
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 04 e 05 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba preparou programação completa para o combate ao câncer de 

próstata na campanha “Novembro Azul”  

 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show esquenta Caraguatatuba neste final de semana 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia “Tapa Buracos” na Rodovia 

Rio-Santos 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para editais dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc são 

prorrogadas até 10 de novembro 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Continuam abertas as inscrições para a 1ª Caminhada pela Saúde do Homem 

neste sábado em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba realiza feira adoção neste sábado 

 

Caraguatatuba 

Comédia romântica com Priscila Fantin e Bruno Lopes é atração desta sexta no 

TMC 

 

Caraguatatuba 

Sem recapaeamento pelo Estado e com risco de acidentes, prefeitura faz operação 

tapa-buracos na SP-55 no trecho de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Caraguá convoca 24 guarda-vidas temporários aprovados em seletivo para atuação 

no verão 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-preparou-uma-programacao-completa-para-o-combate-ao-cancer-de-prostata-na-campanha-novembro-azul/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-preparou-uma-programacao-completa-para-o-combate-ao-cancer-de-prostata-na-campanha-novembro-azul/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/inscricoes-para-editais-dos-recursos-remanescentes-da-lei-aldir-blanc-sao-prorrogadas-ate-10-de-novembro/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/inscricoes-para-editais-dos-recursos-remanescentes-da-lei-aldir-blanc-sao-prorrogadas-ate-10-de-novembro/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18408/continuam-abertas-as-inscricoes-para-a-1%EF%BF%BD-caminhada-pela-saude-do-homem-neste-sabado-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18408/continuam-abertas-as-inscricoes-para-a-1%EF%BF%BD-caminhada-pela-saude-do-homem-neste-sabado-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18407/ccz-de-caraguatatuba-realiza-feira-adocao-neste-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/18406/comedia-romantica-com-priscila-fantin-e-bruno-lopes-e-atracao-desta-sexta-no-tmc
https://radarlitoral.com.br/noticias/18406/comedia-romantica-com-priscila-fantin-e-bruno-lopes-e-atracao-desta-sexta-no-tmc
https://radarlitoral.com.br/noticias/18404/sem-recapaeamento-pelo-estado-e-com-risco-de-acidentes-prefeitura-faz-operacao-tapa-buracos-na-sp-55-no-trecho-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18404/sem-recapaeamento-pelo-estado-e-com-risco-de-acidentes-prefeitura-faz-operacao-tapa-buracos-na-sp-55-no-trecho-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18409/caragua-convoca-24-guarda-vidas-temporarios-aprovados-em-seletivo-para-atuacao-no-verao
https://radarlitoral.com.br/noticias/18409/caragua-convoca-24-guarda-vidas-temporarios-aprovados-em-seletivo-para-atuacao-no-verao


 

 
 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

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

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Saxofonista vira atração em supermercado de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura assume operação "Tapa Buracos" na Rio-Santos 

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Capivara entra em casa, se sente acuada e morde morador 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Banda de Caraguatatuba, Gaijin Sentai grava single com cantora japonesa 

 

Caraguatatuba 

Fundacc comemora Dia Internacional do Cinema, no sábado, com mostra de filmes 

gratuita 

 

Caraguatatuba 

‘Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo’, com Priscila Fantin, chega ao 

Teatro Mario Covas nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba domina campeonato de Futevôlei em Ilhabela 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para editais dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc são 

prorrogadas até 10 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Projeto Arte Grafite revitaliza Pista de Skate em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Artistas de Caraguatatuba abrem exposição ‘Tradições e Saberes Artesanais’ na 

Secretaria de Turismo 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/11/arena-freestyle-caraguatatuba.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/saxofonista-vira-atracao-em.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/prefeitura-assume-operacao-tapa-buracos.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-04/capivara-entra-em-casa--se-sente-acuada-e-morde-morador.html
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/banda-de-caraguatatuba-gaijin-sentai-grava-single-com-cantora-japonesa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/fundacc-comemora-dia-internacional-do-cinema-no-sabado-com-mostra-de-filmes-gratuita/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/fundacc-comemora-dia-internacional-do-cinema-no-sabado-com-mostra-de-filmes-gratuita/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/precisamos-falar-de-amor-sem-dizer-eu-te-amo-com-priscila-fantin-chega-ao-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/precisamos-falar-de-amor-sem-dizer-eu-te-amo-com-priscila-fantin-chega-ao-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/caraguatatuba-domina-campeonato-de-futevolei-em-ilhabela/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/inscricoes-para-editais-dos-recursos-remanescentes-da-lei-aldir-blanc-sao-prorrogadas-ate-10-de-novembro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/inscricoes-para-editais-dos-recursos-remanescentes-da-lei-aldir-blanc-sao-prorrogadas-ate-10-de-novembro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/projeto-arte-grafite-revitaliza-pista-de-skate-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga resultado e convoca GVTs para temporada de 

verão 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba participa da formatura dos Guardas-Vidas Temporários 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza mais de 1,6 mil exames de papanicolau e mamografia 

durante ‘Outubro Rosa’ 

 

Caraguatatuba 

Mutirão do Emprego atende mais de 1,6 mil pessoas no primeiro dia 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba retoma hidroterapia do Setor de Reabilitação no Centro de 

Especialidades Médicas 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada pela Saúde do Homem é neste sábado (6) e segue com inscrições 

abertas 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba realiza feira adoção, neste sábado, para dar novo lar a 20 

animais 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos na Rodovia 

Rio-Santos 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Aguilar Junior participa da formatura dos Guardas-Vidas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos na SP55 

 

012 News 

Caraguatatuba 

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

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-resultado-e-convoca-gvts-para-temporada-de-verao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-resultado-e-convoca-gvts-para-temporada-de-verao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-formatura-dos-guardas-vidas-temporarios/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/caraguatatuba-realiza-mais-de-16-mil-exames-de-papanicolau-e-mamografia-durante-outubro-rosa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/caraguatatuba-realiza-mais-de-16-mil-exames-de-papanicolau-e-mamografia-durante-outubro-rosa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/mutirao-do-emprego-atende-mais-de-16-mil-pessoas-no-primeiro-dia/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/caraguatatuba-retoma-hidroterapia-do-setor-de-reabilitacao-no-centro-de-especialidades-medicas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/caraguatatuba-retoma-hidroterapia-do-setor-de-reabilitacao-no-centro-de-especialidades-medicas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-e-neste-sabado-6-e-segue-com-inscricoes-abertas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-e-neste-sabado-6-e-segue-com-inscricoes-abertas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/ccz-de-caraguatatuba-realiza-feira-adocao-neste-sabado-para-dar-novo-lar-a-20-animais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/ccz-de-caraguatatuba-realiza-feira-adocao-neste-sabado-para-dar-novo-lar-a-20-animais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/04/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/04/aguilar-junior-participa-da-formatura-dos-guardas-vidas/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/04/caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-sp55/
https://www.012news.com.br/caragua-abre-4o-mutirao-do-emprego-com-mais-de-4-mil-inscricoes/


 

 
 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Artistas De Caraguatatuba Abrem Exposição ‘Tradições E Saberes Artesanais’ Na 

Secretaria De Turismo 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Divulga Resultado E Convoca GVTs Para Temporada 

De Verão 

 

Caraguatatuba 

Prefeito De Caraguatatuba Participa Da Formatura Dos Guardas-Vidas Temporários 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Realiza Mais De Mil Exames De Papanicolau E Mamografia Durante 

‘Outubro Rosa’ 

 

Caraguatatuba 

Mutirão Do Emprego Atende Mais De 1,6 Mil Pessoas No Primeiro Dia 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Retoma Hidroterapia Do Setor De Reabilitação No Centro De 

Especialidades Médicas 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada Pela Saúde Do Homem É Neste Sábado (6) E Segue Com Inscrições 

Abertas 

 

Caraguatatuba 

‘Precisamos Falar De Amor Sem Dizer Eu Te Amo’, Com Priscila Fantin, Chega Ao 

Teatro Mario Covas Nesta Sexta-Feira 

 

Caraguatatuba 

Fundacc Comemora Dia Internacional Do Cinema, No Sábado, Com Mostra De 

Filmes Gratuita 

 

Caraguatatuba 

Projeto Arte Grafite Revitaliza Pista De Skate Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Banda De Caraguatatuba, Gaijin Sentai Grava Single Com Cantora Japonesa 

 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-resultado-e-convoca-gvts-para-temporada-de-verao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-resultado-e-convoca-gvts-para-temporada-de-verao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-formatura-dos-guardas-vidas-temporarios/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/caraguatatuba-realiza-mais-de-mil-exames-de-papanicolau-e-mamografia-durante-outubro-rosa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/caraguatatuba-realiza-mais-de-mil-exames-de-papanicolau-e-mamografia-durante-outubro-rosa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/mutirao-do-emprego-atende-mais-de-16-mil-pessoas-no-primeiro-dia/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/caraguatatuba-retoma-hidroterapia-do-setor-de-reabilitacao-no-centro-de-especialidades-medicas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/caraguatatuba-retoma-hidroterapia-do-setor-de-reabilitacao-no-centro-de-especialidades-medicas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-e-neste-sabado-6-e-segue-com-inscricoes-abertas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-e-neste-sabado-6-e-segue-com-inscricoes-abertas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/precisamos-falar-de-amor-sem-dizer-eu-te-amo-com-priscila-fantin-chega-ao-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/precisamos-falar-de-amor-sem-dizer-eu-te-amo-com-priscila-fantin-chega-ao-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/fundacc-comemora-dia-internacional-do-cinema-no-sabado-com-mostra-de-filmes-gratuita/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/fundacc-comemora-dia-internacional-do-cinema-no-sabado-com-mostra-de-filmes-gratuita/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/projeto-arte-grafite-revitaliza-pista-de-skate-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/04/banda-de-caraguatatuba-gaijin-sentai-grava-single-com-cantora-japonesa/


 

 
 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Homem É Capturado Por Ser Procurado Por Tráfico De Drogas Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada Pela Saúde Do Homem É Neste Sábado (6) E Segue Com Inscrições 

Abertas 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Circuito Litoral Norte anuncia vencedores do Concurso Fotográfico “Conexão Litoral Norte: 

Sol, Praia e Natureza” 

 

Caraguatatuba 

Funcionários de escola do Perequê-Mirim recebem orientações sobre conduta profissional 

no serviço público 

 

Caraguatatuba 

Banda de Caraguatatuba, Gaijin Sentai grava single com cantora japonesa 

 

Caraguatatuba 

Projeto Arte Grafite revitaliza Pista de Skate em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundacc comemora Dia Internacional do Cinema, no sábado, com mostra de filmes gratuita 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga resultado e convoca GVTs para temporada de verão 

 

Caraguatatuba 

Artistas de Caraguatatuba abrem exposição ‘Tradições e Saberes Artesanais’ na Secretaria 

de Turismo 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos na Rodovia Rio-Santos 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba participa da formatura dos Guardas-Vidas Temporários 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada pela Saúde do Homem é neste sábado (6) e segue com inscrições abertas 

 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/homem-e-capturado-por-ser-procurado-por-trafico-de-drogas-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-e-neste-sabado-6-e-segue-com-inscricoes-abertas/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-e-neste-sabado-6-e-segue-com-inscricoes-abertas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/circuito-litoral-norte-anuncia-vencedores-do-concurso-fotografico-conexao-litoral-norte-sol-praia-e-natureza/
https://falacaragua.com.br/2021/11/circuito-litoral-norte-anuncia-vencedores-do-concurso-fotografico-conexao-litoral-norte-sol-praia-e-natureza/
https://falacaragua.com.br/2021/11/funcionarios-de-escola-do-pereque-mirim-recebem-orientacoes-sobre-conduta-profissional-no-servico-publico/
https://falacaragua.com.br/2021/11/funcionarios-de-escola-do-pereque-mirim-recebem-orientacoes-sobre-conduta-profissional-no-servico-publico/
https://falacaragua.com.br/2021/11/banda-de-caraguatatuba-gaijin-sentai-grava-single-com-cantora-japonesa/
https://falacaragua.com.br/2021/11/projeto-arte-grafite-revitaliza-pista-de-skate-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundacc-comemora-dia-internacional-do-cinema-no-sabado-com-mostra-de-filmes-gratuita/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-resultado-e-convoca-gvts-para-temporada-de-verao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/
https://falacaragua.com.br/2021/11/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-formatura-dos-guardas-vidas-temporarios/
https://falacaragua.com.br/2021/11/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-e-neste-sabado-6-e-segue-com-inscricoes-abertas/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba domina campeonato de Futevôlei em Ilhabela 

 

Caraguatatuba 

Mutirão do Emprego atende mais de 1,6 mil pessoas no primeiro dia 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza mais de mil exames de papanicolau e mamografia durante ‘Outubro 

Rosa’ 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba retoma hidroterapia do Setor de Reabilitação no Centro de Especialidades 

Médicas 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba realiza feira adoção, neste sábado, para dar novo lar a 20 animais 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para editais dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc são prorrogadas até 

10 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba tem programação especial para homens durante 

‘Novembro Azul’ 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Artistas de Caraguatatuba abrem exposição ‘Tradições e Saberes Artesanais’ na 

Secretaria de Turismo 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba retoma hidroterapia do Setor de Reabilitação no Centro de 

Especialidades Médicas 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba realiza feira adoção, neste sábado, para dar novo lar a 20 

animais 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Mutirão do Emprego atende mais de 1,6 mil pessoas no primeiro dia 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-domina-campeonato-de-futevolei-em-ilhabela/
https://falacaragua.com.br/2021/11/mutirao-do-emprego-atende-mais-de-16-mil-pessoas-no-primeiro-dia/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-realiza-mais-de-mil-exames-de-papanicolau-e-mamografia-durante-outubro-rosa/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-realiza-mais-de-mil-exames-de-papanicolau-e-mamografia-durante-outubro-rosa/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-retoma-hidroterapia-do-setor-de-reabilitacao-no-centro-de-especialidades-medicas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-retoma-hidroterapia-do-setor-de-reabilitacao-no-centro-de-especialidades-medicas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/ccz-de-caraguatatuba-realiza-feira-adocao-neste-sabado-para-dar-novo-lar-a-20-animais/
https://falacaragua.com.br/2021/11/inscricoes-para-editais-dos-recursos-remanescentes-da-lei-aldir-blanc-sao-prorrogadas-ate-10-de-novembro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/inscricoes-para-editais-dos-recursos-remanescentes-da-lei-aldir-blanc-sao-prorrogadas-ate-10-de-novembro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/atencao-basica-a-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-novembro-azul/
https://falacaragua.com.br/2021/11/atencao-basica-a-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-novembro-azul/
http://massaguanews.com.br/2021/11/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/
http://massaguanews.com.br/2021/11/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/
http://massaguanews.com.br/2021/11/caraguatatuba-retoma-hidroterapia-do-setor-de-reabilitacao-no-centro-de-especialidades-medicas/
http://massaguanews.com.br/2021/11/caraguatatuba-retoma-hidroterapia-do-setor-de-reabilitacao-no-centro-de-especialidades-medicas/
http://massaguanews.com.br/2021/11/ccz-de-caraguatatuba-realiza-feira-adocao-neste-sabado-para-dar-novo-lar-a-20-animais/
http://massaguanews.com.br/2021/11/ccz-de-caraguatatuba-realiza-feira-adocao-neste-sabado-para-dar-novo-lar-a-20-animais/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/11/04/mutirao-do-emprego-atende-mais-de-16-mil-pessoas-no-primeiro-dia/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos na Rodovia 

Rio-Santos 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA REALIZA MAIS DE 1,6 MIL EXAMES DE PAPANICOLAU E 

MAMOGRAFIA DURANTE ‘OUTUBRO ROSA’ 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Sem recapaeamento pelo Estado e com risco de acidentes, prefeitura faz operação 

tapa-buracos na SP-55 no trecho de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Continuam abertas as inscrições para a 1ª Caminhada pela Saúde do Homem 

neste sábado em Caraguatatuba 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba tem programação especial para homens 

durante ‘Novembro Azul’ 

 

Caraguatatuba 

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

seis meses 

 

Caraguatatuba 

Mutirão do Emprego atende mais de 1,6 mil pessoas no primeiro dia 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos na Rodovia 

Rio-Santos 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Mais de 1,6 mil pessoas foram atendidas pelo Mutirão do Emprego em 

Caraguatatuba 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Shopping de Caraguá cria espaço para arrecadar doações 

https://litoralvale.com.br/portal/2021/11/05/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/11/05/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/05/caraguatatuba-realiza-mais-de-16-mil-exames-de-papanicolau-e-mamografia-durante-outubro-rosa/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/05/caraguatatuba-realiza-mais-de-16-mil-exames-de-papanicolau-e-mamografia-durante-outubro-rosa/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/sem-recapaeamento-pelo-estado-e-com-risco-de-acidentes-prefeitura-faz-operacao-tapa-buracos-na-sp-55-no-trecho-de-caragua/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/sem-recapaeamento-pelo-estado-e-com-risco-de-acidentes-prefeitura-faz-operacao-tapa-buracos-na-sp-55-no-trecho-de-caragua/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/continuam-abertas-as-inscricoes-para-1a-caminhada-pela-saude-do-homem-neste-sabado-em-caraguatatuba/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/continuam-abertas-as-inscricoes-para-1a-caminhada-pela-saude-do-homem-neste-sabado-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2021/11/04/atencao-basica-a-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-novembro-azul/
https://imprensalivre.com.br/2021/11/04/atencao-basica-a-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-novembro-azul/
https://imprensalivre.com.br/2021/11/04/caraguatatuba-se-destaca-na-construcao-civil-e-aprova-mais-de-500-projetos-em-seis-meses/
https://imprensalivre.com.br/2021/11/04/caraguatatuba-se-destaca-na-construcao-civil-e-aprova-mais-de-500-projetos-em-seis-meses/
https://imprensalivre.com.br/2021/11/04/mutirao-do-emprego-atende-mais-de-16-mil-pessoas-no-primeiro-dia/
https://imprensalivre.com.br/2021/11/05/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://imprensalivre.com.br/2021/11/05/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://ln21.com.br/mais-de-16-mil-pessoas-foram-atendidas-pelo-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/mais-de-16-mil-pessoas-foram-atendidas-pelo-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba/
https://globoplay.globo.com/v/10010095/


 

 
 

Band Vale 

Band Cidade 1ª Edição 

750 vagas de empregos para temporada em Caraguatatuba 

 

Band Cidade 2ª Edição 

Mutirão de emprego em Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NpCdl-Iw7Mg
https://www.youtube.com/watch?v=5qt9aJMs830
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Caraguatatuba preparou programação completa para o combate ao 

câncer de próstata na campanha “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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Arena Freestyle Show esquenta Caraguatatuba neste final de semana 

 

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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Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia “Tapa Buracos” 

na Rodovia Rio-Santos 

 

Com a melhora das condições climáticas, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), retomou nesta quinta-feira (4) a Operação Tapa 

Buracos iniciada na Rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho que corta o município. 

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o 

trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões 

trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários. 

Na sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as equipes finalizam o trecho da via até a 

divisa com o município de São Sebastião. 

O prefeito Aguilar Junior reforça que a manutenção da rodovia é de competência do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), mas devido à situação crítica de alguns 

pontos e para evitar graves acidentes, a Prefeitura assumiu a responsabilidade com um 

trabalho paliativo de tapa buracos. “Vamos continuar cobrando o governo estadual, por 

meio de ofícios, para que seja feito o recapeamento total da rodovia”, destacou. 

Mais ações 

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos realiza também nesta quinta-feira, Operação 

Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material CBUQ  nas ruas 

Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto são utilizadas 

também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços sejam finalizados 

no sábado (6). 
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Inscrições para editais dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc 

são prorrogadas até 10 de novembro 

 

A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) e Conselho Municipal de 

Políticas Culturais informam que a inscrição para os editais dos Concursos de Conteúdo 

Digitais Culturais e de Apresentações Culturais Presenciais terminam, respectivamente, às 

14h do dia 10/11/2021. 

Ambos os concursos têm como fundamento o Decreto nº 10.751, de 22 de julho de 

2021 (Que altera o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, para dispor sobre as 

ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos 

efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19), disciplinando que ficam os 

municípios autorizados a reabrir os instrumentos públicos de seleção de que tratam os 

incisos II e III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. 

Confira abaixo como enviar propostas de conteúdos digitais e de apresentações 

presenciais culturais: 

– Conteúdos digitais culturais:  

Serão selecionadas 50 propostas de conteúdo digital artístico e/ou cultural de agentes 

culturais individuais do município, com prêmio de R$ 2 mil. 

Inscrições: Até às 14h do dia 10/11/2021. 

Edital e inscrições:  https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/60/ 

– Apresentações culturais presenciais: 

Serão selecionadas 27 propostas de apresentação artística e/ou cultural de agentes 

culturais individuais e 27 de apresentação artística e/ou cultural de grupos culturais do 

município de Caraguatatuba, com prêmio de R$ 2 mil para inscrições individuais e de R$ 

5.090,00 para inscrições coletivas. 

Inscrições: Até às 14h do dia 10/11/2020. 

Edital e inscrições:  https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/62/ 

Os concursos têm o objetivo principal de contemplar trabalhadores e trabalhadoras da 

cultura residentes e profissionalmente atuantes no município de Caraguatatuba há mais 

de dois anos, especialmente aqueles que vivem de sua arte e que tiveram sua fonte de 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.751-de-22-de-julho-de-2021-333759988
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.751-de-22-de-julho-de-2021-333759988
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/60/
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/62/


 

 
 

renda prejudicada pela interrupção de suas atividades artísticas e culturais no período de 

isolamento social determinado pelas autoridades públicas. 

Para se inscreverem nos editais, os agentes locais deverão estar cadastrados no Mapa 

Cultural de Caraguatatuba. 

Para proponentes sem acesso à internet, será disponibilizado um computador com acesso 

à rede para realização da inscrição, na sede da Fundacc, na Rua Santa Cruz, 396, Centro, 

de segunda à sexta, das 9 às 14h. 

Os resultados serão publicados no site da Fundacc e no Diário Oficial do Município 

em 23 de novembro de 2021. 

Os selecionados receberão um e-mail solicitando o envio de documentos obrigatórios para 

a contratação. 

O pagamento dos prêmios está previsto para dezembro de 2021. 

Para o fomento e a difusão da produção cultural local e para a promoção do acesso da 

população a conteúdos artísticos e/ou culturais, a Fundacc e o CMPCC organizarão a 

disponibilização dos conteúdos digitais em plataformas digitais e a realização das 

apresentações até fevereiro de 2022. 

Acompanhe informações atualizadas sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc em 

Caraguatatuba na página https://fundacc.sp.gov.br/lei-aldir-blanc/ 

Já os editais da Lei Aldir Blanc abertos pelo Governo do Estado de São Paulo em 2021 

podem ser consultados em: https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-

lab-2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapas.fundacc.sp.gov.br/
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/
https://fundacc.sp.gov.br/lei-aldir-blanc/
https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-lab-2021/
https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-lab-2021/
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Continuam abertas as inscrições para a 1ª Caminhada pela Saúde do 

Homem neste sábado em Caraguatatuba 

 

A 1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem, que será realizada nesse sábado (6), 

segue com inscrições abertas. A ação é alusiva à Campanha Novembro Azul que visa 

combater o câncer de próstata. 

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

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

inclusive, um dos brindes será uma mensalidade no Studio Personal Movimax. 

Para quem quiser participar a inscrição é de 1 kg de alimento não perecível e deve ser 

realizada, presencialmente, na Clínica Uroproct ou no Studio Personal Movimax, 

organizadores do evento, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Os inscritos recebem uma camiseta e qualquer pessoa pode participar da caminhada. Os 

alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

Campanha Novembro Azul 

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

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

tratamento curativo. 

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

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

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

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

ter a doença. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

e álcool em gel. 

Serviço 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem 

Data: 6/11/2021 (sábado), às 8h30 

Ponto de encontro: Próximo ao quiosque 36, no bairro Indaiá 

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

(Avenida Amazonas, 831 – Indaiá) 
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CCZ de Caraguatatuba realiza feira adoção neste sábado 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba vai abrir as portas neste sábado 

(6) para mais uma feira de adoção. Esses animais estarão disponíveis na unidade, no 

Jardim Britânia, das 9h às 13h. 

São cães e gatos, filhotes e adultos, clinicamente saudáveis e totalmente dóceis. 

Eles foram vacinados contra raiva, vermifugados e estão aptos a participar do programa de 

castração. 

Cada animal possui uma história e merece um novo lar com ambiente e espaço físico 

adequados e muito amor e cuidado. Alguns foram resgatados em via pública, outros já 

passaram por situação de maus-tratos. Por isso, a pessoa deve estar ciente da 

responsabilidade e comprometimento de cuidar de um bichinho de estimação.  

Os interessados em realizar a adoção devem estar munidos do RG, CPF e um comprovante 

de endereço. O adotante passará por uma breve entrevista com os profissionais. 

Este processo para adoção garante que o animal será adaptado ao espaço físico e à 

composição familiar da nova casa. Da mesma forma, é avaliada a capacidade da família 

em suprir as necessidades do animal, garantindo seu bem estar. 

Guias e coleiras são extremamente importantes para adoção de cães de porte médio e 

grande. Para os felinos, será preciso uma caixa própria para o transporte, o que permite a 

melhor locomoção do pet. Esses três itens facilitam e dão mais segurança à adoção. 
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Comédia romântica com Priscila Fantin e Bruno Lopes é atração desta 

sexta no TMC 

 

O amor é complicado ou a gente é quem complica? Essas e outras perguntas são o tema 

da comédia romântica “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo”, com os atores 

Priscila Fantin e Bruno Lopes, que será encenada no Teatro Mário Covas nesta sexta-feira 

(5/11), às 20h30. 

Sucesso de público e crítica, a peça conta a história de Pilar e Bento, jovens viúvos que se 

conhecem, virtualmente, quando decidem se aventurar em um aplicativo de paquera. 

Apesar dos personagens possuírem personalidades totalmente opostas, eles se sentem 

atraídos e embarcam no desafio de ficarem juntos, mostrando que a insegurança e a 

angústia de como se mostrar para o outro ė comum a qualquer pessoa. 

A peça começa no momento do primeiro encontro e a dupla divide seus pensamentos, 

dúvidas e particularidades com a plateia. O público acompanha as peripécias do casal que 

quer se conquistar mutuamente, em meio a muitas incertezas. 

A come  dia roma  ntica ‘Precisamos Falar de Amor sem Dizer Eu Te Amo’ foi escrita por 

Wagner D’Avila especialmente para os atores Priscila Fantin e Bruno Lopes (Pilar e Bento), 

que são casados na vida real. 

Em tempos de mergulho profundo da humanidade nas ditas redes sociais que terminam 

por isolar cada vez mais o bicho homem em bolhas virtuais, deixando-o distante o convívio 

com o outro, as questões levantadas neste espetáculo são pertinentes e necessárias. 

A peça mostra que, para realmente conquistar o outro, é preciso primeiro se conhecer 

bem. O texto explicita que a palavra amor, muito mais do que um dizer sem pensar, é um 

estado de presença construído diariamente. Em tempos de tanto ódio e intolerância, este é 

o maior acerto deste espetáculo: ser uma lição de respeito ao próximo. 

Serviço 

Espetáculo: “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo” 

Dia: 5 de novembro 

Horário: 20h30 

Duração: 60 minutos 



 

 
 

Local: Teatro Mario Covas – Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba. 

Valor: R$ 42,99 

Ingressos antecipados pelo site 

http://www.splendoreproducoeseeventos.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.splendoreproducoeseeventos.com.br/
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Sem recapaeamento pelo Estado e com risco de acidentes, prefeitura 

faz operação tapa-buracos na SP-55 no trecho de Caraguá 

 

A Rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), que é de jurisdição do DER (Departamento 

de Estradas e Rodagem), orgão do Governo do Estado, começou a receber uma operação 

tapa-buracos realizada pela Prefeitura de Caraguatatuba no trecho que corta o município. 

O serviço é realizado pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

O prefeito Aguilar Junior reforça que a manutenção da rodovia é de competência do 

Departamento de Estradas de Rodagem, mas devido à situação crítica de alguns pontos e 

para evitar graves acidentes, a Prefeitura assumiu a responsabilidade com um trabalho 

paliativo de tapa buracos. “Vamos continuar cobrando o governo estadual, por meio de 

ofícios, para que seja feito o recapeamento total da rodovia”, destacou. 

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o 

trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões 

trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários. 

Na sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as equipes finalizam o trecho da via até a 

divisa com o município de São Sebastião. 

Mais ações 

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos realiza também nesta quinta-feira, Operação 

Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material CBUQ  nas ruas 

Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto são utilizadas 

também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços sejam finalizados 

no sábado (6). 
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Caraguá convoca 24 guarda-vidas temporários aprovados em seletivo 

para atuação no verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou os 24 guarda-vidas temporários (GVTs) aprovados 

no processo seletivo simplificado para trabalhar na prevenção de afogamentos nas praias 

do município durante a temporada de verão 2021/2022, sob a supervisão do Grupamento 

de Bombeiros Marítimos (GBMar). Os convocados devem comparecer, utilizando máscara e 

munidos dos documentos exigidos para a contratação, nesta sexta, segunda e terça-feira 

(5, 8 e 9/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no 

Centro.  

A classificação final, homologação e convocação foram publicadas nesta quinta-feira 

(4/11) novembro, no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 661), site da prefeitura e 

no 4º Subgrupamento do 11º Grupamento de Bombeiros Militar, no Indaiá. O contrato 

inicia no dia 12 de novembro e terá 120 dias (quatro meses), com carga de 40 

horas/semanais ou turno de revezamento de 12hx36h, salário de R$ 1.589,00, além de 

benefícios como vales transporte, alimentação e refeição. Além dos 24 GVTs contratados 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, outros 20 Guarda-Vidas por Tempo Determinado (GVTD), 

selecionados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vão 

reforçar a Operação Praia Segura 2021/2022. 

Os 24 GVT participaram de aulas teóricas, práticas, estágios supervisionados e de 

avaliações do conteúdo passado aos alunos entre os dias 6 e 29 de outubro, no Posto de 

Bombeiros Marítimo da Praia Martim de Sá.  

O processo seletivo para contratação de 24 guarda-vidas temporários contou com a 

participação de 75 pessoas de ambos os sexos no dia 4 de outubro, no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 

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

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

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

das 9h às 14h. 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_661.pdf
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Arena Freestyle traz manobras radicais com entrada solidária neste 

sábado (6) 

 

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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Saxofonista vira atração em supermercado de Caraguá 

 

Um músico de rua virou atração nesta quinta(4) em Caraguatatuba. Flaubert Monteiro da 

Silva, de 31 anos, morador de Guararema, veio ao Litoral Norte para visitar sua família em 

Ubatuba. No retorno, pegou seu saxofone e passou a tarde tocando em frente ao 

supermercado Shibatinha, na região central de Caraguá, com o objetivo de ganhar uns 

trocados e seguir viagem. Foi muito bem recebido, ganhou os trocados que precisava e 

muitos elogios.    . 

Os clientes e até os funcionários, acostumados com as pessoas, que tradicionalmente 

ficam em frente ao estabelecimento pedindo dinheiro e comida desde o início da 

pandemia, por necessidade mesmo, ficaram surpresos. A música de Flaubert distribuída 

por uma pequena caixinha de som fez a diferença para clientes e funcionários. Foi bem 

bacana...  

"Que coisa mais linda", comentou a dona de casa Rosângela Santos. Segundo ela, as 

musicas do saxofonista lhe trouxeram muita paz e felicidade. Mesmo na correria, dona 

Rosângela passou mais tempo no supermercado nesta quinta para poder apreciar o 

músico. Ela disse que o supermercado deveria contratar o músico para que ele tocasse 

todos os dias para os clientes. Fica a dica.  
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Prefeitura assume operação "Tapa Buracos" na Rio-Santos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba decidiu assumir a Operação Tapa Buracos na rodovia Rio-

Santos no trecho que corta o município. Apesar do serviço ser de competência do 

Departamento de Estradas de Rodagem(DER), o prefeito Aguilar Júnior decidiu agilizar o 

serviço, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, devido as péssimas 

condições em que se encontra o piso da rodovia.   

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o 

trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões 

trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários. 

Segundo informa a prefeitura, amanhã, sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as 

equipes finalizam o trecho da via até a divisa com o município de São Sebastião. 

“Vamos continuar cobrando o governo estadual, por meio de ofícios, para que seja feito o 

recapeamento total da rodovia”, destacou Aguilar Júnior. A Sesep  realiza também 

Operação Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material 

CBUQ  nas ruas Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto 

são utilizadas também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços 

sejam finalizados no sábado (6). 
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Capivara entra em casa, se sente acuada e morde morador 

Ele foi socorrido com uma mordida no joelho 

 

Uma capivara entrou em uma casa no bairro do Sumaré, na região central 

de Caraguatatuba e, sentindo-se acuada, mordeu o morador. O incidente aconteceu na 

tarde desta quinta-feira (28). 

A Ambiental foi chamada na residência onde estava a capivara e, utilizando técnicas de 

manejo e captura de animais, conseguiu resgatar o animal sem causar ferimentos. Logo 

ela foi solta em seu habitat natural. 

A equipe foi informada que o morador tentou tirar o animal da casa utilizando uma 

vassoura, por isso, ao se sentir acuado, ele mordeu seu joelho. Quando os policiais 

chegaram o homem já havia ido para o hospital. 

A Ambiental orienta que “o cidadão não deve tentar capturar nenhum animal silvestre, pois 

ele pode se assustar ou se estressar e atacar quem estiver na frente”. O procedimento 

correto é ligar para o telefone (12) 3886-2200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/10/mutirao-emprego-caraguatatuba.html
https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
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Banda de Caraguatatuba, Gaijin Sentai grava single com cantora 

japonesa 

 

A banda Gaijin Sentai, de Caraguatatuba, dá mais um salto na carreira. Conhecida por suas 

influências de músicas de anime e séries com o hard rock, lança neste sábado (6/11), em 

parceria com Robertinho de Recife e Yumi Matsuzawa, cantora japonesa do Cavaleiros do 

Zodíaco, o single ‘Delorean’, que faz parte do seu segundo álbum ‘Transformação’, gravado 

no Japão e produzido por Robert Regonati. 

Delorean é uma mistura de balada rock com influência de música celta, utilizando 

instrumentos como violino e mandolin. O single foi gravado em estúdios do Brasil e do 

Japão e conta com a doçura de Yumi Matsuzawa, a poderosa voz de Nordan Manz 

(vocalista da Gaijin Sentai) e o solo de guitarra do lendário Robertinho de Recife. 

A letra, que nasceu da parceria entre Nordan e Yumi, é cantada em japonês e português e 

propõe uma reflexão sobre coisas que poderiam ser feitas de forma diferente se houvesse 

oportunidade. 

A Gaijin Sentai é considerada uma das bandas mais influentes na cena da cultura 

pop/geek brasileira, sendo presença frequente em festivais como Virada Cultural, Comic 

Con Experience (CCXP), Anime Friends e eventos do Sesc. 

A banda já fez shows no Japão, cinco turnês pela Europa, além de apresentações em 

países da América Latina ao lado do Rockstar Japonês Eizo Sakamoto (Jam Project, 

Animetal, Anthem) que também participou de duas faixas do primeiro álbum. 

Já Robertinho de Recife, é um dos maiores guitarristas do Brasil e vencedor de inúmeros 

discos de ouro, trabalhando ao lado de artistas como Zé Ramalho e Fagner, tanto como 

músico quanto produtor. 

Yumi Matsuzawa é uma consagrada cantora japonesa que deu voz aos temas originais de 

‘Cavaleiros do Zodíaco’, em animações e jogos da franquia. 

A ideia do single surgiu após um show da Gaijin Sentai com a cantora em sua passagem 

pelo Brasil, com grande repercussão da música durante as apresentações no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. 

“Inicialmente era para ser apenas uma apresentação, mas a emoção que a música 

provocou no público foi tão impactante que decidimos registrá-la em estúdio”, comenta 



 

 
 

Nordan Manz. O vocalista ainda complementa dizendo que “Robertinho de Recife e Yumi 

Matsuzawa são ícones e referências em seus respectivos países. Então, poder contar com 

a participação desses grandes músicos no single está sendo uma experiência incrível. 

Ficamos felizes em poder proporcionar mais uma vez essa conexão entre o Brasil e o Japão 

e poder levar uma essa mensagem não só para nossos fãs, mas também para os que 

acompanham o trabalho de Robertinho e Yumi no mundo todo”. 

A banda Gaijin Sentai tem mais de 5 milhões de fãs de cultura pop japonesa no Brasil e 

somando com os fãs de fora do país, são milhões e milhões de pessoas que gostam e 

consomem esse universo mágico. Eles esperam continuar produzindo e unindo cada vez 

mais as pessoas e as culturas através de sua música. 

A faixa poderá ser ouvida no Spotify pelo link https://tinyurl.com/skyjajn8, pela Apple 

Music https://tinyurl.com/tkmy72, pela Deezer https://tinyurl.com/w76k6293, pelo 

YouTube https://tinyurl.com/t28dc487 e ainda por outras plataformas de Streaming. 

Também é possível seguir a banda no Instagram para saber o que ela anda fazendo 

através do link https://www.instagram.com/gaijinsentai/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/skyjajn8
https://tinyurl.com/tkmy72
https://tinyurl.com/w76k6293
https://tinyurl.com/t28dc487
https://www.instagram.com/gaijinsentai/
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Fundacc comemora Dia Internacional do Cinema, no sábado, com 

mostra de filmes gratuita 

 

Os amantes da 7ª Arte estão convidados a participar dos eventos programados pelo Fórum 

Setorial de Audiovisual do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Caraguatatuba, 

com o apoio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) para 

comemorar o “Dia Internacional do Cinema” (5/11), no sábado (6), com atividades 

gratuitas que serão realizadas na Praça do Caiçara, Videoteca Lucio Braun e Auditório 

Maristela de Oliveira, no Centro, a partir das 14h. 

Neste dia, o Fórum promoverá exibição de filmes (curtas e longa metragem), palestra sobre 

Cinematografia Documental e Aérea com o filmmaker Daniel Kascher e apresentação do 

projeto “Cinema na Kombi” e varal fotográfico. 

Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) será exigido o uso de máscara nos 

ambientes interno e externo do evento, assim como a limpeza das mãos com álcool gel e a 

recomendação do distanciamento social de um metro. 

Programação 

Dia 6/11 

14h – Mostra de curtas-metragens (Curadoria dos filmes realizada pela Setorial de 

Audiovisual, Fotografia e Novas Mídias) 

Local: Videoteca Lúcio Braun 

16h – Palestra “Cinematografia documental e aérea” – com o filmmaker Daniel Kaschel – 

Profissional que há dez anos filma esportes, cultura, expedições, publicidade e 

documentários, séries de TVs nacionais e internacionais em mais de 24 países. Mais de 10 

temporadas em séries do Canal Off, materiais para ESPN (EUA), ZDF (Alemanha) 

Documentário para cinema Yamaha, etc. 

Local: Auditório Maristela de Oliveira 

Tema: Cinegrafista Profissional 

– Filmando em uma expedição: O que levar, equipamentos, desafios. 

– Como filmar esportes de ação: Lentes, performance, olhar. 

– Imagens Aéreas: Cenários, drones, possibilidades. 



 

 
 

– A revolução do FPV: Filmando com um drone de corrida. 

20h – Longa-metragem Caiçaras – A margem do Brasil do diretor Guilherme Rodrigues 

com a parceria do Cinema na Kombi. 

Local: Praça do Caiçara 

Lotação: 30 pessoas 

O Projeto “Cinema na Kombi” quer colaborar para democratizar a exibição cinematográfica, 

divulgar a produção nacional e formar público para o audiovisual, principalmente entre as 

crianças e adolescentes das escolas públicas do país. 

Atividades no espaço externo: 

Varal fotográfico 

Feira fotográfica 
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‘Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo’, com Priscila Fantin, 

chega ao Teatro Mario Covas nesta sexta-feira 

 

O amor é complicado ou a gente é quem complica? Essas e outras perguntas são o tema 

da comédia romântica “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo”, com os atores 

Priscila Fantin e Bruno Lopes, que será encenada no Teatro Mário Covas nesta sexta-feira 

(5), às 20h30. 

Sucesso de público e crítica, a peça conta a história de Pilar e Bento, jovens viúvos que se 

conhecem, virtualmente, quando decidem se aventurar em um aplicativo de paquera. 

Apesar dos personagens possuírem personalidades totalmente opostas, eles se sentem 

atraídos e embarcam no desafio de ficarem juntos, mostrando que a insegurança e a 

angústia de como se mostrar para o outro ė comum a qualquer pessoa. 

A peça começa no momento do primeiro encontro e a dupla divide seus pensamentos, 

dúvidas e particularidades com a plateia. O público acompanha as peripécias do casal que 

quer se conquistar mutuamente, em meio a muitas incertezas. 

A comédia romântica ‘Precisamos Falar de Amor sem Dizer Eu Te Amo’ foi escrita por 

Wagner D’Avila especialmente para os atores Priscila Fantin e Bruno Lopes (Pilar e Bento), 

que são casados na vida real. 

Em tempos de mergulho profundo da humanidade nas ditas redes sociais que terminam 

por isolar cada vez mais o bicho homem em bolhas virtuais, deixando-o distante o convívio 

com o outro, as questões levantadas neste espetáculo são pertinentes e necessárias. 

A peça mostra que, para realmente conquistar o outro, é preciso primeiro se conhecer 

bem. O texto explicita que a palavra amor, muito mais do que um dizer sem pensar, é um 

estado de presença construído diariamente. Em tempos de tanto ódio e intolerância, este é 

o maior acerto deste espetáculo: ser uma lição de respeito ao próximo. 

Serviço 

Espetáculo: “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo” 

Dia: 5 de novembro 

Horário: 20h30 



 

 
 

Duração: 60 minutos 

Local: Teatro Mario Covas – Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba. 

Valor: R$ 42,99 

Ingressos antecipados pelo site 

http://www.splendoreproducoeseeventos.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.splendoreproducoeseeventos.com.br/
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Caraguatatuba domina campeonato de Futevôlei em Ilhabela 

 

Durante o final de semana, Caraguatatuba participou do Ilhabela Open de Futevôlei. Os 

representantes do município fizeram uma grande competição, preenchendo o pódio do 

campeonato. 

A competição teve a presença de 20 duplas de diversas regiões do Estado de São Paulo 

como, por exemplo, Ubatuba, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, São 

Sebastião, São Paulo, Pindamonhangaba e outras. 

A dupla Biel e Durval, de Caraguatatuba, foi a campeã do Ilhabela Open. Na segunda 

colocação ficaram Thiago (Caraguá) e Taquaral (Ubatuba). A dupla de Ubatuba, Chico e 

Chadelle, terminou o campeonato na 3ª colocação. 
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Inscrições para editais dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc 

são prorrogadas até 10 de novembro 

 

A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) e Conselho Municipal de 

Políticas Culturais informam que a inscrição para os editais dos Concursos de Conteúdo 

Digitais Culturais e de Apresentações Culturais Presenciais terminam, respectivamente, às 

14h do dia 10/11/2021. 

Ambos os concursos têm como fundamento o Decreto nº 10.751, de 22 de julho de 

2021 (Que altera o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, para dispor sobre as 

ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos 

efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19), disciplinando que ficam os 

municípios autorizados a reabrir os instrumentos públicos de seleção de que tratam os 

incisos II e III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. 

Confira abaixo como enviar propostas de conteúdos digitais e de apresentações 

presenciais culturais: 

– Conteúdos digitais culturais:  

Serão selecionadas 50 propostas de conteúdo digital artístico e/ou cultural de agentes 

culturais individuais do município, com prêmio de R$ 2 mil. 

Inscrições: Até às 14h do dia 10/11/2021. 

Edital e inscrições:  https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/60/ 

– Apresentações culturais presenciais: 

Serão selecionadas 27 propostas de apresentação artística e/ou cultural de agentes 

culturais individuais e 27 de apresentação artística e/ou cultural de grupos culturais do 

município de Caraguatatuba, com prêmio de R$ 2 mil para inscrições individuais e de R$ 

5.090,00 para inscrições coletivas. 

Inscrições: Até às 14h do dia 10/11/2020. 

Edital e inscrições:  https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/62/ 

Os concursos têm o objetivo principal de contemplar trabalhadores e trabalhadoras da 

cultura residentes e profissionalmente atuantes no município de Caraguatatuba há mais 

de dois anos, especialmente aqueles que vivem de sua arte e que tiveram sua fonte de 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.751-de-22-de-julho-de-2021-333759988
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.751-de-22-de-julho-de-2021-333759988
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/60/
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/62/


 

 
 

renda prejudicada pela interrupção de suas atividades artísticas e culturais no período de 

isolamento social determinado pelas autoridades públicas. 

Para se inscreverem nos editais, os agentes locais deverão estar cadastrados no Mapa 

Cultural de Caraguatatuba. 

Para proponentes sem acesso à internet, será disponibilizado um computador com acesso 

à rede para realização da inscrição, na sede da Fundacc, na Rua Santa Cruz, 396, Centro, 

de segunda à sexta, das 9 às 14h. 

Os resultados serão publicados no site da Fundacc e no Diário Oficial do Município 

em 23 de novembro de 2021. 

Os selecionados receberão um e-mail solicitando o envio de documentos obrigatórios para 

a contratação. 

O pagamento dos prêmios está previsto para dezembro de 2021. 

Para o fomento e a difusão da produção cultural local e para a promoção do acesso da 

população a conteúdos artísticos e/ou culturais, a Fundacc e o CMPCC organizarão a 

disponibilização dos conteúdos digitais em plataformas digitais e a realização das 

apresentações até fevereiro de 2022. 

Acompanhe informações atualizadas sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc em 

Caraguatatuba na página https://fundacc.sp.gov.br/lei-aldir-blanc/ 

Já os editais da Lei Aldir Blanc abertos pelo Governo do Estado de São Paulo em 2021 

podem ser consultados em: https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-

lab-2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapas.fundacc.sp.gov.br/
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/
https://fundacc.sp.gov.br/lei-aldir-blanc/
https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-lab-2021/
https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-lab-2021/
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Projeto Arte Grafite revitaliza Pista de Skate em Caraguatatuba 

 

A pista de skate respirou arte, criatividade e muita diversão no final de outubro. O Projeto 

Arte Grafite chegou à Caraguatatuba e transformou a Pista de Skate da cidade 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, teve 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. 

Em cinco dias de evento foram ministradas oficinas gratuitas de grafite profissional para 

mais 120 crianças e adolescentes 

O artista grafitou nos quatro lados da Pista de Skate, usando como base a fauna e a flora 

do município. 

Na sexta-feira (27), todos os participantes receberam certificados profissionalizantes. 

A estudante Tainá Bruhns, 16 anos, da Escola Estadual Thomás 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. 
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Artistas de Caraguatatuba abrem exposição ‘Tradições e Saberes 

Artesanais’ na Secretaria de Turismo 

 

Os artistas plásticos Carlo Cury, Luana Kogus e Sandra Maria Cardoso Pires (Sandra Fibras) 

abrem na próxima segunda-feira (8) a exposição ‘Tradições e Saberes Artesanais’ no 

saguão da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba. Os trabalhos podem ser visitados de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até 28 de janeiro de 2022.  

Nesta exposição os artistas conseguiram reunir três linguagens: a cerâmica, o trançado 

com a fibra do coqueiro e o trançado com a fibra da bananeira. Durante a pandemia da 

Covid-19 o trio foi convidado para apresentar os seus fazeres no Revelando São Paulo de 

forma virtual e o entrosamento e o ‘casamento’ dessas linguagens deram tão certo que 

resolveram montar a exposição. 

Como bem retrata Oscar D’Ambrosio, Pós-Doutor e Doutor em Educação, Arte e História da 

Cultura, Mestre em Artes Visuais, jornalista e crítico de arte no material de apresentação, o 

universo da cultura caiçara se caracteriza pela sua onipresença no cotidiano. “A singeleza, 

a beleza e as lendas locais são articuladas valorizando fazeres que geram um mergulho em 

atividades e artistas muitas vezes quase invisíveis pela dinâmica do dia a dia, que nos faz 

esquecer aquilo que há de mais importante ao nosso redor”. 

Assim, com suas cerâmicas, Carlo Cury se dedica à tradição em cerâmica, que inclui o 

debruçar-se sobre as lendas caiçaras como dos 7 Porquinhos, da Cobra Grande, do Porá e 

do Muiraquitã, o preparo da argila, a construção da peça, a aplicação de engobe, a queima 

em forno a lenha e a abertura da fornada. 

Luana Kogus apresenta a força e a beleza do trançado caiçara em folha de coqueiro. Com 

suas mãos, faca e tesoura cria cestas, balaios, folhas decorativas e chapéus em técnica 

aprendida com o pai aos nove anos de idade e passa hoje para os filhos e os interessados 

em aprender, mesclando fibra de coqueiro com materiais como couro, sementes, pedras, 

vidros e espelhos. 

Já Sandra Fibras lida com a técnica de trançado em fibra do coqueiro, bananeira, palmeira 

imperial e taboa, utilizando as mãos, tesoura, agulha e pano umedecido. Cria cestas, 

balaios, bolsas, enfeites, abajures, esteiras e chinelos. Aprendeu o ofício com o cunhado, 

aos sete anos de idade, e dá continuidade à tradição regional. 



 

 
 

“A exposição traz, assim, elementos da cultura caiçara, termo de origem tupi que se refere 

às cercas que protegiam as aldeias. Descendentes de índios e de portugueses que 

chegaram ao Brasil a partir do século XVI e, em alguns casos, de negros trazidos ao país 

como escravos, os caiçaras representam elos do ser humano e seus recursos naturais, 

seja a argila ou as fibras naturais da região”, conclui o crítico. 

Serviço 

Exposição Tradições e Saberes Artesanais 

Data – 8/11/2021 a 28/01/2022 

Horário – 9h às 17h 

Local – Saguão da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba 

Endereço – Avenida Arthur Costa Filho (Avenida da Praia), 25, Centro 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga resultado e convoca GVTs para 

temporada de verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou os 24 guarda-vidas temporários (GVTs) aprovados 

no processo seletivo simplificado para trabalhar na prevenção de afogamentos nas praias 

do município durante a temporada de verão 2021/2022, sob a supervisão do Grupamento 

de Bombeiros Marítimos (GBMar).  

Os convocados devem comparecer, utilizando máscara e munidos dos documentos 

exigidos para a contratação, nesta sexta, segunda e terça-feira (5, 8 e 9/11), das 9h às 

14h, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no Centro.  A classificação 

final, homologação e convocação foram publicadas nesta quinta-feira (4/11) novembro, 

no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 661), site da prefeitura e no 4º 

Subgrupamento do 11º Grupamento de Bombeiros Militar, no Indaiá. 

O contrato inicia no dia 12 de novembro e terá 120 dias (quatro meses), com carga de 40 

horas/semanais ou turno de revezamento de 12hx36h, salário de R$ 1.589,00, além de 

benefícios como vales transporte, alimentação e refeição. Além dos 24 GVTs contratados 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, outros 20 Guarda-Vidas por Tempo Determinado (GVTD), 

selecionados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vão 

reforçar a Operação Praia Segura 2021/2022. 

Os 24 GVT participaram de aulas teóricas, práticas, estágios supervisionados e de 

avaliações do conteúdo passado aos alunos entre os dias 6 e 29 de outubro, no Posto de 

Bombeiros Marítimo da Praia Martim de Sá.  

O processo seletivo para contratação de 24 guarda-vidas temporários contou com a 

participação de 75 pessoas de ambos os sexos no dia 4 de outubro, no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 

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

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

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

das 9h às 14h. 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_661.pdf
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Prefeito de Caraguatatuba participa da formatura dos Guardas-Vidas 

Temporários 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na noite de quarta-feira (3) da 

formatura dos Guardas-Vidas Temporários (GVTs). A cerimônia foi no Auditório Maristela de 

Oliveira, na Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). 

Ao todo, 44 Guardas-Vidas Temporários concluíram o curso de formação de três semanas e 

estão aptos para atuarem nas praias a partir do dia 11 de novembro. Desses, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, através de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, é 

responsável pela contratação de 24 GVTs. 

A cerimônia teve a presença do Comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimo 

do Litoral Norte, Capitão PM João Batista de Castro Rapaci e da vereadora Vera Morais, 

representando a Câmara Municipal. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, os Guarda-Vidas Temporários são de extrema 

importância para o município e vão auxiliar a alta temporada no atendimento dos 

banhistas. 

“É uma atitude muito nobre que vocês têm de se tornarem Guarda Vidas, ainda mais 

alguns que já vão para sua décima temporada. Tenho convicção de que essa turma fará 

um grande trabalho para que tenhamos uma grande temporada”, disse Aguilar Junior. 

“O papel da família é muito importante para esse desafio. Provavelmente, em algumas 

ocasiões, esses novos Guardas Vidas chegarão em suas casas esgotados pelos serviços 

prestados e o apoio familiar será de extrema importância”, complementa. 
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Caraguatatuba realiza mais de 1,6 mil exames de papanicolau e 

mamografia durante ‘Outubro Rosa’ 

 

Caraguatatuba fechou o ‘Outubro Rosa’ com números importantes e expressivos. Segundo 

a Secretaria de Saúde, foram realizados 1.207 exames de papanicolau e 422 

mamografias. 

Todas as mamografias foram realizadas no Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), 

no Sumaré. Para atender a demanda, a Secretaria de Saúde optou por deixar a unidade 

aberta aos sábados, durante todo o mês de campanha. 

Mesmo com o fim da campanha do ‘Outubro Rosa’, os cuidados com a saúde feminina 

continuam. Por isso, é importante destacar que o município oferta a mamografia e o 

papanicolau normalmente. 

Toda a mulher que deseja realizar qualquer um desses exames pode procurar a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) para receber orientações sobre como proceder. 

A Secretaria de Saúde reforça que a mamografia é indicada para mulheres com mais de 40 

anos e deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano. Mulheres a partir dos 60 anos 

devem fazer o exame a cada dois anos. 

Mulheres com menos de 40 anos não devem realizar a mamografia, já que não é possível 

obter uma nitidez toda a mama, por ela ser muito densa. O tecido mamário começa a 

mudar só a partir dos 40 anos. O que facilita a compreensão do exame e o diagnóstico de 

possíveis nódulos. 

A campanha do ‘Outubro Rosa’ contou também com ações para promover a importância do 

diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero e elevar a autoestima das 

mulheres com palestras e rodas de conversa, além de curso de maquiagem para pacientes 

do Setor de Oncologia de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Mutirão do Emprego atende mais de 1,6 mil pessoas no primeiro dia 

 

A 4ª edição do Mutirão do Emprego em Caraguatatuba começou nesta quinta-feira (4) e 

mais de 1,6 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura no primeiro dia da ação. 

São mais de 750 oportunidades de emprego disponibilizadas até sexta-feira (5) poir 31 

empresas participantes que buscam candidatos para atuar na alta temporada de verão, 

com possibilidade de contratação definitiva. 

Com 63 anos de idade, Sônia Marcondes Moreira está na cidade há três meses e 

encontrou no litoral uma forma de retornar ao mercado de trabalho. “Vim para Caraguá 

para trabalhar, mas pensando em uma melhor qualidade de vida. Estou confiante; o 

evento está muito bem organizado e tenho fé que vou sair empregada, na minha área de 

atuação, que é zeladoria”, contou. 

Já Myrella Dornelles, de 29 anos, busca uma oportunidade na área de logística. “Estou 

desempregada há dois anos e acredito que a hora de retornar ao mercado de trabalho 

formal é agora. Agradeço pela iniciativa da Prefeitura em unir esforços e ter esse olhar para 

população”, disse. 

O Mutirão do Emprego também foi referência para o Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT) do município de São José dos Campos. A diretora Solange Pereira e o responsável 

pela captação de vagas, Victor Aleixo, estiveram no espaço para conhecer a logística deste 

novo formato. 

Para a diretora, este modelo organizado, por meio de agendamento, superou as 

expectativas. “Estamos acostumados com aqueles moldes com filas extensas e este 

formato, com certeza, será levado como ideia para nosso evento, previsto para maio. A 

organização está de parabéns. Valeu a pena vir conhecer e entender o funcionamento da 

ação”, destacou Solange. 

No local, profissionais da Secretaria de Saúde também estão aplicando a vacina contra a 

Covid-19. É mais uma oportunidade para quem está com a segunda dose atrasada 

completar o esquema vacinal. Aproveite e leve o cartão de vacinação recebido no dia da 

primeira dose. 



 

 
 

Um setor de atendimento do PAT está montado para receber currículos sem necessidade 

de inscrição prévia para as vagas disponibilizadas no 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/. 

O prefeito Aguilar Junior esteve no local e destacou que “o Mutirão do Emprego é uma 

grande oportunidade para a retomada e a alta temporada que se aproxima. Com essa 

ação, conseguimos aproximar e unir o empregador que está à procura de candidatos neste 

período onde as pessoas buscam uma oportunidade no mercado de trabalho”, disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/
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Caraguatatuba retoma hidroterapia do Setor de Reabilitação no 

Centro de Especialidades Médicas 

 

A hidroterapia do Setor de Reabilitação do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de 

Caraguatatuba está de volta. As atividades foram retomadas nesta quinta-feira (4) e quatro 

turmas já puderam praticar os exercícios dentro da piscina aquecida. A primeira turma 

começou logo cedo, às 7h30. 

A piscina onde a hidroterapia é realizada ficou fechada e sem utilização por mais de mais 

um ano devido à pandemia da Covid-19. 

Para muitos um retorno, outros um início. É caso da empregada doméstica Lucélia Alves 

dos Santos, 58 anos. Foi a primeira vez que Lucélia participou da hidroterapia e garantiu 

que “se sentiu super bem porque, às vezes, nós ficamos em casa e no trabalho, 

movimentando apenas uma região ou área do corpo. Aqui, gente se movimenta muito 

mais”. 

Lucélia, moradora do bairro Sumaré, é do tipo faz tudo. Além de doméstica, ela trabalha 

com pequenas reformas, hidráulica e elétrica, ou seja, o básico de uma obra. Ela acredita 

que o trabalho mais intenso e pesado foi o responsável por aumentar o grau das dores 

causadas pela lombalgia crônica. “Começou a se manifestar agora e está ficando mais 

complicado a cada dia”. 

Dentro piscina, Lucélia garante que sente a diferença dos movimentos. “Alguns dos 

exercícios eu não consigo fazer fora d’água”. Sorridente, ela disse: “muita gente não sabe o 

quão isso faz bem e como melhora as nossas dores”. 

Sobre o fato de ter consigo participar da hidroterapia, ela explicou que procurou a atividade 

e foi atendida de prontidão. “Eu pretendendo continuar e não faltar. Estou muito feliz e isso 

não tem explicação e preço que paguem toda essa gratidão”. 

O secretário de Saúde Gustavo Boher acompanhou de perto a retomada da hidroterapia. 

Aos alunos ele desejou parabéns e pediu para que cada um continuasse com o 

tratamento. “Estamos felizes em receber os pacientes”, ressaltou. 

Ele se lembrou do período em que a piscina esteve fechada por conta da pandemia da 

Covid-19 e explicou que “hoje, os protocolos de segurança permitem a retomada desse 



 

 
 

tratamento”. Por fim, o secretário desejou boa recuperação e uma saúde melhor aos 

pacientes. 

Todas as turmas da hidroterapia irão cumprir os protocolos sanitários durante todo o 

período dentro da piscina, seguindo o distanciamento seguro e fazendo o uso de máscaras. 
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1ª Caminhada pela Saúde do Homem é neste sábado (6) e segue com 

inscrições abertas 

 

A 1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem, que será realizada nesse sábado (6), 

segue com inscrições abertas. A ação é alusiva à Campanha Novembro Azul que visa 

combater o câncer de próstata. 

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

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

inclusive, um dos brindes será uma mensalidade no Studio Personal Movimax. 

Para quem quiser participar a inscrição é de 1 kg de alimento não perecível e deve ser 

realizada, presencialmente, na Clínica Uroproct ou no Studio Personal Movimax, 

organizadores do evento, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Os inscritos recebem uma camiseta e qualquer pessoa pode participar da caminhada. Os 

alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

Campanha Novembro Azul 

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

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

tratamento curativo. 

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

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

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

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

ter a doença. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

e álcool em gel. 

Serviço 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem 

Data: 6/11/2021 (sábado), às 8h30 

Ponto de encontro: Próximo ao quiosque 36, no bairro Indaiá 

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

(Avenida Amazonas, 831 – Indaiá) 
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CCZ de Caraguatatuba realiza feira adoção, neste sábado, para dar 

novo lar a 20 animais 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba vai abrir as portas neste sábado 

(4) para mais uma feira de adoção. Esses animais estarão disponíveis na unidade, no 

Jardim Britânia, das 9h às 13h. 

Os amiguinhos da feira de adoção são cães e gatos, filhotes e adultos, clinicamente 

saudáveis e totalmente dóceis. Eles foram vacinados contra raiva, vermifugados e estão 

aptos a participar do programa de castração. 

Cada animal possui uma história e merece um novo lar com ambiente e espaço físico 

adequados e muito amor e cuidado. Alguns foram resgatados em via pública, outros já 

passaram por situação de maus-tratos. Por isso, a pessoa deve estar ciente da 

responsabilidade e comprometimento de cuidar de um bichinho de estimação.  

Os interessados em realizar a adoção devem estar munidos do RG, CPF e um comprovante 

de endereço. O adotante passará por uma breve entrevista com os profissionais. 

Este processo para adoção garante que o animal será adaptado ao espaço físico e à 

composição familiar da nova casa. Da mesma forma, é avaliada a capacidade da família 

em suprir as necessidades do animal, garantindo seu bem estar. 

Guias e coleiras são extremamente importantes para adoção de cães de porte médio e 

grande. Para os felinos, será preciso uma caixa própria para o transporte, o que permite a 

melhor locomoção do pet. Esses três itens facilitam e dão mais segurança à adoção. 
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Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos 

na Rodovia Rio-Santos 

 

Com a melhora das condições climáticas, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), retomou nesta quinta-feira (4) a Operação Tapa 

Buracos iniciada na Rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho que corta o município. 

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o 

trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões 

trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários. 

Na sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as equipes finalizam o trecho da via até a 

divisa com o município de São Sebastião. 

O prefeito Aguilar Junior reforça que a manutenção da rodovia é de competência do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), mas devido à situação crítica de alguns 

pontos e para evitar graves acidentes, a Prefeitura assumiu a responsabilidade com um 

trabalho paliativo de tapa buracos. “Vamos continuar cobrando o governo estadual, por 

meio de ofícios, para que seja feito o recapeamento total da rodovia”, destacou. 

Mais ações 

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos realiza também nesta quinta-feira, Operação 

Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material CBUQ  nas ruas 

Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto são utilizadas 

também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços sejam finalizados 

no sábado (6). 
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Aguilar Junior participa da formatura dos Guardas-Vidas 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na noite de quarta-feira (3) da 

formatura dos Guardas-Vidas Temporários (GVTs). A cerimônia foi no Auditório Maristela de 

Oliveira, na Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). 

Ao todo, 44 Guardas-Vidas Temporários concluíram o curso de formação de três semanas e 

estão aptos para atuarem nas praias a partir do dia 11 de novembro. Desses, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, através de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, é 

responsável pela contratação de 24 GVTs. 

A cerimônia teve a presença do Comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimo 

do Litoral Norte, Capitão PM João Batista de Castro Rapaci e da vereadora Vera Morais, 

representando a Câmara Municipal. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, os Guarda-Vidas Temporários são de extrema 

importância para o município e vão auxiliar a alta temporada no atendimento dos 

banhistas. 

“É uma atitude muito nobre que vocês têm de se tornarem Guarda Vidas, ainda mais 

alguns que já vão para sua décima temporada. Tenho convicção de que essa turma fará 

um grande trabalho para que tenhamos uma grande temporada”, disse Aguilar Junior. 

“O papel da família é muito importante para esse desafio. Provavelmente, em algumas 

ocasiões, esses novos Guardas Vidas chegarão em suas casas esgotados pelos serviços 

prestados e o apoio familiar será de extrema importância”, complementa. 
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Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos na SP55 

 

Com a melhora das condições climáticas, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), retomou nesta quinta-feira (4) a Operação Tapa 

Buracos iniciada na Rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho que corta o município. 

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o 

trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões 

trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários. 

Na sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as equipes finalizam o trecho da via até a 

divisa com o município de São Sebastião. 

O prefeito Aguilar Junior reforça que a manutenção da rodovia é de competência do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), mas devido à situação crítica de alguns 

pontos e para evitar graves acidentes, a Prefeitura assumiu a responsabilidade com um 

trabalho paliativo de tapa buracos. “Vamos continuar cobrando o governo estadual, por 

meio de ofícios, para que seja feito o recapeamento total da rodovia”, destacou. 

Mais ações 

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos realiza também nesta quinta-feira, Operação 

Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material CBUQ nas ruas 

Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto são utilizadas 

também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços sejam finalizados 

no sábado (6). 
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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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Artistas De Caraguatatuba Abrem Exposição ‘Tradições E Saberes 

Artesanais’ Na Secretaria De Turismo 

 

Os artistas plásticos Carlo Cury, Luana Kogus e Sandra Maria Cardoso Pires (Sandra Fibras) 

abrem na próxima segunda-feira (8) a exposição ‘Tradições e Saberes Artesanais’ no 

saguão da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba. Os trabalhos podem ser visitados de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até 28 de janeiro de 2022. 

Nesta exposição os artistas conseguiram reunir três linguagens: a cerâmica, o trançado 

com a fibra do coqueiro e o trançado com a fibra da bananeira. Durante a pandemia da 

Covid-19 o trio foi convidado para apresentar os seus fazeres no Revelando São Paulo de 

forma virtual e o entrosamento e o ‘casamento’ dessas linguagens deram tão certo que 

resolveram montar a exposição. 

Como bem retrata Oscar D’Ambrosio, Pós-Doutor e Doutor em Educação, Arte e História da 

Cultura, Mestre em Artes Visuais, jornalista e crítico de arte no material de apresentação, o 

universo da cultura caiçara se caracteriza pela sua onipresença no cotidiano. “A singeleza, 

a beleza e as lendas locais são articuladas valorizando fazeres que geram um mergulho em 

atividades e artistas muitas vezes quase invisíveis pela dinâmica do dia a dia, que nos faz 

esquecer aquilo que há de mais importante ao nosso redor”. 

Assim, com suas cerâmicas, Carlo Cury se dedica à tradição em cerâmica, que inclui o 

debruçar-se sobre as lendas caiçaras como dos 7 Porquinhos, da Cobra Grande, do Porá e 

do Muiraquitã, o preparo da argila, a construção da peça, a aplicação de engobe, a queima 

em forno a lenha e a abertura da fornada. 

Luana Kogus apresenta a força e a beleza do trançado caiçara em folha de coqueiro. Com 

suas mãos, faca e tesoura cria cestas, balaios, folhas decorativas e chapéus em técnica 

aprendida com o pai aos nove anos de idade e passa hoje para os filhos e os interessados 

em aprender, mesclando fibra de coqueiro com materiais como couro, sementes, pedras, 

vidros e espelhos. 

Já Sandra Fibras lida com a técnica de trançado em fibra do coqueiro, bananeira, palmeira 

imperial e taboa, utilizando as mãos, tesoura, agulha e pano umedecido. Cria cestas, 

balaios, bolsas, enfeites, abajures, esteiras e chinelos. Aprendeu o ofício com o cunhado, 

aos sete anos de idade, e dá continuidade à tradição regional. 

“A exposição traz, assim, elementos da cultura caiçara, termo de origem tupi que se refere 

às cercas que protegiam as aldeias. Descendentes de índios e de portugueses que 



 

 
 

chegaram ao Brasil a partir do século XVI e, em alguns casos, de negros trazidos ao país 

como escravos, os caiçaras representam elos do ser humano e seus recursos naturais, 

seja a argila ou as fibras naturais da região”, conclui o crítico. 

Serviço 

Exposição Tradições e Saberes Artesanais 

Data – 8/11/2021 a 28/01/2022 

Horário – 9h às 17h 

Local – Saguão da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba 

Endereço – Avenida Arthur Costa Filho (Avenida da Praia), 25, Centro 
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Prefeitura De Caraguatatuba Divulga Resultado E Convoca GVTs Para 

Temporada De Verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou os 24 guarda-vidas temporários (GVTs) aprovados 

no processo seletivo simplificado para trabalhar na prevenção de afogamentos nas praias 

do município durante a temporada de verão 2021/2022, sob a supervisão do Grupamento 

de Bombeiros Marítimos (GBMar). 

Os convocados devem comparecer, utilizando máscara e munidos dos documentos 

exigidos para a contratação, nesta sexta, segunda e terça-feira (5, 8 e 9/11), das 9h às 

14h, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no Centro.  A classificação 

final, homologação e convocação foram publicadas nesta quinta-feira (4/11) novembro, 

no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 661), site da prefeitura e no 4º 

Subgrupamento do 11º Grupamento de Bombeiros Militar, no Indaiá. 

O contrato inicia no dia 12 de novembro e terá 120 dias (quatro meses), com carga de 40 

horas/semanais ou turno de revezamento de 12hx36h, salário de R$ 1.589,00, além de 

benefícios como vales transporte, alimentação e refeição. Além dos 24 GVTs contratados 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, outros 20 Guarda-Vidas por Tempo Determinado (GVTD), 

selecionados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vão 

reforçar a Operação Praia Segura 2021/2022. 

Os 24 GVT participaram de aulas teóricas, práticas, estágios supervisionados e de 

avaliações do conteúdo passado aos alunos entre os dias 6 e 29 de outubro, no Posto de 

Bombeiros Marítimo da Praia Martim de Sá. 

O processo seletivo para contratação de 24 guarda-vidas temporários contou com a 

participação de 75 pessoas de ambos os sexos no dia 4 de outubro, no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 

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

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

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

das 9h às 14h. 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_661.pdf
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Prefeito De Caraguatatuba Participa Da Formatura Dos Guardas-Vidas 

Temporários 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na noite de quarta-feira (3) da 

formatura dos Guardas-Vidas Temporários (GVTs). A cerimônia foi no Auditório Maristela de 

Oliveira, na Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). 

Ao todo, 44 Guardas-Vidas Temporários concluíram o curso de formação de três semanas e 

estão aptos para atuarem nas praias a partir do dia 11 de novembro. Desses, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, através de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, é 

responsável pela contratação de 24 GVTs. 

A cerimônia teve a presença do Comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimo 

do Litoral Norte, Capitão PM João Batista de Castro Rapaci e da vereadora Vera Morais, 

representando a Câmara Municipal. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, os Guarda-Vidas Temporários são de extrema 

importância para o município e vão auxiliar a alta temporada no atendimento dos 

banhistas. 

“É uma atitude muito nobre que vocês têm de se tornarem Guarda Vidas, ainda mais 

alguns que já vão para sua décima temporada. Tenho convicção de que essa turma fará 

um grande trabalho para que tenhamos uma grande temporada”, disse Aguilar Junior. 

“O papel da família é muito importante para esse desafio. Provavelmente, em algumas 

ocasiões, esses novos Guardas Vidas chegarão em suas casas esgotados pelos serviços 

prestados e o apoio familiar será de extrema importância”, complementa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Caraguatatuba Realiza Mais De Mil Exames De Papanicolau E 

Mamografia Durante ‘Outubro Rosa’ 

 

Caraguatatuba fechou o ‘Outubro Rosa’ com números importantes e expressivos. Segundo 

a Secretaria de Saúde, foram realizados 1.207 exames de papanicolau e 422 

mamografias. 

Todas as mamografias foram realizadas no Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), 

no Sumaré. Para atender a demanda, a Secretaria de Saúde optou por deixar a unidade 

aberta aos sábados, durante todo o mês de campanha. 

Mesmo com o fim da campanha do ‘Outubro Rosa’, os cuidados com a saúde feminina 

continuam. Por isso, é importante destacar que o município oferta a mamografia e o 

papanicolau normalmente. 

Toda a mulher que deseja realizar qualquer um desses exames pode procurar a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) para receber orientações sobre como proceder. 

A Secretaria de Saúde reforça que a mamografia é indicada para mulheres com mais de 40 

anos e deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano. Mulheres a partir dos 60 anos 

devem fazer o exame a cada dois anos. 

Mulheres com menos de 40 anos não devem realizar a mamografia, já que não é possível 

obter uma nitidez toda a mama, por ela ser muito densa. O tecido mamário começa a 

mudar só a partir dos 40 anos. O que facilita a compreensão do exame e o diagnóstico de 

possíveis nódulos. 

A campanha do ‘Outubro Rosa’ contou também com ações para promover a importância do 

diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero e elevar a autoestima das 

mulheres com palestras e rodas de conversa, além de curso de maquiagem para pacientes 

do Setor de Oncologia de Caraguatatuba. 
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Mutirão Do Emprego Atende Mais De 1,6 Mil Pessoas No Primeiro Dia 

 

A 4ª edição do Mutirão do Emprego em Caraguatatuba começou nesta quinta-feira (4) e 

mais de 1,6 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura no primeiro dia da ação. 

São mais de 750 oportunidades de emprego disponibilizadas até sexta-feira (5) poir 31 

empresas participantes que buscam candidatos para atuar na alta temporada de verão, 

com possibilidade de contratação definitiva. 

Com 63 anos de idade, Sônia Marcondes Moreira está na cidade há três meses e 

encontrou no litoral uma forma de retornar ao mercado de trabalho. “Vim para Caraguá 

para trabalhar, mas pensando em uma melhor qualidade de vida. Estou confiante; o 

evento está muito bem organizado e tenho fé que vou sair empregada, na minha área de 

atuação, que é zeladoria”, contou. 

Já Myrella Dornelles, de 29 anos, busca uma oportunidade na área de logística. “Estou 

desempregada há dois anos e acredito que a hora de retornar ao mercado de trabalho 

formal é agora. Agradeço pela iniciativa da Prefeitura em unir esforços e ter esse olhar para 

população”, disse. 

O Mutirão do Emprego também foi referência para o Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT) do município de São José dos Campos. A diretora Solange Pereira e o responsável 

pela captação de vagas, Victor Aleixo, estiveram no espaço para conhecer a logística deste 

novo formato. 

Para a diretora, este modelo organizado, por meio de agendamento, superou as 

expectativas. “Estamos acostumados com aqueles moldes com filas extensas e este 

formato, com certeza, será levado como ideia para nosso evento, previsto para maio. A 

organização está de parabéns. Valeu a pena vir conhecer e entender o funcionamento da 

ação”, destacou Solange. 

No local, profissionais da Secretaria de Saúde também estão aplicando a vacina contra a 

Covid-19. É mais uma oportunidade para quem está com a segunda dose atrasada 

completar o esquema vacinal. Aproveite e leve o cartão de vacinação recebido no dia da 

primeira dose. 

Um setor de atendimento do PAT está montado para receber currículos sem necessidade 

de inscrição prévia para as vagas disponibilizadas no 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/


 

 
 

O prefeito Aguilar Junior esteve no local e destacou que “o Mutirão do Emprego é uma 

grande oportunidade para a retomada e a alta temporada que se aproxima. Com essa 

ação, conseguimos aproximar e unir o empregador que está à procura de candidatos neste 

período onde as pessoas buscam uma oportunidade no mercado de trabalho”, disse. 
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Caraguatatuba Retoma Hidroterapia Do Setor De Reabilitação No 

Centro De Especialidades Médicas 

 

A hidroterapia do Setor de Reabilitação do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de 

Caraguatatuba está de volta. As atividades foram retomadas nesta quinta-feira (4) e quatro 

turmas já puderam praticar os exercícios dentro da piscina aquecida. A primeira turma 

começou logo cedo, às 7h30. 

A piscina onde a hidroterapia é realizada ficou fechada e sem utilização por mais de mais 

um ano devido à pandemia da Covid-19. 

Para muitos um retorno, outros um início. É caso da empregada doméstica Lucélia Alves 

dos Santos, 58 anos. Foi a primeira vez que Lucélia participou da hidroterapia e garantiu 

que “se sentiu super bem porque, às vezes, nós ficamos em casa e no trabalho, 

movimentando apenas uma região ou área do corpo. Aqui, gente se movimenta muito 

mais”. 

Lucélia, moradora do bairro Sumaré, é do tipo faz tudo. Além de doméstica, ela trabalha 

com pequenas reformas, hidráulica e elétrica, ou seja, o básico de uma obra. Ela acredita 

que o trabalho mais intenso e pesado foi o responsável por aumentar o grau das dores 

causadas pela lombalgia crônica. “Começou a se manifestar agora e está ficando mais 

complicado a cada dia”. 

Dentro piscina, Lucélia garante que sente a diferença dos movimentos. “Alguns dos 

exercícios eu não consigo fazer fora d’água”. Sorridente, ela disse: “muita gente não sabe o 

quão isso faz bem e como melhora as nossas dores”. 

Sobre o fato de ter consigo participar da hidroterapia, ela explicou que procurou a atividade 

e foi atendida de prontidão. “Eu pretendendo continuar e não faltar. Estou muito feliz e isso 

não tem explicação e preço que paguem toda essa gratidão”. 

O secretário de Saúde Gustavo Boher acompanhou de perto a retomada da hidroterapia. 

Aos alunos ele desejou parabéns e pediu para que cada um continuasse com o 

tratamento. “Estamos felizes em receber os pacientes”, ressaltou. 

Ele se lembrou do período em que a piscina esteve fechada por conta da pandemia da 

Covid-19 e explicou que “hoje, os protocolos de segurança permitem a retomada desse 

tratamento”. Por fim, o secretário desejou boa recuperação e uma saúde melhor aos 

pacientes. 



 

 
 

Todas as turmas da hidroterapia irão cumprir os protocolos sanitários durante todo o 

período dentro da piscina, seguindo o distanciamento seguro e fazendo o uso de máscaras. 
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1ª Caminhada Pela Saúde Do Homem É Neste Sábado (6) E Segue 

Com Inscrições Abertas 

 

A 1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem, que será realizada nesse sábado (6), 

segue com inscrições abertas. A ação é alusiva à Campanha Novembro Azul que visa 

combater o câncer de próstata. 

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

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

inclusive, um dos brindes será uma mensalidade no Studio Personal Movimax. 

Para quem quiser participar a inscrição é de 1 kg de alimento não perecível e deve ser 

realizada, presencialmente, na Clínica Uroproct ou no Studio Personal Movimax, 

organizadores do evento, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Os inscritos recebem uma camiseta e qualquer pessoa pode participar da caminhada. Os 

alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

Campanha Novembro Azul 

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

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

tratamento curativo. 

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

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

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

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

ter a doença. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

e álcool em gel. 

Serviço 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem 

Data: 6/11/2021 (sábado), às 8h30 

Ponto de encontro: Próximo ao quiosque 36, no bairro Indaiá 

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

(Avenida Amazonas, 831 – Indaiá) 
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‘Precisamos Falar De Amor Sem Dizer Eu Te Amo’, Com Priscila 

Fantin, Chega Ao Teatro Mario Covas Nesta Sexta-Feira 

 

O amor é complicado ou a gente é quem complica? Essas e outras perguntas são o tema 

da comédia romântica “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo”, com os atores 

Priscila Fantin e Bruno Lopes, que será encenada no Teatro Mário Covas nesta sexta-feira 

(5), às 20h30. 

Sucesso de público e crítica, a peça conta a história de Pilar e Bento, jovens viúvos que se 

conhecem, virtualmente, quando decidem se aventurar em um aplicativo de paquera. 

Apesar dos personagens possuírem personalidades totalmente opostas, eles se sentem 

atraídos e embarcam no desafio de ficarem juntos, mostrando que a insegurança e a 

angústia de como se mostrar para o outro ė comum a qualquer pessoa. 

A peça começa no momento do primeiro encontro e a dupla divide seus pensamentos, 

dúvidas e particularidades com a plateia. O público acompanha as peripécias do casal que 

quer se conquistar mutuamente, em meio a muitas incertezas. 

A come  dia roma  ntica ‘Precisamos Falar de Amor sem Dizer Eu Te Amo’ foi escrita por 

Wagner D’Avila especialmente para os atores Priscila Fantin e Bruno Lopes (Pilar e Bento), 

que são casados na vida real. 

Em tempos de mergulho profundo da humanidade nas ditas redes sociais que terminam 

por isolar cada vez mais o bicho homem em bolhas virtuais, deixando-o distante o convívio 

com o outro, as questões levantadas neste espetáculo são pertinentes e necessárias. 

A peça mostra que, para realmente conquistar o outro, é preciso primeiro se conhecer 

bem. O texto explicita que a palavra amor, muito mais do que um dizer sem pensar, é um 

estado de presença construído diariamente. Em tempos de tanto ódio e intolerância, este é 

o maior acerto deste espetáculo: ser uma lição de respeito ao próximo. 

Serviço 

Espetáculo: “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo” 

Dia: 5 de novembro 

Horário: 20h30 

Duração: 60 minutos 

Local: Teatro Mario Covas – Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba. 



 

 
 

Valor: R$ 42,99 

Ingressos antecipados pelo site 

http://www.splendoreproducoeseeventos.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.splendoreproducoeseeventos.com.br/
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Fundacc Comemora Dia Internacional Do Cinema, No Sábado, Com 

Mostra De Filmes Gratuita 

 

Os amantes da 7ª Arte estão convidados a participar dos eventos programados pelo Fórum 

Setorial de Audiovisual do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Caraguatatuba, 

com o apoio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) para 

comemorar o “Dia Internacional do Cinema” (5/11), no sábado (6), com atividades 

gratuitas que serão realizadas na Praça do Caiçara, Videoteca Lucio Braun e Auditório 

Maristela de Oliveira, no Centro, a partir das 14h. 

Neste dia, o Fórum promoverá exibição de filmes (curtas e longa metragem), palestra sobre 

Cinematografia Documental e Aérea com o filmmaker Daniel Kascher e apresentação do 

projeto “Cinema na Kombi” e varal fotográfico. 

Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) será exigido o uso de máscara nos 

ambientes interno e externo do evento, assim como a limpeza das mãos com álcool gel e a 

recomendação do distanciamento social de um metro. 

Programação 

Dia 6/11 

14h – Mostra de curtas-metragens (Curadoria dos filmes realizada pela Setorial de 

Audiovisual, Fotografia e Novas Mídias) 

Local: Videoteca Lúcio Braun 

16h – Palestra “Cinematografia documental e aérea” – com o filmmaker Daniel Kaschel – 

Profissional que há dez anos filma esportes, cultura, expedições, publicidade e 

documentários, séries de TVs nacionais e internacionais em mais de 24 países. Mais de 10 

temporadas em séries do Canal Off, materiais para ESPN (EUA), ZDF (Alemanha) 

Documentário para cinema Yamaha, etc. 

Local: Auditório Maristela de Oliveira 

Tema: Cinegrafista Profissional 

– Filmando em uma expedição: O que levar, equipamentos, desafios. 

– Como filmar esportes de ação: Lentes, performance, olhar. 



 

 
 

– Imagens Aéreas: Cenários, drones, possibilidades. 

– A revolução do FPV: Filmando com um drone de corrida. 

20h – Longa-metragem Caiçaras – A margem do Brasil do diretor Guilherme Rodrigues 

com a parceria do Cinema na Kombi. 

Local: Praça do Caiçara 

Lotação: 30 pessoas 

O Projeto “Cinema na Kombi” quer colaborar para democratizar a exibição cinematográfica, 

divulgar a produção nacional e formar público para o audiovisual, principalmente entre as 

crianças e adolescentes das escolas públicas do país. 

Atividades no espaço externo: 

Varal fotográfico 

Feira fotográfica 
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Projeto Arte Grafite Revitaliza Pista De Skate Em Caraguatatuba 

 
 

A pista de skate respirou arte, criatividade e muita diversão no final de outubro. O Projeto 

Arte Grafite chegou à Caraguatatuba e transformou a Pista de Skate da cidade 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, teve 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. 

Em cinco dias de evento foram ministradas oficinas gratuitas de grafite profissional para 

mais 120 crianças e adolescentes 

O artista grafitou nos quatro lados da Pista de Skate, usando como base a fauna e a flora 

do município. 

Na sexta-feira (27), todos os participantes receberam certificados profissionalizantes. 

A estudante Tainá Bruhns, 16 anos, da Escola Estadual Thomás 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. 
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Banda De Caraguatatuba, Gaijin Sentai Grava Single Com Cantora 

Japonesa 

 

A banda Gaijin Sentai, de Caraguatatuba, dá mais um salto na carreira. Conhecida por suas 

influências de músicas de anime e séries com o hard rock, lança neste sábado (6/11), em 

parceria com Robertinho de Recife e Yumi Matsuzawa, cantora japonesa do Cavaleiros do 

Zodíaco, o single ‘Delorean’, que faz parte do seu segundo álbum ‘Transformação’, gravado 

no Japão e produzido por Robert Regonati. 

Delorean é uma mistura de balada rock com influência de música celta, utilizando 

instrumentos como violino e mandolin. O single foi gravado em estúdios do Brasil e do 

Japão e conta com a doçura de Yumi Matsuzawa, a poderosa voz de Nordan Manz 

(vocalista da Gaijin Sentai) e o solo de guitarra do lendário Robertinho de Recife. 

A letra, que nasceu da parceria entre Nordan e Yumi, é cantada em japonês e português e 

propõe uma reflexão sobre coisas que poderiam ser feitas de forma diferente se houvesse 

oportunidade. 

A Gaijin Sentai é considerada uma das bandas mais influentes na cena da cultura 

pop/geek brasileira, sendo presença frequente em festivais como Virada Cultural, Comic 

Con Experience (CCXP), Anime Friends e eventos do Sesc. 

A banda já fez shows no Japão, cinco turnês pela Europa, além de apresentações em 

países da América Latina ao lado do Rockstar Japonês Eizo Sakamoto (Jam Project, 

Animetal, Anthem) que também participou de duas faixas do primeiro álbum. 

Já Robertinho de Recife, é um dos maiores guitarristas do Brasil e vencedor de inúmeros 

discos de ouro, trabalhando ao lado de artistas como Zé Ramalho e Fagner, tanto como 

músico quanto produtor. 

Yumi Matsuzawa é uma consagrada cantora japonesa que deu voz aos temas originais de 

‘Cavaleiros do Zodíaco’, em animações e jogos da franquia. 

A ideia do single surgiu após um show da Gaijin Sentai com a cantora em sua passagem 

pelo Brasil, com grande repercussão da música durante as apresentações no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. 

“Inicialmente era para ser apenas uma apresentação, mas a emoção que a música 

provocou no público foi tão impactante que decidimos registrá-la em estúdio”, comenta 



 

 
 

Nordan Manz. O vocalista ainda complementa dizendo que “Robertinho de Recife e Yumi 

Matsuzawa são ícones e referências em seus respectivos países. Então, poder contar com 

a participação desses grandes músicos no single está sendo uma experiência incrível. 

Ficamos felizes em poder proporcionar mais uma vez essa conexão entre o Brasil e o Japão 

e poder levar uma essa mensagem não só para nossos fãs, mas também para os que 

acompanham o trabalho de Robertinho e Yumi no mundo todo”. 

A banda Gaijin Sentai tem mais de 5 milhões de fãs de cultura pop japonesa no Brasil e 

somando com os fãs de fora do país, são milhões e milhões de pessoas que gostam e 

consomem esse universo mágico. Eles esperam continuar produzindo e unindo cada vez 

mais as pessoas e as culturas através de sua música. 

A faixa poderá ser ouvida no Spotify pelo link https://tinyurl.com/skyjajn8, pela Apple 

Music https://tinyurl.com/tkmy72, pela Deezer https://tinyurl.com/w76k6293, pelo 

YouTube https://tinyurl.com/t28dc487 e ainda por outras plataformas de Streaming. 

Também é possível seguir a banda no Instagram para saber o que ela anda fazendo 

através do link https://www.instagram.com/gaijinsentai/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/skyjajn8
https://tinyurl.com/tkmy72
https://tinyurl.com/w76k6293
https://tinyurl.com/t28dc487
https://www.instagram.com/gaijinsentai/
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Homem É Capturado Por Ser Procurado Por Tráfico De Drogas Em 

Caraguatatuba 

 

Um homem de 27 anos foi preso na quarta-feira (03/11), por uma equipe da ROCAM 

(Ronda Ostensivas com Apoio de Motociclistas) da Polícia Militar por ser procurado pela 

justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes, no bairro Pegorelly, em Caraguatatuba. 

De acordo com a PM, durante abordagem nada ilícito foi localizado com acusado, porém ao 

verificar seu documento constou um mandado de prisão por tráfico de drogas. O homem 

foi preso é lavado para a delegacia onde ficou à disposição da justiça. 
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1ª Caminhada Pela Saúde Do Homem É Neste Sábado (6) E Segue 

Com Inscrições Abertas 

 

A 1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem, que será realizada nesse sábado (6), 

segue com inscrições abertas. A ação é alusiva à Campanha Novembro Azul que visa 

combater o câncer de próstata. 

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

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

inclusive, um dos brindes será uma mensalidade no Studio Personal Movimax. 

Para quem quiser participar a inscrição é de 1 kg de alimento não perecível e deve ser 

realizada, presencialmente, na Clínica Uroproct ou no Studio Personal Movimax, 

organizadores do evento, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Os inscritos recebem uma camiseta e qualquer pessoa pode participar da caminhada. Os 

alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

Campanha Novembro Azul 

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

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

tratamento curativo. 

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

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

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

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

ter a doença. 

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

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

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

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

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

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

e álcool em gel. 



 

 
 

Serviço 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem 

Data: 6/11/2021 (sábado), às 8h30 

Ponto de encontro: Próximo ao quiosque 36, no bairro Indaiá 

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

(Avenida Amazonas, 831 – Indaiá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Circuito Litoral Norte anuncia vencedores do Concurso Fotográfico “Conexão 

Litoral Norte: Sol, Praia e Natureza” 

 

3º lugar no concurso “Conexão Litoral Norte: Sol, Praia e Natureza” 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo, que integra as cidades de Bertioga, Caraguatatuba, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, anunciou os vencedores do concurso fotográfico 

“Conexão Litoral Norte: Sol, Praia e Natureza” no último sábado (30). 

A ação, inédita na região, com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, teve 

como objetivo buscar a divulgação das belezas do destino por meio de imagens que 

apresentassem os variados atrativos das cinco cidades como praias, cachoeiras, mata 

nativa, fauna, flora, arquitetura, monumentos, entre outros. 

Foram mais de 300 fotografias enviadas por fotógrafos profissionais e amadores que 

retrataram as belezas das cinco cidades e passaram por uma avaliação de comissão 

interna levando em consideração fatores como: Tema do Concurso, Qualidade, Nitidez e 

Composição Artística da foto em relação ao tema. 

“Estou muito grata pela oportunidade de participar de um concurso de fotografia que 

reuniu olhares tão cuidadosos e delicados, de uma das regiões mais belas de todo o Brasil. 

Quero parabenizar cada um que participou desse encontro e desejar que continuem 

registrando, se encantando, preservando e desenvolvendo o turismo por aí”, afirma a 

jornalista da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Luciana Vicaria, que 

integrou a equipe avaliadora. 

Os ganhadores foram: em 1º lugar Christian Calixto Borges Marques, de São Sebastião, 

com a foto do Pontal da Cruz (São Sebastião); em 2º lugar Yasmin Verzellesi Rosito, de 

Caraguatatuba, com foto da Praia Vermelha (Ubatuba); e em 3º lugar Camila Berrini 

Gontier, de Ilhabela, com foto da Praia de Santa Teresa (Ilhabela). 

Os autores das fotos ganhadoras serão premiados com diárias em hotéis e pousadas de 

renome da região, como o Hotel Maui Maresias (www.mauimaresias.com.br), em São 

Sebastião, o Port Louis Hotel (www.portlouis.com.br), em Caraguatatuba, e a Pousada 

Vivenda Sol e Mar (www.vivendadomar.com.br), em Caraguatatuba. 

Vale destacar que, a partir de agora, as imagens reunidas pelo concurso – incluindo 

aquelas que não foram premiadas – passam a fazer parte das campanhas de promoção 

http://www.mauimaresias.com.br/
http://www.portlouis.com.br/
http://www.vivendadomar.com.br/


 

 
 

regional do Litoral Norte de São Paulo com um novo olhar sendo devidamente creditadas 

aos participantes. 

O consórcio turístico segue dando continuidade ao trabalho de estruturação, 

desenvolvimento de produtos e promoção da região turística com a participação em feiras 

e eventos do segmento, além de ações que vêm sendo desenvolvidas para 

profissionalização e qualificação do turismo na região e no trade. 

Para conhecer as experiências do Litoral Norte 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 

Sobre o Circuito Litoral Norte 

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se 

consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão 

integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). 

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades 

integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a 

satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes 

na região do Litoral Norte de São Paulo, assim como a geração de trabalho, renda e 

qualidade de vida. 

Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir 

o retorno das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se 

restabelecer da melhor forma. 

Mais informações: www.circuitolitoralnorte.tur.br 
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Funcionários de escola do Perequê-Mirim recebem orientações sobre 

conduta profissional no serviço público 

 

O Departamento Ético Disciplinar da Secretaria de Administração da Prefeitura de 

Caraguatatuba promoveu mais orientação sobre ética, disciplina e condutas vedadas aos 

funcionários no âmbito do serviço público, durante o desempenho do cargo. Seguindo 

todos os protocolos sanitários, a equipe do Departamento Ético Disciplinar promoveu mais 

uma roda de conversa com 34 servidores do CEI-EMEI Prof. Francisco Assis de Carvalho, no 

Perequê-Mirim. O encontro ocorreu na quarta-feira (27/10). 

A psicopedagoga e mestre em Linguística, Érika Miskolci, do Departamento Ético 

Disciplinar, acompanhada do agente administrativo Adriano Márcio de Carvalho, foi até a 

Ouvidoria, abordou alguns tópicos, previstos na Lei Complementar nº 25, de 25 de outubro 

de 2007 (Estatuto do Servidor), o acolhimento das denúncias; abertura de procedimento 

investigativo; processo sindicante e/ou disciplinar; deveres, proibições e 

responsabilidades; além de promover uma dinâmica de autoconhecimento.  A diretora da 

CEI-EMEI Prof. Francisco Assis de Carvalho, Viviane Pagnota, a vice-diretora, Lucelena 

Coelho; e a coordenadora pedagógica, Talita Sierra; participaram da atividade que integrou 

a Parada Avaliativa 2021 da escola. 

Além das orientações in loco de caráter educacional e preventivo nas secretarias 

municipais, o Departamento Ético Disciplinar participa das Integrações de Novos 

Servidores para os funcionários recém-admitidos e é responsável pela Escola de Governo. 

O prédio fica na Rua Vital Brasil, 44, no Centro (antiga sede da Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB/SP).  Mais informações pelo telefone (12) 3883 -8908, de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. 
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Banda de Caraguatatuba, Gaijin Sentai grava single com cantora japonesa 

 

A banda Gaijin Sentai, de Caraguatatuba, dá mais um salto na carreira. Conhecida por suas 

influências de músicas de anime e séries com o hard rock, lança neste sábado (6/11), em 

parceria com Robertinho de Recife e Yumi Matsuzawa, cantora japonesa do Cavaleiros do 

Zodíaco, o single ‘Delorean’, que faz parte do seu segundo álbum ‘Transformação’, gravado 

no Japão e produzido por Robert Regonati. 

Delorean é uma mistura de balada rock com influência de música celta, utilizando 

instrumentos como violino e mandolin. O single foi gravado em estúdios do Brasil e do 

Japão e conta com a doçura de Yumi Matsuzawa, a poderosa voz de Nordan Manz 

(vocalista da Gaijin Sentai) e o solo de guitarra do lendário Robertinho de Recife. 

A letra, que nasceu da parceria entre Nordan e Yumi, é cantada em japonês e português e 

propõe uma reflexão sobre coisas que poderiam ser feitas de forma diferente se houvesse 

oportunidade. 

A Gaijin Sentai é considerada uma das bandas mais influentes na cena da cultura 

pop/geek brasileira, sendo presença frequente em festivais como Virada Cultural, Comic 

Con Experience (CCXP), Anime Friends e eventos do Sesc. 

A banda já fez shows no Japão, cinco turnês pela Europa, além de apresentações em 

países da América Latina ao lado do Rockstar Japonês Eizo Sakamoto (Jam Project, 

Animetal, Anthem) que também participou de duas faixas do primeiro álbum. 

Já Robertinho de Recife, é um dos maiores guitarristas do Brasil e vencedor de inúmeros 

discos de ouro, trabalhando ao lado de artistas como Zé Ramalho e Fagner, tanto como 

músico quanto produtor. 

Yumi Matsuzawa é uma consagrada cantora japonesa que deu voz aos temas originais de 

‘Cavaleiros do Zodíaco’, em animações e jogos da franquia 

A ideia do single surgiu após um show da Gaijin Sentai com a cantora em sua passagem 

pelo Brasil, com grande repercussão da música durante as apresentações no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. 

“Inicialmente era para ser apenas uma apresentação, mas a emoção que a música 

provocou no público foi tão impactante que decidimos registrá-la em estúdio”, comenta 

Nordan Manz. O vocalista ainda complementa dizendo que “Robertinho de Recife e Yumi 

Matsuzawa são ícones e referências em seus respectivos países. Então, poder contar com 



 

 
 

a participação desses grandes músicos no single está sendo uma experiência incrível. 

Ficamos felizes em poder proporcionar mais uma vez essa conexão entre o Brasil e o Japão 

e poder levar uma essa mensagem não só para nossos fãs, mas também para os que 

acompanham o trabalho de Robertinho e Yumi no mundo todo”. 

A banda Gaijin Sentai tem mais de 5 milhões de fãs de cultura pop japonesa no Brasil e 

somando com os fãs de fora do país, são milhões e milhões de pessoas que gostam e 

consomem esse universo mágico. Eles esperam continuar produzindo e unindo cada vez 

mais as pessoas e as culturas através de sua música. 

A faixa poderá ser ouvida no Spotify pelo link https://tinyurl.com/skyjajn8, pela Apple 

Music https://tinyurl.com/tkmy72, pela Deezer https://tinyurl.com/w76k6293, pelo 

YouTube https://tinyurl.com/t28dc487 e ainda por outras plataformas de Streaming. 

Também é possível seguir a banda no Instagram para saber o que ela anda fazendo 

através do link https://www.instagram.com/gaijinsentai/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/skyjajn8
https://tinyurl.com/tkmy72
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Projeto Arte Grafite revitaliza Pista de Skate em Caraguatatuba 

 

A pista de skate respirou arte, criatividade e muita diversão no final de outubro. O Projeto 

Arte Grafite chegou à Caraguatatuba e transformou a Pista de Skate da cidade 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, teve 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. 

Em cinco dias de evento foram ministradas oficinas gratuitas de grafite profissional para 

mais 120 crianças e adolescentes 

O artista grafitou nos quatro lados da Pista de Skate, usando como base a fauna e a flora 

do município. 

Na sexta-feira (27), todos os participantes receberam certificados profissionalizantes. 

A estudante Tainá Bruhns, 16 anos, da Escola Estadual Thomás 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. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Fundacc comemora Dia Internacional do Cinema, no sábado, com mostra 

de filmes gratuita 

 

Os amantes da 7ª Arte estão convidados a participar dos eventos programados pelo Fórum 

Setorial de Audiovisual do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Caraguatatuba, 

com o apoio da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) para 

comemorar o “Dia Internacional do Cinema” (5/11), no sábado (6), com atividades 

gratuitas que serão realizadas na Praça do Caiçara, Videoteca Lucio Braun e Auditório 

Maristela de Oliveira, no Centro, a partir das 14h. 

Neste dia, o Fórum promoverá exibição de filmes (curtas e longa metragem), palestra sobre 

Cinematografia Documental e Aérea com o filmmaker Daniel Kascher e apresentação do 

projeto “Cinema na Kombi” e varal fotográfico. 

Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) será exigido o uso de máscara nos 

ambientes interno e externo do evento, assim como a limpeza das mãos com álcool gel e a 

recomendação do distanciamento social de um metro. 

Programação 

Dia 6/11 

14h – Mostra de curtas-metragens (Curadoria dos filmes realizada pela Setorial de 

Audiovisual, Fotografia e Novas Mídias) 

Local: Videoteca Lúcio Braun 

16h – Palestra “Cinematografia documental e aérea” – com o filmmaker Daniel Kaschel – 

Profissional que há dez anos filma esportes, cultura, expedições, publicidade e 

documentários, séries de TVs nacionais e internacionais em mais de 24 países. Mais de 10 

temporadas em séries do Canal Off, materiais para ESPN (EUA), ZDF (Alemanha) 

Documentário para cinema Yamaha, etc. 

Local: Auditório Maristela de Oliveira 

Tema: Cinegrafista Profissional 

– Filmando em uma expedição: O que levar, equipamentos, desafios. 

– Como filmar esportes de ação: Lentes, performance, olhar. 

– Imagens Aéreas: Cenários, drones, possibilidades. 



 

 
 

– A revolução do FPV: Filmando com um drone de corrida. 

20h – Longa-metragem Caiçaras – A margem do Brasil do diretor Guilherme Rodrigues 

com a parceria do Cinema na Kombi. 

Local: Praça do Caiçara 

Lotação: 30 pessoas 

O Projeto “Cinema na Kombi” quer colaborar para democratizar a exibição cinematográfica, 

divulgar a produção nacional e formar público para o audiovisual, principalmente entre as 

crianças e adolescentes das escolas públicas do país. 

Atividades no espaço externo: 

Varal fotográfico 

Feira fotográfica 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga resultado e convoca GVTs para 

temporada de verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou os 24 guarda-vidas temporários (GVTs) aprovados 

no processo seletivo simplificado para trabalhar na prevenção de afogamentos nas praias 

do município durante a temporada de verão 2021/2022, sob a supervisão do Grupamento 

de Bombeiros Marítimos (GBMar). 

Os convocados devem comparecer, utilizando máscara e munidos dos documentos 

exigidos para a contratação, nesta sexta, segunda e terça-feira (5, 8 e 9/11), das 9h às 

14h, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no Centro.  A classificação 

final, homologação e convocação foram publicadas nesta quinta-feira (4/11) novembro, 

no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 661), site da prefeitura e no 4º 

Subgrupamento do 11º Grupamento de Bombeiros Militar, no Indaiá. 

O contrato inicia no dia 12 de novembro e terá 120 dias (quatro meses), com carga de 40 

horas/semanais ou turno de revezamento de 12hx36h, salário de R$ 1.589,00, além de 

benefícios como vales transporte, alimentação e refeição. Além dos 24 GVTs contratados 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, outros 20 Guarda-Vidas por Tempo Determinado (GVTD), 

selecionados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vão 

reforçar a Operação Praia Segura 2021/2022. 

Os 24 GVT participaram de aulas teóricas, práticas, estágios supervisionados e de 

avaliações do conteúdo passado aos alunos entre os dias 6 e 29 de outubro, no Posto de 

Bombeiros Marítimo da Praia Martim de Sá. 

O processo seletivo para contratação de 24 guarda-vidas temporários contou com a 

participação de 75 pessoas de ambos os sexos no dia 4 de outubro, no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 

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

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

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

das 9h às 14h. 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_661.pdf
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Artistas de Caraguatatuba abrem exposição ‘Tradições e Saberes Artesanais’ 

na Secretaria de Turismo 

 

Os artistas plásticos Carlo Cury, Luana Kogus e Sandra Maria Cardoso Pires (Sandra Fibras) 

abrem na próxima segunda-feira (8) a exposição ‘Tradições e Saberes Artesanais’ no 

saguão da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba. Os trabalhos podem ser visitados de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até 28 de janeiro de 2022. 

Nesta exposição os artistas conseguiram reunir três linguagens: a cerâmica, o trançado 

com a fibra do coqueiro e o trançado com a fibra da bananeira. Durante a pandemia da 

Covid-19 o trio foi convidado para apresentar os seus fazeres no Revelando São Paulo de 

forma virtual e o entrosamento e o ‘casamento’ dessas linguagens deram tão certo que 

resolveram montar a exposição. 

Como bem retrata Oscar D’Ambrosio, Pós-Doutor e Doutor em Educação, Arte e História da 

Cultura, Mestre em Artes Visuais, jornalista e crítico de arte no material de apresentação, o 

universo da cultura caiçara se caracteriza pela sua onipresença no cotidiano. “A singeleza, 

a beleza e as lendas locais são articuladas valorizando fazeres que geram um mergulho em 

atividades e artistas muitas vezes quase invisíveis pela dinâmica do dia a dia, que nos faz 

esquecer aquilo que há de mais importante ao nosso redor”. 

Assim, com suas cerâmicas, Carlo Cury se dedica à tradição em cerâmica, que inclui o 

debruçar-se sobre as lendas caiçaras como dos 7 Porquinhos, da Cobra Grande, do Porá e 

do Muiraquitã, o preparo da argila, a construção da peça, a aplicação de engobe, a queima 

em forno a lenha e a abertura da fornada. 

Luana Kogus apresenta a força e a beleza do trançado caiçara em folha de coqueiro. Com 

suas mãos, faca e tesoura cria cestas, balaios, folhas decorativas e chapéus em técnica 

aprendida com o pai aos nove anos de idade e passa hoje para os filhos e os interessados 

em aprender, mesclando fibra de coqueiro com materiais como couro, sementes, pedras, 

vidros e espelhos. 

Já Sandra Fibras lida com a técnica de trançado em fibra do coqueiro, bananeira, palmeira 

imperial e taboa, utilizando as mãos, tesoura, agulha e pano umedecido. Cria cestas, 

balaios, bolsas, enfeites, abajures, esteiras e chinelos. Aprendeu o ofício com o cunhado, 

aos sete anos de idade, e dá continuidade à tradição regional. 

Luana Kogus apresenta a força e a beleza do trançado caiçara em folha de coqueiro. Com 

suas mãos, faca e tesoura cria cestas, balaios, folhas decorativas e chapéus em técnica 



 

 
 

aprendida com o pai aos nove anos de idade e passa hoje para os filhos e os interessados 

em aprender, mesclando fibra de coqueiro com materiais como couro, sementes, pedras, 

vidros e espelhos. 

Já Sandra Fibras lida com a técnica de trançado em fibra do coqueiro, bananeira, palmeira 

imperial e taboa, utilizando as mãos, tesoura, agulha e pano umedecido. Cria cestas, 

balaios, bolsas, enfeites, abajures, esteiras e chinelos. Aprendeu o ofício com o cunhado, 

aos sete anos de idade, e dá continuidade à tradição regional. 
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Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos na 

Rodovia Rio-Santos 

 

Com a melhora das condições climáticas, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), retomou nesta quinta-feira (4) a Operação Tapa 

Buracos iniciada na Rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho que corta o município. 

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o 

trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões 

trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários. 

Na sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as equipes finalizam o trecho da via até a 

divisa com o município de São Sebastião. 

O prefeito Aguilar Junior reforça que a manutenção da rodovia é de competência do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), mas devido à situação crítica de alguns 

pontos e para evitar graves acidentes, a Prefeitura assumiu a responsabilidade com um 

trabalho paliativo de tapa buracos. “Vamos continuar cobrando o governo estadual, por 

meio de ofícios, para que seja feito o recapeamento total da rodovia”, destacou. 

Mais ações 

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos realiza também nesta quinta-feira, Operação 

Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material CBUQ  nas ruas 

Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto são utilizadas 

também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços sejam finalizados 

no sábado (6). 
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Prefeito de Caraguatatuba participa da formatura dos Guardas-Vidas 

Temporários 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na noite de quarta-feira (3) da 

formatura dos Guardas-Vidas Temporários (GVTs). A cerimônia foi no Auditório Maristela de 

Oliveira, na Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc). 

Ao todo, 44 Guardas-Vidas Temporários concluíram o curso de formação de três semanas e 

estão aptos para atuarem nas praias a partir do dia 11 de novembro. Desses, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, através de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, é 

responsável pela contratação de 24 GVTs. 

A cerimônia teve a presença do Comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimo 

do Litoral Norte, Capitão PM João Batista de Castro Rapaci e da vereadora Vera Morais, 

representando a Câmara Municipal. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, os Guarda-Vidas Temporários são de extrema 

importância para o município e vão auxiliar a alta temporada no atendimento dos 

banhistas. 

“É uma atitude muito nobre que vocês têm de se tornarem Guarda Vidas, ainda mais 

alguns que já vão para sua décima temporada. Tenho convicção de que essa turma fará 

um grande trabalho para que tenhamos uma grande temporada”, disse Aguilar Junior. 

“O papel da família é muito importante para esse desafio. Provavelmente, em algumas 

ocasiões, esses novos Guardas Vidas chegarão em suas casas esgotados pelos serviços 

prestados e o apoio familiar será de extrema importância”, complementa. 
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1ª Caminhada pela Saúde do Homem é neste sábado (6) e segue com 

inscrições abertas 

 

A 1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem, que será realizada nesse sábado (6), 

segue com inscrições abertas. A ação é alusiva à Campanha Novembro Azul que visa 

combater o câncer de próstata. 

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

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

inclusive, um dos brindes será uma mensalidade no Studio Personal Movimax. 

Para quem quiser participar a inscrição é de 1 kg de alimento não perecível e deve ser 

realizada, presencialmente, na Clínica Uroproct ou no Studio Personal Movimax, 

organizadores do evento, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Os inscritos recebem uma camiseta e qualquer pessoa pode participar da caminhada. Os 

alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

Campanha Novembro Azul 

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

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

tratamento curativo. 

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

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

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

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

ter a doença. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

e álcool em gel. 

Serviço 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem 

Data: 6/11/2021 (sábado), às 8h30 

Ponto de encontro: Próximo ao quiosque 36, no bairro Indaiá 

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

(Avenida Amazonas, 831 – Indaiá) 
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Caraguatatuba domina campeonato de Futevôlei em Ilhabela 

 

Durante o final de semana, Caraguatatuba participou do Ilhabela Open de Futevôlei. Os 

representantes do município fizeram uma grande competição, preenchendo o pódio do 

campeonato. 

A competição teve a presença de 20 duplas de diversas regiões do Estado de São Paulo 

como, por exemplo, Ubatuba, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, São 

Sebastião, São Paulo, Pindamonhangaba e outras. 

A dupla Biel e Durval, de Caraguatatuba, foi a campeã do Ilhabela Open. Na segunda 

colocação ficaram Thiago (Caraguá) e Taquaral (Ubatuba). A dupla de Ubatuba, Chico e 

Chadelle, terminou o campeonato na 3ª colocação. 
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Mutirão do Emprego atende mais de 1,6 mil pessoas no primeiro dia 

 

A 4ª edição do Mutirão do Emprego em Caraguatatuba começou nesta quinta-feira (4) e 

mais de 1,6 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura no primeiro dia da ação. 

São mais de 750 oportunidades de emprego disponibilizadas até sexta-feira (5) poir 31 

empresas participantes que buscam candidatos para atuar na alta temporada de verão, 

com possibilidade de contratação definitiva. 

Com 63 anos de idade, Sônia Marcondes Moreira está na cidade há três meses e 

encontrou no litoral uma forma de retornar ao mercado de trabalho. “Vim para Caraguá 

para trabalhar, mas pensando em uma melhor qualidade de vida. Estou confiante; o 

evento está muito bem organizado e tenho fé que vou sair empregada, na minha área de 

atuação, que é zeladoria”, contou. 

Já Myrella Dornelles, de 29 anos, busca uma oportunidade na área de logística. “Estou 

desempregada há dois anos e acredito que a hora de retornar ao mercado de trabalho 

formal é agora. Agradeço pela iniciativa da Prefeitura em unir esforços e ter esse olhar para 

população”, disse. 

O Mutirão do Emprego também foi referência para o Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT) do município de São José dos Campos. A diretora Solange Pereira e o responsável 

pela captação de vagas, Victor Aleixo, estiveram no espaço para conhecer a logística deste 

novo formato. 

Para a diretora, este modelo organizado, por meio de agendamento, superou as 

expectativas. “Estamos acostumados com aqueles moldes com filas extensas e este 

formato, com certeza, será levado como ideia para nosso evento, previsto para maio. A 

organização está de parabéns. Valeu a pena vir conhecer e entender o funcionamento da 

ação”, destacou Solange. 

No local, profissionais da Secretaria de Saúde também estão aplicando a vacina contra a 

Covid-19. É mais uma oportunidade para quem está com a segunda dose atrasada 

completar o esquema vacinal. Aproveite e leve o cartão de vacinação recebido no dia da 

primeira dose. 

Um setor de atendimento do PAT está montado para receber currículos sem necessidade 

de inscrição prévia para as vagas disponibilizadas no 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/


 

 
 

O prefeito Aguilar Junior esteve no local e destacou que “o Mutirão do Emprego é uma 

grande oportunidade para a retomada e a alta temporada que se aproxima. Com essa 

ação, conseguimos aproximar e unir o empregador que está à procura de candidatos neste 

período onde as pessoas buscam uma oportunidade no mercado de trabalho”, disse. 
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Caraguatatuba realiza mais de mil exames de papanicolau e mamografia 

durante ‘Outubro Rosa’ 

 

Caraguatatuba fechou o ‘Outubro Rosa’ com números importantes e expressivos. Segundo 

a Secretaria de Saúde, foram realizados 1.207 exames de papanicolau e 422 

mamografias. 

Todas as mamografias foram realizadas no Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), 

no Sumaré. Para atender a demanda, a Secretaria de Saúde optou por deixar a unidade 

aberta aos sábados, durante todo o mês de campanha. 

Mesmo com o fim da campanha do ‘Outubro Rosa’, os cuidados com a saúde feminina 

continuam. Por isso, é importante destacar que o município oferta a mamografia e o 

papanicolau normalmente. 

Toda a mulher que deseja realizar qualquer um desses exames pode procurar a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) para receber orientações sobre como proceder. 

A Secretaria de Saúde reforça que a mamografia é indicada para mulheres com mais de 40 

anos e deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano. Mulheres a partir dos 60 anos 

devem fazer o exame a cada dois anos. 

Mulheres com menos de 40 anos não devem realizar a mamografia, já que não é possível 

obter uma nitidez toda a mama, por ela ser muito densa. O tecido mamário começa a 

mudar só a partir dos 40 anos. O que facilita a compreensão do exame e o diagnóstico de 

possíveis nódulos. 

A campanha do ‘Outubro Rosa’ contou também com ações para promover a importância do 

diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero e elevar a autoestima das 

mulheres com palestras e rodas de conversa, além de curso de maquiagem para pacientes 

do Setor de Oncologia de Caraguatatuba. 
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Caraguatatuba retoma hidroterapia do Setor de Reabilitação no Centro de 

Especialidades Médicas 

 

A hidroterapia do Setor de Reabilitação do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de 

Caraguatatuba está de volta. As atividades foram retomadas nesta quinta-feira (4) e quatro 

turmas já puderam praticar os exercícios dentro da piscina aquecida. A primeira turma 

começou logo cedo, às 7h30. 

A piscina onde a hidroterapia é realizada ficou fechada e sem utilização por mais de mais 

um ano devido à pandemia da Covid-19. 

Para muitos um retorno, outros um início. É caso da empregada doméstica Lucélia Alves 

dos Santos, 58 anos. Foi a primeira vez que Lucélia participou da hidroterapia e garantiu 

que “se sentiu super bem porque, às vezes, nós ficamos em casa e no trabalho, 

movimentando apenas uma região ou área do corpo. Aqui, gente se movimenta muito 

mais”. 

Lucélia, moradora do bairro Sumaré, é do tipo faz tudo. Além de doméstica, ela trabalha 

com pequenas reformas, hidráulica e elétrica, ou seja, o básico de uma obra. Ela acredita 

que o trabalho mais intenso e pesado foi o responsável por aumentar o grau das dores 

causadas pela lombalgia crônica. “Começou a se manifestar agora e está ficando mais 

complicado a cada dia”. 

Dentro piscina, Lucélia garante que sente a diferença dos movimentos. “Alguns dos 

exercícios eu não consigo fazer fora d’água”. Sorridente, ela disse: “muita gente não sabe o 

quão isso faz bem e como melhora as nossas dores”. 

Sobre o fato de ter consigo participar da hidroterapia, ela explicou que procurou a atividade 

e foi atendida de prontidão. “Eu pretendendo continuar e não faltar. Estou muito feliz e isso 

não tem explicação e preço que paguem toda essa gratidão”. 

O secretário de Saúde Gustavo Boher acompanhou de perto a retomada da hidroterapia. 

Aos alunos ele desejou parabéns e pediu para que cada um continuasse com o 

tratamento. “Estamos felizes em receber os pacientes”, ressaltou. 

Ele se lembrou do período em que a piscina esteve fechada por conta da pandemia da 

Covid-19 e explicou que “hoje, os protocolos de segurança permitem a retomada desse 

tratamento”. Por fim, o secretário desejou boa recuperação e uma saúde melhor aos 

pacientes. 



 

 
 

Todas as turmas da hidroterapia irão cumprir os protocolos sanitários durante todo o 

período dentro da piscina, seguindo o distanciamento seguro e fazendo o uso de máscaras. 
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CCZ de Caraguatatuba realiza feira adoção, neste sábado, para dar novo lar 

a 20 animais 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba vai abrir as portas neste sábado 

(4) para mais uma feira de adoção. Esses animais estarão disponíveis na unidade, no 

Jardim Britânia, das 9h às 13h. 

Os amiguinhos da feira de adoção são cães e gatos, filhotes e adultos, clinicamente 

saudáveis e totalmente dóceis. Eles foram vacinados contra raiva, vermifugados e estão 

aptos a participar do programa de castração. 

Cada animal possui uma história e merece um novo lar com ambiente e espaço físico 

adequados e muito amor e cuidado. Alguns foram resgatados em via pública, outros já 

passaram por situação de maus-tratos. Por isso, a pessoa deve estar ciente da 

responsabilidade e comprometimento de cuidar de um bichinho de estimação. 

Os interessados em realizar a adoção devem estar munidos do RG, CPF e um comprovante 

de endereço. O adotante passará por uma breve entrevista com os profissionais. 

Este processo para adoção garante que o animal será adaptado ao espaço físico e à 

composição familiar da nova casa. Da mesma forma, é avaliada a capacidade da família 

em suprir as necessidades do animal, garantindo seu bem estar. 

Guias e coleiras são extremamente importantes para adoção de cães de porte médio e 

grande. Para os felinos, será preciso uma caixa própria para o transporte, o que permite a 

melhor locomoção do pet. Esses três itens facilitam e dão mais segurança à adoção. 
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Inscrições para editais dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc são 

prorrogadas até 10 de novembro 

 

A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) e Conselho Municipal de 

Políticas Culturais informam que a inscrição para os editais dos Concursos de Conteúdo 

Digitais Culturais e de Apresentações Culturais Presenciais terminam, respectivamente, às 

14h do dia 10/11/2021. 

Ambos os concursos têm como fundamento o Decreto nº 10.751, de 22 de julho de 

2021 (Que altera o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, para dispor sobre as 

ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos 

efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19), disciplinando que ficam os 

municípios autorizados a reabrir os instrumentos públicos de seleção de que tratam os 

incisos II e III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. 

Confira abaixo como enviar propostas de conteúdos digitais e de apresentações 

presenciais culturais: 

– Conteúdos digitais culturais:  

Serão selecionadas 50 propostas de conteúdo digital artístico e/ou cultural de agentes 

culturais individuais do município, com prêmio de R$ 2 mil. 

Inscrições: Até às 14h do dia 10/11/2021. 

Edital e inscrições:  https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/60/ 

– Apresentações culturais presenciais: 

Serão selecionadas 27 propostas de apresentação artística e/ou cultural de agentes 

culturais individuais e 27 de apresentação artística e/ou cultural de grupos culturais do 

município de Caraguatatuba, com prêmio de R$ 2 mil para inscrições individuais e de R$ 

5.090,00 para inscrições coletivas. 

Inscrições: Até às 14h do dia 10/11/2020. 

Edital e inscrições:  https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/62/ 

Os concursos têm o objetivo principal de contemplar trabalhadores e trabalhadoras da 

cultura residentes e profissionalmente atuantes no município de Caraguatatuba há mais 

de dois anos, especialmente aqueles que vivem de sua arte e que tiveram sua fonte de 

renda prejudicada pela interrupção de suas atividades artísticas e culturais no período de 

isolamento social determinado pelas autoridades públicas. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.751-de-22-de-julho-de-2021-333759988
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.751-de-22-de-julho-de-2021-333759988
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/60/
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/oportunidade/62/


 

 
 

Para se inscreverem nos editais, os agentes locais deverão estar cadastrados no Mapa 

Cultural de Caraguatatuba. 

Para proponentes sem acesso à internet, será disponibilizado um computador com acesso 

à rede para realização da inscrição, na sede da Fundacc, na Rua Santa Cruz, 396, Centro, 

de segunda à sexta, das 9 às 14h. 

Os resultados serão publicados no site da Fundacc e no Diário Oficial do Município em 23 

de novembro de 2021. 

Os selecionados receberão um e-mail solicitando o envio de documentos obrigatórios para 

a contratação. 

O pagamento dos prêmios está previsto para dezembro de 2021. 

Para o fomento e a difusão da produção cultural local e para a promoção do acesso da 

população a conteúdos artísticos e/ou culturais, a Fundacc e o CMPCC organizarão a 

disponibilização dos conteúdos digitais em plataformas digitais e a realização das 

apresentações até fevereiro de 2022. 

Acompanhe informações atualizadas sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc em 

Caraguatatuba na página https://fundacc.sp.gov.br/lei-aldir-blanc/ 

Já os editais da Lei Aldir Blanc abertos pelo Governo do Estado de São Paulo em 2021 

podem ser consultados em: https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-

lab-2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapas.fundacc.sp.gov.br/
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/
https://fundacc.sp.gov.br/lei-aldir-blanc/
https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-lab-2021/
https://www.proac.sp.gov.br/proac_editais/proac-expresso-lab-2021/
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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://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Cronograma-Novembro-Azul-2021-AB.pdf
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Artistas de Caraguatatuba abrem exposição ‘Tradições e Saberes 

Artesanais’ na Secretaria de Turismo 

 

Os artistas plásticos Carlo Cury, Luana Kogus e Sandra Maria Cardoso Pires (Sandra Fibras) 

abrem na próxima segunda-feira (8) a exposição ‘Tradições e Saberes Artesanais’ no 

saguão da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba. Os trabalhos podem ser visitados de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até 28 de janeiro de 2022. 

Nesta exposição os artistas conseguiram reunir três linguagens: a cerâmica, o trançado 

com a fibra do coqueiro e o trançado com a fibra da bananeira. Durante a pandemia da 

Covid-19 o trio foi convidado para apresentar os seus fazeres no Revelando São Paulo de 

forma virtual e o entrosamento e o ‘casamento’ dessas linguagens deram tão certo que 

resolveram montar a exposição. 

Como bem retrata Oscar D’Ambrosio, Pós-Doutor e Doutor em Educação, Arte e História da 

Cultura, Mestre em Artes Visuais, jornalista e crítico de arte no material de apresentação, o 

universo da cultura caiçara se caracteriza pela sua onipresença no cotidiano. “A singeleza, 

a beleza e as lendas locais são articuladas valorizando fazeres que geram um mergulho em 

atividades e artistas muitas vezes quase invisíveis pela dinâmica do dia a dia, que nos faz 

esquecer aquilo que há de mais importante ao nosso redor”. 

Assim, com suas cerâmicas, Carlo Cury se dedica à tradição em cerâmica, que inclui o 

debruçar-se sobre as lendas caiçaras como dos 7 Porquinhos, da Cobra Grande, do Porá e 

do Muiraquitã, o preparo da argila, a construção da peça, a aplicação de engobe, a queima 

em forno a lenha e a abertura da fornada. 

Luana Kogus apresenta a força e a beleza do trançado caiçara em folha de coqueiro. Com 

suas mãos, faca e tesoura cria cestas, balaios, folhas decorativas e chapéus em técnica 

aprendida com o pai aos nove anos de idade e passa hoje para os filhos e os interessados 

em aprender, mesclando fibra de coqueiro com materiais como couro, sementes, pedras, 

vidros e espelhos. 

Já Sandra Fibras lida com a técnica de trançado em fibra do coqueiro, bananeira, palmeira 

imperial e taboa, utilizando as mãos, tesoura, agulha e pano umedecido. Cria cestas, 

balaios, bolsas, enfeites, abajures, esteiras e chinelos. Aprendeu o ofício com o cunhado, 

aos sete anos de idade, e dá continuidade à tradição regional. 



 

 
 

“A exposição traz, assim, elementos da cultura caiçara, termo de origem tupi que se refere 

às cercas que protegiam as aldeias. Descendentes de índios e de portugueses que 

chegaram ao Brasil a partir do século XVI e, em alguns casos, de negros trazidos ao país 

como escravos, os caiçaras representam elos do ser humano e seus recursos naturais, 

seja a argila ou as fibras naturais da região”, conclui o crítico. 

Serviço 

Exposição Tradições e Saberes Artesanais 

Data – 8/11/2021 a 28/01/2022 

Horário – 9h às 17h 

Local – Saguão da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba 

Endereço – Avenida Arthur Costa Filho (Avenida da Praia), 25, Centro 
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Caraguatatuba retoma hidroterapia do Setor de Reabilitação no 

Centro de Especialidades Médicas 

 

A hidroterapia do Setor de Reabilitação do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de 

Caraguatatuba está de volta. As atividades foram retomadas nesta quinta-feira (4) e quatro 

turmas já puderam praticar os exercícios dentro da piscina aquecida. A primeira turma 

começou logo cedo, às 7h30. 

A piscina onde a hidroterapia é realizada ficou fechada e sem utilização por mais de mais 

um ano devido à pandemia da Covid-19. 

Para muitos um retorno, outros um início. É caso da empregada doméstica Lucélia Alves 

dos Santos, 58 anos. Foi a primeira vez que Lucélia participou da hidroterapia e garantiu 

que “se sentiu super bem porque, às vezes, nós ficamos em casa e no trabalho, 

movimentando apenas uma região ou área do corpo. Aqui, gente se movimenta muito 

mais”. 

Lucélia, moradora do bairro Sumaré, é do tipo faz tudo. Além de doméstica, ela trabalha 

com pequenas reformas, hidráulica e elétrica, ou seja, o básico de uma obra. Ela acredita 

que o trabalho mais intenso e pesado foi o responsável por aumentar o grau das dores 

causadas pela lombalgia crônica. “Começou a se manifestar agora e está ficando mais 

complicado a cada dia”. 

Dentro piscina, Lucélia garante que sente a diferença dos movimentos. “Alguns dos 

exercícios eu não consigo fazer fora d’água”. Sorridente, ela disse: “muita gente não sabe o 

quão isso faz bem e como melhora as nossas dores”. 

Sobre o fato de ter consigo participar da hidroterapia, ela explicou que procurou a atividade 

e foi atendida de prontidão. “Eu pretendendo continuar e não faltar. Estou muito feliz e isso 

não tem explicação e preço que paguem toda essa gratidão”. 

O secretário de Saúde Gustavo Boher acompanhou de perto a retomada da hidroterapia. 

Aos alunos ele desejou parabéns e pediu para que cada um continuasse com o 

tratamento. “Estamos felizes em receber os pacientes”, ressaltou. 

Ele se lembrou do período em que a piscina esteve fechada por conta da pandemia da 

Covid-19 e explicou que “hoje, os protocolos de segurança permitem a retomada desse 



 

 
 

tratamento”. Por fim, o secretário desejou boa recuperação e uma saúde melhor aos 

pacientes. 

Todas as turmas da hidroterapia irão cumprir os protocolos sanitários durante todo o 

período dentro da piscina, seguindo o distanciamento seguro e fazendo o uso de máscaras. 
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Mutirão do Emprego atende mais de 1,6 mil pessoas no primeiro dia 

 

A 4ª edição do Mutirão do Emprego em Caraguatatuba começou nesta quinta-feira (4) e 

mais de 1,6 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura no primeiro dia da ação. 

São mais de 750 oportunidades de emprego disponibilizadas até sexta-feira (5) poir 31 

empresas participantes que buscam candidatos para atuar na alta temporada de verão, 

com possibilidade de contratação definitiva. 

Com 63 anos de idade, Sônia Marcondes Moreira está na cidade há três meses e 

encontrou no litoral uma forma de retornar ao mercado de trabalho. “Vim para Caraguá 

para trabalhar, mas pensando em uma melhor qualidade de vida. Estou confiante; o 

evento está muito bem organizado e tenho fé que vou sair empregada, na minha área de 

atuação, que é zeladoria”, contou. 

Já Myrella Dornelles, de 29 anos, busca uma oportunidade na área de logística. “Estou 

desempregada há dois anos e acredito que a hora de retornar ao mercado de trabalho 

formal é agora. Agradeço pela iniciativa da Prefeitura em unir esforços e ter esse olhar para 

população”, disse. 

O Mutirão do Emprego também foi referência para o Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT) do município de São José dos Campos. A diretora Solange Pereira e o responsável 

pela captação de vagas, Victor Aleixo, estiveram no espaço para conhecer a logística deste 

novo formato. 

Para a diretora, este modelo organizado, por meio de agendamento, superou as 

expectativas. “Estamos acostumados com aqueles moldes com filas extensas e este 

formato, com certeza, será levado como ideia para nosso evento, previsto para maio. A 

organização está de parabéns. Valeu a pena vir conhecer e entender o funcionamento da 

ação”, destacou Solange. 

No local, profissionais da Secretaria de Saúde também estão aplicando a vacina contra a 

Covid-19. É mais uma oportunidade para quem está com a segunda dose atrasada 

completar o esquema vacinal. Aproveite e leve o cartão de vacinação recebido no dia da 

primeira dose. 

Um setor de atendimento do PAT está montado para receber currículos sem necessidade 

de inscrição prévia para as vagas disponibilizadas no 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/


 

 
 

O prefeito Aguilar Junior esteve no local e destacou que “o Mutirão do Emprego é uma 

grande oportunidade para a retomada e a alta temporada que se aproxima. Com essa 

ação, conseguimos aproximar e unir o empregador que está à procura de candidatos neste 

período onde as pessoas buscam uma oportunidade no mercado de trabalho”, disse. 
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Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos 

na Rodovia Rio-Santos 

 

Com a melhora das condições climáticas, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), retomou nesta quinta-feira (4) a Operação Tapa 

Buracos iniciada na Rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho que corta o município. 

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o 

trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões 

trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários. 

Na sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as equipes finalizam o trecho da via até a 

divisa com o município de São Sebastião. 

O prefeito Aguilar Junior reforça que a manutenção da rodovia é de competência do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), mas devido à situação crítica de alguns 

pontos e para evitar graves acidentes, a Prefeitura assumiu a responsabilidade com um 

trabalho paliativo de tapa buracos. “Vamos continuar cobrando o governo estadual, por 

meio de ofícios, para que seja feito o recapeamento total da rodovia”, destacou. 

Mais ações 

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos realiza também nesta quinta-feira, Operação 

Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material CBUQ  nas ruas 

Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto são utilizadas 

também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços sejam finalizados 

no sábado (6). 
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CARAGUATATUBA REALIZA MAIS DE 1,6 MIL EXAMES DE 

PAPANICOLAU E MAMOGRAFIA DURANTE ‘OUTUBRO ROSA’ 

 

Caraguatatuba fechou o ‘Outubro Rosa’ com números importantes e expressivos. Segundo 

a Secretaria de Saúde, foram realizados 1.207 exames de papanicolau e 422 

mamografias. 

Todas as mamografias foram realizadas no Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), 

no Sumaré. Para atender a demanda, a Secretaria de Saúde optou por deixar a unidade 

aberta aos sábados, durante todo o mês de campanha. 

Mesmo com o fim da campanha do ‘Outubro Rosa’, os cuidados com a saúde feminina 

continuam. Por isso, é importante destacar que o município oferta a mamografia e o 

papanicolau normalmente. 

Toda a mulher que deseja realizar qualquer um desses exames pode procurar a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) para receber orientações sobre como proceder. 

A Secretaria de Saúde reforça que a mamografia é indicada para mulheres com mais de 40 

anos e deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano. Mulheres a partir dos 60 anos 

devem fazer o exame a cada dois anos. 

Mulheres com menos de 40 anos não devem realizar a mamografia, já que não é possível 

obter uma nitidez toda a mama, por ela ser muito densa. O tecido mamário começa a 

mudar só a partir dos 40 anos. O que facilita a compreensão do exame e o diagnóstico de 

possíveis nódulos. 

A campanha do ‘Outubro Rosa’ contou também com ações para promover a importância do 

diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero e elevar a autoestima das 

mulheres com palestras e rodas de conversa, além de curso de maquiagem para pacientes 

do Setor de Oncologia de Caraguatatuba. 
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Sem recapaeamento pelo Estado e com risco de acidentes, prefeitura 

faz operação tapa-buracos na SP-55 no trecho de Caraguá 

 

A Rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), que é de jurisdição do DER (Departamento 

de Estradas e Rodagem), orgão do Governo do Estado, começou a receber uma operação 

tapa-buracos realizada pela Prefeitura de Caraguatatuba no trecho que corta o município. 

O serviço é realizado pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

O prefeito Aguilar Junior reforça que a manutenção da rodovia é de competência do 

Departamento de Estradas de Rodagem, mas devido à situação crítica de alguns pontos e 

para evitar graves acidentes, a Prefeitura assumiu a responsabilidade com um trabalho 

paliativo de tapa buracos. “Vamos continuar cobrando o governo estadual, por meio de 

ofícios, para que seja feito o recapeamento total da rodovia”, destacou. 

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o 

trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões 

trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários. 

Na sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as equipes finalizam o trecho da via até a 

divisa com o município de São Sebastião. 

Mais ações 

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos realiza também nesta quinta-feira, Operação 

Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material CBUQ  nas ruas 

Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto são utilizadas 

também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços sejam finalizados 

no sábado (6). 
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Continuam abertas as inscrições para a 1ª Caminhada pela Saúde do 

Homem neste sábado em Caraguatatuba 

 

A 1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem, que será realizada nesse sábado (6), 

segue com inscrições abertas. A ação é alusiva à Campanha Novembro Azul que visa 

combater o câncer de próstata. 

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

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

inclusive, um dos brindes será uma mensalidade no Studio Personal Movimax. 

Para quem quiser participar a inscrição é de 1 kg de alimento não perecível e deve ser 

realizada, presencialmente, na Clínica Uroproct ou no Studio Personal Movimax, 

organizadores do evento, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Os inscritos recebem uma camiseta e qualquer pessoa pode participar da caminhada. Os 

alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. 

Campanha Novembro Azul 

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

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

tratamento curativo. 

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

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

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

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

ter a doença. 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

e álcool em gel. 

Serviço 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem 

Data: 6/11/2021 (sábado), às 8h30 

Ponto de encontro: Próximo ao quiosque 36, no bairro Indaiá 

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

(Avenida Amazonas, 831 – Indaiá) 
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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 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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Mutirão do Emprego atende mais de 1,6 mil pessoas no primeiro dia 

 

A 4ª edição do Mutirão do Emprego em Caraguatatuba começou nesta quinta-feira (4) e 

mais de 1,6 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura no primeiro dia da ação. 

São mais de 750 oportunidades de emprego disponibilizadas até sexta-feira (5) poir 31 

empresas participantes que buscam candidatos para atuar na alta temporada de verão, 

com possibilidade de contratação definitiva. 

Com 63 anos de idade, Sônia Marcondes Moreira está na cidade há três meses e 

encontrou no litoral uma forma de retornar ao mercado de trabalho. “Vim para Caraguá 

para trabalhar, mas pensando em uma melhor qualidade de vida. Estou confiante; o 

evento está muito bem organizado e tenho fé que vou sair empregada, na minha área de 

atuação, que é zeladoria”, contou. 

Já Myrella Dornelles, de 29 anos, busca uma oportunidade na área de logística. “Estou 

desempregada há dois anos e acredito que a hora de retornar ao mercado de trabalho 

formal é agora. Agradeço pela iniciativa da Prefeitura em unir esforços e ter esse olhar para 

população”, disse. 

O Mutirão do Emprego também foi referência para o Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT) do município de São José dos Campos. A diretora Solange Pereira e o responsável 

pela captação de vagas, Victor Aleixo, estiveram no espaço para conhecer a logística deste 

novo formato. 

Para a diretora, este modelo organizado, por meio de agendamento, superou as 

expectativas. “Estamos acostumados com aqueles moldes com filas extensas e este 

formato, com certeza, será levado como ideia para nosso evento, previsto para maio. A 

organização está de parabéns. Valeu a pena vir conhecer e entender o funcionamento da 

ação”, destacou Solange. 

No local, profissionais da Secretaria de Saúde também estão aplicando a vacina contra a 

Covid-19. É mais uma oportunidade para quem está com a segunda dose atrasada 

completar o esquema vacinal. Aproveite e leve o cartão de vacinação recebido no dia da 

primeira dose. 

Um setor de atendimento do PAT está montado para receber currículos sem necessidade 

de inscrição prévia para as vagas disponibilizadas no 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/


 

 
 

O prefeito Aguilar Junior esteve no local e destacou que “o Mutirão do Emprego é uma 

grande oportunidade para a retomada e a alta temporada que se aproxima. Com essa 

ação, conseguimos aproximar e unir o empregador que está à procura de candidatos neste 

período onde as pessoas buscam uma oportunidade no mercado de trabalho”, disse. 
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Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos 

na Rodovia Rio-Santos 

 

Com a melhora das condições climáticas, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), retomou nesta quinta-feira (4) a Operação Tapa 

Buracos iniciada na Rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho que corta o município. 

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o 

trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões 

trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários. 

Na sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as equipes finalizam o trecho da via até a 

divisa com o município de São Sebastião. 

O prefeito Aguilar Junior reforça que a manutenção da rodovia é de competência do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), mas devido à situação crítica de alguns 

pontos e para evitar graves acidentes, a Prefeitura assumiu a responsabilidade com um 

trabalho paliativo de tapa buracos. “Vamos continuar cobrando o governo estadual, por 

meio de ofícios, para que seja feito o recapeamento total da rodovia”, destacou. 

Mais ações 

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos realiza também nesta quinta-feira, Operação 

Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material CBUQ  nas ruas 

Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto são utilizadas 

também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços sejam finalizados 

no sábado (6). 
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Mais de 1,6 mil pessoas foram atendidas pelo Mutirão do Emprego 

em Caraguatatuba 

 

O 4º Mutirão do Emprego recebeu 4.763 inscrições, para concorrerem às 750 vagas das 

31 empresas participantes. 

Nesta quinta-feira, primeiro dia do Mutirão, foram atendidas mais de 1,6 mil pessoas. 

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. 

São mais de 750 oportunidades de emprego disponibilizadas até sexta-feira (5) por 31 

empresas participantes que buscam candidatos para atuar na alta temporada de verão, 

com possibilidade de contratação definitiva. 

O Mutirão do Emprego também foi referência para o Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT) do município de São José dos Campos. A diretora Solange Pereira e o responsável 

pela captação de vagas, Victor Aleixo, estiveram no espaço para conhecer a logística deste 

novo formato. 

Para a diretora, este modelo organizado, por meio de agendamento, superou as 

expectativas. 

No local, profissionais da Secretaria de Saúde também estão aplicando a vacina contra a 

Covid-19. É mais uma oportunidade para quem está com a segunda dose atrasada 

completar o esquema vacinal. Aproveite e leve o cartão de vacinação recebido no dia da 

primeira dose. 

O prefeito Aguilar Junior esteve no local e destacou que “o Mutirão do Emprego é uma 

grande oportunidade para a retomada e a alta temporada que se aproxima. 
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Editoria: Link Vanguarda 

Veículo: TV Vanguarda 
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Editoria: Band Cidade 1ª Edição 
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Editoria: Band Cidade 2ª Edição 
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Tudo Junto e Misturado
REGRAS DA ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO PARA O BIÊNIO 2022/2023 DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARAGUATATUBA .
O Conselho Deliberativo em conformidade com o estatuto social, usando de suas atribuições, em reunião realizada no dia 01 de setembro 
de 2021, deliberou aprovar o seguinte regulamento para a realização das eleições para provimento de cargos da Diretoria e do Conselho 
Deliberativo marcada para o dia 15 de dezembro de 2021.

DAS ELEIÇÕES:
ART. 1 – Fica constituída a mesa eleitoral que funcionará na sede da ACE Caraguatatuba, sito à Rua São Sebastião nº 19 – Centro – 
Caraguatatuba/SP.

ART. 2 – Até as 18:00 horas do dia 12 de novembro de 2021 serão admitidos os registros de chapas completas, indicando os nomes de 
candidatos a Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Te-
soureiro, Segundo Tesoureiro, Diretor de Patrimônio e Diretor de SCPC. Até a mesma data serão admitidos os registros individuais dos 
candidatos aos cargos do Conselho Deliberativo.
§1 – O pedido de registro deve ser protocolado na sede da ACE Caraguatatuba, através de formulário fornecido pela própria entidade a 
partir do dia 13 de outubro de 2021, com assinatura dos requerentes, os quais deverão preencher os requisitos estatutários.
§2 – Atendendo as exigências do Governo Federal o candidato a Presidente deverá anexar ao pedido de chapa, certidão negativa da sua 
pessoa física, expedida pelo posto da Receita Federal.
§3 – Não será permitido o registro de associados incursos no artigo 43° do título V do estatuto..
§4 – Não será permitido que o associado assine mais de um pedido de registro.
§5 – Caberá ao Presidente em exercício a homologação das chapas registradas e dos nomes a candidatos ao Conselho Deliberativo, 
devendo vetar os que se encontrar em desacordo com o estatuto.
§6 – Não serão permitidas alterações dos pedidos de registros após a data supra citada.

ART. 3 – Até 5 (cinco) dias úteis posteriores ao encerramento do prazo de inscrição, a relação das chapas completas e dos candidatos 
aos cargos do Conselho Deliberativo, homologadas, será afixada no quadro de avisos da ACE e publicada em um jornal de grande cir-
culação, bem como deverão ser também publicadas as chapas e os nomes a membro do Conselho Deliberativo que tiverem sido vetados 
por disposição estatutária.

ART. 4 – A mesa eleitoral será composta pelos seguintes membros, escolhidos pelo Conselho Deliberativo: 
Juízes
1º Idésio Hideru Kashiura
2º Dr. Emerson Saker Mapelli
Mesários
1º Debora Mezher Di Cuollo
2º Gilcelene Vaz de Oliveira Rodrigues
§1 – Os suplentes substituirão os ausentes ou os que renunciarem as indicações deste artigo.
§2 – A mesa poderá funcionar com dois membros, um dos quais necessariamente será o presidente, com poderes para resolver qualquer 
dúvida.

ART. 5 – Cada chapa para Diretoria poderá indicar um associado junto à mesa eleitoral para funcionar como fiscal, quer na fase de 
votação, como na apuração dos votos.

ART. 6 – A sessão eleitoral instalar-se a às 09:00 horas do dia 15 de dezembro de 2021, na sede da ACE.

ART. 7 – A mesa eleitoral dará inicio à recepção dos votos às 09:15 horas e encerrarão esse trabalho às 16:00 horas, funcionando inin-
terruptamente.

ART. 8 – Poderão votar os associados que estiverem em pleno gozo de seus direitos estatutários e pertencer ao quadro de associados há 
mais de 180 dias anterior a data da eleição e que tenham quitado as suas obrigações pecuniárias até o último dia do mês que anteceder 
ao pleito.

ART. 9 – A mesa eleitoral verificará a identidade dos votantes e receberá suas assinaturas em folhas especiais, rubricadas pelos compo-
nentes da mesa.

ART 10 – Serão fornecidas duas cédulas para votação, sendo uma para a escolha da Diretoria e a outra para escolha de até sete candidatos 
para os cargos do Conselho Deliberativo, as quais deverão ser depositadas em urnas distintas.

ART. 11 – Ao se esgotar o período destinado à votação, o Presidente declarará encerrados os trabalhos permitindo votar, porém, aqueles 
eleitores presentes na hora do encerramento e cujo os nomes forem anotados.

ART.12 – A apuração dos votos será feita pela própria mesa eleitoral, imediatamente após o encerramento da votação.
§ ÚNICO – Os trabalhos de apuração, que serão públicos, serão executados pelos membros da mesa eleitoral.

ART. 13 – Não serão computados votos expressos em cédulas que:
a) contiverem chapas não registradas;
b) contiverem nomes de candidatos não registrados;
c) contiverem mais de sete votos para cargos do Conselho Deliberativo;
d) contiverem quaisquer sinais que, a juízo da mesa, possibilitem a identificação dos votantes;
e) contiverem quaisquer rasuras.

ART. 14 – Encerrado os trabalhos, o Presidente da mesa determinará a lavratura de ata sucinta em que fique consignado o resultado da 
apuração que será assinada pelo Presidente, pelos mesários, fiscais e os presentes que o desejarem.

ART. 15 – Deverá ser afixada no quadro de aviso da ACE a relação completa da chapa e dos candidatos eleitos par o cargo do Conselho 
Deliberativo.

ART. 16 – Contra a decisão de fixar o resultado final das eleições para a Diretoria e do Conselho Deliberativo, o interessado poderá in-
terpor recurso dirigido ao Conselho Deliberativo, sem efeito suspensivo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da proclamação 
dos eleitos, o qual será processado.

ART. 17 – Caso tenha sido registrada apenas uma chapa para a Diretoria, será observado o que dispõe o parágrafo 2º do título IV do 
estatuto social.    

ART. 18 – A posse dos eleitos deverá ocorrer no dia 14 de janeiro de 2022.

Nada mais, publique-se e cumpra-se.

 4º Beer Festival acontece em novembro 
e está com inscrições abertas para 

empresários interessados

Abertas as inscrições para o curso 
Técnico em Dança da ETEC

A Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Turismo, confir-

mou a realização da 4ª edição do Ca-

raguá Beer Festival. Ele será realizado 

entre os dias 19 e 21 de novembro na 

Praça da Cultura (Avenida da Praia, no 

Centro).

Com isso, ficam abertas as inscri-

ções para empresários que queiram par-

ticipar do evento com food trucks, food 

bikes, karts e trucks, além de espaço em 

estande. Os interessados podem se ins-

crever entre os dias 28 de outubro e 8 de 

novembro  na Secretaria Municipal de 

Turismo, das 9h às 17h; ou por email no 

endereço inscricao.eventos@caraguata-

tuba.sp.gov.br

A Secretaria de Turismo fica na Ave-

nida Dr. Arthur Costa Filho, 25 – Cen-

tro. O atendimento ao público é das 8h30 

às 17h. Mais informações pelo telefone 

(12) 3897-7910.

Caraguá

São Sebastião

A Escola Técnica Estadual (ETEC) 

– Centro Estadual de Educação Tecno-

lógica Paula Souza (CPS) – de São Se-

bastião está com inscrições abertas para 

o Vestibulinho do 1º Semestre 2022, 

para o curso Técnico em Dança.

Os interessados em concorrer a uma 

das vagas poderão se inscrever até às 15h 

do dia 30 de novembro, pelo site www.

vestibulinhoetec.com.br. Serão dispo-

nibilizadas 30 vagas presenciais para o 

período noturno e o processo seletivo 

deste ano não terá prova escrita, sendo 

por meio de análise do histórico escolar 

(8° ou 9° ano, vide manual no site) junta-

mente com uma avaliação prática física.

O curso é gratuito e preza pela qua-

lidade da formação profissional. Para 

prestar o vestibulinho, há uma taxa de 

inscrição no valor de R$19,00 (dezenove 

reais).

Vale ressaltar que, após a conclusão 

da formação, o estudante tem direito de 

solicitar a emissão do registro profissio-

nal DRT no Ministério do Trabalho.

A formação acontece em parceria 

com a Prefeitura de São Sebastião, por 

meio da Fundação Educacional e Cul-

tural “Deodato Sant’Anna” (Fundass), 

representando um salto das ações de po-

líticas públicas de cultura ao município, 

voltadas para o aprimoramento da for-

mação artística no município.

Mais informações no telefone: (12) 

99142-2257 / (12) 3892-2577.



9O jornal cultural da Região - Ed. 44 - NOVEMBRO/2021 www.massaguanews.com.br

Coisas da Vida

Dias Melhores
POR SAMUKA PERUS

EMAIL: SAMUKAPERUS@GMAIL.COM Traído pelo seu próprio desejoTraído pelo seu próprio desejo
Nessa vida, tudo pode acontecer. 

Vivemos dias bons e outros ruins. 
Conhecemos pessoas legais e outras 
chatas, pessoas de confiança e trai-
doras. Assim segue a vida. Mas e 
quando você é traído por alguém da 
própria família? A decepção se torna 
maior. Quando o assunto é dinhei-
ro, todo mundo parece ficar cegado 
e esquecem do ser humano visando 
apenas a grana. Desta maneira, eu e 
meus irmãos descobrimos que nosso 
mano mais novo vendeu um bem da 
família. Para vocês entenderem, nós 
tínhamos uma casa no Rio Gran-
de do Sul, onde passávamos férias. 
Meu pai gostava muito de lá. Desta 
forma, quando meu pai faleceu, eu 
e meus quatro irmãos decidimos fi-

car com a casa e não vendê-la, pois 
trazia boas recordações da infância 
e do nosso pai. 

Fazia muito tempo que não nos 
reuníamos lá. Foi quando um dos 
irmãos teve a ideia de irmos ao lo-
cal e nos reencontrarmos. Fiquei 
animado, com essa covid já não nos 
víamos há um ano e meio. 

Ao chegarmos ao local, descobri-
mos que a casa tinha sido colocada à 
venda. Pronto, ninguém entendeu o 
que estava acontecendo. Uma placa 
no portão escrita “Vende-se”. 

Entramos, descarregamos as 
coisas e começamos conversar. Dos 
quatro irmãos, apenas três estavam 
presente. O mais novo disse que iria 
atrasar. Foi quando eu perguntei, 

quem colocou a casa à venda? Todos 
disseram não saber, afinal, foi feito 
um pacto para não vender. Claro, na 
hora descobrimos que só poderia ter 
sido o irmão mais novo, afinal, ele 
sempre foi o mimado e sustentado 
pelos nossos pais. Passamos o final 
de semana sem nosso irmão mais 
novo. No grupo da família já avi-
samos. Nem vem pra cá que a coisa 
está feia pra você. 

Foi um impacto grande. Nin-
guém esperava a traição de nosso 
irmão. Enfim, vida que segue. Ne-
nhum dos irmãos quer vender o 
imóvel, só o mais novo que precisa 
trocar de carro e está desempregado. 
Um folgado que necessita ostentar 
para os outros. Infelizmente, eu e 

meus outros irmãos estamos bem 
chateados e não queremos ver nos-
so irmão mais novo nem pintado de 
ouro. Triste, mas real. Cada um sabe 
o que faz. Enfim, ter um Judas na 
própria família não é fácil. Dias me-
lhores virão.   

mailto:samukaperus@gmail.com
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Cultura

‘Nossa história’ ‘Nossa história’ é a mais nova música da jovem cantora Duda Lima
Por Regis Thiago 
Em nossa edição de número 35, 

já havíamos falado da talentosa jo-
vem de apenas 14 anos, Duda Lima, 
sobre o lançamento da música Li-
ção, mas ela não parou por aí. 

Duda, de São João Nepomu-
ceno-MG, cidade perto de Juiz de 
Fora, lançou mais uma música auto-
ral intitulada ‘Nossa História’. Des-
ta vez, patrocinada pelo empresário 
Didi Girardi, que atua no mercado 
sustentável com sua loja de móveis 
feitos com madeira de demolição, a 
Relicário. E com a mesma proposta 
da Relicário e de sua primeira mú-
sica, que é de “um mundo melhor”, 
Duda segue com sua segunda mú-
sica autoral, trazendo também uma 
mensagem de reflexão por um mun-
do melhor. 

Na canção a jovem traz questões 
importantes para os dias em que 
vivemos. Ela faz um alerta sobre a 
história construída por nós. Trechos 

importantes trazem uma reflexão 
a todos, “Eu vejo um povo perdido 
em si mesmo, sem suas raízes”, “En-
quanto muitos se acabam buscando 
uma vida que não satisfaz, que não 
preenche o vazio e não traz a calma 
e a paz”. O clipe musical pode ser 
encontrado no YouTube e a música 
também está disponível nas platafor-
mas digitais. 

Nós do jornal Massaguaçu para-
benizamos Didi Girardi por apoiar 
o sonho dos novos talentos dessa ge-
ração, e claro, a Duda por continuar 
na luta dos seus sonhos, conquistan-
do a cada dia que passa seu espaço 
na música. Vai pra cima menina e 
Sucesso aos envolvidos. 

Sigam a jovem nas redes sociais 
Instagram: @dudalima.singer
YouTube: Duda Lima 
– Nossa História 
Contato: (32)9 9911-6529 WhatsApp

A série “Caçadores” terá suas 
gravações e sessões de fotos reali-
zadas em Caraguatatuba. As filma-
gens serão feitas no bar “O Quintal 
II”, no bairro do Sumaré, e no “Con-
domínio Verde Mar”, no Massa-
guaçu, como locações principais, e 
acontecerão nos dias 11 e 12 de de-
zembro de 2021.

A produção será feita pela 

Série ‘Caçadores’ será produzida no Massaguaçu 
e na região central de Caraguatatuba

Aurum Produções Artísticas e Ci-
nematográficas, de propriedade de 
Alex Murray, produtor de Caragua-
tatuba. Já as filmagens ficarão a car-
go da Na Moral Produtora, também 
de Caraguá.

Série
A série ‘Caçadores’ será do gêne-

ro sobrenatural de terror, suspense, 

ação e aventura. A primeira tempo-
rada terá uma duração de 13 episó-
dios com média de 30 minutos por 
episódio. Vai mostrar o policial civil 
Enzo Sartori partindo em uma caça-
da para vingar sua esposa Karina, 
morta por um Metamorfo. Duran-
te essa jornada ele conhece Lucas 
Rossini, também policial civil, cujo 
irmão adolescente, Pedro, foi mor-

to por uma gangue de vampiros. Os 
dois então unem forças para salvar 
o mundo humano das criaturas so-
brenaturais lideradas pelo bilionário 
Benjamim Ashkenazim, o terrível 
Anhangá, e sua esposa Melissa, a 
temida feiticeira Ticê.



1O  Jornal  do  Litoral  Norte



2 EXPRESSÃO CAIÇARA

UbaCity

CaraguáCity

Distribuição 
Em bancas, comércios, hotéis, órgãos 

públicos, bancos e residências.  

Distribuição
30732315/0001-94

S. M. F.
Av Lucas Nogueira garces n 255 

Impressão
Editora Gráfica Pana

Rua José Bento, 360 Cambuci - SP
Telefone 1132093538

www.graficapana.com.br
Tiragem: 5.000

Esta é uma produção de

A opinião emitida por nossos 
colunistas não refletem necessaria-

mente a opinião do jornal.

Diretor Geral:
 Carlos Roberto Espíndola 

EXPEDIENTE

Av Lucas Nogueira Garces n 255 

S. M. F.
CNPJ 30732315/0001-94

Jornalista Responsável
Carlos Roberto

MTB - 81659/SO
Editor

Regis Thiago
Diagramação 
Richard Lippi

 
O novo secretário de comunicação da prefeitura de Ubatuba tem 

abastecido as redes sociais da prefeita Flavia Pascoal de informações, 
ganhando assim cada vez mais seguidores e visualizações, dando 
aquele famoso BOOM na internet, o que também facilitou e muito 
a vida de seus companheiros de trabalho, como no nosso caso, por 
exemplo, que através do facebook descobrimos mais uma economia 
feita pela prefeitura de Ubatuba, desta com os alugueis. A prefeita 
tem priorizado a utilização de prédios próprios, o que até o final de 
seu mandato deverá gerar uma economia milionária para o município.

ELEIÇÕES OAB PART I
Após publicarmos semana passa uma notinha sobre as eleições da OAB bastante se comentou sobre o assunto. 

Muitos gostaram, outros nem tanto, então tentaremos explicar melhor para nossos leitores. O mandato de presidente 
da ordem é de 3 anos, o atual presidente Dr Felipe já está em seu segundo mandato tentando a reeleição para um 
terceiro (ou seja, nove anos à frente da entidade ). Após muitas cobranças de melhorias nestes seis anos, Tobias 
construiu dois parlatórios para os Drs, um no CDP e outro na delegacia, obras faraônicas, muito bonitas. Há quem 
diga que nem necessitaria de tanto, mas eu também prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, principalmente 
quando não é com o meu dinheiro. Afinal, os Drs merecem esse glamour.

ELEIÇÕES OAB III
Outra grande conquista do presidente Dr Tobias foi a farmácia sub-

sidiada pela CAAASP, (uma farmácia dentro da ordem dos advogados 
com preços mais baixos para os Drs ) que chegou até ter seu  buffet de 
inauguração realizado no dia 05/08/2021 , mas segundo reclamações de 
alguns causídicos locais ainda não estaria funcionando. Mas com uma boa 
interpretação jurídica isso não passa de um detalhe que prevalente logo 
será solucionado, só não posso afirmar se antes das próximas eleições.   

BADUCAGEM 
Esse povo ainda me mata de tanto rir. Esta semana, devido às circuns-

tâncias e fatos ocorridos me falaram da Baducagem, mas o que seria a 
Baducagem? Ora, essa é muito fácil: Baducagem seria o ato de se dar bem 
em qualquer situação (ou oposição). Podemos dar como exemplo transformar 
uma doença em algo bom, que lhe favorece, essa é a famosa Baducagem. 
Com certeza essas horas o velho Baduca deve estar se revirando no caixão 
de tanto orgulho. 

CHAMPION 
Em menos de um ano a frente da prefeitura ubatubense, a prefeita Flavia 

Pascoal vem colecionando títulos renomados para o município. Primeiro foi 
o prêmio do grupo Bandeirantes por excelência em gestão, já esta semana 
Ubatuba foi a primeira colocada no ranking como estância turística do 
estado de São Paulo. Ao que tudo indica até o final do mandato da prefeita 
Flavia faltarão prateleiras para as conquistas de sua gestão. 
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A Prefeitura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Turismo, con-
firmou a realização da 4ª edição do 
Caraguá Beer Festival. Ele será realizado 
entre os dias 19 e 21 de novembro na 
Praça da Cultura (Avenida da Praia, no 
Centro).

Com isso, ficam abertas as inscrições 
para empresários que queiram partici-
par do evento com food trucks, food 
bikes, karts e trucks, além de espaço 
em estande. Os interessados podem se 
inscrever entre os dias 28 de outubro e 8 
de novembro  na Secretaria Municipal de 
Turismo, das 9h às 17h; ou por email no 
endereço inscricao.eventos@caraguata-
tuba.sp.gov.br

A lista dos candidatos habilitados será 
publicada nos sites oficiais da Prefeitura 
Municipal de Caraguatatuba e da Secre-
taria Municipal de Turismo no dia 9 de 
novembro de 2021. O preenchimento 
das vagas se dará por ordem de inscrição.

A Prefeitura disponibilizará 20 estan-
des, sendo três para comercialização de 
alimentos salgados de preparo rápido 
(petiscos e comida de boteco), bebidas 
alcoólicas (artesanais) e não alcoólicas 
(espaço destinado a estabelecimentos 
participantes do evento Caraguá a Gos-
to 2021); outros cinco estandes para 
a comercialização de hambúrgueres 
artesanais denominado            ‘Vila do 
Hambúrguer’ exclusivamente para as 
hamburguerias e lanchonetes também 
participantes do Caraguá a Gosto 2021, 
bebidas alcoólicas (artesanais) e não 
alcoólicas; mais dois estandes para 
comercialização de doces diversos e 
bebidas não alcoólicas e quatro  espa-
ços para Food bikes ou Food  Karts ou 
Food Trucks alimentos diversos, exceto 
bebidas alcoólicas.

Haverá ainda 10 estandes destinados 
exclusivamente a Produtores de Cerveja 

Prefeitura de Caraguatatuba confirma 4º Beer Festival de 
19 a 21 de novembro e abre inscrições para interessados

Foto: Cláudio Gomes/PMC

Artesanal do município.
O edital completo (659) para ins-

crições e patrocínio pode ser acessado 
na página 2 do link https://www.cara-
guatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/
uploads/2021/10/Edital_659.pdf.

O prefeito Aguilar Junior destaca que 
o evento visa contribuir com a retomada 
econômica, já que é direcionado a uma 
demanda cada vez mais crescente e 
consolidada e faz parte do Calendário 
Oficial de Eventos com expressiva ade-
são e crescimento.

Os proprietários interessados devem 
apresentar no ato da inscrição: CNPJ; 
apresentação da marca e registro no 
MAPA (apenas para os produtores de 
Cerveja Artesanal); documento veicular 
em dia com especificação da categoria 
comércio; anotação de responsabilidade 
técnica (ART) aprovada pelo Corpo de 
Bombeiros; alvarás de funcionamento 
e da Vigilância Sanitária; certificado 
de curso de manipulação de alimentos; 
exames de saúde ou atestados dos ma-
nipuladores de alimentos; e documentos 
pessoais do(s) dono(s).

Os interessados em participar na 
modalidade food trucks e trucks devem 
recolher a taxa de R$ 1.000,00 (depósito 
no Banco do Brasil, Agência 1741-8/ 
conta 130.137-3/ Fundo Municipal de 
Turismo – FUNDITUR). Para estandes 
e karts a taxa é de R$ 600,00 e as Food 
Bikes pagam R$ 400,00. 

Os valores são válidos para trabalhar 
todos os dias do festival.  A abertura ofi-
cial será às 17h do dia 19 de novembro. 
Nos outros dias o evento funciona das 
11h à meia-noite.

A Secretaria de Turismo fica na Ave-
nida Dr. Arthur Costa Filho, 25 – Centro. 
O atendimento ao público é das 8h30 às 
17h. Mais informações pelo telefone (12) 
3897-7910.
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Ana Clara Santana de17 anos, modelo de Cara-
guatatuba, se tornou Miss São Paulo Teen 2021. O 
evento ocorreu em Limeira, interior do estado, no 
dia 25 de outubro com mais de vinte candidatas. 
“A sensação de representar Caraguatatuba em um 
concurso estadual e trazer esse título para cá é de 

Modelo de Caraguá conquista título 
de Miss São Paulo Teen 2021

muita satisfação e alegria. Poder levar o nome de uma 
cidade tão linda e querida foi um imenso prazer”, 
comenta a modelo.

A jovem que reside no bairro Poiares, explica que 
se tornou modelo através de um convite realizado por 
uma agência de São José dos Campos, “Decidi ser 
modelo através de um convite feito por uma agência 
de São José dos Campos e sempre tive o apoio dos 
meus pais em cada etapa.”

 Ana Clara que estuda Ensino Médio Integrado 
ao Técnico em Meio Ambiente na Etec da cidade 
explica já desfilar há três anos, “eu sou modelo há 
três anos, e nesse meio uma coisa leva à outra, dessa 
forma eu conheci o mundo das Misses e soube que 
era aquilo que eu queria pra mim”. Finaliza, “minhas 
perspectivas para o futuro são participar do concurso 
de Miss Brasil Teen 2022, me dedicar a causas sociais 
e ingressar em uma faculdade.”

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, 
esteve na Rua Ypê, no bairro Travessão, região Sul 
da cidade, para entregar aos moradores guias de 
emplacamento para ligação de água na rua.

De acordo com a Secretaria de Urbanismo, foram 
entregues 93 emplacamentos. No local, a Prefeitura 
e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) montaram um posto de atendi-
mento, para que os moradores pudessem dar início 
à tramitação do processo para instalação da água.

A Prefeitura de Caraguatatuba recentemente 
nomeou oficialmente a Rua Ypê e tramitou com a 
EDP a ligação de energia no local.

“Aos poucos vamos dando dignidade e qualidade 
de vida para os moradores da Rua Ypê. Me compro-

Fotos: Claudio Gomes/PMC

Aguilar Jr entrega emplacamento 
para ligação de água no Travessão

meti com os moradores de trazer ainda mais serviços 
aqui para o local, como por exemplo, ligação de 
esgoto e pavimentação”, disse Aguilar Junior.

A visita teve a presença do Presidente da Câ-
mara, Tato Aguilar e do secretário de Urbanismo, 
Wilber Cardozo.

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, 
durante uma transmissão ao vivo em suas redes 
sociais, parabenizando os servidores públicos 
pelo dia, anunciou a reintegração de 142 funcio-
nários públicos exonerados do Concurso Público 
01/2007.

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou os trâmi-
tes para a reintegração após a decisão ser dada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Ministra 
Regina Helena Costa, através de um recurso de 
Mandado de Segurança de nº 39154-SP.

Os 142 funcionários já poderão se apresentar nos 
Recursos Humanos da Prefeitura de Caraguatatuba 
até 12 de novembro, para retorno aos cargos. Os 

Prefeito anuncia retorno de 140 funcionários 
públicos exonerados em concurso de 2007

documentos necessários para a reintegração estão 
disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura de Cara-
guatatuba publicado na última quinta-feira (28/10).

Com a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatu-
ba terá o retorno de funcionários para os cargos de 
agente administrativo, arquiteto, artífice, assistente 
social, educador social, fiscal de posturas, fiscal de 
saúde pública, fiscal de tributos, inspetor de alunos, 
motoristas, nutricionista, professores, secretário es-
colar, técnico de segurança do trabalho e terapeuta 
ocupacional.

Você pode acessar o Diário Oficial no link a se-
guir: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
wp-content/uploads/2021/10/Edital_659.pdf
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Caraguatatuba recebe no sábado (6), 
na Praça de Eventos do Porto Novo, a 
partir das 19h, o Arena Freestyle Show, 
evento que promete grandes emoções e 
adrenalina para os espectadores. O in-
gressos podem ser adquiridos pela troca 
de 2kg de arroz ou feijão em três pontos 
espalhados pela cidade.

“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 Frees-
tyle Show contará com rígidos protocolos 
de segurança sanitária. O público presente 
precisará, obrigatoriamente, utilizar más-
caras e manter o distanciamento social. 
O local do evento terá controladores de 
acesso, aferição de temperatura e postos 

Arena Freestyle Show promete grandes 
emoções no dia 6 de novembro

de higienização.
O evento promete manobras arrisca-

das 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 mano-
bras famosas.

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

movimentos mais difíceis do mundo, tam-
bém deverá ser executado pelos pilotos.

As emoções seguem ainda no dia 07 
de novembro (domingo), com a equipe 
do Força e Ação – Manobras Radicais. 
A entrada é franca e o evento tem está 
marcado para começar às 10h.

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 presen-
tes na disputa.

Ingressos
O Arena Freestyle Show fará parte 

de uma grande ação social desenvolvida 
em parceria com o Fundo Social de Soli-
dariedade 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 disponibiliza-
dos 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 Santama-
rina - Contato: (12) 3885-9696

- Boa Forma Nutrição Esportiva - Rua 
Altino Arantes, 473 – Centro - Contato: 
(12) 99775-0627
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A hidroterapia ofertada para pacien-
tes do Setor de Reabilitação do Centro 
de Especialidades Médicas (CEM) de 
Caraguatatuba será retomada a partir 
desta quinta-feira (4).

A atividade terapêutica estava pa-
ralisada por conta da pandemia da 
Covid-19 desde março do ano passado.

A retomada da atividade é decorren-
te do avanço da vacinação e dos bons 
resultados que o município já alcançou 
como, por exemplo, a queda do núme-
ro de casos e taxas de internação.

Neste primeiro momento serão aten-
didos apenas os adultos com lesões na 
coluna ou joelho. Alguns já estavam 
em atendimento, outros iniciarão o 
tratamento. Eles serão divididos em 
quatro grupos de 10 pessoas. As aulas 
serão às terças e quintas-feiras e cada 
uma delas dura, em média, uma hora.

A hidroterapia consiste em auxiliar 
o paciente a resgatar os movimentos e 
acelerar a recuperação de lesões. Ela é 
realizada dentro de uma piscina aque-
cida onde são realizados exercícios 
de fortalecimento para cada tipo de 
necessidade.

Setor de Reabilitação do 
CEM retoma hidroterapia a 

partir desta quinta-feira

Segundo o fisioterapeuta do Setor de 
Reabilitação do CEM, Anderson Zilioli, 
a temperatura da água “tem uma série 
de propriedades que ajudam a relaxar 
a coluna e soltar os movimentos do 
joelho, já não tem o peso do corpo em 
cima, diminuindo as dores e facilitando 
os movimentos”.

Zilioli explica que a vantagem da hi-
droterapia em relação à fisioterapia está 
relacionada à diminuição da ação da 
gravidade. “Por se dentro d’água, a pessoa 
fica com menos peso dentro da água”.

Para o fisioterapeuta, por ser em 
grupo, a hidroterapia também pode ser 
considerada como um fator de integra-
ção entre as pessoas. “Muitos estão se 
vendo novamente após  a pandemia, 
reatando as amizades, e alguns veem 
a evolução de outros e querem que o 
mesmo aconteça”. “Todo mundo quer 
melhorar vendo o outro”, finaliza.

Muito importante reforçar que 
durante as atividades de hidroterapia 
os pacientes terão que fazer o uso de 
máscaras de proteção, além de manter 
o distanciamento seguro entre eles, de 
pelo menos um metro.

 EDITAIS, ATAS  E PUBLICAÇõES
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Polícia Militar 
prende criminoso 
no bairro Getuba e 
recupera dinheiro 

roubado 
Na última quinta-feira (28), uma equipe de RO-

CAM do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, 
durante patrulhamento pelo bairro Getuba em Ca-
raguatatuba, recebeu informações de que em uma 
casa neste bairro estaria escondido um indivíduo 
envolvido em um roubo ocorrido dias antes em Na-
tividade da Serra. Os policiais foram até a referida 
residência onde foram recebidos pelo proprietário 
que confessou estar dando asilo ao criminoso 
procurado. Foi feito contato com o criminoso que 
confessou a participação no crime e informou que o 
dinheiro roubado estava escondido em um dos cô-
modos, oferecendo o produto do roubo aos policiais 
para que fosse liberado. Diante dos fatos, foi dada 
voz de prisão ao criminoso por roubo e corrupção 
ativa, sendo recolhido à cadeia pública juntamente 
com o dinheiro apreendido. O valor apreendido foi 
R$14.500,00 em espécie. 

Procurado por 
furto é preso por 
tráfico de drogas 

em Caraguatatuba
No início da tarde de quarta-feira (28), uma equi-

pe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, 
durante patrulhamento pelo bairro Olaria em Cara-
guatatuba, avistou um indivíduo em atitude suspeita 
e realizou abordagem. Durante busca pessoal nada 
de ilícito foi encontrado com ele, porém, ao realizar 
pesquisa, os policiais constataram que o indivíduo 
estava procurado pelo crime de furto. Em entrevista 
o abordado confessou que era o responsável pelo 
abastecimento do tráfico local e que havia drogas 
em sua residência. A equipe foi até o local onde 
localizaram o ilícito. Diante dos fatos foi dada voz 
de prisão ao criminoso e recolhido à cadeia pública.

Acusado de roubos 
na região é morto 
pela PM durante 

assalto à farmácia 
na zona sul de 

Caraguá
Um homem acusado de vários roubos e furtos na 

região foi morto pela polícia na tarde de domingo 
(31/10) durante um assalto à farmácia no bairro 
Perequê-Mirim, zona sul de Caraguatatuba. De acor-
do com as informações divulgadas pelo site Radar 
Litoral, logo após o roubo o indivíduo correu para 
um terreno próximo ao local sendo perseguido por 
populares e policiais da Rocam (Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicletas) de São Sebastião. Ele 
tentou atacar os policiais, que efetuaram disparos. 

O resgate chegou a ser acionado e o óbito foi cons-
tatado no local. Imagens de câmeras de segurança 
mostram o assalto à farmácia e devem ser usadas na 
investigação sobre os casos anteriores.

Corpo de homem 
desaparecido é 

localizado no rio 
Juqueriquerê

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta 
segunda-feira (01), o corpo de um homem de 42 
anos que estava desaparecido no rio Juqueriquerê, 
no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba.

Conforme divulgado pelo site Repórter Litoral e 
Radar Litoral, o homem teria entrado no rio na noite 
de sexta-feira (29/10), desde então está desaparecido. 
Ele teria sofrido um mal súbito e afundou no rio e 
não foi mais visto. O corpo foi localizado na boca 
da barra no rio Juqueriquer. O corpo foi levado para 
IML (Instituto Médico Legal), da cidade onde fami-
liares já fizeram também o reconhecimento.

Polícia Militar prende 
um dos membros da 

quadrilha que roubou 
mercado em Ubatuba
No início da noite dessa terça-feira (02), equipes do 

20º Batalhão de Polícia Militar do Interior tomaram 
conhecimento de um roubo a um estabelecimento 
comercial no bairro Maranduba, em Ubatuba. Nove 
indivíduos fortemente armados renderam alguns fun-
cionários do mercado, efetuaram o roubo e fugiram 
do local. Os policiais receberam informações de que 
os criminosos estariam hospedados em um hotel no 
bairro Lagoinha, sendo assim as equipes foram até 
o local e se depararam com um dos assaltantes no 
estacionamento do hotel. O criminoso sacou sua 
arma em direção aos policiais que cessaram a injusta 
agressão, alvejando-o com um tiro na perna, sendo 
socorrido ao hospital e permanecendo à disposição 
da justiça. Os demais criminosos até o momento não 
foram localizados.


