer pessoa com mais de 12 

anos. Nesse caso, a vacinação é realizada por meio de agendamento. Ela deve ser 

solicitada no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Por isso, é muito importante estar atento às 

notificações e ao e-mail cadastrado para que não perca a data, o horário e o local. 

De acordo com o último balanço da Vigilância Epidemiológica, o município tem 100.422 

pessoas com mais de 12 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e outras 

87.264 com a segunda dose ou dose única. 

Ainda segundo a Vigilância, 6.436 pessoas foram vacinadas com a dose de reforço. No 

geral, 194.122 doses foram aplicadas contra a Covid-19. 
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Homem é morto a tiros em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba tem segundo homicídio em menos de 24 horas. Os crimes aconteceram no 

domingo (31/10) e nesta segunda-feira (01/11). 

No crime mais recente, um homem, de 24 anos, foi baleado em casa, na rua Caçandoca. O 

irmão dele contou que ouviu gritos vindos do interior da residência e a chegar no local viu 

dois homens fugindo. Ao entrar na casa, viu o irmão ferido por disparos de arma de fogo. 

O homem foi encaminhado para a Santa Casa Stella Maris e não resistiu aos ferimentos. O 

caso foi registrado como homicídio qualificado. 

Ninguém foi preso. 

Crime do domingo 

No domingo, um criminoso roubou uma farmácia na costa sul da cidade e entrou em 

confronto com policiais. Na ocasião, ele foi para cima dos PMs com uma faca. Os policiais 

para se protegerem atiraram e o homem não resistiu aos ferimentos. 

Criminalidade 

Como Caraguatatuba tem segundo homicídio em menos de 24 horas, o números de mortes 

violentas na cidade chega a 23. Em setembro, de acordo com dados da SSP (Secretaria de 

Segurança Pública), a cidade não registrou assassinatos pela primeira vez desde maio de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssp.sp.gov.br/
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Caraguatatuba prorroga Campanha de Multivacinação até 30 de 

novembro 

 
A Campanha de Multivacinação, em Caraguatatuba, foi prorrogada. Crianças e 

adolescentes menores de 15 anos têm até o dia 30 de novembro para atualizarem a 

carteirinha de vacinação. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Caraguatatuba é a cidade do Litoral Norte 

que mais vacinou crianças e adolescentes durante a campanha. 

Até o dia 28 de outubro, 1.446 crianças e adolescentes receberam pelo menos um dos 

mais de 20 imunizantes que fazem parte do Programa Nacional de Imunização (PNI). 

Desses, 554 são menores de um ano, 399 são crianças de um a quatro anos e 493 têm 

idades entre cinco e 14 anos. 

Pais e responsáveis podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a 

sexta-feira, para que seus filhos sejam vacinados. O horário da Campanha de 

Multivacinação é das 7h às 16h. É importante ressaltar que por conta dos feriados e 

pontos facultativos o horário pode ser alterado. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra a Covid-19 não interfere na 

aplicação das vacinas disponíveis na Campanha de Multivacinação. 
Whatsapp  Share Tweet Email Print 
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Caraguá abre 4º Mutirão do Emprego com mais de 4 mil inscrições 

 

Caraguatatuba abrirá o 4º Mutirão do Emprego com 4.763 inscrições. O mutirão que 

acontece nesta quinta (4) e sexta-feira (5) oferece 750 vagas de emprego das 31 

empresas participantes do evento. O evento será realizado na Praça da Cultura, no Centro, 

das 9h às 15h. 

A equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está desde o dia 1º de novembro 

ligando para os inscritos para agendar a entrevista no Mutirão. 

Durante o evento, o PAT (posto de Atendimento ao Trabalhador) fará atendimento para 

receber currículos sem necessidade de inscrição para as seguintes vagas: Acabador de 

Mármores e Granitos, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Governança, Analista de Trade 

Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, 

Chapeiro de Lanchonete, Consultor de Vendas, Cozinheira, Educador Social, Empregada 

Doméstica, Encanador, Fiscal de Piso, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de 

Lanchonete, Instrutor de Autoescola, Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de 

Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, 

Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista Entregador 

de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de Construção (Caminhão 

Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de Concreto, Pintor de 

Automóveis, Preparador de Veículos, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, 

Representante Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de 

Construção. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Expande Pesquisa De Demanda Do Perfil 

Do Turista Para QR Code 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, realiza uma pesquisa de 

demanda para traçar o perfil do turismo na cidade. A novidade agora é que este 

questionário também está disponível por QR Code. 

O questionário pode ser acessado por meio de um display contendo QR Code que leva as 

pessoas diretamente à página com a pesquisa. Para isso, os displays serão distribuídos em 

quiosques, hotéis e restaurantes da cidade. 

O questionário também pode ser acessado por meio do link: https://tinyurl.com/b4raywv7, 

ou pelo site da Prefeitura https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. O resultado fará 

parte da revisão do Planto Diretor de Turismo (PDTur). 

São 18 peguntas que visam saber, entre outras, a origem do visitante, tempo de 

permanência, idade, como descobriu Caraguatatuba, motivo da viagem, que meios de 

transporte usou para chegar na cidade, se veio sozinho ou acompanhado, quanto gastou 

ou pretende gastar, que tipo de atividades realizou e qual a avaliuação que faz da cidade. 

De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a pesquisa é 

importante porque estes dados serão usados para estudos e investimentos específicos. 

“Turismo é economia e toda economia precisa de números. Levantamentos e avaliações 

serão uma ação contínua nesta gestão”, reforça. 

Ela informa ainda que por enquanto essas ações serão de forma online, “mas na volta dos 

eventos vamos colocar colaboradores para fazer pesquisas em todos nossos eventos para 

termos um mapeamento e fornecer dados para o nosso observatório do turismo”, explica a 

secretária. 

Os dados também farão parte do PDTur, que neste momento passa por revisão. A cada 

dois anos deve ser refeito o Plano de Ação e a cada três anos acontece a revisão do PDTur, 

instituído em 22 de março de 2018. 

Em uma ação anterior, foi feito o questionário com a participação popular falando sobre o 

que considera importante para o setor turístico. Agora, esse material é analisado pela 

equipe de revisão e pode ser colocado no plano para a aplicação. 

A Secretaria de Turismo também faz o inventário turístico e a propositura de um atrativo 

exclusivo de interesse turístico. 

https://tinyurl.com/b4raywv7
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/


 

 
 

A comissão de revisão do PDTur é composta por integrantes do poder público – Secretarias 

de Turismo, Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além 

da Fundação Educacional de Cultura de Caraguatatuba (Fundacc). 

Pela iniciativa privada há representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis e 

Pousadas (AHPC) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba. 
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Banco De Leite De Caraguatatuba Recebe Visita De Mamães 

Doadoras 

 

O Banco de Leite Humano (BLH) de Caraguatatuba recebeu seis mamães, doadoras ativas, 

para uma visita técnica na última quinta-feira (28/10). Além de conhecer a unidade, elas 

participaram de uma atualização das orientações de como coletar, armazenar e 

transportar o leite, caso seja necessário. 

As mamães também foram orientadas quanto aos cuidados durante a coleta e o ciclo do 

controle de qualidade do leite humano pasteurizado. 

A enfermeira e coordenadora do BLH, Ana Cláudia Tripac, explica que a visita é essencial 

para que elas entendam a importância da dedicação e doação. “Assim, elas passam a se 

sentir integrantes da unidade, mesmo quando não possam mais doar devido à diminuição 

da produção de leite”. 

Segundo Ana, o objetivo desse tipo de encontro é agradecer o trabalho desempenhado 

pelas doadoras, multiplicar o apoio para captar novas doadoras, a partir da divulgação do 

serviço, e diminuir risco de contaminação do leite. 

“A gente percebe que quando a paciente conhece o serviço, ela se torna um grande apoio 

porque acaba divulgando a doação de leite”. Ela garante que com essa proximidade, “a 

mamãe entende quais são as exigências para doação e o fluxo de trabalho”. 

O ideal é que essas mulheres façam uma visita técnica e participem dos encontros para 

diminuir os riscos de contaminação do leite e mostrar o quanto elas são importantes para 

o serviço. 

“Quando elas deixam de fazer a doação, por algum motivo ou outro, ainda assim se 

sentem comprometidas com a unidade e acabam sendo exemplo e auxiliam na captação 

de novas doadoras”. 

Você pode ajudar a salvar vidas. Seja uma doadora de leite materno. 

Quem pode doar? – Todas as mamães que estejam amamentando são potenciais 

doadoras. 

Como doar? – As interessadas podem procurar a unidade do BLH, localizada dentro do 

prédio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no Sumaré. O horário de 



 

 
 

funcionamento da unidade é das 7h30 às 16h30. O telefone para dúvidas é o (12) 3897-

3510. 
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Caraguatatuba Registra Oito Casos De Sífilis, Em Outubro; Dado 

Reforça Importância De Testes E Exames 

 

A Secretaria de Saúde promoveu diversas ações durante o mês de outubro para enfatizar o 

Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Essas ações incluem capacitações 

com profissionais de saúde, palestras e movimentos. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Unidade de Atendimento a moléstias 

Infectocontagiosas (UAMI) chamaram a atenção da população para a importância da 

realização de testes e exames que identificassem a sífilis, que é considerada como uma 

Infecção Sexualmente Transmissível (ISTs). 

No mês de outubro, Caraguatatuba registrou oito casos de sífilis, sendo um deles em 

gestante e outro em uma criança. Os outros foram confirmados em seis adultos com 

idades entre 24 e 61 anos. Esses casos foram diagnosticados por meio de exames 

laboratoriais, teste rápido ou VDRL. Os dados são da Vigilância Epidemiológica. 

Helienne Santos, enfermeira e coordenadora da Vigilância, explicou que a preocupação é 

maior com o caso de sífilis congênita porque, embora o número seja relativamente baixo, 

ela é uma infecção que pode deixar sequelas no recém-nascido. 

“Por isso é muito importante que, ao descobrir a gravidez, a mulher faça o teste rápido 

para identificar a sífilis”, contou. 

Quanto o número de sífilis adquirida, Helienne disse que “pode ser muito maior, já que 

muitas pessoas não procuram as unidades, mesmo apresentando os sintomas da 

infecção”. 

Entre os sintomas mais comuns da IST estão: feridas nos genitais e lesões na pele, 

podendo evoluir até para alterações neurológicas. 

A sífilis é uma IST silenciosa e perigosa que possui cura. Seu tratamento é rápido, eficaz, 

gratuito e está disponível em toda unidades de saúde. 

O teste é ofertado, gratuitamente, e realizado de forma sigilosa. Ele está disponível nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a quinta-feira. Na UAMI, o teste é de livre 

demanda (porta aberta) e pode ser realizado nos mesmo dias, das 9h às 15h. 

Qualquer pessoa, a partir dos 12 anos, que possua uma vida sexual ativa ou que tenha 

sido exposta a alguma situação de risco pode fazer o teste. Helienne ainda reforça que 



 

 
 

“todos deveriam fazer ao menos um teste de sífilis durante a vida”. “É única maneira de 

diagnosticar e tratar essa infecção”. 
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Autuações Por Desmatamentos Lideram Ações Da Atividade Delegada 

Ambiental No Mês De Outubro 

 

Balanço divulgado nesta quarta-feira (3), referente às ações da Atividade Delegada 

Ambiental no primeiro mês de convênio, mostra que foram realizadas 86 fiscalizações em 

conjunto com os fiscais da Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Militar Ambiental, sendo 

226 pessoas abordadas e 26 veículos vistoriados. 

Também foram feitas 16 vistorias ambientais, registrados seis boletins de ocorrência 

ambiental, executadas duas apreensões ambientais e lavrados cinco autos de infração 

ambiental estadual, resultando em R$ 2.052,20 de multa estadual referente à degradação 

ambiental (desmatamento). 

O convênio da Prefeitura de Caraguatatuba com a Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental foi implantado no mês de outubro e disponibiliza oito policiais ambientais por 

dia em ações conjuntas com as secretarias municipais. 

As principais ações são referentes às áreas de degradações ambientais, de invasão e de 

parcelamento irregular de solo. A Prefeitura conta com apoio da população para denunciar 

atividades ilegais, através da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental, no telefone 

3886-2200. 
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Caraguatatuba Continua Com Aplicação Das Três Doses Contra Covid-

19 

 

Os postos de vacinação de Caraguatatuba continuam aplicando a vacina contra Covid-19 

(primeira, segunda ou terceira doses). Hoje, o município tem 81% da população geral 

estimada com a primeira dose e 70% com a segunda. 

A Secretaria de Saúde reforça que o percentual de vacinados com a segunda dose precisa 

aumentar. Por isso, todas as pessoas que já estão aptas a completarem seu esquema 

vacinal com a segunda dose devem comparecer ao posto de vacinação mais próximo de 

sua residência, das 8h às 15h. 

É importante se atentar ao intervalo da segunda dose. O intervalo da Pfizer para pessoas 

com 18 anos ou mais continua sendo de 21 dias. Menores de 18 anos devem aguardar 

pelo menos 12 semanas (84 dias). O da CoronaVac é de 21 a 28 dias, e da AstraZeneca 

oito semanas (56 dias). 

A dose adicional, ou a chamada terceira dose, está sendo aplicada em idosos com mais de 

60 anos, profissionais e trabalhadores da Saúde, além dos imunossuprimidos com mais de 

18 anos. 

O intervalo para idosos, profissionais e trabalhadores da Saúde é de seis meses. Já o dos 

imunossuprimidos é de 28 dias. 

Caraguatatuba continua aplicando a primeira dose para qualquer pessoa com mais de 12 

anos. Nesse caso, a vacinação é realizada por meio de agendamento. Ela deve ser 

solicitada no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Por isso, é muito importante estar atento às 

notificações e ao e-mail cadastrado para que não perca a data, o horário e o local. 

De acordo com o último balanço da Vigilância Epidemiológica, o município tem 100.422 

pessoas com mais de 12 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e outras 

87.264 com a segunda dose ou dose única. 

Ainda segundo a Vigilância, 6.436 pessoas foram vacinadas com a dose de reforço. No 

geral, 194.122 doses foram aplicadas contra a Covid-19. 
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Campanha De Multivacinação É Prorrogada Até Dia 30 De Novembro, 

Em Caraguatatuba 

 

A Campanha de Multivacinação, em Caraguatatuba, foi prorrogada. Crianças e 

adolescentes menores de 15 anos têm até o dia 30 de novembro para atualizarem a 

carteirinha de vacinação. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Caraguatatuba é a cidade do Litoral Norte 

que mais vacinou crianças e adolescentes durante a campanha. 

Até a última quinta-feira (28/10), 1.446 crianças e adolescentes receberam pelo menos 

um dos mais de 20 imunizantes que fazem parte do Programa Nacional de Imunização 

(PNI). Desses, 554 são menores de um ano, 399 são crianças de um a quatro anos e 493 

têm idades entre cinco e 14 anos. 

Pais e responsáveis podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a 

sexta-feira, para que seus filhos sejam vacinados. O horário da Campanha de 

Multivacinação é das 7h às 16h. É importante ressaltar que por conta dos feriados e 

pontos facultativos o horário pode ser alterado. Consulte. 

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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Nadadora De Caraguatatuba É Convocada Para Seleção Brasileira E 

Viaja Ao Peru Para Competição 

 

A nadadora da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Caraguatatuba, Isabela 

Perroni, viajou nesta semana para a cidade de Lima, no Peru, para representar a seleção 

brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos 2021. 

A atleta de Caraguatatuba foi convocada após se classificar em primeiro lugar em uma 

seletiva realizada na cidade de Palmas (TO). A competição no Peru vai até o dia 14 de 

novembro. 

Isabela Perroni participará de diversas provas representando o Brasil, entre elas, o 

revezamento 1,200×4 e 7,5 km livres. 

A nadadora é destaque nacional na modalidade e, recentemente, o Prefeito de 

Caraguatatuba, Aguilar Junior, entregou uma homenagem para Isabela Perroni, 

congratulando a atleta pelos grandes resultados conquistados. 

“É gratificante acompanhar e ver que os nossos projetos estão cada vez mais dando certo 

e trazendo frutos para a cidade de Caraguatatuba”, disse Aguilar Junior. 

“A equipe de natação é orgulho para a cidade e nada mais justo que receba o devido 

mérito e parabenizações”, complementa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Fundo Social Inicia Curso De Técnicas Para Confecção De Pães E 

Salgados Fitness 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou mais um curso de qualificação profissional na 

área de alimentos, Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness. O treinamento 

será desenvolvido na Unidade Móvel do Senai até sexta-feira (5). 

Durante o curso, os alunos aprendem a produzir receitas de muffin de espinafre, coxinha 

fit, empadinha de aveia fit, pão integral, pão de cenoura, pão de sementes, pão de batata 

doce e esfiha de mandioca. 

As aulas abrangem técnicas de preparo de massas, coberturas e recheios, de acordo com 

as normas técnicas, de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Além da parte prática, também será abordado sobre como iniciar um negócio, produzir 

renda extra e boas práticas dentro da cozinha e no trabalho. 
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Caraguatatuba Se Destaca Na Construção Civil E Aprova Mais De 500 

Projetos Em Seis Meses 

 

A construção civil em Caraguatatuba é um dos setores que tem se mantido aquecido desde 

o início da pandemia da Covid-19. Prova disso é que de maio a outubro deste ano foram 

aprovados 112.520,05 metros quadrados em construção, um crescimento de 38,8% 

quando comparado ao mesmo período de 2020. 

Em números, o Setor de Análise e Aprovação de Projetos da Secretaria de Urbanismo já 

aprovou 541 projetos nesses seis meses, crescimento de 13% quando analisado com o 

mesmo período do ano passado, onde foram aprovados 481 projetos. 

De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, esses dados referem-se a 

pedidos de novas construções, reformas, ampliações, demolições, alvará de Planta 

Popular, reforma com ampliação e substituição de projeto. “São desde pequenas obras a 

grandes empreendimentos que querem se instalar em Caraguatatuba”. 

Na avaliação de Cardozo, a tendência são esses números aumentaram ainda mais no 

comparativo anual. De janeiro a dezembro de 2020 foram 937 projetos aprovados e nos 

10 meses de 2021 já foram 943 projetos analisados. 

“A agilidade que implantamos no processo de aprovação é um dos motivos para que o 

setor da construção civil esteja sempre em evidência e, dessa forma, acaba sendo um dos 

propulsores da economia local com a geração de emprego e renda”. 

O Setor de Análise e Aprovação de Projetos conta com seis técnicos do setor que orientam 

os profissionais para que instruam corretamente os processos, de forma que a aprovação 

possa ocorrer no prazo máximo de cinco dias. 

Muitas vezes eles ligam para o profissional e mandam e-mail explicando o que falta na 

documentação, o que precisa ser alterado e corrigido no processo para que sejam 

enviados todos os documentos corretos, de forma a agilizar a análise. 

A construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 20 empregos diretos e 

indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 pessoas empregadas ou 

beneficiadas. 

Análise Digital de Projetos 



 

 
 

Para dar mais agilidade na liberação dos projetos, a meta da Secretaria de Urbanismo é 

implantar o sistema de aprovação digital que visa acabar com o processo físico, de papel. 

O profissional vai se cadastrar e depois do login completo, poderá enviar toda a 

documentação, sem a necessidade de ir até a prefeitura ou à secretaria para atender o 

comunicado com as exigências técnicas. 

Atualmente, os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e habite-se, 

devem entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal e tirar as dúvidas 

sobre projetos de aprovação e desdobro, pessoalmente, na Secretaria de Urbanismo, na 

Avenida Brasil, 749, Sumaré, das 10h às 14h. 

Informações pelo email urbanismocaraguatatuba@gmail.com ou telefone (12) 3886.6060. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Arena Freestyle Show Esquenta Caraguatatuba Neste Final De 

Semana 

 

Está chegando o dia! A Praça de Eventos do Porto Novo recebe, a partir das 19h de sábado 

(6), o Arena Freestyle Show. O evento promete entregar grandes emoções e adrenalina 

para os espectadores. Os ingressos podem ser adquiridos pela troca de 2kg de arroz ou 

feijão em três pontos espalhados pela cidade. 

As emoções seguem ainda no dia 7 de novembro com a equipe do Força e Ação – 

Manobras Radicais. A entrada é franca e o evento está marcado para começar às 10h, 

também na Praça de Eventos do Porto Novo. 

“Caraguatatuba é um exemplo da retomada e não queremos parar. Ainda vamos anunciar 

grandes eventos que vão fomentar e esquentar a economia da nossa cidade. Fomos 

exemplos na pandemia e agora seremos modelo de retomada”, disse Aguilar Junior, 

prefeito de Caraguatatuba. 

Assim como no Arena Cross e MMA Brazil Tour Internacional, o Arena Freestyle Show 

contará com rígidos protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, 

obrigatoriamente, utilizar máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento 

terá controladores de acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. 

O evento promete manobras arriscadas que levam piloto e moto ao limite. O torcedor 

presente pode se preparar para conferir manobras cinematográficas com diversas 

combinações como: Superman, Rock Solid, Tsunami, entre outras manobras famosas. 

Além dessas, o arriscado Backflip, que é o famoso salto mortal para trás, um dos 

movimentos mais difíceis do mundo, também deverá ser executado pelos pilotos. 

Campeonato Brasileiro 

Com enormes rampas, o público vai poder conferir de perto um show de luzes, som e 

efeitos especiais. A cereja do bolo desta edição está no fato de que ela será válida pelo 

Campeonato Brasileiro de Freestyle, mais uma garantia de que os principais nomes do País 

estarão presentes na disputa. 

Ingressos 



 

 
 

O Arena Freestyle Show fará parte de uma grande ação social desenvolvida em parceria 

com o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e, para isso, os ingressos para as 

arquibancadas não serão vendidos, mas sim trocados por dois quilos de arroz ou de feijão. 

Para facilitar a vida de quem quer prestigiar o evento e acompanhar de perto todo esse 

espetáculo, foram disponibilizados três pontos de troca para os ingressos. 

Confira os locais: 

– Universo Honda Caraguá – Rua Major Aires, 379 – Centro –  Contato: (12) 3886-9999 

– Sthill Serramar Shopping – Avenida. José Herculano, 1086 – Pontal Santamarina – 

Contato: (12) 3885-9696 

– Boa Forma Nutrição Esportiva – Rua Altino Arantes, 473 – Centro – Contato: (12) 99775-

0627 

Serviço: 

– Arena Freestyle Show 

– Data: 6 de novembro de 2021 (sábado) 

– Cidade: Caraguatatuba 

– Abertura dos Portões: 19h 

– Sessão de Autógrafos: 19h30 

– Início da Apresentação: 20h 

– Encerramento do Evento: 22h30 

– Local: Praça de Eventos Porto Novo – Alameda José Francesconi, 1.690 

Arena Freestyle Show: 

Realização: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 

Patrocínio: Monster Energy e Ipiranga Lubrificantes. 

Apoio: M.C.B. – Moto Channel Brazil, PRO Moto e Dirt 

Supervisão: Liga Nacional de Esportes a Motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Agora Litoral Norte 

 

Arena Freestyle Show esquenta Caraguatatuba neste final de semana 

 

Está chegando o dia! A Praça de Eventos do Porto Novo recebe, a partir das 19h de sábado 

(6), o Arena Freestyle Show. O evento promete entregar grandes emoções e adrenalina 

para os espectadores. Os ingressos podem ser adquiridos pela troca de 2kg de arroz ou 

feijão em três pontos espalhados pela cidade. 

As emoções seguem ainda no dia 7 de novembro com a equipe do Força e Ação – 

Manobras Radicais. A entrada é franca e o evento está marcado para começar às 10h, 

também na Praça de Eventos do Porto Novo. 

“Caraguatatuba é um exemplo da retomada e não queremos parar. Ainda vamos anunciar 

grandes eventos que vão fomentar e esquentar a economia da nossa cidade. Fomos 

exemplos na pandemia e agora seremos modelo de retomada”, disse Aguilar Junior, 

prefeito de Caraguatatuba. 

Assim como no Arena Cross e MMA Brazil Tour Internacional, o Arena Freestyle Show 

contará com rígidos protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, 

obrigatoriamente, utilizar máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento 

terá controladores de acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. 

O evento promete manobras arriscadas que levam piloto e moto ao limite. O torcedor 

presente pode se preparar para conferir manobras cinematográficas com diversas 

combinações como: Superman, Rock Solid, Tsunami, entre outras manobras famosas. 

Além dessas, o arriscado Backflip, que é o famoso salto mortal para trás, um dos 

movimentos mais difíceis do mundo, também deverá ser executado pelos pilotos. 

Campeonato Brasileiro 

Com enormes rampas, o público vai poder conferir de perto um show de luzes, som e 

efeitos especiais. A cereja do bolo desta edição está no fato de que ela será válida pelo 

Campeonato Brasileiro de Freestyle, mais uma garantia de que os principais nomes do País 

estarão presentes na disputa. 

Ingressos 



 

 
 

O Arena Freestyle Show fará parte de uma grande ação social desenvolvida em parceria 

com o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e, para isso, os ingressos para as 

arquibancadas não serão vendidos, mas sim trocados por dois quilos de arroz ou de feijão. 

Para facilitar a vida de quem quer prestigiar o evento e acompanhar de perto todo esse 

espetáculo, foram disponibilizados três pontos de troca para os ingressos. 

Confira os locais: 

– Universo Honda Caraguá – Rua Major Aires, 379 – Centro –  Contato: (12) 3886-9999 

– Sthill Serramar Shopping – Avenida. José Herculano, 1086 – Pontal Santamarina – 

Contato: (12) 3885-9696 

– Boa Forma Nutrição Esportiva – Rua Altino Arantes, 473 – Centro – Contato: (12) 99775-

0627 
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Fundo Social inicia curso de Técnicas para Confecção de Pães e Salgados 

Fitness 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou mais um curso de qualificação profissional na 

área de alimentos, Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness. O treinamento 

será desenvolvido na Unidade Móvel do Senai até sexta-feira (5). 

Durante o curso, os alunos aprendem a produzir receitas de muffin de espinafre, coxinha 

fit, empadinha de aveia fit, pão integral, pão de cenoura, pão de sementes, pão de batata 

doce e esfiha de mandioca. 

As aulas abrangem técnicas de preparo de massas, coberturas e recheios, de acordo com 

as normas técnicas, de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Além da parte prática, também será abordado sobre como iniciar um negócio, produzir 

renda extra e boas práticas dentro da cozinha e no trabalho. 
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Prefeitura de Caraguatatuba expande pesquisa de demanda do perfil do 

turista para QR Code 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, realiza uma pesquisa de 

demanda para traçar o perfil do turismo na cidade. A novidade agora é que este 

questionário também está disponível por QR Code. 

O questionário pode ser acessado por meio de um display contendo QR Code que leva as 

pessoas diretamente à página com a pesquisa. Pra isso, os displays foram distribuídos em 

quiosques, hotéis e restaurantes da cidade. 

O questionário também pode ser acessado por meio do link: https://tinyurl.com/b4raywv7, 

ou pelo site da Prefeitura https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. O resultado fará 

parte da revisão do Planto Diretor de Turismo (PDTur). 

São 18 peguntas que visam saber, entre outras, a origem do visitante, tempo de 

permanência, idade, como descobriu Caraguatatuba, motivo da viagem, que meios de 

transporte usou para chegar na cidade, se veio sozinho ou acompanhado, quanto gastou 

ou pretende gastar, que tipo de atividades realizou e qual a avaliuação que faz da cidade. 

De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a pesquisa é 

importante porque estes dados serão usados para estudos e investimentos específicos. 

“Turismo é economia e toda economia precisa de números. Levantamentos e avaliações 

serão uma ação contínua nesta gestão”, reforça. 

Ela informa ainda que por enquanto essas ações serão de forma online, “mas na volta dos 

eventos vamos colocar colaboradores para fazer pesquisas em todos nossos eventos para 

termos um mapeamento e fornecer dados para o nosso observatório do turismo”, explica a 

secretária. 

Os dados também farão parte do PDTur, que neste momento passa por revisão. A cada 

dois anos deve ser refeito o Plano de Ação e a cada três anos acontece a revisão do PDTur, 

instituído em 22 de março de 2018. 

Em uma ação anterior, foi feito o questionário com a participação popular falando sobre o 

que considera importante para o setor turístico. Agora, esse material é analisado pela 

equipe de revisão e pode ser colocado no plano para a aplicação. 

A Secretaria de Turismo também faz o inventário turístico e a propositura de um atrativo 

exclusivo de interesse turístico. 

https://tinyurl.com/b4raywv7
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/


 

 
 

A comissão de revisão do PDTur é composta por integrantes do poder público – Secretarias 

de Turismo, Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além 

da Fundação Educacional de Cultura de Caraguatatuba (Fundacc). 

Pela iniciativa privada há representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis e 

Pousadas (AHPC) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba. 
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37ª Festa de Iemanjá de Caraguatatuba recebe mais de 40 casas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, vai receber 43 casas na 

37ª Festa de Iemanjá que acontece no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça 

Tom Ferreira, na Praia do Centro. 

Para evitar aglomeração, a Prefeitura vai disponibilizar espaços para que os integrantes 

das casas religiosas façam suas homenagens. A disposição de cada tenda se dará 

conforme a ordem de inscrição, sendo os números pares do lado esquerdo e os ímpares do 

lado direito da imagem. 

As casas inscritas são de cidades como São José dos Campos, Mogi das Cruzes, São Paulo, 

Campinas, Caçapava, Itatiba, Serra Negra, Ubatuba, Jacareí e seis casas de 

Caraguatatuba. 

Nesta edição haverá maior espaçamento entre as tendas, todos precisam estar de 

máscaras e é de responsabilidade de cada casa ter álcool em gel disponível para os 

visitantes. 

Reforçando que as entidades que vierem de ônibus devem acessar o canal 156 

(caraguatatuba.156.com.br), para solicitar a autorização de entrada de ônibus e vans no 

município, com antecedência de 10 dias úteis e não há custo para essa autorização. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, ressalta que a preocupação do 

prefeito Aguilar Junior é atender a comunidade religiosa, numa retomada segura e 

importante para o turismo e o comércio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/caraguatatuba.156.com.br
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Desmatamentos resultam em R$ 2 mil de multa estadual durante ações da 

Atividade Delegada Ambiental 

 

Balanço divulgado nesta quarta-feira (3), referente às ações da Atividade Delegada 

Ambiental no primeiro mês de convênio, mostra que foram realizadas 86 fiscalizações em 

conjunto com os fiscais da Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Militar Ambiental, sendo 

226 pessoas abordadas e 26 veículos vistoriados. 

Também foram feitas 16 vistorias ambientais, registrados seis boletins de ocorrência 

ambiental, executadas duas apreensões ambientais e lavrados cinco autos de infração 

ambiental estadual, resultando em R$ 2.052,20 de multa estadual referente à degradação 

ambiental (desmatamento). 

O convênio da Prefeitura de Caraguatatuba com a Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental foi implantado no mês de outubro e disponibiliza oito policiais ambientais por 

dia em ações conjuntas com as secretarias municipais. 

As principais ações são referentes às áreas de degradações ambientais, de invasão e de 

parcelamento irregular de solo. A Prefeitura conta com apoio da população para denunciar 

atividades ilegais, através da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental, no telefone 

3886-2200. 
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3º Educatech registra mais de 1.400 participações on-line 

 

O 3º Educatech foi realizado este ano de forma on-line com palestrantes que abordaram 

temas atuais que as escolas vem enfrentando nesse contexto de retomada das aulas 

presenciais. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, abriu o evento, enaltecendo o trabalho dos 

docentes durante o período de suspensão das aulas presenciais, em decorrência da 

pandemia da Covid-19, e ressaltou o compromisso na retomada das atividades nas 

unidades escolares na continuação das boas práticas em sala de aula. 

A coordenadora do setor de Informática Educativa, Rúbia disse que a intenção do 

congresso foi o de conversar sobre tecnologias em sala de aula e a prática dos professores 

para buscar a felicidade no ambiente de aprendizado. 

O evento foi realizado pela equipe do Setor de Informática Educativa com a colaboração 

dos Departamentos de Projetos e Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, 

foi transmitido pelo canal do Youtube (Informática Educativa), nos dias 26 e 27/10, e 

contou com participação de mais de 1.400 pessoas nos dois dias. 

No dia 26, as palestras foram ‘Felicidade e os desafios da Educação nos pós-pandemia’, 

com o professor doutor Wander Pereira da Silva, e ‘Tecnologia e Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica’, com o mestre Vitor Gama. 

No dia 27, as palestras foram com os professores Ana Lúcia Crescêncio dos Santos, Bruna 

Leme e Wilton dos Santos Vieira, que compartilharam seus conhecimentos sobre o tema 

“Tecnologia em sala de aula”. Logo depois houve o encerramento com o cientista social, 

Lutgardes Costa Freire, filho do Patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire, que abordou 

o tema “Paulo Freire e as inovações na Educação Brasileira”. 

Felicidade & Educação 

Na abordagem sobre o tema “Felicidade”, o professor doutor Wander Pereira da Silva 

explicou que essa disciplina foi criada em 2018 a partir de reuniões do Comitê de Saúde 

Mental que constatou um ambiente educacional empobrecido e adoecido e com um 

aumento de Burnout e suicídio nos ambientes escolares. 

De acordo com o educador é preciso investir na melhoria do trabalho, no aperfeiçoamento 

do professor e na saúde mental de docentes e alunos. 



 

 
 

“Nesse sentido, é necessário criar ambientes solícitos, de confiança para que o 

conhecimento seja partilhado. Conhecimento não se transfere, se partilha. Se o professor é 

o responsável por partilhar em sala de aula, em produzir experiências, ele requer um 

ambiente solícito para isso, principalmente no contexto da pós-pandemia”, ressalta Silva. 

Na opinião do professsor doutor, a grande questão agora é como pensar o futuro? Como 

avançar no pós- pandemia? 

“Temos que encontrar a adequação da tecnologia à idade dos alunos; o tempo de 

exposição ao ensino on-line; tipo de conteúdo; motivação; pedagogia e a melhor plataforma 

tecnológica para isso”, destaca. 

Para o especialista, não há espaço para profissionais com resistência à tecnologia. “Cada 

um tem que buscar que tipo de tecnologia tem que aprender para trazer o aluno para a 

sala de aula. Professores tendem a ter um gap (lacuna) no domínio de novas tecnologias 

em relação aos alunos. Para acompanhar a evolução das novas tecnologias, mais 

tecnologia se faz necessário dominar. Tem que ter postura aberta para a tecnologia. Não 

tem volta”, afirma. 

Porém, Wander Pereira ressalta que, além do investimento em ferramentas tecnológicas 

em sala de aula, igualmente importantes é o amor, respeito e felicidade no ambiente de 

aprendizado. 

“Faça do ambiente educativo um ambiente sagrado. O trabalho nunca deve ser 

“adoecedor”. Acolha, celebre. Prepare-se para acolher o diferente. Busque conhecer a si 

mesmo. O autoconhecimento é a chave para o conhecimento. Não leve tudo a sério. 

Busque resgatar a fluidez de sentimentos de quando você era criança. Exercite a bondade, 

doe coisas, seja generoso. Aprecie a vida. Educar é um ato de amor, nenhuma tecnologia 

pode substituir isso”, aponta. 

Avaliação 

Este ano, diretores da Educação Infantil participam com o preenchimento de questionário 

no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); 

alunos dos 5º e 9º anos realizam prova de Língua Portuguesa e Matemática e seus 

diretores e professores também preenchem questionários do INEP. Nesse contexto, o 

mestre Vitor Gama abordou na palestra “Tecnologia e Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica”, o conhecimento e aprofundamento sobre o Sistema Avaliativo e suas 

inovações. 

O professor demonstrou como a tecnologia é presente na ação educacional, desde a 

metodologia até a divulgação dos resultados. Também, que dentro do contexto de 

avaliação em larga escala, acontecem as ações de políticas públicas educacionais, 

inclusive formações para que o professor possa se interar metodologicamente e avançar 

no uso da tecnologia. 

Trouxe ainda os níveis de proficiências do município e como fazer a leitura com a 

comunidade escolar. 

Entre os conselhos deixados por Gama, durante a palestra, estão: analisar os resultados 

da escola; identificar os alunos por nível de proficiência; propor atividades a partir da 



 

 
 

matriz de referência; trabalhar com diferentes gêneros textuais; desenvolver o vocabulário 

próprio da disciplina; acompanhar de perto os alunos que apresentam dificuldades; propor 

situações de aprendizagem que estimulem um nível acima; e discutir, pedagogicamente, 

os números nos conselhos de classe/série. 

Experiências 

A pandemia do novo coronavírus obrigou os professores a se reinventarem para 

estabelecer uma ponte com alunos e a família e levar conhecimento, durante o longo 

período de confinamento. 

Três professores da rede municipal de ensino foram convidados a partilhar suas 

experiências: Bruna Lemes, representando o segmento da Educação Infantil; Ana Lúcia 

Crescêncio dos Santos, do Ensino Fundamental I; e Wilton dos Santos Vieira, professor de 

Matemática do Ensino Fundamental II. 

No bate-papo mediado pelo professor Bruno Nacano, do setor de Informática Educativa, 

cada participante contou como usava a tecnologia em sala de aula e como passou a utilizá-

la nas aulas remotas, as dificuldades e superações do ensino à distância. 

Bruna e Ana Lúcia contaram como foi desenvolver o primeiro vídeo, gravá-lo e enviá-lo aos 

alunos, a participação das respectivas famílias neste processo, a colaboração das equipes 

gestoras e colegas de trabalho, a interatividade com alunos e pais. 

Por sua vez, o professor de Matemática abordou a gamificação da Matemática em sala de 

aula, como usou vídeos como ferramenta no aprendizado da disciplina, ensinou os alunos 

a pesquisar no Youtube e a descobrir novas formas de estudar. 

Muitos recursos metodológicos e tecnológicos foram exibidos por cada um deles e muitos 

colegas participaram com comentários no chat do evento. 

Paulo Freire atual 

Este ano, o grande educador Paulo Freire, patrono da Educação Brasileira completaria 100 

anos. Para comemorar seu legado, o 3º Educatech foi encerrado com a presença do seu 

filho, Lutgardes da Costa Freire, que é cientista político, 

Lutgardes defendeu a pedagogia como uma prática pedagógica reflexiva e transformadora, 

tão bem feita pelo seu pai. 

Relatou alguns episódios dos trabalhos realizados por Paulo Freire que rompia a visão que 

a escola deveria somente depositar o conhecimento e sacar as resposta, bem como trouxe 

a importância da aula dialogada, uso da tecnologia com propósito, a possibilidade de 

educação libertadora e o papel do professor como o mediador do conhecimento. 

Ressaltou ainda que uma educação competente, eficiente e eficaz passa pelo fato de 

todos terem direito ao acesso total de completo à tecnologia e finalizou a noite com 

mensagem de encorajamento e valorização do trabalho docente em Caraguatatuba. 
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Caraguatatuba se destaca na construção civil e aprova mais de 500 projetos 

em seis meses 

 

A construção civil em Caraguatatuba é um dos setores que tem se mantido aquecido desde 

o início da pandemia da Covid-19. Prova disso é que de maio a outubro deste ano foram 

aprovados 112.520,05 metros quadrados em construção, um crescimento de 38,8% 

quando comparado ao mesmo período de 2020. 

Em números, o Setor de Análise e Aprovação de Projetos da Secretaria de Urbanismo já 

aprovou 541 projetos nesses seis meses, crescimento de 13% quando analisado com o 

mesmo período do ano passado, onde foram aprovados 481 projetos. 

De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, esses dados referem-se a 

pedidos de novas construções, reformas, ampliações, demolições, alvará de Planta 

Popular, reforma com ampliação e substituição de projeto. “São desde pequenas obras a 

grandes empreendimentos que querem se instalar em Caraguatatuba”. 

Na avaliação de Cardozo, a tendência são esses números aumentaram ainda mais no 

comparativo anual. De janeiro a dezembro de 2020 foram 937 projetos aprovados e nos 

10 meses de 2021 já foram 943 projetos analisados. 

“A agilidade que implantamos no processo de aprovação é um dos motivos para que o 

setor da construção civil esteja sempre em evidência e, dessa forma, acaba sendo um dos 

propulsores da economia local com a geração de emprego e renda”. 

O Setor de Análise e Aprovação de Projetos conta com seis técnicos do setor que orientam 

os profissionais para que instruam corretamente os processos, de forma que a aprovação 

possa ocorrer no prazo máximo de cinco dias. 

Muitas vezes eles ligam para o profissional e mandam e-mail explicando o que falta na 

documentação, o que precisa ser alterado e corrigido no processo para que sejam 

enviados todos os documentos corretos, de forma a agilizar a análise. 

A construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 20 empregos diretos e 

indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 pessoas empregadas ou 

beneficiadas. 

Análise Digital de Projetos 



 

 
 

Para dar mais agilidade na liberação dos projetos, a meta da Secretaria de Urbanismo é 

implantar o sistema de aprovação digital que visa acabar com o processo físico, de papel. 

O profissional vai se cadastrar e depois do login completo, poderá enviar toda a 

documentação, sem a necessidade de ir até a prefeitura ou à secretaria para atender o 

comunicado com as exigências técnicas. 

Atualmente, os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e habite-se, 

devem entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal e tirar as dúvidas 

sobre projetos de aprovação e desdobro, pessoalmente, na Secretaria de Urbanismo, na 

Avenida Brasil, 749, Sumaré, das 10h às 14h. 

Informações pelo email urbanismocaraguatatuba@gmail.com ou telefone (12) 3886.6060. 
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Humorista Matheus Ceará se apresenta no Teatro Mario Covas nesta quinta-

feira (4) 

 

O humorista, ator e redator Matheus Ceará se apresenta em Caraguatatuba, no Teatro 

Mario Covas, nesta quinta-feira (4), às 21h. 

No espetáculo,“Vocês Pedem e Eu Conto”, o artista volta às suas origens e traz de volta 

aos palcos o personagem Matheus Ceará com a vestimenta. 

O show aborda temas comuns à comédia e traz o público para dentro do show, onde o 

humorista abre para a plateia a possibilidade de pedir temas de suas piadas preferidas, 

criando uma grande interação com a plateia, que está se tornando uma marca registrada 

do artista. 

Serviço 

Vocês Pedem, Eu Conto – Matheus Ceará 

Dia: 4/11, quinta-feira 

Hora: 21h 

Duração: 60 min 

Classificação: 16 anos 

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia) | 

Pontos de venda: Bilheteria Express (internet) 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Ingresso antecipado pelo link: 

https://www.bilheteriaexpress.com.br/tcds/caraguatatuba-teatro/teatro-mario-covas.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bilheteriaexpress.com.br/tcds/caraguatatuba-teatro/teatro-mario-covas.html


 

 
 

Clipping de Notícias: 03/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência é neste 

sábado (6) 

 

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comdefi) e a Secretaria da Pessoa com 

Deficiência (Sepedi) e do Idoso convidam a população de Caraguatatuba a participar da 3ª 

Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, no sábado (6), das 9h às 

17h, na sede da Sepedi, no bairro Jardim Jaqueira. 

A 3ª Conferência terá como tema “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência”, que será discutido em cinco eixos: Eixo 1 – Estratégias para 

manter e aprimorar o controle social assegurada à participação das Pessoas com 

Deficiência; Eixo 2 – Garantia do acesso das Pessoas com Deficiência às Políticas Públicas; 

Eixo 3 – Financiamento das Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência; Eixo 4 – Direito e 

Acessibilidade; Eixo 5 – Desafios para a Comunicação Universal. 

O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comdefi), José Giovani da 

Silva, disse que o evento é importante para levantar junto à comunidade as necessidades 

e demandas das pessoas com deficiência para que o Comdefi possa estabelecer quais 

políticas públicas devam ser estabelecidas para atendê-las. 

Programação 

8h30 às 9h – Credenciamento 

9h às 9h30 – Abertura oficial da 3ª Conferência Municipal 

9h30 as 9h45 – Apresentação cultural 

9h45 às 10h – Apresentação do Secretário Sepedi 

10h às 10h15 – Leitura do Regimento Interno 

10h15 às 10h30 Palestra Magna – Mara Gabrilli, deputada federal 

10h30 às 10h45 – Palestra com Paulo Ferronato – Presidente do Comdefi de Chapecó 
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Banco de Leite de Caraguatatuba recebe visita de mamães doadoras 

 

O Banco de Leite Humano (BLH) de Caraguatatuba recebeu seis mamães, doadoras ativas, 

para uma visita técnica na última quinta-feira (28/10). Além de conhecer a unidade, elas 

participaram de uma atualização das orientações de como coletar, armazenar e 

transportar o leite, caso seja necessário. 

As mamães também foram orientadas quanto aos cuidados durante a coleta e o ciclo do 

controle de qualidade do leite humano pasteurizado. 

A enfermeira e coordenadora do BLH, Ana Cláudia Tripac, explica que a visita é essencial 

para que elas entendam a importância da dedicação e doação. “Assim, elas passam a se 

sentir integrantes da unidade, mesmo quando não possam mais doar devido à diminuição 

da produção de leite”. 

Segundo Ana, o objetivo desse tipo de encontro é agradecer o trabalho desempenhado 

pelas doadoras, multiplicar o apoio para captar novas doadoras, a partir da divulgação do 

serviço, e diminuir risco de contaminação do leite. 

“A gente percebe que quando a paciente conhece o serviço, ela se torna um grande apoio 

porque acaba divulgando a doação de leite”. Ela garante que com essa proximidade, “a 

mamãe entende quais são as exigências para doação e o fluxo de trabalho”. 

O ideal é que essas mulheres façam uma visita técnica e participem dos encontros para 

diminuir os riscos de contaminação do leite e mostrar o quanto elas são importantes para 

o serviço. 

“Quando elas deixam de fazer a doação, por algum motivo ou outro, ainda assim se 

sentem comprometidas com a unidade e acabam sendo exemplo e auxiliam na captação 

de novas doadoras”. 

Quem pode doar? – Todas as mamães que estejam amamentando são potenciais 

doadoras. 

Como doar? – As interessadas podem procurar a unidade do BLH, localizada dentro do 

prédio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no Sumaré. O horário de 

funcionamento da unidade é das 7h30 às 16h30. O telefone para dúvidas é o (12) 3897-

3510. 
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Secretaria de Habitação explica diferença entre títulos de Regularização 

Fundiária de Interesse Específicos e Sociais 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, se tornou referência 

na Regularização Fundiária, desde o ano de 2017, com a entrega de mais de 2.260 lotes 

regularizados. 

Em Caraguatatuba existem dois tipos de títulos de regularização, sendo eles, o de 

interesse especifico e o de interesse social. 

No caso da Regularização de Interesse Social, os interessados devem possuir renda de até 

cinco salários mínimos (equivalente a R$ 5,5 mil) ou a renda per capita de até meio salário 

mínimo (R$ 550), além de não ser proprietário ou possuidor de outro imóvel urbano ou 

rural no território nacional. Os classificados como regularização de interesse social serão 

isentos de custas e emolumentos (tributos). 

Já a Regularização de Interesse Específico são para aqueles cuja renda ultrapasse os cinco 

salários mínimos ou proprietários ou possuidores de outro imóvel urbano ou rural no 

território nacional e as taxas e emolumentos correrão por conta do proprietário. 

Os interessados devem entrar no endereço eletrônico 

página https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-habitacao/ e verificar a 

lista de documentos a serem apresentados, além do preenchimento de formulário 

específicos. 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial na Secretaria 

de Habitação, no Indaiá, e os protocolos de novos requerimentos estão restritos ao horário 

das 9h às 14h, ou via e-mail habitacao@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelo telefone (12) 

3885-1600. 

Regularização Fundiária 

Ao todo, foram 42 títulos entregues aos moradores do núcleo Belmiro Cabral (Morro do 

Algodão); 122 no Núcleo Habitar Brasil (Pegorelli); 92 no Habitar Brasil (Jardim Casa 

Branca); 213 no bairro Ponte Seca; 32 no bairro Sertão dos Tourinhos; 123 no Loteamento 

Coopervap (Jardim Casa Branca); 63 no Loteamento Coopervap II; 365 no Loteamento 

Jorgin Mar (Perequê-Mirim); 549 no Balneário Maria Helena I (Perequê-Mirim); 55 no 

Balneário Maria Helena II (Perequê-Mirim); dois no Vila Indaia – Quadra 75; 28 no Núcleo 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-habitacao/
mailto:habitacao@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Jardim da Serra (Rio do Ouro); 22 no Núcleo Pedro Nolasco (Rio do Ouro); 515 no Núcleo 

Recanto Vanja (Jardim Gaivotas); e 24 títulos no Núcleo Pantanal (Indaiá). 

A Prefeitura de Caraguatatuba aguarda a tramitação no cartório de mais 365 títulos, sendo 

eles, 105 no Núcleo Vila São Lourenço – Fase I (Rio do Ouro); 104 no Núcleo Dona Jô 

(Praia das Palmeiras), 125 títulos no Núcleo José Poloni (Rio do Ouro); sete na Quadra 

2121 (Pontal Santamarina); 12 no Núcleo Sítio Severino I (Porto Novo); e 13 no 

Núcleo Sítio Severino (Porto Novo). 
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Dá tempo de concorrer aos ingressos da Live Experience com o cantor 

Nando Reis que encerra a Campanha de 10 anos do Serramar Shopping 

 

Para participar dessa experiência é preciso cadastrar o máximo de notas de compras feitas 

no Serramar Shopping, no período da Campanha de Aniversário do Open Mall que segue 

até 21 de novembro. 

As 20 pessoas que mais comprarem no Shopping de 21/10 a 21/11 vão ganhar um par de 

ingressos e participar da Live Experience com o Nando Reis que acontece no próximo dia 

04 de dezembro, com estrutura intimista e transmissão ao vivo pelo canal do Youtube, 

seguindo as medidas de prevenção a Covid-19. 

Esta Live Experience encerra a Campanha de 10 anos do Serramar Shopping em clima de 

festa e harmonia. Além de concorrer aos ingressos para o show do Nando Reis, os clientes 

podem participar dos sorteios de 01 carro zero Km e 9 Iphones. E simples: a cada R$ 

250,00 em compras até 21/11, os participantes trocam suas notas fiscais por cupons 

para concorrerem aos prêmios. O balcão de trocas fica ao lado da loja Polo Wear. 

Segundo a gerente de Marketing do Serramar, Glaucia Acciarito, será uma experiência 

única, por isso a atração é para poucas pessoas. A ideia aqui é presentear os clientes que 

mais consomem no Shopping de forma diferenciada. Com uma revoada de balões, será 

dado o início do show que acontece no dia 04/12, às 17h, no interior do Shopping. “Uma 

experiência linda tanto para quem conseguir os ingressos, como para os que vão 

acompanhar o show pelas nossas redes sociais”, afirma. 

Nando Reis – Dispensa apresentação. Foi membro da banda Titãs entre 1982 e 2002. É 

um ícone da música brasileira. Cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical. 

Fonte: 

Assessoria de Imprensa do Serramar Shopping 

Jornalista Bruna Briti (MTB 32.441) – Tel. (12) 98218.3382 

Texto: Felipe Riela By Agência Gentecom 
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4º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe mais de 4,7 mil inscrições 

 

O 4º Mutirão do Emprego que será realizado nesta quinta e sexta-feira (4 e 5) recebeu 

4.763 inscrições para concorrerem às 750 vagas das 31 empresas participantes. O evento 

será realizado na Praça da Cultura, no Centro, das 9h às 15h. 

A equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está desde o dia 1º de novembro 

ligando para os inscritos para agendar a entrevista no Mutirão. Segundo o diretor, Allan 

Mattos, cerca de 40% dos candidatos não atendem ao telefone. 

Mattos ainda destaca que só ligam para os candidatos inscritos de acordo com as vagas 

divulgadas. “É importante que os agendados levem no dia garrafa de água, currículo, 

façam uso de máscara e cheguem no horário agendado”, disse. 

No dia haverá também um setor de atendimento do PAT para receber currículos sem 

necessidade de inscrição para as vagas de Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de 

Cozinha, Ajudante de Governança, Analista de Trade Marketing, Armador, Atendente de 

Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Usina de Concreto, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, Chapeiro de Lanchonete, 

Consultor de Vendas, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de 

Autoescola, Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), 

Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Montador de Veículos, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista Entregador de Materiais de Construção, 

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

Carregadeira, Operador de Usina de Concreto, Pintor de Automóveis, Preparador de 

Veículos, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante Comercial, Sinaleiro de 

Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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Nadadora de Caraguatatuba é convocada para seleção Brasileira e viaja ao 

Peru para competição 

 

A nadadora da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Caraguatatuba, Isabela 

Perroni, viajou nesta semana para a cidade de Lima, no Peru, para representar a seleção 

brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos 2021. 

A atleta de Caraguatatuba foi convocada após se classificar em primeiro lugar em uma 

seletiva realizada na cidade de Palmas (TO). A competição no Peru vai até o dia 14 de 

novembro. 

Isabela Perroni participará de diversas provas representando o Brasil, entre elas, o 

revezamento 1,200×4 e 7,5 km livres. 

A nadadora é destaque nacional na modalidade e, recentemente, o Prefeito de 

Caraguatatuba, Aguilar Junior, entregou uma homenagem para Isabela Perroni, 

congratulando a atleta pelos grandes resultados conquistados. 

“É gratificante acompanhar e ver que os nossos projetos estão cada vez mais dando certo 

e trazendo frutos para a cidade de Caraguatatuba”, disse Aguilar Junior. 

“A equipe de natação é orgulho para a cidade e nada mais justo que receba o devido 

mérito e parabenizações”, complementa. 
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Caraguatatuba recebe confrontos do Campeonato Estadual de Futsal 

 

Caraguatatuba recebe nesta quarta-feira (3), às 20h, os confrontos do Campeonato 

Estadual de Futsal, no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG). A competição estava 

paralisada devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

O município de Caraguatatuba, representado pela equipe Tuka Bike, enfrenta a equipe de 

São José dos Campos na categoria masculina e feminina, com uma partida seguida da 

outras. Não será permitida a entrada de espectadores e o Governo do Estado de São Paulo 

está enviando testes rápidos para os jogadores e jogadoras antes do início da partida 

O time de Caraguatatuba está na chave da competição com a equipe da cidade de São 

José dos Campos e Santa Isabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 03/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Arena Freestyle Show esquenta Caraguatatuba neste final de semana 

 

Está chegando o dia! A Praça de Eventos do Porto Novo recebe, a partir das 19h de sábado 

(6), o Arena Freestyle Show. O evento promete entregar grandes emoções e adrenalina 

para os espectadores. Os ingressos podem ser adquiridos pela troca de 2kg de arroz ou 

feijão em três pontos espalhados pela cidade. 

As emoções seguem ainda no dia 7 de novembro com a equipe do Força e Ação – 

Manobras Radicais. A entrada é franca e o evento está marcado para começar às 10h, 

também na Praça de Eventos do Porto Novo. 

“Caraguatatuba é um exemplo da retomada e não queremos parar. Ainda vamos anunciar 

grandes eventos que vão fomentar e esquentar a economia da nossa cidade. Fomos 

exemplos na pandemia e agora seremos modelo de retomada”, disse Aguilar Junior, 

prefeito de Caraguatatuba. 

Assim como no Arena Cross e MMA Brazil Tour Internacional, o Arena Freestyle Show 

contará com rígidos protocolos de segurança sanitária. O público presente precisará, 

obrigatoriamente, utilizar máscaras e manter o distanciamento social. O local do evento 

terá controladores de acesso, aferição de temperatura e postos de higienização. 

O evento promete manobras arriscadas que levam piloto e moto ao limite. O torcedor 

presente pode se preparar para conferir manobras cinematográficas com diversas 

combinações como: Superman, Rock Solid, Tsunami, entre outras manobras famosas. 

Além dessas, o arriscado Backflip, que é o famoso salto mortal para trás, um dos 

movimentos mais difíceis do mundo, também deverá ser executado pelos pilotos. 

Campeonato Brasileiro 

Com enormes rampas, o público vai poder conferir de perto um show de luzes, som e 

efeitos especiais. A cereja do bolo desta edição está no fato de que ela será válida pelo 

Campeonato Brasileiro de Freestyle, mais uma garantia de que os principais nomes do País 

estarão presentes na disputa. 

ngressos 

O Arena Freestyle Show fará parte de uma grande ação social desenvolvida em parceria 

com o Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e, para isso, os ingressos para as 

arquibancadas não serão vendidos, mas sim trocados por dois quilos de arroz ou de feijão. 



 

 
 

Para facilitar a vida de quem quer prestigiar o evento e acompanhar de perto todo esse 

espetáculo, foram disponibilizados três pontos de troca para os ingressos. 

Confira os locais: 

– Universo Honda Caraguá – Rua Major Aires, 379 – Centro –  Contato: (12) 3886-9999 

– Sthill Serramar Shopping – Avenida. José Herculano, 1086 – Pontal Santamarina – 

Contato: (12) 3885-9696 

 Boa Forma Nutrição Esportiva – Rua Altino Arantes, 473 – Centro – Contato: (12) 99775-

0627 

Serviço: 

– Arena Freestyle Show 

– Data: 6 de novembro de 2021 (sábado) 
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Caraguatatuba se destaca e termina Campeonato Brasileiro de Bocha 

Paralímpica na 5ª colocação 

 

Participando pela 1ª vez no Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, Caraguatatuba 

terminou a competição na 5ª colocação com o competidor Edriano Lucas da Silva. 

Além da excelente colocação, Edriano foi o atleta do Estado de São Paulo melhor colocado 

em todo o campeonato, sendo eliminado apenas por Eliseu dos Santos, que representou o 

Brasil nos Jogos Paralímpicos – Tóquio 2020. 

“Agradeço todo o apoio e torcida da Secretaria de Esportes e do Prefeito Aguilar Junior. O 

resultado me encheu de motivação e de alegria, e agora quero me dedicar ainda mais para 

conseguir melhores classificações”, avalia Edriano. 

“Temos que destacar o excelente trabalho das equipes do departamento de esportes 

Adaptados da Secretaria de Esportes, a dedicação e salientar o carinho que essa equipe 

desenvolve o  projeto. Parabenizar, ainda, o nosso atleta Edriano Lucas da Silva pelo 

empenho e dedicação e ao  prefeito Aguilar Junior por ter esse olhar diferenciado, criando 

o Departamento de Esportes Adaptado, da secretaria”, destaca Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes e Recreação. 
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3º Etapa do Campeonato Paulista de BMX tem Caraguá como destaque 

com 11 pódios 

 

A equipe da Associação de BMX de Caraguatatuba, com apoio da Prefeitura 

Municipal, esteve na cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo, competindo na 3ª 

Etapa do Campeonato Paulista de BMX. 

Mais uma vez, a equipe de Caraguatatuba foi destaque da competição, subindo ao pódio 

em 11 ocasiões. 

“Finalizamos a 3ª etapa com 11 pilotos no pódio. Tudo isso é fruto do excelente trabalho 

da escolinha de bicicross. Nossa equipe é nova e está no primeiro ano de competições, 

mas já estamos colhendo os frutos”, disse Jefferson Rodrigues, treinador da equipe. 

“Quero deixar meu agradecimento a todos da Secretaria de Esportes e ao prefeito Aguilar 

Junior, que ama e apoia o esporte”, complementa. 

Confira a classificação dos pilotos de Caraguatatuba: 

– João Messias: Novatos até 6 anos –   6° colocado; 

– Matheus Cardoso: Novatos de 7 e 8 anos – 4° colocado (2º lugar no ranking geral das 

etapas); 

– Gabriel Fernande: Novatos de 7 e 8 anos – 5º colocado; 

– Murilo Zamarco: Novatos de 7 e 8 anos – 6º colocado; 

– Andre Cardoso: Novatos 9 e 10 anos – 5ª colocado; 

– Leon Landgraf: Novatos 9 e 10 anos  – 6º colocado; 

– Pedro Henrique: Masculino até 16 anos – 7º colocado; 

– Alessandro Fernandes: Cruise – 30 até 34 anos – 5º colocado; 

– Samantha Landgraf: Feminino de 11 até 12 anos – 5ª colocada; 

– Nayla Rodrigues: Feminino de 11 até 12 anos – 6ª colocada; 

– Thiago Tessari: Masculino de 40 até 44 anos – Vice-campeão. 
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Caraguatatuba continua com aplicação das três doses contra Covid-19 

 

Os postos de vacinação de Caraguatatuba continuam aplicando a vacina contra Covid-19 

(primeira, segunda ou terceira doses). Hoje, o município tem 81% da população geral 

estimada com a primeira dose e 70% com a segunda. 

A Secretaria de Saúde reforça que o percentual de vacinados com a segunda dose precisa 

aumentar. Por isso, todas as pessoas que já estão aptas a completarem seu esquema 

vacinal com a segunda dose devem comparecer ao posto de vacinação mais próximo de 

sua residência, das 8h às 15h. 

É importante se atentar ao intervalo da segunda dose. O intervalo da Pfizer para pessoas 

com 18 anos ou mais continua sendo de 21 dias. Menores de 18 anos devem aguardar 

pelo menos 12 semanas (84 dias). O da CoronaVac é de 21 a 28 dias, e da AstraZeneca 

oito semanas (56 dias). 

A dose adicional, ou a chamada terceira dose, está sendo aplicada em idosos com mais de 

60 anos, profissionais e trabalhadores da Saúde, além dos imunossuprimidos com mais de 

18 anos. 

O intervalo para idosos, profissionais e trabalhadores da Saúde é de seis meses. Já o dos 

imunossuprimidos é de 28 dias. 

Caraguatatuba continua aplicando a primeira dose para qualquer pessoa com mais de 12 

anos. Nesse caso, a vacinação é realizada por meio de agendamento. Ela deve ser 

solicitada no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Por isso, é muito importante estar atento às 

notificações e ao e-mail cadastrado para que não perca a data, o horário e o local. 

De acordo com o último balanço da Vigilância Epidemiológica, o município tem 100.422 

pessoas com mais de 12 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e outras 

87.264 com a segunda dose ou dose única. 

Ainda segundo a Vigilância, 6.436 pessoas foram vacinadas com a dose de reforço. No 

geral, 194.122 doses foram aplicadas contra a Covid-19. 
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Campanha de Multivacinação é prorrogada até dia 30 de novembro, em 

Caraguatatuba 

 

A Campanha de Multivacinação, em Caraguatatuba, foi prorrogada. Crianças e 

adolescentes menores de 15 anos têm até o dia 30 de novembro para atualizarem a 

carteirinha de vacinação. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Caraguatatuba é a cidade do Litoral Norte 

que mais vacinou crianças e adolescentes durante a campanha. 

Até a última quinta-feira (28/10), 1.446 crianças e adolescentes receberam pelo menos 

um dos mais de 20 imunizantes que fazem parte do Programa Nacional de Imunização 

(PNI). Desses, 554 são menores de um ano, 399 são crianças de um a quatro anos e 493 

têm idades entre cinco e 14 anos. 

Pais e responsáveis podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a 

sexta-feira, para que seus filhos sejam vacinados. O horário da Campanha de 

Multivacinação é das 7h às 16h. É importante ressaltar que por conta dos feriados e 

pontos facultativos o horário pode ser alterado. Consulte. 

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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Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Técnicas para 

Confecção de Pães e Salgados Fitness 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou mais um curso de qualificação profissional na 

área de alimentos, Técnicas para Confecção de Pães e Salgados Fitness. O treinamento 

será desenvolvido na Unidade Móvel do Senai até sexta-feira (5). 

Durante o curso, os alunos aprendem a produzir receitas de muffin de espinafre, coxinha 

fit, empadinha de aveia fit, pão integral, pão de cenoura, pão de sementes, pão de batata 

doce e esfiha de mandioca. 

As aulas abrangem técnicas de preparo de massas, coberturas e recheios, de acordo com 

as normas técnicas, de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

Além da parte prática, também será abordado sobre como iniciar um negócio, produzir 

renda extra e boas práticas dentro da cozinha e no trabalho. 
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Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba tem programação especial 

para homens durante ‘Novembro Azul’ 

 

A rede de Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba preparou uma programação completa 

pensada na saúde do homem e na campanha do ‘Novembro Azul’. Depois das mulheres, é 

a vez dos homens participarem de ações, atividades e realizarem exames. 

O ‘Novembro Azul’ é voltado para o combate ao câncer de próstata e muito importante, já 

que esse é o tipo mais de comum entre os homens. A única maneira de cura é o 

diagnóstico precoce. 

As ações serão promovidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Cada unidade tem 

um cronograma que inclui realização de testes rápidos para diagnóstico de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e porta aberta para atendimento aos homens. 

Dentro do cronograma de ações está a ‘Caminhada Novembro Azul’. Essa ação será 

realizada pela UBS Porto Novo, na Praça de Eventos do bairro, no dia 12 de novembro, às 

15h. 

Neste mês, também serão promovidas palestras e, principalmente as UBSs, farão a 

solicitação do antígeno prostático específico PSA – exame que auxilia na prevenção do 

câncer de próstata – e outros exames. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, caso haja qualquer alteração no resultado PSA, o 

homem será encaminhado para uma consulta com urologista. 

Para não perder a oportunidade de participar das ações, compareça à UBS mais próxima 

de sua residência. Elas serão realizadas até o fim deste mês. 

O cronograma completo, com as atividades de todas as 11 unidades de saúde, pode ser 

conferido, clicando  aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.workr.com.br/Download.aspx?arquivo=zcPEtgfmcLj3ELizFoAHng==
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Caraguatatuba: Vagas do 4º Mutirão do Emprego 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba informa que o atendimento do PAT encontra-se 

suspenso em razão dos preparativos do 4º Mutirão do Emprego que será realizado nos 

dias 04 e 05 de novembro na Praça da Cultura, das 09h ás 15h. O PAT preparou um setor 

de atendimento dentro do evento para as pessoas que não realizaram as inscrições. 

Seguem as vagas que o setor do PAT estará disponibilizando no evento. 

Ocupação 

Nº 

Vagas Nível de instrução 

Exige 

experiência 

(em meses) Região Sexo 

Acabador de Mármores e Granitos com experiência 

em CTPS 1 Fundamental Completo 6 —– — 

Ajudante de Cozinha 1 Fundamental Completo 6 —– — 

Ajudante de Governança 1 Fundamental Completo 6 —– — 

Analista de Trade Marketing – possuir conhecimento 

intermediário em Excel e Power Point, 

disponibilidade para realizar viagens e CNH B 1 

Superior Completo em 

Marketing, Comunicação 

Social ou Administração 6 —– — 

Armador com experiência em CTPS 1 —– 6 —– M 

Atendente de Lanchonete 2 —– 6 —– — 

Auxiliar de Cozinha – Possuir disponibilidade de 

horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

proximidades — 



 

 
 

Auxiliar de Encanador 10 Fundamental Completo 6 —– — 

Auxiliar de Usina de Concreto – possuir 

disponibilidade para trabalhar em turnos 10 Fundamental Incompleto —– —– — 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado com experiência 

na CTPS e CNH AB 1 Médio Completo 6 —– M 

Cabista com experiência em CTPS – possuir CNH B, 

NR10 e NR35, conhecimento intermediário em 

informática e disponibilidade para realizar viagens. 17 Médio Completo 6 

Caraguatatuba/ São 

Sebastião/ Ilhabela — 

Carpinteiro com experiência em CTPS 3 —– 6 —– M 

Chapeiro de Lanchonete 1 —– 6 —– — 

Consultor de Vendas com experiência em CTPS para 

atuação em Ubatuba – possuir veículo próprio, 

disponibilidade para realizar viagens e conhecimento 

da modalidade PAP 1 Médio Completo 6 —– — 

Consultora de Vendas – possuir disponibilidade de 

horário e para trabalhar finais de semana e feriados, 

conhecimento de informática e habilidade com 

vendas. 1 Médio Completo 6 —– F 

Cozinheira – Irá trabalhar em residência 1 Médio Completo 6 —– F 

Cozinheiro – com experiência em CTPS 4 Fundamental Completo 6 Central ou Centro-Sul — 

Educador Social com experiência em CTPS – possuir 

CNH A/B, disponibilidade de horário e boa relação 

interpessoal 2 Médio Completo 6 —– M 

Empregada Doméstica com experiência em CTPS e 

carta de referência 1 —– 6 —– F 

Encanador 16 Fundamental Completo 6 —– — 



 

 
 

Fiscal de Piso 2 Médio Completo 6 —– M 

Fisioterapeuta – possuir disponibilidade de horário 

epara trabalhar finais de semana e feriados e 

habilidade em vendas 1 

Superior Completo em 

Fisioteapia (desejável pós-

graduação em Dermato-

Funcional) 6 —– F 

Funileiro 1 —– 6 —– M 

Funileiro – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M 

Garçom – possuir disponibilidade de horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

Proximidades M 

Gerente de Lanchonete 1 —– 6 —– — 

Instrutor de Auto-Escola com CNH A/B 4 Curso de Instrutor —– —– — 

Lavador de Autos 1 —– 6 —– M 

Lubrificador com experiência em CTPS – possuir 

disponibilidade para trabalhar em turnos 2 Fundamental Incompleto 6 —– — 

Mecânico de Automóvel 1 —– 6 —– M 

Mecânico de Automóvel – Possuir CNH B e 

Referências de empregos anteriores 1 Fundamental Completo 6 —– M 

Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel) – Possuir 

CNH B 1 —– 6 —– M 

Mecânico de Veiculos Leves — Com experiência na 

CTPS 1 —– 6 —– M 

Montador de Esquadrias 1 Médio Completo 6 —– M 

Montador de Veículos 1 —– 6 —– M 



 

 
 

Motoboy – possuir CNH A, moto própria e mochila de 

entrega (vagas para manhã e noite) 40 —– —– —– — 

Motorista de Caminhão Betoneira com experiência 

em CTPS – possuir CNH D, direção defensiva e 

disponibilidade para trabalhar em turnos 10 Fundamental Incompleto 6 —– — 

Motorista Entregador de Materiais de Construção – 

possuir CNH D 1 —– 6 —– — 

Motorista Entregador de Materiais de Construção 

(Caminhão Munck) com experiência em CTPS – 

possuir CNH D e saber operar o Munck 1 Fundamental Completo 6 —– M 

Motorista Entregador de Materiais de Construção 

com experiência em CTPS – possuir CNH D 1 Fundamental Completo 6 —– M 

Operador de Pá Carregadeira com experiência em 

CTPS – possuir CNH C/D, curso de operador e 

disponibilidade para trabalhar em turnos 3 Fundamental Incompleto 6 —– — 

Operador de Usina de Concreto com experiência em 

CTPS – possuir disponibilidade para trabalhar em 

turnos 3 Fundamental Incompleto 6 —– — 

Pintor de Automóveis – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M 

Preparador de Veículos 1 —– 6 —– M 

Protético Dentário 1 Curso de Protético 6 —– M 

Psicólogo na Educação 1 

Superior Completo em 

Psicologia 6 —– — 

Representante Comercial com experiência no ramo 

alimentício – obrigatório possuir MEI/ME e Core; 

obrigatório ter experiência na função; possuir CNH 2 Fundamental Completo 6 —– — 

Sinaleiro de Guindaste com experiência em CTPS – 

Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e 
6 Fundamental Incompleto 6 —– M 



 

 
 

conhecimento em Plano de Rigger 

Vendedor com experiência em vendas, 

conhecimento em materiais de construção e CNH 

A/B 1 Médio Completo 6 Centro / Norte M 

Vendedor de Materiais de Construção 1 Médio Completo 6 —– M 

PAT  –  Rua Taubaté, 520  –  Sumaré  –  Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis 

específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 

variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou 

ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. 

Telefone de Contato: (12) 3882-5211. 
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Mutirão do Emprego reúne quase 5 mil inscritos na Praça de Cultura 

nesta quinta (04), em Caraguatatuba 

Ao todo, são 4.763 inscritos para concorrer às 750 vagas das 31 empresas participantes 

 

Acontece nesta quinta e sexta-feira (04 e 05), o 4º Mutirão do Emprego, em 

Caraguatatuba. O evento recebeu 4.763 inscrições para concorrerem às 750 vagas das 31 

empresas participantes. O evento será realizado na Praça da Cultura, no Centro, das 9h às 

15h. 

O agendamento para a seleção de empregos foi encerrada na última terça-feira (02). O 

foco desta edição é a temporada de verão, que deve movimentar a economia da cidade. 

A equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador está desde o dia 1º de novembro 

ligando para os inscritos para agendar a entrevista no Mutirão.  

Nesta quinta (04), haverá também um setor de atendimento do PAT para receber 

currículos sem necessidade de inscrição para as vagas de: 

 Acabador de Mármores e Granitos,  

 Ajudante de Cozinha,  

 Ajudante de Governança,  

 Analista de Trade Marketing,  

 Armador, Atendente de Lanchonete,  

 Auxiliar de Cozinha,  

 Auxiliar de Encanador,  

 Auxiliar de Usina de Concreto,  

 Auxiliar Técnico em Ar Condicionado,  

 Cabista, Carpinteiro,  

 Chapeiro de Lanchonete, Consultor de Vendas,  

 Cozinheira, Educador Social,  

 Empregada Doméstica,  



 

 
 

 Encanador, Fiscal de Piso,  

 Fisioterapeuta, Funileiro,  

 Garçom, Gerente de Lanchonete,  

 Instrutor de Autoescola,  

 Lubrificador, Mecânico de Automóvel,  

 Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel),  

 Mecânico de Veículos Leves,  

 Montador de Esquadrias,  

 Montador de Veículos,  

 Motoboy,  

 Motorista de Caminhão Betoneira,  

 Motorista Entregador de Materiais de Construção,  

 Motorista Entregador de Materiais de Construção (Caminhão Munck),  

 Operador de Pá Carregadeira,  

 Operador de Usina de Concreto,  

 Pintor de Automóveis, Preparador de Veículos,  

 Protético Dentário,  

 Psicólogo na Educação, Representante Comercial,  

 Sinaleiro de Guindaste e 

 Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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3º ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE BMX TEM CARAGUÁ COMO 

DESTAQUE COM 11 PÓDIOS 

 

A equipe da Associação de BMX de Caraguatatuba, com apoio da Prefeitura 

Municipal, esteve na cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo, competindo na 3ª 

Etapa do Campeonato Paulista de BMX. 

Mais uma vez, a equipe de Caraguatatuba foi destaque da competição, subindo ao pódio 

em 11 ocasiões. 

“Finalizamos a 3ª etapa com 11 pilotos no pódio. Tudo isso é fruto do excelente trabalho 

da escolinha de bicicross. Nossa equipe é nova e está no primeiro ano de competições, 

mas já estamos colhendo os frutos”, disse Jefferson Rodrigues, treinador da equipe. 

“Quero deixar meu agradecimento a todos da Secretaria de Esportes e ao prefeito Aguilar 

Junior, que ama e apoia o esporte”, complementa. 

Confira a classificação dos pilotos de Caraguatatuba: 

– João Messias: Novatos até 6 anos –   6° colocado; 

– Matheus Cardoso: Novatos de 7 e 8 anos – 4° colocado (2º lugar no ranking geral das 

etapas); 

– Gabriel Fernande: Novatos de 7 e 8 anos – 5º colocado; 

– Murilo Zamarco: Novatos de 7 e 8 anos – 6º colocado; 

– Andre Cardoso: Novatos 9 e 10 anos – 5ª colocado; 

– Leon Landgraf: Novatos 9 e 10 anos  – 6º colocado; 

– Pedro Henrique: Masculino até 16 anos – 7º colocado; 

– Alessandro Fernandes: Cruise – 30 até 34 anos – 5º colocado; 

– Samantha Landgraf: Feminino de 11 até 12 anos – 5ª colocada; 

– Nayla Rodrigues: Feminino de 11 até 12 anos – 6ª colocada; 

– Thiago Tessari: Masculino de 40 até 44 anos – Vice-campeão. 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Web Rádio Studio 

 

4º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe mais de 4,7 mil 

inscrições 

 

O 4º Mutirão do Emprego que será realizado nesta quinta e sexta-feira (4 e 5) recebeu 

4.763 inscrições para concorrerem às 750 vagas das 31 empresas participantes. O evento 

será realizado na Praça da Cultura, no Centro, das 9h às 15h. 

A equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está desde o dia 1º de novembro 

ligando para os inscritos para agendar a entrevista no Mutirão. Segundo o diretor, Allan 

Mattos, cerca de 40% dos candidatos não atendem ao telefone. 

Mattos ainda destaca que só ligam para os candidatos inscritos de acordo com as vagas 

divulgadas. “É importante que os agendados levem no dia garrafa de água, currículo, 

façam uso de máscara e cheguem no horário agendado”, disse. 

No dia haverá também um setor de atendimento do PAT para receber currículos sem 

necessidade de inscrição para as vagas de Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de 

Cozinha, Ajudante de Governança, Analista de Trade Marketing, Armador, Atendente de 

Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Usina de Concreto, 

Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, Chapeiro de Lanchonete, 

Consultor de Vendas, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de 

Autoescola, Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), 

Mecânico de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Montador de Veículos, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista Entregador de Materiais de Construção, 

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

Carregadeira, Operador de Usina de Concreto, Pintor de Automóveis, Preparador de 

Veículos, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante Comercial, Sinaleiro de 

Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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Caraguatatuba realiza cadastro de pescadores artesanais, 

maricultores e produtores rurais 

 

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

Pesca (SMAAP) realiza até o dia 30 de novembro o cadastramento de pescadores 

artesanais, maricultores e produtores rurais do município. A ideia é atualizar o cadastro 

municipal, identificar os potenciais fornecedores de produtos e fomentar o fornecimento ao 

comércio local. 

Pescadores artesanais e maricultores devem preencher o formulário online, no 

endereço: https://tinyurl.com/4cve8484 e os produtores no 

link: https://tinyurl.com/t2crw4zx e responder às perguntas, que ficarão disponíveis 

durante todo mês de novembro. 

Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, a identificação do pescador 

artesanal, do maricultor e do produtor rural do município é importante para elaboração de 

políticas públicas e definição de estratégias. “O questionário busca identificar todos que 

estejam aptos e que queiram fornecer ao comércio local, como hotéis, bares e 

restaurantes, servindo de ligação entre quem produz e quem vende ou consome”, explicou. 

A partir deste material será realizado também o cadastramento dos comerciantes que 

tenham interesse em adquirir produtos locais, fortalecendo a economia para todos os 

envolvidos. A Secretaria estuda ainda a possibilidade da criação de um selo de produtos e 

pescados, fomentando assim o comércio da cidade. 

Dúvidas no preenchimento do questionário podem ser tiradas diretamente na Secretaria 

do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, no telefone (12) 3897-2530 ou com os presidentes 

das Associações que os interessados fazem parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/4cve8484
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Caraguatatuba: Vagas do 4º Mutirão do Emprego 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba informa que o atendimento do PAT encontra-se 

suspenso em razão dos preparativos do 4º Mutirão do Emprego que será realizado nos 

dias 04 e 05 de novembro na Praça da Cultura, das 09h ás 15h. O PAT preparou um setor 

de atendimento dentro do evento para as pessoas que não realizaram as inscrições. 

Seguem as vagas que o setor do PAT estará disponibilizando no evento. 

Ocupação 

Nº 

Vagas Nível de instrução 

Exige 

experiência 

(em meses) Região Sexo 

Acabador de Mármores e 

Granitos com experiência em 

CTPS 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

Ajudante de Cozinha 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

Ajudante de Governança 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

Analista de Trade Marketing – 

possuir conhecimento 

intermediário em Excel e Power 

Point, disponibilidade para 

realizar viagens e CNH B 1 

Superior Completo 

em Marketing, 

Comunicação Social 

ou Administração 6 —– — 

Armador com experiência em 
1 —– 6 —– M 



 

 
 

CTPS 

Atendente de Lanchonete 2 —– 6 —– — 

Auxiliar de Cozinha – Possuir 

disponibilidade de horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

Auxiliar de Encanador 10 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

Auxiliar de Usina de Concreto – 

possuir disponibilidade para 

trabalhar em turnos 10 

Fundamental 

Incompleto —– —– — 

Auxiliar Técnico em Ar 

Condicionado com experiência 

na CTPS e CNH AB 1 Médio Completo 6 —– M 

Cabista com experiência em 

CTPS – possuir CNH B, NR10 e 

NR35, conhecimento 

intermediário em informática e 

disponibilidade para realizar 

viagens. 17 Médio Completo 6 

Caraguatatuba/ 

São Sebastião/ 

Ilhabela — 

Carpinteiro com experiência em 

CTPS 3 —– 6 —– M 

Chapeiro de Lanchonete 1 —– 6 —– — 

Consultor de Vendas com 

experiência em CTPS para 

atuação em Ubatuba – possuir 

veículo próprio, disponibilidade 

para realizar viagens e 

conhecimento da modalidade 

PAP 1 Médio Completo 6 —– — 

Consultora de Vendas – possuir 
1 Médio Completo 6 —– F 



 

 
 

disponibilidade de horário e 

para trabalhar finais de semana 

e feriados, conhecimento de 

informática e habilidade com 

vendas. 

Cozinheira – Irá trabalhar em 

residência 1 Médio Completo 6 —– F 

Cozinheiro – com experiência 

em CTPS 4 

Fundamental 

Completo 6 

Central ou Centro-

Sul — 

Educador Social com 

experiência em CTPS – possuir 

CNH A/B, disponibilidade de 

horário e boa relação 

interpessoal 2 Médio Completo 6 —– M 

Empregada Doméstica com 

experiência em CTPS e carta de 

referência 1 —– 6 —– F 

Encanador 16 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

Fiscal de Piso 2 Médio Completo 6 —– M 

Fisioterapeuta – possuir 

disponibilidade de horário epara 

trabalhar finais de semana e 

feriados e habilidade em 

vendas 1 

Superior Completo 

em Fisioteapia 

(desejável pós-

graduação em 

Dermato-Funcional) 6 —– F 

Funileiro 1 —– 6 —– M 

Funileiro – CNH B e Carta de 

Referência 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

Garçom – possuir 
1 —– 6 

Tabatinga e 
M 



 

 
 

disponibilidade de horário Proximidades 

Gerente de Lanchonete 1 —– 6 —– — 

Instrutor de Auto-Escola com 

CNH A/B 4 Curso de Instrutor —– —– — 

Lavador de Autos 1 —– 6 —– M 

Lubrificador com experiência 

em CTPS – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos 2 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

Mecânico de Automóvel 1 —– 6 —– M 

Mecânico de Automóvel – 

Possuir CNH B e Referências de 

empregos anteriores 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

Mecânico de Máquinas 

Pesadas (Diesel) – Possuir CNH 

B 1 —– 6 —– M 

Mecânico de Veiculos Leves — 

Com experiência na CTPS 1 —– 6 —– M 

Montador de Esquadrias 1 Médio Completo 6 —– M 

Montador de Veículos 1 —– 6 —– M 

Motoboy – possuir CNH A, moto 

própria e mochila de entrega 

(vagas para manhã e noite) 40 —– —– —– — 

Motorista de Caminhão 

Betoneira com experiência em 

CTPS – possuir CNH D, direção 
10 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 



 

 
 

defensiva e disponibilidade 

para trabalhar em turnos 

Motorista Entregador de 

Materiais de Construção – 

possuir CNH D 1 —– 6 —– — 

Motorista Entregador de 

Materiais de Construção 

(Caminhão Munck) com 

experiência em CTPS – possuir 

CNH D e saber operar o Munck 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

Motorista Entregador de 

Materiais de Construção com 

experiência em CTPS – possuir 

CNH D 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

Operador de Pá Carregadeira 

com experiência em CTPS – 

possuir CNH C/D, curso de 

operador e disponibilidade para 

trabalhar em turnos 3 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

Operador de Usina de Concreto 

com experiência em CTPS – 

possuir disponibilidade para 

trabalhar em turnos 3 

Fundamental 

Incompleto 6 —– — 

Pintor de Automóveis – CNH B e 

Carta de Referência 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

Preparador de Veículos 1 —– 6 —– M 

Protético Dentário 1 Curso de Protético 6 —– M 

Psicólogo na Educação 1 

Superior Completo 

em Psicologia 6 —– — 



 

 
 

Representante Comercial com 

experiência no ramo alimentício 

– obrigatório possuir MEI/ME e 

Core; obrigatório ter experiência 

na função; possuir CNH 2 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

Sinaleiro de Guindaste com 

experiência em CTPS – Possuir 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos e conhecimento em 

Plano de Rigger 6 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

Vendedor com experiência em 

vendas, conhecimento em 

materiais de construção e CNH 

A/B 1 Médio Completo 6 Centro / Norte M 

Vendedor de Materiais de 

Construção 1 Médio Completo 6 —– M 

PAT  –  Rua Taubaté, 520  –  Sumaré  –  Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis 

específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 

variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou 

ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. 

Telefone de Contato: (12) 3882-5211. 
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Projeto Arte Grafite revitaliza Pista de Skate em Caraguatatuba 

 

Evento foi direcionado para jovens e teve o objetivo de mostrar essa arte urbana 

A Pista de Skate do centro respirou arte, criatividade e muita diversão entre os dias 25 ae 

29 de outubro. O Projeto Arte Grafite chegou à Caraguatatuba (SP) e transformou a Praça 

Ton Ferreira em uma verdadeira tela. 

Esta foi 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. 

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. 

As obras foram produzidas pelo artista plástico Alexandre Filiage, reconhecido 

internacionalmente por sua inspiração na fauna brasileira. 

O artista grafitou nos quatro lados da Pista de Skate, usando como base a fauna e a flora 

do município. 

A estudante Tainá Bruhns, de 16 anos, da Escola Estadual Thomaz Ribeiro de Lima, conta 

que todas as suas expectativas quanto ao curso foram superadas. “Eu achei o máximo, em 

especial porque ganhamos um certificado profissionalizante, que vou poder colocar no 

currículo”, relata. A presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo destaca o enorme prazer que 

Caraguatatuba teve ao receber o projeto. “Foi maravilhoso o trabalho registrado na nossa 

pista de skate pelo artista plástico, Alexandre Filiage com o envolvimento de nossas 

crianças. Agradecemos imensamente esta parceria com o Proac e ao patrocínio da Panco”, 

ressalta. 

 

 

 

https://aresurbanos.com.br/2021/10/20/grafite-arte-e-cultura-na-pista-de-skate-de-caraguatatuba/
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