
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sábado, Domingo e Segunda-Feira, 06, 07 e 08 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Projeto Arte Grafite revitaliza Pista de Skate em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba interdita cinco ferros-velhos por irregularidades 

 

Caraguatatuba 

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

Secretaria de Turismo 

 

Caraguatatuba 

Professor de Caraguatatuba publica artigo em renomado periódico científico do 

mundo 

 

Caraguatatuba 

43 casas religiosas participarão da 37ª Festa de Iemanjá em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

124 vias serão contempladas no Plano Municipal de Pavimentação de 

Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Em Caraguá, vereadores visitam sede da Sabesp no Porto Novo para discutir 

investimentos em saneamento 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga calendário de eventos para fim de ano e verão 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Professor da rede municipal de Caraguatatuba integra artigo científico publicado na 

Nature 

 

 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/projeto-arte-grafite-revitaliza-pista-de-skate-em-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-interdita-cinco-ferros-velhos-por-irregularidades/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/artistas-de-caraguatatuba-abrem-exposicao-tradicoes-e-saberes-artesanais-na-secretaria-de-turismo/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/professor-de-caraguatatuba-publica-artigo-em-renomado-periodico-cientifico-do-mundo/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/professor-de-caraguatatuba-publica-artigo-em-renomado-periodico-cientifico-do-mundo/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/43-casas-religiosas-participarao-da-37a-festa-de-iemanja-em-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/124-vias-serao-contempladas-no-plano-municipal-de-pavimentacao-de-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/124-vias-serao-contempladas-no-plano-municipal-de-pavimentacao-de-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18426/em-caragua-vereadores-visitam-sede-da-sabesp-no-porto-novo-para-discutir-investimentos-em-saneamento
https://radarlitoral.com.br/noticias/18426/em-caragua-vereadores-visitam-sede-da-sabesp-no-porto-novo-para-discutir-investimentos-em-saneamento
https://radarlitoral.com.br/noticias/18424/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-para-fim-de-ano-e-verao
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/professor-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-integra-artigo-cientifico-publicado-na-nature-1.195522
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/professor-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-integra-artigo-cientifico-publicado-na-nature-1.195522


 

 
 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

DER finaliza obra de contenção na Rio-Santos 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Forte correnteza deixa turistas ilhados na Lagoa Azul | Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Cinco ferros-velhos são interditados por irregularidades em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba (SP) lança calendário de eventos para final de ano e temporada de 

verão 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Professor da rede municipal publica artigo no mais renomado periódico científico 

do mundo 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas apresenta Tributo a Elton John, sábado (6) 

 

Caraguatatuba 

Bandsports comanda transmissão do Arena Freestyle Show em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba lança calendário de eventos para fim de ano e verão 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe visita de equipe da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Social de São Sebastião 

 

Caraguatatuba 

Cinco ferros-velhos são interditados pela Prefeitura de Caraguatatuba por 

irregularidades 

 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba fornece orientações sobre compras na ‘Black Friday’ 

 

 

 

http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/der-finaliza-obra-de-contencao-na-rio.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/forte-correnteza-deixa-turistas-ilhados-na-lagoa-azul-litoral-norte-1.351843
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/cinco-ferros-velhos-s-o-interditados-por-irregularidades-em-caraguatatuba-sp-1.351993
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-sp-lanca-calendario-de-eventos-para-final-de-ano-e-temporada-de-ver-o-1.351990
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-sp-lanca-calendario-de-eventos-para-final-de-ano-e-temporada-de-ver-o-1.351990
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/professor-da-rede-municipal-publica-artigo-no-mais-renomado-periodico-cientifico-do-mundo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/professor-da-rede-municipal-publica-artigo-no-mais-renomado-periodico-cientifico-do-mundo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/teatro-mario-covas-apresenta-tributo-a-elton-john-sabado-6/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/bandsports-comanda-transmissao-do-arena-freestyle-show-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/prefeitura-de-caraguatatuba-lanca-calendario-de-eventos-para-fim-de-ano-e-verao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/caraguatatuba-recebe-visita-de-equipe-da-secretaria-de-desenvolvimento-economico-e-social-de-sao-sebastiao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/caraguatatuba-recebe-visita-de-equipe-da-secretaria-de-desenvolvimento-economico-e-social-de-sao-sebastiao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/cinco-ferros-velhos-sao-interditados-pela-prefeitura-de-caraguatatuba-por-irregularidades/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/cinco-ferros-velhos-sao-interditados-pela-prefeitura-de-caraguatatuba-por-irregularidades/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/procon-de-caraguatatuba-fornece-orientacoes-sobre-compras-na-black-friday/


 

 
 

Caraguatatuba 

Secretaria de Obras Públicas realiza assentamento de pedras portuguesas e faz 

manutenção em outros pontos em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba melhora condições das vias no Morada do Mar, bairro 

Massaguaçu 

 

Caraguatatuba 

Plano Municipal de Pavimentação vai contemplar mais de 120 vias de 

Caraguatatuba 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Prof.º Bruno Nacano publica artigo no mais renomado periódico científico do mundo 

 

Caraguatatuba 

Calendário de eventos – Caraguatatuba 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Procon De Caraguatatuba Fornece Orientações Sobre Compras Na ‘Black Friday’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Assume Operação E Inicia Tapa Buracos Na Rodovia 

Rio-Santos 

 

Caraguatatuba 

Professor Da Rede Municipal Publica Artigo No Mais Renomado Periódico Científico 

Do Mundo 

 

Caraguatatuba 

Bandsports Comanda Transmissão Do Arena Freestyle Show Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Secretaria De Obras Públicas Realiza Assentamento De Pedras Portuguesas E Faz 

Manutenção Em Outros Pontos 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura Melhora Condições Das Vias No Morada Do Mar, Bairro Massaguaçu 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/secretaria-de-obras-publicas-realiza-assentamento-de-pedras-portuguesas-e-faz-manutencao-em-outros-pontos-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/secretaria-de-obras-publicas-realiza-assentamento-de-pedras-portuguesas-e-faz-manutencao-em-outros-pontos-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/prefeitura-de-caraguatatuba-melhora-condicoes-das-vias-no-morada-do-mar-bairro-massaguacu/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/prefeitura-de-caraguatatuba-melhora-condicoes-das-vias-no-morada-do-mar-bairro-massaguacu/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/plano-municipal-de-pavimentacao-vai-contemplar-mais-de-120-vias-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/05/plano-municipal-de-pavimentacao-vai-contemplar-mais-de-120-vias-de-caraguatatuba/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/05/prof-o-bruno-nacano-publica-artigo-no-mais-renomado-periodico-cientifico-do-mundo/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/05/calendario-de-eventos-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/procon-de-caraguatatuba-fornece-orientacoes-sobre-compras-na-black-friday/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/prefeitura-de-caraguatatuba-assume-operacao-e-inicia-tapa-buracos-na-rodovia-rio-santos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/professor-da-rede-municipal-publica-artigo-no-mais-renomado-periodico-cientifico-do-mundo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/professor-da-rede-municipal-publica-artigo-no-mais-renomado-periodico-cientifico-do-mundo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/bandsports-comanda-transmissao-do-arena-freestyle-show-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/secretaria-de-obras-publicas-realiza-assentamento-de-pedras-portuguesas-e-faz-manutencao-em-outros-pontos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/secretaria-de-obras-publicas-realiza-assentamento-de-pedras-portuguesas-e-faz-manutencao-em-outros-pontos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/prefeitura-melhora-condicoes-das-vias-no-morada-do-mar-bairro-massaguacu/


 

 
 

Caraguatatuba 

Cinco Ferros-Velhos São Interditados Pela Prefeitura De Caraguatatuba Por 

Irregularidades 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Professor da rede municipal publica artigo no mais renomado periódico científico do mundo 

 

Caraguatatuba 

Plano Municipal de Pavimentação vai contemplar mais de 120 vias de Caraguatatuba A 

Secretaria de Obras Públicas deu início à execução do Plano Municipal de 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe visita de equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Social de São Sebastião 

 

Caraguatatuba 

Cinco ferros-velhos são interditados pela Prefeitura de Caraguatatuba por irregularidades 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba lança calendário de eventos para fim de ano e verão 

 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba fornece orientações sobre compras na ‘Black Friday’ 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Obras Públicas realiza assentamento de pedras portuguesas e faz 

manutenção em outros pontos 

 

Vale News 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba lança calendário de eventos para fim de ano e verão 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba divulga calendário de eventos para fim de ano e verão 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE CARAGUATATUBA EXPLICA DIFERENÇA ENTRE 

TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICOS E SOCIAIS 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/cinco-ferros-velhos-sao-interditados-pela-prefeitura-de-caraguatatuba-por-irregularidades/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/05/cinco-ferros-velhos-sao-interditados-pela-prefeitura-de-caraguatatuba-por-irregularidades/
https://falacaragua.com.br/2021/11/professor-da-rede-municipal-publica-artigo-no-mais-renomado-periodico-cientifico-do-mundo/
https://falacaragua.com.br/2021/11/plano-municipal-de-pavimentacao-vai-contemplar-mais-de-120-vias-de-caraguatatuba-a-secretaria-de-obras-publicas-deu-inicio-a-execucao-do-plano-municipal-de/
https://falacaragua.com.br/2021/11/plano-municipal-de-pavimentacao-vai-contemplar-mais-de-120-vias-de-caraguatatuba-a-secretaria-de-obras-publicas-deu-inicio-a-execucao-do-plano-municipal-de/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-recebe-visita-de-equipe-da-secretaria-de-desenvolvimento-economico-e-social-de-sao-sebastiao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-recebe-visita-de-equipe-da-secretaria-de-desenvolvimento-economico-e-social-de-sao-sebastiao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/cinco-ferros-velhos-sao-interditados-pela-prefeitura-de-caraguatatuba-por-irregularidades/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-lanca-calendario-de-eventos-para-fim-de-ano-e-verao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/procon-de-caraguatatuba-fornece-orientacoes-sobre-compras-na-black-friday/
https://falacaragua.com.br/2021/11/secretaria-de-obras-publicas-realiza-assentamento-de-pedras-portuguesas-e-faz-manutencao-em-outros-pontos/
https://falacaragua.com.br/2021/11/secretaria-de-obras-publicas-realiza-assentamento-de-pedras-portuguesas-e-faz-manutencao-em-outros-pontos/
https://valenews.com.br/2021/11/07/prefeitura-de-caraguatatuba-lanca-calendario-de-eventos-para-fim-de-ano-e-verao/
https://www.spriomais.com.br/2021/11/08/caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-para-fim-de-ano-e-verao/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/08/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-explica-diferenca-entre-titulos-de-regularizacao-fundiaria-de-interesse-especificos-e-sociais/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/08/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-explica-diferenca-entre-titulos-de-regularizacao-fundiaria-de-interesse-especificos-e-sociais/


 

 
 

Caraguatatuba 

PROCOM DE CARAGUATATUBA FORNECE ORIENTAÇÕES SOBRE COMPRAS NA 

‘BLACK FRIDAY’ 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba tem programação especial para homens 

durante ‘Novembro Azul’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga calendário de eventos para fim de ano e verão 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Caraguá abaixo de zero, atleta poderá conquistar vaga para Jogos de Inverno 

 

Bom Dia Vanguarda 

Novembro Azul em Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://litoraldefato.com.br/2021/11/08/procom-de-caraguatatuba-fornece-orientacoes-sobre-compras-na-black-friday/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/08/procom-de-caraguatatuba-fornece-orientacoes-sobre-compras-na-black-friday/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/atencao-basica-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-novembro-azul/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/atencao-basica-saude-de-caraguatatuba-tem-programacao-especial-para-homens-durante-novembro-azul/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-para-fim-de-ano-e-verao/
https://globoplay.globo.com/v/10016757/
https://globoplay.globo.com/v/10019488/


 

 
 

Clipping de Notícias: 06/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

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: 06/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Prefeitura de Caraguatatuba interdita cinco ferros-velhos por 

irregularidades 

 

Em operação realizada  quinta-feira (4), por fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo 

e da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, com apoio das Polícias Civil e Militar, com 

a Atividade Delegada, da Prefeitura de Caraguatatuba, de oito ferros-velhos visitados na 

cidade, cinco foram interditos por conter algum tipo de irregularidade. 

Em agosto a equipe já havia passado por alguns estabelecimentos e notificado para que 

fosse feita a regularização. Aqueles que não cumpriram estão sendo lacrados. 

De acordo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, durante as ações foram encontrados 

cabeamentos sem a devida procedência em dois estabelecimentos e os responsáveis 

foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. 

Ainda entre as infrações constatadas pelos fiscais estão falta de alvará de funcionamento, 

ausência do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais. 

“Nossas ações serão contínuas e em horários variados em todo o município. Demos prazo 

para os notificados para que colocassem a casa em ordem, mas não foi o que 

percebemos”. 

Ele reforça que “essa não é uma caça às bruxas, até porque são estabelecimentos 

importantes, mas todos precisam trabalhar de forma regular para não prejudicar seus 

colegas e mesmo a população que acaba comprando produtos que podem ser ilegais. O 

que não pode é funcionar irregularmente e nem comprar produtos frutos de atividades 

criminosas”. 

A força-tarefa teve início no final de junho e visa coibir o furto de materiais nobres, como 

fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros e gradis de ferro, que 

possuem alto valor agregado, além de identificar possíveis receptadores. A fiscalização 

também apura a origem de outros materiais, encontrados nas ações integradas, com 

procedência suspeita. 

Já são quase 40 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e 

Vigilância Sanitária. Caso não apresentem a documentação exigida no prazo, eles são 

fechados. 

O que diz a Lei 



 

 
 

Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder 

criminalmente por receptação. 

O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de 1940, tipifica como recepção 

qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996, adquirir, receber, 

transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor 

à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de 

atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de crime. A pena é reclusão 

de três a oito anos e multa. 

Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que 

desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º 

define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, 

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena 

prevista é em dobro. 

A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue imediatamente 

para o telefone 190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil. 
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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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Professor de Caraguatatuba publica artigo em renomado periódico 

científico do mundo 

 

A prestigiada Revista Nature, da editora acadêmica Springer Nature, considerada a 

principal publicação científica dos dias atuais, publicou no início deste semestre um estudo 

sobre um modelo matemático que foi aplicado nas avaliações sobre as ondas durante a 

pandemia de Covid-19. O estudo, que teve como objetivo analisar o comportamento e a 

epidemiologia da Covid-19 no Brasil, foi desenvolvido utilizando um modelo matemático 

proposto pelo pesquisador Yuanji Tang, que auxiliou nas análises. 

O grupo de 23 pesquisadores brasileiros é composto por influentes cientistas como o Prof. 

Dr. Rui Curi, atual presidente da Fundação Butantan, eleito um dos 100 mil cientistas mais 

Influentes do mundo;  Integrando o time de pesquisadores estão também a Prof.ª Dr.ª 

Fernanda Teixeira Borges, Prof. Dr. Sandro Hirabara, Prof.ª Dr.ª Elaine Hatanaka, Prof.ª Dr.ª 

Tania Pithon-Curi, Prof.ª Dr.ª Renata Gorjao e o Prof.º Me. Bruno Nacano, que faz parte da 

equipe da Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba. 

Pedagogo e biólogo, o Prof.º Me, Bruno Nacano, atua na rede municipal de ensino de 

Caraguatatuba desde 2009. Atualmente, ele integra a equipe do Setor de Informática 

Educativa da Seduc. 

O professor explicou que o estudo apresentou como produto final um modelo matemático 

que pode ser utilizado como instrumento para previsão da evolução da pandemia, sendo 

um importante instrumento para medidas governamentais preventivas na disseminação da 

doença. 

Sua atuação direta na pesquisa envolveu o levantamento de dados de três Estados com o 

estudo de medidas que poderiam interferir na curva de contágio, como medidas 

preventivas como o uso máscara, medidas restritivas, como a quarentena, lockdown, etc. 

Em Caraguatatuba, o modelo matemático proposto pelo estudo foi aplicado e apresentado 

aos membros do Comitê de Retomada, provendo informações e estatísticas que 

colaboraram na tomada de decisões para as ações de retomada das atividades 

presenciais no município. 

Orgulhoso pelo feito, o Prof. Me, Bruno Nacano disse: “Considero que minha participação 

no estudo e a associação do conhecimento obtido nesse período foram importantes para 

auxiliar na elaboração das medidas de segurança e na garantia de retorno seguro em 

nossas em nossas unidades escolares”, finalizou. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, em nome do Prefeito Aguilar Junior, parabenizou o 

professor e expressou sua admiração. “Nos sentimos muito orgulhosos em termos 

profissionais tão competentes, dedicados e que estão sempre em busca de 

aprimoramento de suas competências. Parabéns e sucesso”, concluiu. 

O artigo está disponível para acesso gratuito no 

endereço: https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9
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43 casas religiosas participarão da 37ª Festa de Iemanjá 

em Caraguatatuba 

 

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

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

na Praça Tom Ferreira, na Praia do Centro. 

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

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

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

lado direito da imagem. 

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

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

Caraguatatuba. 

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

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

visitantes. 

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

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

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

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

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

importante para o turismo e o comércio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webmail.tamoiosnews.com.br/cpsess5950939895/3rdparty/roundcube/#NOP
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124 vias serão contempladas no Plano Municipal de Pavimentação de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Obras Públicas deu início à execução do Plano Municipal de Pavimentação 

que vai contemplar, com os serviços de pavimentação, drenagem e recapeamento, 124 

vias – ruas, avenidas e travessas – de Caraguatatuba. 

Esses logradouros estão localizados em diversos bairros nas regiões sul, central e norte, 

entre eles, Perequê-Mirim, Travessão, Pegorelli, Pontal Santamarina, Indaiá, Martim de Sá, 

Portal da Fazendinha, Capricórnio, Jardim Terralão, Centro, Jaqueira e Jardim Britânia. 

Segundo a Secretaria de Obras, a pavimentação, a drenagem e o recapeamento de 43 vias 

estão em andamento, sendo que a maioria está localizada na região sul. Algumas já foram 

iniciadas e outras estão em processo licitatório para serem iniciadas ainda neste ano. 

Os serviços serão executados conforme a necessidade de cada via como, por exemplo, o 

Pontal Santamarina. Nesse bairro, as vias receberão pavimentação e drenagem. 

A execução dos serviços das outras 81 vias, contempladas pelo Plano Municipal de 

Pavimentação, serão iniciadas no próximo ano. Boa parte dessas obras está inserida em 

convênio, por isso a Secretaria de Obras Públicas depende de autorização para execução. 
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Em Caraguá, vereadores visitam sede da Sabesp no Porto Novo para 

discutir investimentos em saneamento 

 

Os vereadores Tato Aguilar (PSD), Vera Moraes(PV), Marcos Kinkas (PSD) e Dé Construtor 

(PSC) estiveram na sede da Sabesp, localizada na estrada do Rio Claro no Porto Novo, 

região sul da cidade, para ter informações sobre os investimentos previstos em 

saneamento básico. O grupo foi recepcionado pelo superintendente da empresa no Litoral 

Norte Rui Cesar Rodrigues Bueno e o gerente de operações Pedro Veiga que apresentaram 

toda a estrutura de saneamento básico da cidade bem como os futuros investimentos da 

empresa programados para os próximos anos.  

Entre as novidades, a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Porto Novo e 

a mudança da sede administrativa da empresa para a Praia das Palmeiras. “Trabalhamos 

diariamente para garantir sempre o melhor atendimento aos moradores de Caraguatatuba 

e do Litoral Norte como um todo. Para este ano, trabalhamos com investimentos na casa 

dos 90 milhões de reais para ampliar nossa capacidade de abastecimento de água e no 

tratamento de esgoto”, frisou o superintendente. 

Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar (PSD) estas agendas de visitas 

técnicas são importantes. “Com estas visitas estreitamos o relacionamento com as 

empresas e conhecemos de perto o que está sendo feito em nossa cidade”, finalizou Tato 

Aguilar. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga calendário de eventos para fim 

de ano e verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou o calendário de eventos para a temporada de final 

de ano e verão na cidade, por meio da campanha ‘Vem pra Caraguá’. Os eventos 

anunciados serão realizados até janeiro de 2022. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a cidade está preparada para a retomada 

econômica com eventos seguros e com protocolos de segurança contra a Covid-19. 

“Estamos promovendo eventos na cidade desde o mês de agosto, que já estão 

esquentando nossa econômica. Tivemos a maior edição do ‘Caraguá a Gosto’ da nossa 

história e tenho convicção de que a cidade está pronta para a temporada de final de ano e 

verão”, explica Aguilar Junior. 

“Todos os eventos promovidos pela Prefeitura de Caraguatatuba, sejam eles organizados 

por nossa equipe ou com apenas o apoio da administração municipal, são pensados 

estrategicamente em atrair turistas e girar a economia da cidade. Seguiremos os 

protocolos sanitários para garantir a segurança dos visitantes e da nossa população”, 

complementa. 

Calendário de Eventos 

12 de novembro – Miss e Mister 3ª Idade 

Celebrando a retomada das atividades do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), realiza o 8º Miss e Mister Terceira 

Idade. 

A festa, que promete mais uma vez reunir beleza, elegância e simpatia será realizada no 

Teatro Mario Covas, às 19h. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos e 

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. 

19 a 21 de novembro – Beer Festival 

A edição 2021 do Beer Festival está confirmada! A tradicional festa da cerveja artesanal de 

Caraguá será na Praça da Cultura, no Centro, entre os dias 19 e 21 de novembro. A 



 

 
 

abertura oficial será às 17h do dia 19 de novembro. Nos outros dias o evento funciona das 

11h à meia-noite. 

Os empresários interessados em participar do evento com food trucks, food bikes, karts e 

trucks, além de espaço em estande, devem protocolar suas inscrições até o dia 8 de 

novembro, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Turismo ou por email no endereço 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

A lista dos candidatos habilitados será publicada no dia 9 de novembro. O preenchimento 

das vagas se dará por ordem de inscrição. 

O evento terá, ao todo, 30 estandes, divididos entre as vendas de petiscos, comidas de 

boteco, bebidas alcoólicas artesanais e não alcoólicas e hambúrgueres. Deste número, 10 

estandes serão destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal de 

Caraguatatuba. 

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. 

28 de novembro – Passeio Ciclístico 

De acordo com a Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, serão mais de 

40km, com a largada na Praça da Cultura, no Centro, e a chegada na cachoeira do Poço 

das Antas, região sul do município. 

As informações sobre inscrições, trajeto e horário de largada serão divulgadas, em breve, 

pela administração municipal. 

Dezembro – Concurso de Vitrines e Carreata de Natal 

O fim de ano em Caraguatatuba será preenchido pela magia do Natal em diversos pontos 

da cidade. Já no início de dezembro até o final do mês, em parceria com a Associação 

Comercial e Empresarial (ACE), os comerciantes vão apresentar toda a beleza e encanto 

das festividades natalinas através do Concurso de Vitrines de Natal. 

Ainda festejando a época mais encantadora do ano, Caraguatatuba recebe a Carreata de 

Natal, com carros temáticos, Papai Noel e muito mais. Os trajetos, horários, dia e local de 

partida serão divulgados em breve. 

2 a 4 de Dezembro – Empreenda Caraguatatuba 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, terá 

sua abertura oficial no dia 2 de dezembro (quinta-feira), no Teatro Mário Covas. Já a 

tradicional feira, com estandes e exposições de comerciantes e empresários, será nos dias 

3 e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, no Centro. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 86 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. 



 

 
 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 86 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos,  40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384 

5 de dezembro – Corrida de Rua 

O Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, realiza em Caraguatatuba, 

no dia 5 de dezembro (domingo), o Circuito de Corrida de Rua. A largada está marcada 

para as 8h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

As corridas terão circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o evento trará 

atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. Os presentes terão a 

oportunidade de aferir a  pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, 

aulas de alongamento, zumba, salsa aeróbica e ginástica localizada. As crianças poderão 

aproveitar o dia na Praça de Eventos do Porto Novo com atividades de pintura no rosto, 

oficinas de desenho e pintura. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 

11 de dezembro – Festa de Iemanjá 

A 37ª Festa de Iemanjá será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça Ton 

Ferreira, na Praia do Centro. Para essa edição, o evento recebe 43 casas. 

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

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

conforme a ordem de inscrição. 

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

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

Caraguatatuba. 



 

 
 

Para mais informações sobre a 37ª Festa de Iemanjá, acesse: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-

caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/ 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Vem Pro Som 

Muita música com artistas locais agitará a cidade com o Vem Pro Som, entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. A programação completa do festival, com horário e atrações 

será divulgada em breve. 

As apresentações de bandas e cantores da cidade serão realizadas no Por do Som da Praia 

do Camaroeiro; na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro; na praça do Entreposto de 

Pesca do Porto Novo e no Deck do Massaguaçu. 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Aulas Show de Esporte 

O Complexo Turístico do Camaroeiro também receberá atrações entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. As Aulas Show, organizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

em parceria com professores de educação física e academias locais, promete entregar 

muita alegria e disposição durante a temporada de verão, com aulas gratuitas de zumba, 

alongamento, funcional e muito mais. A programação com horário e atrações serão 

divulgadas no início de dezembro. 

18 de dezembro – Corrida Municipal 

Além da corrida do Circuito Eco Ambiental IV, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, organiza para o dia 18 de dezembro (sábado) a 

Corrida Municipal. 

A administração municipal anunciará, em breve, as informações sobre os circuitos, 

largadas, trajetos, entrega de kits e horário das largadas. 

20 a 23 de dezembro – Cantata de Natal 

As noites próximas ao Natal serão preenchidas com belas apresentações na Praça Cândido 

Mota (Coreto), com a Cantata de Natal. A programação completa com os grupos locais e 

horários das apresentações ainda serão divulgadas. 

8 a 30 de janeiro – Arena Esportiva 

Como já virou tradição em Caraguatatuba, o verão da cidade é repleto de apresentações 

esportivas com a Arena Esportiva. Para a próxima edição, os amantes de esporte já podem 

esperar grandes atrações com campeões mundiais de Vôlei, partidas de futebol de areia 

com artistas e grandes jogadores de futebol, campeonato de beach tennis e muito mais. 

A programação completa de convidados, competições e atrações serão divulgadas em 

dezembro. 

8 a 30 de janeiro – Band Verão 

Os sábados de janeiro em Caraguatatuba serão contemplados com a programação do 

Band Verão. Durante os dias do programa, a emissora terá uma grade completa voltada às 

ações e pontos turísticos do município. A Band divulgará a programação completa das 

atrações em breve. 
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Professor da rede municipal de Caraguatatuba integra artigo científico 

publicado na Nature 

Estudo sobre o avanço da Covid-19 no Brasil é exposto na maior revista científica atual 

 

Um grupo de 23 pesquisadores brasileiros desenvolveu um estudo que busca analisar o 

comportamento e a epidemiologia da Covid-19 no cenário pandêmico do Brasil, o estudo 

foi publicado na 'Revista Nature', da editora acadêmica 'Springer Nature', considerada a 

principal publicação científica da atualidade. Baseado no modelo analítico matemático de 

Yuanji Tang, o artigo conta com a participação do Prof. Me. Bruno Nacano, que faz parte da 

equipe da Seduc (Secretaria de Educação de Caraguatatuba). 

Bruno Nacano comenta que o objetivo final do estudo é projetar um modelo matemático 

capaz de prever a evolução da doença no Brasil, facilitando assim o combate à 

disseminação da doença com maior precisão de medidas governamentais voltadas às 

necessidades nacionais. Bruno é pedagogo e biólogo atuante na rede municipal de ensino 

de Caraguatatuba desde 2009 e, além disso, compõe a equipe do Setor de Informática 

Educativa da Seduc. 

De acordo com o pesquisador, a pesquisa envolve dados levantados que podem interferir 

no conhecimento prévio referente às curvas de contágio, às medidas preventivas, ao uso 

de máscaras e à implantação de lockdown. 

Em Caraguatatuba, o modelo matemático foi apresentado ao Comitê de Retomada que, 

provendo informações e estatísticas que colaboraram na tomada de decisões para as 

ações de retomada realizadas no município, estabeleceram um benefício mútuo entre 

pesquisa e aplicação. 

"Considero que minha participação no estudo e a associação do conhecimento obtido 

nesse período foram importantes para auxiliar na elaboração das medidas de segurança e 

na garantia de retorno seguro em nossas em nossas unidades escolares", disse o Prof. Me. 

Bruno Nacano. 

Márcia Paiva, secretária de Educação disse: "Nós sentimos muito orgulhosos em termos 

profissionais tão competentes, dedicados e que estão sempre em busca de 

aprimoramento de suas competências. Parabéns e sucesso". 

O artigo pode ser lido de forma gratuita clicando AQUI. 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9


 

 
 

Demais envolvidos. 

O grupo de 23 pesquisadores brasileiros é composto por influentes cientistas como o Prof. 

Dr. Rui Curi, atual presidente da Fundação Butantan, eleito um dos 100 mil cientistas mais 

Influentes do mundo; integrando o time de pesquisadores estão também a Prof.ª Dr.ª 

Fernanda Teixeira Borges, Prof. Dr. Sandro Hirabara, Prof.ª Dr.ª Elaine Hatanaka, Prof.ª Dr.ª 

Tania Pithon-Curi, Prof.ª Dr.ª Renata Gorjao e o Prof.º Me. Bruno Nacano. 
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DER finaliza obra de contenção na Rio-Santos 

 

O Departamento de Estradas de Rodagens (DER) concluiu às obras para recuperação da 

orla e parte da pista da Rodovia Rio-Santos, na praia do Massaguaçu, região norte de 

Caraguatatuba. 

 As obras foram iniciadas em maio após o trecho ter sido danificado por uma forte ressaca 

ocorrida em meados de abril que levou o calçadão, o acostamento e já ameaça o leito 

carroçável. 

 O investimento do de R$ 9 milhões. Durante as obras no km 90,3 a Rio-Santos teve 

estreitamento de pista (meia pista) e desvio, com os veículos tendo que trafegar por uma 

marginal do bairro. 

Foi a quarta obra feita pelo Estado na orla do Massaguaçu, onde o avanço do mar e as 

ressacas tem provocado erosão no acostamento e no calçadão e ciclovia que margeia a 

orla. 

Nos últimos anos, o Estado já investiu mais de R$ 20 milhões para proteger a pista e o 

acostamento da Rio-Santos no trecho da praia do Massaguaçu. Na obra concluída, no Km 

90,3 da Rio-Santos, no Massaguaçu, foram investidos R$ 9 milhões. 

No ano passado, 2020, logo após ressacas provocarem erosão no canto esquerda da 

praia, o DER investiu R$ 7,4 milhões em um muro de contenção para proteger a rodovia, o 

acostamento, ciclovia e calçada. As obras foram entregues em fevereiro deste ano. Outros 

R$ 4,3 milhões foram investidos pelo Estado, na orla de Massaguaçu, em obras de 

contenção feitas entre 2006 e 2011. 

A prefeitura chegou a sugerir o recuo da rodovia, como medida ideal, mas o Estado optou 

pelas obras de contenção para conter as forças das ondas e proteger a rodovia. Os danos 

causados pelo avanço do mar na orla do Massaguaçu chamaram a atenção de um grupo 

de pesquisadores da USP(Universidade de São Paulo) que visitou o local no dia 15 de 

outubro. 

Pesquisadores da USP, do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) assessorados pela Profª 

Dra Célia Regina de Gouveia Souza, umas maiores especialistas em erosão praial no país e 

coordenadora da Plataforma de Comunicação de Riscos Costeiros para o Litoral de São 

Paulo (Redecost). 



 

 
 

Segundo a Profª Dra Célia Regina de Gouveia Souza ela, a Massaguaçu e, também, a 

Mococa, estão entre as praias mais atingidas pelo avanço da maré e ressacas no Litoral 

Norte. O grupo fez um reconhecimento dos pontos de erosão ao longo na orla para avaliar 

os riscos e medidas que podem ser adotadas para evitar situações mais graves. 

Os pesquisadores alegam que a situação na Massaguaçu é crítica e a preocupação é que 

as obras de recuperação dos trechos já afetados pelas ressacas causem problemas mais 

sérios. 

“Sabemos que a construção da estrada não foi responsável por essa situação, mas sim um 

processo natural que tem aumentado ao longo de 20 anos e agora com mais frequência”, 

explicou a Profª Dra Célia Regina de Gouveia Souza. 
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Forte correnteza deixa turistas ilhados na Lagoa Azul | Litoral Norte 

Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar os indivíduos presos na lagoa 

 

Uma fortíssima correnteza atingiu as águas da costeira da Lagoa Azul, localizada na Praia 

de Capricórnio, requisitada por turistas do Litoral Norte. O caso ocorreu na tarde desta 

sexta-feira (5). 

Dois moradores de Ribeirão Preto, que viajaram para Caraguatatuba neste fim de semana, 

foram atingidos pela forte correnteza, que causou o rompimento da lagoa, ilhando-os no 

local. 

Impedidos de retornar, e temendo a força das águas, os homens optaram por acionar o 

Corpo de Bombeiros, que se mobilizou para o resgate. 

Os turistas, de 56 e 62 anos, foram resgatados e levados para a Praia do Capricórnio em 

segurança. "Nesses casos aconselhamos a fazer o que os dois homens fizeram, chamar o 

Corpo de Bombeiros e não tentar atravessar o rio, a correnteza é extremamente forte, 

chega a 400 metros longe da praia", recomenda Batista Rapaci, comandante do GBMar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Sistema Costa Norte 

 

Cinco ferros-velhos são interditados por irregularidades em 

Caraguatatuba (SP) 

Em agosto a equipe da prefeitura já havia passado por alguns estabelecimentos e 

notificado para que fosse feita a regularização. Aqueles que não cumpriram estão sendo 

lacrados 

 

Em operação realizada por fiscais de posturas da Secretaria de Urbanismo e da Vigilância 

Sanitária, da secretaria de Saúde, com apoio das polícias Civil e Militar, com a Atividade 

Delegada, da prefeitura de Caraguatatuba, de oito ferros-velhos visitados na cidade, cinco 

foram interditos por conter algum tipo de irregularidade. 

Em agosto a equipe já havia passado por alguns estabelecimenitos e notificado para que 

fosse feita a regularização. Aqueles que não cumpriram estão sendo lacrados. 

De acordo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, durante as ações foram encontrados 

cabeamentos sem a devida procedência em dois estabelecimentos e os responsáveis 

foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. 

Ainda entre as infrações constatadas pelos fiscais estão falta de alvará de funcionamento, 

ausência do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais. 

“Nossas ações serão contínuas e em horários variados em todo o município. Demos prazo 

para os notificados para que colocassem a casa em ordem, mas não foi o que 

percebemos”. 

Ele reforça que “essa não é uma caça às bruxas, até porque são estabelecimentos 

importantes, mas todos precisam trabalhar de forma regular para não prejudicar seus 

colegas e mesmo a população que acaba comprando produtos que podem ser ilegais. O 

que não pode é funcionar irregularmente e nem comprar produtos frutos de atividades 

criminosas”. 

A força-tarefa teve início no final de junho e visa coibir o furto de materiais nobres, como 

fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros e gradis de ferro, que 

possuem alto valor agregado, além de identificar possíveis receptadores. A fiscalização 

também apura a origem de outros materiais, encontrados nas ações integradas, com 

procedência suspeita. 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba


 

 
 

Já são quase 40 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e 

Vigilância Sanitária. Caso não apresentem a documentação exigida no prazo, eles são 

fechados. 

O que diz a Lei 

Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder 

criminalmente por receptação. 

O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de 1940, tipifica como recepção 

qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996, adquirir, receber, 

transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor 

à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de 

atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de crime. A pena é reclusão 

de três a oito anos e multa. 

Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que 

desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º 

define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, 

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena 

prevista é em dobro. 
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Caraguatatuba (SP) lança calendário de eventos para final de ano e 

temporada de verão 

Administração divulga a campanha “Vem pra Caraguá”, com objetivo de intensificar a 

retomada econômica da cidade 

 

A cidade Caraguatatuba lançou o calendário de eventos para a temporada de final de ano 

e verão na cidade, por meio da campanha ‘Vem pra Caraguá’. Os eventos anunciados 

serão realizados até janeiro de 2022. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a cidade está preparada para a retomada 

econômica com eventos seguros e com protocolos de segurança contra a covid-19. 

“Estamos promovendo eventos na cidade desde o mês de agosto, que já estão 

esquentando nossa econômica. Tivemos a maior edição do ‘Caraguá a Gosto’ da nossa 

história e tenho convicção de que a cidade está pronta para a temporada de final de ano e 

verão”, explica Aguilar Junior.  

“Todos os eventos promovidos pela prefeitura de Caraguatatuba, sejam eles organizados 

por nossa equipe ou com apenas o apoio da administração municipal, são pensados 

estrategicamente em atrair turistas e girar a economia da cidade. Seguiremos os 

protocolos sanitários para garantir a segurança dos visitantes e da nossa população”, 

complementa. 
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Professor da rede municipal publica artigo no mais renomado 

periódico científico do mundo 

 

A prestigiada Revista Nature, da editora acadêmica Springer Nature, considerada a 

principal publicação científica dos dias atuais, publicou no início deste semestre um estudo 

sobre um modelo matemático que foi aplicado nas avaliações sobre as ondas durante a 

pandemia de Covid-19. O estudo, que teve como objetivo analisar o comportamento e a 

epidemiologia da Covid-19 no Brasil, foi desenvolvido utilizando um modelo matemático 

proposto pelo pesquisador Yuanji Tang, que auxiliou nas análises. 

O grupo de 23 pesquisadores brasileiros é composto por influentes cientistas como o Prof. 

Dr. Rui Curi, atual presidente da Fundação Butantan, eleito um dos 100 mil cientistas mais 

Influentes do mundo;  Integrando o time de pesquisadores estão também a Prof.ª Dr.ª 

Fernanda Teixeira Borges, Prof. Dr. Sandro Hirabara, Prof.ª Dr.ª Elaine Hatanaka, Prof.ª Dr.ª 

Tania Pithon-Curi, Prof.ª Dr.ª Renata Gorjao e o Prof.º Me. Bruno Nacano, que faz parte da 

equipe da Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba. 

Pedagogo e biólogo, o Prof.º Me, Bruno Nacano, atua na rede municipal de ensino de 

Caraguatatuba desde 2009. Atualmente, ele integra a equipe do Setor de Informática 

Educativa da Seduc. 

O professor explicou que o estudo apresentou como produto final um modelo matemático 

que pode ser utilizado como instrumento para previsão da evolução da pandemia, sendo 

um importante instrumento para medidas governamentais preventivas na disseminação da 

doença. 

Sua atuação direta na pesquisa envolveu o levantamento de dados de três Estados com o 

estudo de medidas que poderiam interferir na curva de contágio, como medidas 

preventivas como o uso máscara, medidas restritivas, como a quarentena, lockdown, etc. 

Em Caraguatatuba, o modelo matemático proposto pelo estudo foi aplicado e apresentado 

aos membros do Comitê de Retomada, provendo informações e estatísticas que 

colaboraram na tomada de decisões para as ações de retomada das atividades 

presenciais no município. 

Orgulhoso pelo feito, o Prof. Me, Bruno Nacano disse: “Considero que minha participação 

no estudo e a associação do conhecimento obtido nesse período foram importantes para 



 

 
 

auxiliar na elaboração das medidas de segurança e na garantia de retorno seguro em 

nossas em nossas unidades escolares”, finalizou. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, em nome do Prefeito Aguilar Junior, parabenizou o 

professor e expressou sua admiração. “Nos sentimos muito orgulhosos em termos 

profissionais tão competentes, dedicados e que estão sempre em busca de 

aprimoramento de suas competências. Parabéns e sucesso”, concluiu. 

O artigo está disponível para acesso gratuito no 

endereço: https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9
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Teatro Mario Covas apresenta Tributo a Elton John, sábado (6) 

 

O Teatro Mario Covas será palco de um super show que homenageia o lendário cantor e 

compositor inglês, Elton John, neste sábado (6), às 20h. 

O espetáculo Elton John Tribute, interpretado pelo maestro e cantor Rogério Martins, 

reconhecido como ‘Cover Oficial no Brasil e América Latina’, mostra a trajetória de Sir Elton 

John no cenário musical com os principais sucessos de sua carreira. 

Essa representação musical estreou em 2016 e, desde então, já viajou de norte ao sul o 

país, passando também por Paris (França), Ushuaia (Argentina), Chile e Paraguai. 

A montagem retrata toda a magia e musicalidade de Sir Elton John, exibindo de uma forma 

ímpar todos os trejeitos, figurinos e originalidade do artista. 

Um show emocionante e inesquecível! 

Serviço 

Elton John Tribute 

Data: 6/11/2021 

Hora: 20h 

Local: Teatro Mario Covas 

Endereço: Avenida Goiás, 187, Indaiá,. Caraguatgatuba 

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

covas.html 
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Bandsports comanda transmissão do Arena Freestyle Show em 

Caraguatatuba 

 

No roteiro das principais competições esportivas do Brasil, Caraguatatuba se prepara para 

receber o grandioso show de manobras radicais com os melhores nomes do país quando o 

assunto é o freestyle. Já está quase tudo pronto para que a cidade receba o Arena 

Freestyle Motocross nesta sábado (6), a partir das 20h, em uma etapa que também será 

válida pelo Campeonato Brasileiro da modalidade. A competição será em uma grandiosa 

estrutura na Praça de Eventos Porto Novo. O evento será transmitido ao vivo, via Youtube, 

e também com uma boa fatia pelo canal Bandsports. 

A gigante esportiva dos canais por assinatura será a grande responsável por apresentar o 

evento e, consequentemente, Caraguatatuba para todo o Brasil. De acordo com a 

programação oficial do canal, o Arena Freestyle Motocross entra ao vivo a partir das 20h30 

para todo o país. O evento segue ao vivo na programação do Bandsports até às 22h30, 

quando se encerram as disputas. Com o slogan de estar “Sempre pelo seu esporte” o 

canal está prestes a completar 20 anos de história sempre presente nos principais eventos 

do Brasil. Presente em todas as operadoras por assinatura, o Bandsports é sintonizado nos 

seguintes números: 75 ou 575 NET; 75 ou 575 CLARO; 463 ou 575 VIVO; 114 ou 168 OI; e 

210 ou 610 SKY. 

Os fãs do motocross que garantirem sua participação no evento poderão acompanhar de 

perto uma estrutura grandiosa, com rampas de até 20m e que farão com que os melhores 

pilotos do Brasil e alguns dos melhores do mundo levem suas motos ao limite, garantindo 

um verdadeiro show de manobras radicais. 

O maior nome da modalidade no Brasil e respeitado no mundo inteiro, Fred Kyrillos é 

presença certa no evento, mas dessa vez apenas como comentarista, já que se recupera 

de uma lesão. Além dele, nomes como Marcelo Simões, que já foi seis vezes Campeão 

Brasileiro e Campeão Mundial Best Whip na Alemanha e Gian Bergamini, que já conquistou 

o título dos Jogos Urbanos e foi o primeiro brasileiro a participar dos X-Games e do Night of 

the Jumps, estarão presentes na busca da vitória na etapa da Caraguatatuba. 

Equipe Força e Ação 

Além do show de manobras radicais da noite de sábado, o Arena Freestyle terá ainda um 

verdadeiro espetáculo no domingo (7), a partir das 10h, com a apresentação da Equipe 



 

 
 

Força e Ação. A equipe tornou-se conhecida em todo o Brasil e também internacionalmente 

– Japão, Estados Unidos e países da América Latina e Europa – garantindo o sucesso de 

público nos shows. 

Durante o show, que tem duração de uma hora, o grupo de pilotos profissionais e 

confederados realiza manobras com motocicletas de 110 a 1000 cilindradas e um 

quadriciclo. São exibidas mais de 50 manobras diferentes com muitos efeitos especiais, 

explosões, moto lança-chamas, derrapagens, pirâmides, saltos em arcos de fogo! Um show 

que encanta o público por onde passa, arrojado e emocionante onde máquinas e pilotos 

entram em fusão com a adrenalina e a emoção. 

Para este show, a entrada será gratuita. 

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 lança calendário de eventos para fim de 

ano e verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou nesta quinta-feira (4) o calendário de eventos para a 

temporada de final de ano e verão na cidade, através da campanha ‘Vem pra Caraguá’. Os 

eventos anunciados serão realizados até janeiro de 2022. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a cidade está preparada para a retomada 

econômica com eventos seguros e com protocolos de segurança contra a Covid-19. 

“Estamos promovendo eventos na cidade desde o mês de agosto, que já estão 

esquentando nossa econômica. Tivemos a maior edição do ‘Caraguá a Gosto’ da nossa 

história e tenho convicção de que a cidade está pronta para a temporada de final de ano e 

verão”, explica Aguilar Junior. 

“Todos os eventos promovidos pela Prefeitura de Caraguatatuba, sejam eles organizados 

por nossa equipe ou com apenas o apoio da administração municipal, são pensados 

estrategicamente em atrair turistas e girar a economia da cidade. Seguiremos os 

protocolos sanitários para garantir a segurança dos visitantes e da nossa população”, 

complementa. 

Calendário de Eventos 

6 e 7 de novembro – Arena Freestyle Show / Força e Ação 

Abrindo a temporada de eventos de final de ano e verão de Caraguatatuba, com muita 

emoção, adrenalina e manobras aéreas, a cidade recebe a 1º etapa do Campeonato 

Brasileiro de Freestyle através do Arena Freestyle Show. 

O evento está marcado para ser realizado no dia 6 de novembro (sábado), a partir das 19h, 

na Praça de Eventos do Porto Novo. Em seguida, no domingo, Às 10h, no mesmo local, 

será a vez das emoções do Força e Ação, com manobras radicais. 

Para mais informações sobre troca de ingressos, acesse o 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-

caraguatatuba-neste-final-de-semana/ 

12 de novembro – Miss e Mister 3ª Idade 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/


 

 
 

Celebrando a retomada das atividades do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), realiza o 8º Miss e Mister Terceira 

Idade. 

A festa, que promete mais uma vez reunir beleza, elegância e simpatia será realizada no 

Teatro Mario Covas, dia 12, às 19h. 

O concurso, que teve inscrições encerradas no dia 27 de outubro, é tradicional na cidade e 

voltado para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como objetivo 

a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos e 

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. 

19 a 21 de novembro – Beer Festival 

A edição 2021 do Beer Festival está confirmada! A tradicional festa da cerveja artesanal de 

Caraguá será na Praça da Cultura, no Centro, entre os dias 19 e 21 de novembro. A 

abertura oficial será às 17h do dia 19 de novembro. Nos outros dias o evento funciona das 

11h à meia-noite. 

Os empresários interessados em participar do evento com food trucks, food bikes, karts e 

trucks, além de espaço em estande, devem protocolar suas inscrições até o dia 8 de 

novembro, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Turismo ou por email no 

endereço inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

A lista dos candidatos habilitados será publicada no dia 9 de novembro. O preenchimento 

das vagas se dará por ordem de inscrição. 

O evento terá, ao todo, 30 estandes, divididos entre as vendas de petiscos, comidas de 

boteco, bebidas alcoólicas artesanais e não alcoólicas e hambúrgueres. Deste número, 10 

estandes serão destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal de 

Caraguatatuba. 

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. 

28 de novembro – Passeio Ciclístico 

É amante da prática do ciclismo e ama as paisagens e vistas de Caraguatatuba? O Passeio 

Ciclístico será o evento ideal para você no dia 28 de novembro. De acordo com a 

Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, serão mais de 40km, com a largada 

na Praça da Cultura, no Centro, e a chegada na cachoeira do Poço das Antas, região sul do 

município. 

As informações sobre inscrições, trajeto e horário de largada serão divulgadas, em breve, 

pela administração municipal. 

Dezembro – Concurso de Vitrines e Carreata de Natal 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

O fim de ano em Caraguatatuba será preenchido pela magia do Natal em diversos pontos 

da cidade. Já no início de dezembro até o final do mês, em parceria com a Associação 

Comercial e Empresarial (ACE), os comerciantes irão apresentar toda a beleza e encanto 

das festividades natalinas através do Concurso de Vitrines de Natal. 

Ainda festejando a época mais encantadora do ano, Caraguatatuba recebe a Carreata de 

Natal, com carros temáticos, Papai Noel e muito mais. Os trajetos, horários, dia e local de 

partida serão divulgados em breve. 

2 a 4 de Dezembro – Empreenda Caraguatatuba 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, terá 

sua abertura oficial no dia 2 de dezembro (quinta-feira), no Teatro Mário Covas. Já a 

tradicional feira, com estandes e exposições de comerciantes e empresários, será nos dias 

3 e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, no Centro. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 86 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 86 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos,  40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384 

5 de dezembro – Corrida de Rua 

O Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, realiza em Caraguatatuba, 

no dia 5 de dezembro (domingo), o Circuito de Corrida de Rua. A largada está marcada 

para as 8h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

As corridas terão circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o evento trará 

atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. Os presentes terão a 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384


 

 
 

oportunidade de aferir a  pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, 

aulas de alongamento, zumba, salsa aeróbica e ginástica localizada. As crianças poderão 

aproveitar o dia na Praça de Eventos do Porto Novo com atividades de pintura no rosto, 

oficinas de desenho e pintura. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 

11 de dezembro – Festa de Iemanjá 

A 37ª Festa de Iemanjá será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça Ton 

Ferreira, na Praia do Centro. Para essa edição, o evento recebe 43 casas. 

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

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

conforme a ordem de inscrição. 

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

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

Caraguatatuba. 

Para mais informações sobre a 37ª Festa de Iemanjá, 

acesse: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-

caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/ 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Vem Pro Som 

Muita música com artistas locais agitará a cidade com o Vem Pro Som, entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. A programação completa do festival, com horário e atrações 

será divulgada em breve. 

As apresentações de bandas e cantores da cidade serão realizadas no Por do Som da Praia 

do Camaroeiro; na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro; na praça do Entreposto de 

Pesca do Porto Novo e no Deck do Massaguaçu. 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Aulas Show de Esporte 

O Complexo Turístico do Camaroeiro também receberá atrações entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. As Aulas Show, organizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

em parceria com professores de educação física e academias locais, promete entregar 

muita alegria e disposição durante a temporada de verão, com aulas gratuitas de zumba, 

alongamento, funcional e muito mais. A programação com horário e atrações serão 

divulgadas no início de dezembro. 

18 de dezembro – Corrida Municipal 

Além da corrida do Circuito Eco Ambiental IV, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, organiza para o dia 18 de dezembro (sábado) a 

Corrida Municipal. 

A administração municipal anunciará, em breve, as informações sobre os circuitos, 

largadas, trajetos, entrega de kits e horário das largadas. 

20 a 23 de dezembro – Cantata de Natal 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/


 

 
 

As noites próximas ao Natal serão preenchidas com belas apresentações na Praça Cândido 

Mota (Coreto), com a Cantata de Natal. A programação completa com os grupos locais e 

horários das apresentações ainda serão divulgadas. 

8 a 30 de janeiro – Arena Esportiva 

Como já virou tradição em Caraguatatuba, o verão da cidade é repleto de apresentações 

esportivas com a Arena Esportiva. Para a próxima edição, os amantes de esporte já podem 

esperar grandes atrações com campeões mundiais de Vôlei, partidas de futebol de areia 

com artistas e grandes jogadores de futebol, campeonato de beach tennis e muito mais. 

A programação completa de convidados, competições e atrações serão divulgadas em 

dezembro. 

8 a 30 de janeiro – Band Verão 

Os sábados de janeiro em Caraguatatuba serão contemplados com a programação do 

Band Verão. Durante os dias do programa, a emissora terá uma grade completa voltada às 

ações e pontos turísticos do município. A Band divulgará a programação completa das 

atrações em breve. 

Fique ligado às redes sociais oficiais de Caraguatatuba e no nosso site 

(www.caraguatatuba.sp.gov.br), para a atualização das informações do evento. 
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Caraguatatuba recebe visita de equipe da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Social de São Sebastião 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Caraguatatuba recebeu na tarde de 

quinta-feira (4), a visita de representantes da Prefeitura de São Sebastião para conhecer o 

setor de Vigilância Socioassistencial implantando há seis anos no município. 

A Vigilância Socioassistencial é uma área vinculada à gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e tem como objetivo produzir e sistematizar informações 

territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco das famílias do município. 

Participaram da visita Valéria da Costa, chefe da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Social de São Sebastião; Frederico Mazzucca, diretor de gestão do SUAS; e 

Camila Souza Laura, chefe de Divisão da Vigilância Socioassistencial. 

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania de Caraguatatuba, Ângela 

dos Santos Sbruzzi, a visita foi positiva e oportuna para trocar experiências e apresentar as 

ferramentas de gestão e Vigilância Socioassistencial. “Com este setor, o município 

compreende melhor quais são as demandas da população que residem em cada 

território”, destacou. 

Também participaram do encontro as representantes da Prefeitura de Caraguatatuba, 

Mariana Cestar, assessora de Governança; Livia Yamamura, responsável técnica da 

Vigilância Socioassistencial; e Tatiana Mendes, do  Setor da Vigilância Socioassistencial. 
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Cinco ferros-velhos são interditados pela Prefeitura de Caraguatatuba 

por irregularidades 

 

Em operação realizada nesta quinta-feira (4), por fiscais de Posturas da Secretaria de 

Urbanismo e da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, com apoio das Polícias Civil e 

Militar, com a Atividade Delegada, da Prefeitura de Caraguatatuba, de oito ferros-velhos 

visitados na cidade, cinco foram interditos por conter algum tipo de irregularidade. 

Em agosto a equipe já havia passado por alguns estabelecimentos e notificado para que 

fosse feita a regularização. Aqueles que não cumpriram estão sendo lacrados. 

De acordo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, durante as ações foram encontrados 

cabeamentos sem a devida procedência em dois estabelecimentos e os responsáveis 

foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. 

Ainda entre as infrações constatadas pelos fiscais estão falta de alvará de funcionamento, 

ausência do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais. 

“Nossas ações serão contínuas e em horários variados em todo o município. Demos prazo 

para os notificados para que colocassem a casa em ordem, mas não foi o que 

percebemos”. 

Ele reforça que “essa não é uma caça às bruxas, até porque são estabelecimentos 

importantes, mas todos precisam trabalhar de forma regular para não prejudicar seus 

colegas e mesmo a população que acaba comprando produtos que podem ser ilegais. O 

que não pode é funcionar irregularmente e nem comprar produtos frutos de atividades 

criminosas”. 

A força-tarefa teve início no final de junho e visa coibir o furto de materiais nobres, como 

fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros e gradis de ferro, que 

possuem alto valor agregado, além de identificar possíveis receptadores. A fiscalização 

também apura a origem de outros materiais, encontrados nas ações integradas, com 

procedência suspeita. 

Já são quase 40 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e 

Vigilância Sanitária. Caso não apresentem a documentação exigida no prazo, eles são 

fechados. 



 

 
 

O que diz a Lei 

Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder 

criminalmente por receptação. 

O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de 1940, tipifica como recepção 

qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996, adquirir, receber, 

transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor 

à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de 

atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de crime. A pena é reclusão 

de três a oito anos e multa. 

Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que 

desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º 

define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, 

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena 

prevista é em dobro. 

A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue imediatamente 

para o telefone 190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil. 
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Procon de Caraguatatuba fornece orientações sobre compras na 

‘Black Friday’ 

 

A Black Friday (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), 

incorporada ao mercado brasileiro, é a penúltima data importante para o comércio antes 

do Natal. O dia 26 de novembro será marcado por descontos generosos de diversos 

produtos, mas para atrair os consumidores antecipadamente, as empresas costumam 

ofertar promoções ao longo do mês. O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas 

sobre como escapar das “pegadinhas” e dos golpes nas ofertas da Black Friday. 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que algumas lojas fazem uma 

espécie de esquenta com as ofertas no início de novembro. 

“A data é esperada o ano todo por ter bons descontos e promoções, mas antes do dia 

oficial algumas empresas dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro 

lado, os cibercriminosos aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se 

proteger e garantir a segurança durante suas compras nesse período? Verificar 

antecipadamente os preços do produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos 

descontos oferecidos”, recomenda. 

De acordo com Moreira, as mercadorias mais procuradas na Back Friday são TVs e 

smartphones. “Pesquise o produto escolhido, suas características, preço, qualidade, 

durabilidade, se possui assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. Cuidado 

para não comprar ‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!” enfatiza. “Ao 

decidir qual produto irá comprar, pesquise o preço médio de mercado com antecedência, 

certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma promoção real e não de um 

desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites internacionais, o barato pode sair 

caro. Inclusive, é preciso considerar os prazos de entrega e que os produtos importados 

poderão ser tributados ao entrar no território nacional”, reforça. 

Moreira também chama atenção para levar em consideração nas compras virtuais os 

fornecedores mais conhecidos. “Mas pesquise a procedência, o histórico e verifique se o 

mesmo possui um CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As 

compras realizadas fora da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em 

porta e por reembolso postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da 

data da compra ou da entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços 

extremamente menores que a média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 



 

 
 

Black Friday 

A Black Friday (em português, sexta-feira negra) é o dia que inaugura a temporada de 

compras de Natal e grandes promoções em muitas lojas. É um dia depois do Dia de Ação 

de Graças (“Thanksgiving Day”), nos Estados Unidos, após a quarta quinta-feira do mês de 

novembro. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na Play Store do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda à sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

Compre somente o necessário, nunca compre por impulso ou porque o preço está muito 

atrativo; 

Na compra de um produto, não se apegue a marcas, a qualidade do produto é uma 

obrigação de mercado; 

Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas 

plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar se o site é 

confiável; 

Não clique em ofertas por e-mail ou WhatsApp, pode ser um golpe, escolha comprar 

somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de débito, Pix ou 

depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

Na dúvida entre em contato com o fornecedor através de sites oficiais para obter maiores 

esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do produto para concluir 

a compra; 

Planeje sua compra e os gastos, considerando que, as compras por impulso e 

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de 

endividamento; 

Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, salvo os 

casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, cor e 

qualidade antes de concluir a compra; e 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

Ao comprar em uma loja física, verifique se existe a possibilidade de troca do produto, 

confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por 

escrito, o combinado não sai caro. 
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Secretaria de Obras Públicas realiza assentamento de pedras 

portuguesas e faz manutenção em outros pontos em Caraguatatuba 

 

Pontos turísticos, monumentos, praças e o mosaico das calçadas espalhadas por 

Caraguatatuba continuam recebendo revitalização e manutenção. Os trabalhos foram 

iniciados há dois meses com foco no atrativo turístico. 

A Secretaria de Obras Públicas realiza o assentamento das pedras portuguesas. O serviço 

foi iniciado após diversas análises que constaram que diversos trechos estavam 

danificados, com buracos e não tinham pedras. 

Para realizar o assentamento é necessária uma mistura de areia e cimento, semelhante a 

uma “farofa”. Esse assentamento deve ser feito manualmente para que o profissional 

consiga acompanhar o formato do desenho da calçada. 

Nesta sexta-feira (5), o mosaico da Praça Walfrido Arouca, no Centro, recebeu o 

assentamento. Um trecho com 200 m² entre a ponte do Rio Santo Antonio e o Jardim 

Aruan (próximo à praia) também recebe a manutenção. 

Outros dois trechos também recebem a recolocação das pedras portuguesas. Um deles 

tem 300 m² e fica entre o Camaroeiro e a ponte do Rio Santo Antonio. O segundo fica na 

Praia Martim de Sá. Nesse caso, todos os 200 m² do mosaico da orla serão beneficiados. 

Os pontos turísticos, monumentos e praças estão sendo revitalizados pela Secretaria de 

Administração. Na quinta (4), a equipe do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística 

Operacional concluiu a pintura da primeira rampa de salto do Morro Santo Antonio. 

A Capela do Cemitério Municipal, a Praça da Bíblia, no Jardim Primavera, e o banheiro da 

Praça da Cultura também receberam manutenção e pintura nova.  

Desde setembro, a equipe Departamento de Serviços Auxiliares e Logística Operacional já 

revitalizou o chafariz, localizado na Rua Thomaz Totti, no Massaguaçu; a Torneira Central, 

Coreto da Praça Cândido Motta, Obelisco e o monumento em forma de vela de barco na 

Martim de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma 

chance a Paz” (“Give Peace a Chance”). 
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Prefeitura de Caraguatatuba melhora condições das vias no Morada 

do Mar, bairro Massaguaçu 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou 

nesta sexta-feira (5) melhorias nas condições da Avenida Yvone Yoneka Nakanishi, no 

loteamento Morada do Mar, no bairro Massaguaçu. 

Devido ao período de chuvas intensas, o trânsito das vias estava bastante prejudicado e foi 

acordado junto aos moradores que com a melhora das condições climáticas a equipe da 

Sesep realizaria o serviço paliativo até que o local seja contemplado com o projeto de 

pavimentação. 

O local recebe nivelamento mecânico com bica corrida em um trecho de dois quilômetros, 

com apoio de uma máquina motoniveladora, um rolo compactador para firmar o solo, dois 

caminhões trucados, uma pá carregadeira e quatro funcionários da Sesep. 

Após finalização desta avenida, a equipe continuará os trabalhos na Rua Donato 

Mascarenhas Filho e travessas adjacentes, ainda no loteamento Morada do Mar. 

Segundo a Sesep, a previsão é que o serviço seja finalizado em uma semana, porém, as 

chuvas previstas para os próximos dias podem paralisar momentaneamente o trabalho, 

atrasando o cronograma. 
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Plano Municipal de Pavimentação vai contemplar mais de 120 vias de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Obras Públicas deu início à execução do Plano Municipal de Pavimentação 

que vai contemplar, com os serviços de pavimentação, drenagem e recapeamento, 124 

vias – ruas, avenidas e travessas – de Caraguatatuba. 

Esses logradouros estão localizados em diversos bairros nas regiões sul, central e norte, 

entre eles, Perequê-Mirim, Travessão, Pegorelli, Pontal Santamarina, Indaiá, Martim de Sá, 

Portal da Fazendinha, Capricórnio, Jardim Terralão, Centro, Jaqueira e Jardim Britânia. 

Segundo a Secretaria de Obras, a pavimentação, a drenagem e o recapeamento de 43 vias 

estão em andamento, sendo que a maioria está localizada na região sul. Algumas já foram 

iniciadas e outras estão em processo licitatório para serem iniciadas ainda neste ano. 

Os serviços serão executados conforme a necessidade de cada via como, por exemplo, o 

Pontal Santamarina. Nesse bairro, as vias receberão pavimentação e drenagem. 

A execução dos serviços das outras 81 vias, contempladas pelo Plano Municipal de 

Pavimentação, serão iniciadas no próximo ano. Boa parte dessas obras está inserida em 

convênio, por isso a Secretaria de Obras Públicas depende de autorização para execução. 
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Prof.º Bruno Nacano publica artigo no mais renomado periódico 

científico do mundo 

 

A prestigiada Revista Nature, da editora acadêmica Springer Nature, considerada a 

principal publicação científica dos dias atuais, publicou no início deste semestre um estudo 

sobre um modelo matemático que foi aplicado nas avaliações sobre as ondas durante a 

pandemia de Covid-19. O estudo, que teve como objetivo analisar o comportamento e a 

epidemiologia da Covid-19 no Brasil, foi desenvolvido utilizando um modelo matemático 

proposto pelo pesquisador Yuanji Tang, que auxiliou nas análises. 

O grupo de 23 pesquisadores brasileiros é composto por influentes cientistas como o Prof. 

Dr. Rui Curi, atual presidente da Fundação Butantan, eleito um dos 100 mil cientistas mais 

Influentes do mundo; Integrando o time de pesquisadores estão também a Prof.ª Dr.ª 

Fernanda Teixeira Borges, Prof. Dr. Sandro Hirabara, Prof.ª Dr.ª Elaine Hatanaka, Prof.ª Dr.ª 

Tania Pithon-Curi, Prof.ª Dr.ª Renata Gorjao e o Prof.º Me. Bruno Nacano, que faz parte da 

equipe da Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba. 

Pedagogo e biólogo, o Prof.º Me, Bruno Nacano, atua na rede municipal de ensino de 

Caraguatatuba desde 2009. Atualmente, ele integra a equipe do Setor de Informática 

Educativa da Seduc. 

O professor explicou que o estudo apresentou como produto final um modelo matemático 

que pode ser utilizado como instrumento para previsão da evolução da pandemia, sendo 

um importante instrumento para medidas governamentais preventivas na disseminação da 

doença. 

Sua atuação direta na pesquisa envolveu o levantamento de dados de três Estados com o 

estudo de medidas que poderiam interferir na curva de contágio, como medidas 

preventivas como o uso máscara, medidas restritivas, como a quarentena, lockdown, etc. 

Em Caraguatatuba, o modelo matemático proposto pelo estudo foi aplicado e apresentado 

aos membros do Comitê de Retomada, provendo informações e estatísticas que 

colaboraram na tomada de decisões para as ações de retomada das atividades 

presenciais no município. 

Orgulhoso pelo feito, o Prof. Me, Bruno Nacano disse: “Considero que minha participação 

no estudo e a associação do conhecimento obtido nesse período foram importantes para 

auxiliar na elaboração das medidas de segurança e na garantia de retorno seguro em 



 

 
 

nossas em nossas unidades escolares”, finalizou. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, em nome do Prefeito Aguilar Junior, parabenizou o 

professor e expressou sua admiração. “Nos sentimos muito orgulhosos em termos 

profissionais tão competentes, dedicados e que estão sempre em busca de 

aprimoramento de suas competências. Parabéns e sucesso”, concluiu. 

O artigo está disponível para acesso gratuito no endereço: 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9 
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Calendário de eventos – Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou nesta quinta-feira (4) o calendário de eventos para a 

temporada de final de ano e verão na cidade, através da campanha ‘Vem pra Caraguá’. Os 

eventos anunciados serão realizados até janeiro de 2022. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a cidade está preparada para a retomada 

econômica com eventos seguros e com protocolos de segurança contra a Covid-19. 

“Estamos promovendo eventos na cidade desde o mês de agosto, que já estão 

esquentando nossa econômica. Tivemos a maior edição do ‘Caraguá a Gosto’ da nossa 

história e tenho convicção de que a cidade está pronta para a temporada de final de ano e 

verão”, explica Aguilar Junior. 

“Todos os eventos promovidos pela Prefeitura de Caraguatatuba, sejam eles organizados 

por nossa equipe ou com apenas o apoio da administração municipal, são pensados 

estrategicamente em atrair turistas e girar a economia da cidade. Seguiremos os 

protocolos sanitários para garantir a segurança dos visitantes e da nossa população”, 

complementa. 

Calendário de Eventos 

6 e 7 de novembro – Arena Freestyle Show / Força e Ação 

Abrindo a temporada de eventos de final de ano e verão de Caraguatatuba, com muita 

emoção, adrenalina e manobras aéreas, a cidade recebe a 1º etapa do Campeonato 

Brasileiro de Freestyle através do Arena Freestyle Show. 

O evento está marcado para ser realizado no dia 6 de novembro (sábado), a partir das 19h, 

na Praça de Eventos do Porto Novo. Em seguida, no domingo, Às 10h, no mesmo local, 

será a vez das emoções do Força e Ação, com manobras radicais. 

Para mais informações sobre troca de ingressos, acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-

caraguatatuba-neste-final-de-semana/ 

12 de novembro – Miss e Mister 3ª Idade 

Celebrando a retomada das atividades do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/


 

 
 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), realiza o 8º Miss e Mister Terceira 

Idade. 

A festa, que promete mais uma vez reunir beleza, elegância e simpatia será realizada no 

Teatro Mario Covas, dia 12, às 19h. 

O concurso, que teve inscrições encerradas no dia 27 de outubro, é tradicional na cidade e 

voltado para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como objetivo 

a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos e 

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. 

19 a 21 de novembro – Beer Festival 

A edição 2021 do Beer Festival está confirmada! A tradicional festa da cerveja artesanal de 

Caraguá será na Praça da Cultura, no Centro, entre os dias 19 e 21 de novembro. A 

abertura oficial será às 17h do dia 19 de novembro. Nos outros dias o evento funciona das 

11h à meia-noite. 

Os empresários interessados em participar do evento com food trucks, food bikes, karts e 

trucks, além de espaço em estande, devem protocolar suas inscrições até o dia 8 de 

novembro, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Turismo ou por email no endereço 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

A lista dos candidatos habilitados será publicada no dia 9 de novembro. O preenchimento 

das vagas se dará por ordem de inscrição. 

O evento terá, ao todo, 30 estandes, divididos entre as vendas de petiscos, comidas de 

boteco, bebidas alcoólicas artesanais e não alcoólicas e hambúrgueres. Deste número, 10 

estandes serão destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal de 

Caraguatatuba. 

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. 

28 de novembro – Passeio Ciclístico 

É amante da prática do ciclismo e ama as paisagens e vistas de Caraguatatuba? O Passeio 

Ciclístico será o evento ideal para você no dia 28 de novembro. De acordo com a 

Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, serão mais de 40km, com a largada 

na Praça da Cultura, no Centro, e a chegada na cachoeira do Poço das Antas, região sul do 

município. 

As informações sobre inscrições, trajeto e horário de largada serão divulgadas, em breve, 

pela administração municipal. 

Dezembro – Concurso de Vitrines e Carreata de Natal 

O fim de ano em Caraguatatuba será preenchido pela magia do Natal em diversos pontos 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

da cidade. Já no início de dezembro até o final do mês, em parceria com a Associação 

Comercial e Empresarial (ACE), os comerciantes irão apresentar toda a beleza e encanto 

das festividades natalinas através do Concurso de Vitrines de Natal. 

Ainda festejando a época mais encantadora do ano, Caraguatatuba recebe a Carreata de 

Natal, com carros temáticos, Papai Noel e muito mais. Os trajetos, horários, dia e local de 

partida serão divulgados em breve. 

2 a 4 de Dezembro – Empreenda Caraguatatuba 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, terá 

sua abertura oficial no dia 2 de dezembro (quinta-feira), no Teatro Mário Covas. Já a 

tradicional feira, com estandes e exposições de comerciantes e empresários, será nos dias 

3 e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, no Centro. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 84 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 84 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos, 40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384 

5 de dezembro – Corrida de Rua 

O Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, realiza em Caraguatatuba, 

no dia 5 de dezembro (domingo), o Circuito de Corrida de Rua. A largada está marcada 

para as 8h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

As corridas terão circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o evento trará 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384


 

 
 

atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. Os presentes terão a 

oportunidade de aferir a pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, 

aulas de alongamento, zumba, salsa aeróbica e ginástica localizada. As crianças poderão 

aproveitar o dia na Praça de Eventos do Porto Novo com atividades de pintura no rosto, 

oficinas de desenho e pintura. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 

11 de dezembro – Festa de Iemanjá 

A 37ª Festa de Iemanjá será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça Ton 

Ferreira, na Praia do Centro. Para essa edição, o evento recebe 43 casas. 

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

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

conforme a ordem de inscrição. 

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

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

Caraguatatuba. 

Para mais informações sobre a 37ª Festa de Iemanjá, acesse: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-

caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/ 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Vem Pro Som 

Muita música com artistas locais agitará a cidade com o Vem Pro Som, entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. A programação completa do festival, com horário e atrações 

será divulgada em breve. 

As apresentações de bandas e cantores da cidade serão realizadas no Por do Som da Praia 

do Camaroeiro; na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro; na praça do Entreposto de 

Pesca do Porto Novo e no Deck do Massaguaçu. 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Aulas Show de Esporte 

O Complexo Turístico do Camaroeiro também receberá atrações entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. As Aulas Show, organizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

em parceria com professores de educação física e academias locais, promete entregar 

muita alegria e disposição durante a temporada de verão, com aulas gratuitas de zumba, 

alongamento, funcional e muito mais. A programação com horário e atrações serão 

divulgadas no início de dezembro. 

18 de dezembro – Corrida Municipal 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/


 

 
 

Além da corrida do Circuito Eco Ambiental IV, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, organiza para o dia 18 de dezembro (sábado) a 

Corrida Municipal. 

A administração municipal anunciará, em breve, as informações sobre os circuitos, 

largadas, trajetos, entrega de kits e horário das largadas. 

20 a 23 de dezembro – Cantata de Natal 

As noites próximas ao Natal serão preenchidas com belas apresentações na Praça Cândido 

Mota (Coreto), com a Cantata de Natal. A programação completa com os grupos locais e 

horários das apresentações ainda serão divulgadas. 

8 a 30 de janeiro – Arena Esportiva 

Como já virou tradição em Caraguatatuba, o verão da cidade é repleto de apresentações 

esportivas com a Arena Esportiva. Para a próxima edição, os amantes de esporte já podem 

esperar grandes atrações com campeões mundiais de Vôlei, partidas de futebol de areia 

com artistas e grandes jogadores de futebol, campeonato de beach tennis e muito mais. 

A programação completa de convidados, competições e atrações serão divulgadas em 

dezembro. 

8 a 30 de janeiro – Band Verão 

Os sábados de janeiro em Caraguatatuba serão contemplados com a programação do 

Band Verão. Durante os dias do programa, a emissora terá uma grade completa voltada às 

ações e pontos turísticos do município. A Band divulgará a programação completa das 

atrações em breve. 

Fique ligado às redes sociais oficiais de Caraguatatuba e no nosso site 

(www.caraguatatuba.sp.gov.br), para a atualização das informações do evento. 
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Procon De Caraguatatuba Fornece Orientações Sobre Compras Na 

‘Black Friday’ 

 

A Black Friday (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), 

incorporada ao mercado brasileiro, é a penúltima data importante para o comércio antes 

do Natal. O dia 26 de novembro será marcado por descontos generosos de diversos 

produtos, mas para atrair os consumidores antecipadamente, as empresas costumam 

ofertar promoções ao longo do mês. O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas 

sobre como escapar das “pegadinhas” e dos golpes nas ofertas da Black Friday. 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que algumas lojas fazem uma 

espécie de esquenta com as ofertas no início de novembro. 

“A data é esperada o ano todo por ter bons descontos e promoções, mas antes do dia 

oficial algumas empresas dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro 

lado, os cibercriminosos aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se 

proteger e garantir a segurança durante suas compras nesse período? Verificar 

antecipadamente os preços do produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos 

descontos oferecidos”, recomenda. 

De acordo com Moreira, as mercadorias mais procuradas na Back Friday são TVs e 

smartphones. “Pesquise o produto escolhido, suas características, preço, qualidade, 

durabilidade, se possui assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. Cuidado 

para não comprar ‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!” enfatiza. “Ao 

decidir qual produto irá comprar, pesquise o preço médio de mercado com antecedência, 

certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma promoção real e não de um 

desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites internacionais, o barato pode sair 

caro. Inclusive, é preciso considerar os prazos de entrega e que os produtos importados 

poderão ser tributados ao entrar no território nacional”, reforça. 

Moreira também chama atenção para levar em consideração nas compras virtuais os 

fornecedores mais conhecidos. “Mas pesquise a procedência, o histórico e verifique se o 

mesmo possui um CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As 

compras realizadas fora da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em 

porta e por reembolso postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da 

data da compra ou da entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços 

extremamente menores que a média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

Black Friday 



 

 
 

A Black Friday (em português, sexta-feira negra) é o dia que inaugura a temporada de 

compras de Natal e grandes promoções em muitas lojas. É um dia depois do Dia de Ação 

de Graças (“Thanksgiving Day”), nos Estados Unidos, após a quarta quinta-feira do mês de 

novembro. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na Play Store do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda à sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

 Compre somente o necessário, nunca compre por impulso ou porque o preço está 

muito atrativo; 

 Na compra de um produto, não se apegue a marcas, a qualidade do produto é uma 

obrigação de mercado; 

 Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas 

diversas plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar 

se o site é confiável; 

 Não clique em ofertas por e-mail ou WhatsApp, pode ser um golpe, escolha 

comprar somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

 Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de 

débito, Pix ou depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

 Na dúvida entre em contato com o fornecedor através de sites oficiais para obter 

maiores esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do 

produto para concluir a compra; 

 Planeje sua compra e os gastos, considerando que, as compras por impulso e 

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco 

de endividamento; 

 Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, 

salvo os casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do 

produto, cor e qualidade antes de concluir a compra; e 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

 Ao comprar em uma loja física, verifique se existe a possibilidade de troca do 

produto, confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo 

estabelecimento e por escrito, o combinado não sai caro. 
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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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Professor Da Rede Municipal Publica Artigo No Mais Renomado 

Periódico Científico Do Mundo 

 

A prestigiada Revista Nature, da editora acadêmica Springer Nature, considerada a 

principal publicação científica dos dias atuais, publicou no início deste semestre um estudo 

sobre um modelo matemático que foi aplicado nas avaliações sobre as ondas durante a 

pandemia de Covid-19. O estudo, que teve como objetivo analisar o comportamento e a 

epidemiologia da Covid-19 no Brasil, foi desenvolvido utilizando um modelo matemático 

proposto pelo pesquisador Yuanji Tang, que auxiliou nas análises. 

O grupo de 23 pesquisadores brasileiros é composto por influentes cientistas como o Prof. 

Dr. Rui Curi, atual presidente da Fundação Butantan, eleito um dos 100 mil cientistas mais 

Influentes do mundo;  Integrando o time de pesquisadores estão também a Prof.ª Dr.ª 

Fernanda Teixeira Borges, Prof. Dr. Sandro Hirabara, Prof.ª Dr.ª Elaine Hatanaka, Prof.ª Dr.ª 

Tania Pithon-Curi, Prof.ª Dr.ª Renata Gorjao e o Prof.º Me. Bruno Nacano, que faz parte da 

equipe da Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba. 

Pedagogo e biólogo, o Prof.º Me, Bruno Nacano, atua na rede municipal de ensino de 

Caraguatatuba desde 2009. Atualmente, ele integra a equipe do Setor de Informática 

Educativa da Seduc. 

O professor explicou que o estudo apresentou como produto final um modelo matemático 

que pode ser utilizado como instrumento para previsão da evolução da pandemia, sendo 

um importante instrumento para medidas governamentais preventivas na disseminação da 

doença. 

Sua atuação direta na pesquisa envolveu o levantamento de dados de três Estados com o 

estudo de medidas que poderiam interferir na curva de contágio, como medidas 

preventivas como o uso máscara, medidas restritivas, como a quarentena, lockdown, etc. 

Em Caraguatatuba, o modelo matemático proposto pelo estudo foi aplicado e apresentado 

aos membros do Comitê de Retomada, provendo informações e estatísticas que 

colaboraram na tomada de decisões para as ações de retomada das atividades 

presenciais no município. 

Orgulhoso pelo feito, o Prof. Me, Bruno Nacano disse: “Considero que minha participação 

no estudo e a associação do conhecimento obtido nesse período foram importantes para 



 

 
 

auxiliar na elaboração das medidas de segurança e na garantia de retorno seguro em 

nossas em nossas unidades escolares”, finalizou. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, em nome do Prefeito Aguilar Junior, parabenizou o 

professor e expressou sua admiração. “Nos sentimos muito orgulhosos em termos 

profissionais tão competentes, dedicados e que estão sempre em busca de 

aprimoramento de suas competências. Parabéns e sucesso”, concluiu. 

O artigo está disponível para acesso gratuito no 

endereço: https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9 
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Bandsports Comanda Transmissão Do Arena Freestyle Show Em 

Caraguatatuba 

 

No roteiro das principais competições esportivas do Brasil, Caraguatatuba se prepara para 

receber o grandioso show de manobras radicais com os melhores nomes do país quando o 

assunto é o freestyle. Já está quase tudo pronto para que a cidade receba o Arena 

Freestyle Motocross nesta sábado (6), a partir das 20h, em uma etapa que também será 

válida pelo Campeonato Brasileiro da modalidade. A competição será em uma grandiosa 

estrutura na Praça de Eventos Porto Novo. O evento será transmitido ao vivo, via Youtube, 

e também com uma boa fatia pelo canal Bandsports. 

A gigante esportiva dos canais por assinatura será a grande responsável por apresentar o 

evento e, consequentemente, Caraguatatuba para todo o Brasil. De acordo com a 

programação oficial do canal, o Arena Freestyle Motocross entra ao vivo a partir das 20h30 

para todo o país. O evento segue ao vivo na programação do Bandsports até às 22h30, 

quando se encerram as disputas. Com o slogan de estar “Sempre pelo seu esporte” o 

canal está prestes a completar 20 anos de história sempre presente nos principais eventos 

do Brasil. Presente em todas as operadoras por assinatura, o Bandsports é sintonizado nos 

seguintes números: 75 ou 575 NET; 75 ou 575 CLARO; 463 ou 575 VIVO; 114 ou 168 OI; e 

210 ou 610 SKY. 

Os fãs do motocross que garantirem sua participação no evento poderão acompanhar de 

perto uma estrutura grandiosa, com rampas de até 20m e que farão com que os melhores 

pilotos do Brasil e alguns dos melhores do mundo levem suas motos ao limite, garantindo 

um verdadeiro show de manobras radicais. 

O maior nome da modalidade no Brasil e respeitado no mundo inteiro, Fred Kyrillos é 

presença certa no evento, mas dessa vez apenas como comentarista, já que se recupera 

de uma lesão. Além dele, nomes como Marcelo Simões, que já foi seis vezes Campeão 

Brasileiro e Campeão Mundial Best Whip na Alemanha e Gian Bergamini, que já conquistou 

o título dos Jogos Urbanos e foi o primeiro brasileiro a participar dos X-Games e do Night of 

the Jumps, estarão presentes na busca da vitória na etapa da Caraguatatuba. 

Equipe Força e Ação 

Além do show de manobras radicais da noite de sábado, o Arena Freestyle terá ainda um 

verdadeiro espetáculo no domingo (7), a partir das 10h, com a apresentação da Equipe 

Força e Ação. A equipe tornou-se conhecida em todo o Brasil e também internacionalmente 



 

 
 

– Japão, Estados Unidos e países da América Latina e Europa – garantindo o sucesso de 

público nos shows. 

Durante o show, que tem duração de uma hora, o grupo de pilotos profissionais e 

confederados realiza manobras com motocicletas de 110 a 1000 cilindradas e um 

quadriciclo. São exibidas mais de 50 manobras diferentes com muitos efeitos especiais, 

explosões, moto lança-chamas, derrapagens, pirâmides, saltos em arcos de fogo! Um show 

que encanta o público por onde passa, arrojado e emocionante onde máquinas e pilotos 

entram em fusão com a adrenalina e a emoção. 

Para este show, a entrada será gratuita. 

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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Secretaria De Obras Públicas Realiza Assentamento De Pedras 

Portuguesas E Faz Manutenção Em Outros Pontos 

 

Pontos turísticos, monumentos, praças e o mosaico das calçadas espalhadas por 

Caraguatatuba continuam recebendo revitalização e manutenção. Os trabalhos foram 

iniciados há dois meses com foco no atrativo turístico. 

A Secretaria de Obras Públicas realiza o assentamento das pedras portuguesas. O serviço 

foi iniciado após diversas análises que constaram que diversos trechos estavam 

danificados, com buracos e não tinham pedras. 

Para realizar o assentamento é necessária uma mistura de areia e cimento, semelhante a 

uma “farofa”. Esse assentamento deve ser feito manualmente para que o profissional 

consiga acompanhar o formato do desenho da calçada. 

Nesta sexta-feira (5), o mosaico da Praça Walfrido Arouca, no Centro, recebeu o 

assentamento. Um trecho com 200 m² entre a ponte do Rio Santo Antonio e o Jardim 

Aruan (próximo à praia) também recebe a manutenção. 

Outros dois trechos também recebem a recolocação das pedras portuguesas. Um deles 

tem 300 m² e fica entre o Camaroeiro e a ponte do Rio Santo Antonio. O segundo fica na 

Praia Martim de Sá. Nesse caso, todos os 200 m² do mosaico da orla serão beneficiados. 

Os pontos turísticos, monumentos e praças estão sendo revitalizados pela Secretaria de 

Administração. Na quinta (4), a equipe do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística 

Operacional concluiu a pintura da primeira rampa de salto do Morro Santo Antonio. 

A Capela do Cemitério Municipal, a Praça da Bíblia, no Jardim Primavera, e o banheiro da 

Praça da Cultura também receberam manutenção e pintura nova.  

Desde setembro, a equipe Departamento de Serviços Auxiliares e Logística Operacional já 

revitalizou o chafariz, localizado na Rua Thomaz Totti, no Massaguaçu; a Torneira Central, 

Coreto da Praça Cândido Motta, Obelisco e o monumento em forma de vela de barco na 

Martim de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma 

chance a Paz” (“Give Peace a Chance”). 
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Prefeitura Melhora Condições Das Vias No Morada Do Mar, Bairro 

Massaguaçu 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), iniciou 

nesta sexta-feira (5) melhorias nas condições da Avenida Yvone Yoneka Nakanishi, no 

loteamento Morada do Mar, no bairro Massaguaçu. 

Devido ao período de chuvas intensas, o trânsito das vias estava bastante prejudicado e foi 

acordado junto aos moradores que com a melhora das condições climáticas a equipe da 

Sesep realizaria o serviço paliativo até que o local seja contemplado com o projeto de 

pavimentação. 

O local recebe nivelamento mecânico com bica corrida em um trecho de dois quilômetros, 

com apoio de uma máquina motoniveladora, um rolo compactador para firmar o solo, dois 

caminhões trucados, uma pá carregadeira e quatro funcionários da Sesep. 

Após finalização desta avenida, a equipe continuará os trabalhos na Rua Donato 

Mascarenhas Filho e travessas adjacentes, ainda no loteamento Morada do Mar. 

Segundo a Sesep, a previsão é que o serviço seja finalizado em uma semana, porém, as 

chuvas previstas para os próximos dias podem paralisar momentaneamente o trabalho, 

atrasando o cronograma. 
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Cinco Ferros-Velhos São Interditados Pela Prefeitura De 

Caraguatatuba Por Irregularidades 

 

Em operação realizada nesta quinta-feira (4), por fiscais de Posturas da Secretaria de 

Urbanismo e da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, com apoio das Polícias Civil e 

Militar, com a Atividade Delegada, da Prefeitura de Caraguatatuba, de oito ferros-velhos 

visitados na cidade, cinco foram interditos por conter algum tipo de irregularidade. 

Em agosto a equipe já havia passado por alguns estabelecimentos e notificado para que 

fosse feita a regularização. Aqueles que não cumpriram estão sendo lacrados. 

De acordo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, durante as ações foram encontrados 

cabeamentos sem a devida procedência em dois estabelecimentos e os responsáveis 

foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. 

Ainda entre as infrações constatadas pelos fiscais estão falta de alvará de funcionamento, 

ausência do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais. 

“Nossas ações serão contínuas e em horários variados em todo o município. Demos prazo 

para os notificados para que colocassem a casa em ordem, mas não foi o que 

percebemos”. 

Ele reforça que “essa não é uma caça às bruxas, até porque são estabelecimentos 

importantes, mas todos precisam trabalhar de forma regular para não prejudicar seus 

colegas e mesmo a população que acaba comprando produtos que podem ser ilegais. O 

que não pode é funcionar irregularmente e nem comprar produtos frutos de atividades 

criminosas”. 

A força-tarefa teve início no final de junho e visa coibir o furto de materiais nobres, como 

fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros e gradis de ferro, que 

possuem alto valor agregado, além de identificar possíveis receptadores. A fiscalização 

também apura a origem de outros materiais, encontrados nas ações integradas, com 

procedência suspeita. 

Já são quase 40 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e 

Vigilância Sanitária. Caso não apresentem a documentação exigida no prazo, eles são 

fechados. 

O que diz a Lei 



 

 
 

Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder 

criminalmente por receptação. 

O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de 1940, tipifica como recepção 

qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996, adquirir, receber, 

transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor 

à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de 

atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de crime. A pena é reclusão 

de três a oito anos e multa. 

Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que 

desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º 

define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, 

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena 

prevista é em dobro. 

A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue imediatamente 

para o telefone 190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 05/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Professor da rede municipal publica artigo no mais renomado periódico 

científico do mundo 

 

A prestigiada Revista Nature, da editora acadêmica Springer Nature, considerada a 

principal publicação científica dos dias atuais, publicou no início deste semestre um estudo 

sobre um modelo matemático que foi aplicado nas avaliações sobre as ondas durante a 

pandemia de Covid-19. O estudo, que teve como objetivo analisar o comportamento e a 

epidemiologia da Covid-19 no Brasil, foi desenvolvido utilizando um modelo matemático 

proposto pelo pesquisador Yuanji Tang, que auxiliou nas análises. 

O grupo de 23 pesquisadores brasileiros é composto por influentes cientistas como o Prof. 

Dr. Rui Curi, atual presidente da Fundação Butantan, eleito um dos 100 mil cientistas mais 

Influentes do mundo;  Integrando o time de pesquisadores estão também a Prof.ª Dr.ª 

Fernanda Teixeira Borges, Prof. Dr. Sandro Hirabara, Prof.ª Dr.ª Elaine Hatanaka, Prof.ª Dr.ª 

Tania Pithon-Curi, Prof.ª Dr.ª Renata Gorjao e o Prof.º Me. Bruno Nacano, que faz parte da 

equipe da Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba. 

Pedagogo e biólogo, o Prof.º Me, Bruno Nacano, atua na rede municipal de ensino de 

Caraguatatuba desde 2009. Atualmente, ele integra a equipe do Setor de Informática 

Educativa da Seduc. 

O professor explicou que o estudo apresentou como produto final um modelo matemático 

que pode ser utilizado como instrumento para previsão da evolução da pandemia, sendo 

um importante instrumento para medidas governamentais preventivas na disseminação da 

doença. 

Sua atuação direta na pesquisa envolveu o levantamento de dados de três Estados com o 

estudo de medidas que poderiam interferir na curva de contágio, como medidas 

preventivas como o uso máscara, medidas restritivas, como a quarentena, lockdown, etc. 

Em Caraguatatuba, o modelo matemático proposto pelo estudo foi aplicado e apresentado 

aos membros do Comitê de Retomada, provendo informações e estatísticas que 

colaboraram na tomada de decisões para as ações de retomada das atividades 

presenciais no município. 

Orgulhoso pelo feito, o Prof. Me, Bruno Nacano disse: “Considero que minha participação 

no estudo e a associação do conhecimento obtido nesse período foram importantes para 

auxiliar na elaboração das medidas de segurança e na garantia de retorno seguro em 

nossas em nossas unidades escolares”, finalizou. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, em nome do Prefeito Aguilar Junior, parabenizou o 

professor e expressou sua admiração. “Nos sentimos muito orgulhosos em termos 

profissionais tão competentes, dedicados e que estão sempre em busca de 

aprimoramento de suas competências. Parabéns e sucesso”, concluiu. 

O artigo está disponível para acesso gratuito no 

endereço: https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9 
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Plano Municipal de Pavimentação vai contemplar mais de 120 vias de 

Caraguatatuba A Secretaria de Obras Públicas deu início à execução do 

Plano Municipal de 

 

Pavimentação que vai contemplar, com os serviços de pavimentação, drenagem e 

recapeamento, 124 vias – ruas, avenidas e travessas – de Caraguatatuba. 

Esses logradouros estão localizadas em diversos bairros nas regiões sul, central e norte, 

entre eles, Perequê-Mirim, Travessão, Pegorelli, Pontal Santamarina, Indaiá, Martim de Sá, 

Portal da Fazendinha, Capricórnio, Jardim Terralão, Centro, Jaqueira e Jardim Britânia. 

Segundo a Secretaria de Obras, a pavimentação, a drenagem e o recapeamento de 43 vias 

estão em andamento, sendo que a maioria está localizada na região sul. Algumas já foram 

iniciadas e outras estão em processo licitatório para serem iniciadas ainda neste ano. 

Os serviços serão executados conforme a necessidade de cada via como, por exemplo, o 

Pontal Santamarina. Nesse bairro, as vias receberão pavimentação e drenagem. 

A execução dos serviços das outras 81 vias, contempladas pelo Plano Municipal de 

Pavimentação, serão iniciadas no próximo ano. Boa parte dessas obras está inserida em 

convênio, por isso a Secretaria de Obras Públicas depende de autorização para execução. 
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Caraguatatuba recebe visita de equipe da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Social de São Sebastião 

Cinco ferros-velhos são interditados pela Prefeitura de Caraguatatuba por irregularidades 

 

Em operação realizada nesta quinta-feira (4), por fiscais de Posturas da Secretaria de 

Urbanismo e da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, com apoio das Polícias Civil e 

Militar, com a Atividade Delegada, da Prefeitura de Caraguatatuba, de oito ferros-velhos 

visitados na cidade, cinco foram interditos por conter algum tipo de irregularidade. 

Em agosto a equipe já havia passado por alguns estabelecimentos e notificado para que 

fosse feita a regularização. Aqueles que não cumpriram estão sendo lacrados. 

De acordo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, durante as ações foram encontrados 

cabeamentos sem a devida procedência em dois estabelecimentos e os responsáveis 

foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. 

Ainda entre as infrações constatadas pelos fiscais estão falta de alvará de funcionamento, 

ausência do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais. 

“Nossas ações serão contínuas e em horários variados em todo o município. Demos prazo 

para os notificados para que colocassem a casa em ordem, mas não foi o que 

percebemos”. 

Ele reforça que “essa não é uma caça às bruxas, até porque são estabelecimentos 

importantes, mas todos precisam trabalhar de forma regular para não prejudicar seus 

colegas e mesmo a população que acaba comprando produtos que podem ser ilegais. O 

que não pode é funcionar irregularmente e nem comprar produtos frutos de atividades 

criminosas”. 

A força-tarefa teve início no final de junho e visa coibir o furto de materiais nobres, como 

fios de cobre, cabos de energia, tampas de bueiros, hidrômetros e gradis de ferro, que 

possuem alto valor agregado, além de identificar possíveis receptadores. A fiscalização 

também apura a origem de outros materiais, encontrados nas ações integradas, com 

procedência suspeita. 

Já são quase 40 estabelecimentos notificados pelas equipes da Fiscalização de Posturas e 

Vigilância Sanitária. Caso não apresentem a documentação exigida no prazo, eles são 

fechados. 



 

 
 

O que diz a Lei 

Quem for flagrado com material identificado como produto de furto pode responder 

criminalmente por receptação. 

O artigo 180 do Decreto Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de 1940, tipifica como recepção 

qualificada, com base na redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996, adquirir, receber, 

transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor 

à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de 

atividade comercial ou industrial, coisa que deve ser produto de crime. A pena é reclusão 

de três a oito anos e multa. 

Conforme o parágrafo 4º, do mesmo artigo, a receptação é punível, ainda que 

desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Já o parágrafo 6º 

define que: tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, 

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena 

prevista é em dobro. 

A orientação para a população é que em caso de atitudes suspeitas ligue imediatamente 

para o telefone 190 da Polícia Militar ou faça denúncias pelo 181 da Polícia Civil. 
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Prefeitura de Caraguatatuba lança calendário de eventos para fim de ano e 

verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou nesta quinta-feira (4) o calendário de eventos para a 

temporada de final de ano e verão na cidade, através da campanha ‘Vem pra Caraguá’. Os 

eventos anunciados serão realizados até janeiro de 2022. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a cidade está preparada para a retomada 

econômica com eventos seguros e com protocolos de segurança contra a Covid-19. 

“Estamos promovendo eventos na cidade desde o mês de agosto, que já estão 

esquentando nossa econômica. Tivemos a maior edição do ‘Caraguá a Gosto’ da nossa 

história e tenho convicção de que a cidade está pronta para a temporada de final de ano e 

verão”, explica Aguilar Junior. 

“Todos os eventos promovidos pela Prefeitura de Caraguatatuba, sejam eles organizados 

por nossa equipe ou com apenas o apoio da administração municipal, são pensados 

estrategicamente em atrair turistas e girar a economia da cidade. Seguiremos os 

protocolos sanitários para garantir a segurança dos visitantes e da nossa população”, 

complementa. 

Calendário de Eventos 

6 e 7 de novembro – Arena Freestyle Show / Força e Ação 

Abrindo a temporada de eventos de final de ano e verão de Caraguatatuba, com muita 

emoção, adrenalina e manobras aéreas, a cidade recebe a 1º etapa do Campeonato 

Brasileiro de Freestyle através do Arena Freestyle Show. 

O evento está marcado para ser realizado no dia 6 de novembro (sábado), a partir das 19h, 

na Praça de Eventos do Porto Novo. Em seguida, no domingo, Às 10h, no mesmo local, 

será a vez das emoções do Força e Ação, com manobras radicais. 

Para mais informações sobre troca de ingressos, acesse o 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-

caraguatatuba-neste-final-de-semana/ 

12 de novembro – Miss e Mister 3ª Idade 

Celebrando a retomada das atividades do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria dos 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/


 

 
 

Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), realiza o 8º Miss e Mister Terceira 

Idade. 

A festa, que promete mais uma vez reunir beleza, elegância e simpatia será realizada no 

Teatro Mario Covas, dia 12, às 19h. 

O concurso, que teve inscrições encerradas no dia 27 de outubro, é tradicional na cidade e 

voltado para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como objetivo 

a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos e 

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. 

19 a 21 de novembro – Beer Festival 

A edição 2021 do Beer Festival está confirmada! A tradicional festa da cerveja artesanal de 

Caraguá será na Praça da Cultura, no Centro, entre os dias 19 e 21 de novembro. A 

abertura oficial será às 17h do dia 19 de novembro. Nos outros dias o evento funciona das 

11h à meia-noite. 

Os empresários interessados em participar do evento com food trucks, food bikes, karts e 

trucks, além de espaço em estande, devem protocolar suas inscrições até o dia 8 de 

novembro, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Turismo ou por email no 

endereço inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

A lista dos candidatos habilitados será publicada no dia 9 de novembro. O preenchimento 

das vagas se dará por ordem de inscrição. 

O evento terá, ao todo, 30 estandes, divididos entre as vendas de petiscos, comidas de 

boteco, bebidas alcoólicas artesanais e não alcoólicas e hambúrgueres. Deste número, 10 

estandes serão destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal de 

Caraguatatuba. 

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. 

28 de novembro – Passeio Ciclístico 

É amante da prática do ciclismo e ama as paisagens e vistas de Caraguatatuba? O Passeio 

Ciclístico será o evento ideal para você no dia 28 de novembro. De acordo com a 

Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, serão mais de 40km, com a largada 

na Praça da Cultura, no Centro, e a chegada na cachoeira do Poço das Antas, região sul do 

município. 

As informações sobre inscrições, trajeto e horário de largada serão divulgadas, em breve, 

pela administração municipal. 

Dezembro – Concurso de Vitrines e Carreata de Natal 

O fim de ano em Caraguatatuba será preenchido pela magia do Natal em diversos pontos 

da cidade. Já no início de dezembro até o final do mês, em parceria com a Associação 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Comercial e Empresarial (ACE), os comerciantes irão apresentar toda a beleza e encanto 

das festividades natalinas através do Concurso de Vitrines de Natal. 

Ainda festejando a época mais encantadora do ano, Caraguatatuba recebe a Carreata de 

Natal, com carros temáticos, Papai Noel e muito mais. Os trajetos, horários, dia e local de 

partida serão divulgados em breve. 

2 a 4 de Dezembro – Empreenda Caraguatatuba 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, terá 

sua abertura oficial no dia 2 de dezembro (quinta-feira), no Teatro Mário Covas. Já a 

tradicional feira, com estandes e exposições de comerciantes e empresários, será nos dias 

3 e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, no Centro. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 84 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 84 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos,  40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384 

5 de dezembro – Corrida de Rua 

O Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, realiza em Caraguatatuba, 

no dia 5 de dezembro (domingo), o Circuito de Corrida de Rua. A largada está marcada 

para as 8h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

As corridas terão circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o evento trará 

atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. Os presentes terão a 

oportunidade de aferir a  pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, 

aulas de alongamento, zumba, salsa aeróbica e ginástica localizada. As crianças poderão 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384


 

 
 

aproveitar o dia na Praça de Eventos do Porto Novo com atividades de pintura no rosto, 

oficinas de desenho e pintura. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 

11 de dezembro – Festa de Iemanjá 

A 37ª Festa de Iemanjá será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça Ton 

Ferreira, na Praia do Centro. Para essa edição, o evento recebe 43 casas. 

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

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

conforme a ordem de inscrição. 

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

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

Caraguatatuba. 

Para mais informações sobre a 37ª Festa de Iemanjá, 

acesse: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-

caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/ 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Vem Pro Som 

Muita música com artistas locais agitará a cidade com o Vem Pro Som, entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. A programação completa do festival, com horário e atrações 

será divulgada em breve. 

As apresentações de bandas e cantores da cidade serão realizadas no Por do Som da Praia 

do Camaroeiro; na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro; na praça do Entreposto de 

Pesca do Porto Novo e no Deck do Massaguaçu. 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Aulas Show de Esporte 

O Complexo Turístico do Camaroeiro também receberá atrações entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. As Aulas Show, organizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

em parceria com professores de educação física e academias locais, promete entregar 

muita alegria e disposição durante a temporada de verão, com aulas gratuitas de zumba, 

alongamento, funcional e muito mais. A programação com horário e atrações serão 

divulgadas no início de dezembro. 

18 de dezembro – Corrida Municipal 

Além da corrida do Circuito Eco Ambiental IV, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, organiza para o dia 18 de dezembro (sábado) a 

Corrida Municipal. 

A administração municipal anunciará, em breve, as informações sobre os circuitos, 

largadas, trajetos, entrega de kits e horário das largadas. 

20 a 23 de dezembro – Cantata de Natal 

As noites próximas ao Natal serão preenchidas com belas apresentações na Praça Cândido 

Mota (Coreto), com a Cantata de Natal. A programação completa com os grupos locais e 

horários das apresentações ainda serão divulgadas. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/
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8 a 30 de janeiro – Arena Esportiva 

Como já virou tradição em Caraguatatuba, o verão da cidade é repleto de apresentações 

esportivas com a Arena Esportiva. Para a próxima edição, os amantes de esporte já podem 

esperar grandes atrações com campeões mundiais de Vôlei, partidas de futebol de areia 

com artistas e grandes jogadores de futebol, campeonato de beach tennis e muito mais. 

A programação completa de convidados, competições e atrações serão divulgadas em 

dezembro. 

8 a 30 de janeiro – Band Verão 

Os sábados de janeiro em Caraguatatuba serão contemplados com a programação do 

Band Verão. Durante os dias do programa, a emissora terá uma grade completa voltada às 

ações e pontos turísticos do município. A Band divulgará a programação completa das 

atrações em breve. 

Fique ligado às redes sociais oficiais de Caraguatatuba e no nosso site 

(www.caraguatatuba.sp.gov.br), para a atualização das informações do evento. 
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Procon de Caraguatatuba fornece orientações sobre compras na ‘Black 

Friday’ 

 

A Black Friday (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), 

incorporada ao mercado brasileiro, é a penúltima data importante para o comércio antes 

do Natal. O dia 26 de novembro será marcado por descontos generosos de diversos 

produtos, mas para atrair os consumidores antecipadamente, as empresas costumam 

ofertar promoções ao longo do mês. O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas 

sobre como escapar das “pegadinhas” e dos golpes nas ofertas da Black Friday. 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que algumas lojas fazem uma 

espécie de esquenta com as ofertas no início de novembro. 

“A data é esperada o ano todo por ter bons descontos e promoções, mas antes do dia 

oficial algumas empresas dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro 

lado, os cibercriminosos aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se 

proteger e garantir a segurança durante suas compras nesse período? Verificar 

antecipadamente os preços do produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos 

descontos oferecidos”, recomenda. 

De acordo com Moreira, as mercadorias mais procuradas na Back Friday são TVs e 

smartphones. “Pesquise o produto escolhido, suas características, preço, qualidade, 

durabilidade, se possui assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. Cuidado 

para não comprar ‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!” enfatiza. “Ao 

decidir qual produto irá comprar, pesquise o preço médio de mercado com antecedência, 

certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma promoção real e não de um 

desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites internacionais, o barato pode sair 

caro. Inclusive, é preciso considerar os prazos de entrega e que os produtos importados 

poderão ser tributados ao entrar no território nacional”, reforça. 

Moreira também chama atenção para levar em consideração nas compras virtuais os 

fornecedores mais conhecidos. “Mas pesquise a procedência, o histórico e verifique se o 

mesmo possui um CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As 

compras realizadas fora da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em 

porta e por reembolso postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da 

data da compra ou da entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços 

extremamente menores que a média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 



 

 
 

Black Friday 

A Black Friday (em português, sexta-feira negra) é o dia que inaugura a temporada de 

compras de Natal e grandes promoções em muitas lojas. É um dia depois do Dia de Ação 

de Graças (“Thanksgiving Day”), nos Estados Unidos, após a quarta quinta-feira do mês de 

novembro. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na Play Store do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda à sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

 Compre somente o necessário, nunca compre por impulso ou porque o preço está muito 

atrativo; 

 Na compra de um produto, não se apegue a marcas, a qualidade do produto é uma 

obrigação de mercado; 

 Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas 

plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar se o site é 

confiável; 

 Não clique em ofertas por e-mail ou WhatsApp, pode ser um golpe, escolha comprar 

somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

 Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de débito, Pix ou 

depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

 Na dúvida entre em contato com o fornecedor através de sites oficiais para obter maiores 

esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do produto para concluir 

a compra; 

 Planeje sua compra e os gastos, considerando que, as compras por impulso e 

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de 

endividamento; 

 Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, salvo os 

casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, cor e 

qualidade antes de concluir a compra; e 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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 Ao comprar em uma loja física, verifique se existe a possibilidade de troca do produto, 

confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por 

escrito, o combinado não sai caro. 
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Secretaria de Obras Públicas realiza assentamento de pedras portuguesas e 

faz manutenção em outros pontos 

 

Pontos turísticos, monumentos, praças e o mosaico das calçadas espalhadas por 

Caraguatatuba continuam recebendo revitalização e manutenção. Os trabalhos foram 

iniciados há dois meses com foco no atrativo turístico. 

A Secretaria de Obras Públicas realiza o assentamento das pedras portuguesas. O serviço 

foi iniciado após diversas análises que constaram que diversos trechos estavam 

danificados, com buracos e não tinham pedras. 

Para realizar o assentamento é necessária uma mistura de areia e cimento, semelhante a 

uma “farofa”. Esse assentamento deve ser feito manualmente para que o profissional 

consiga acompanhar o formato do desenho da calçada. 

Nesta sexta-feira (5), o mosaico da Praça Walfrido Arouca, no Centro, recebeu o 

assentamento. Um trecho com 200 m² entre a ponte do Rio Santo Antonio e o Jardim 

Aruan (próximo à praia) também recebe a manutenção. 

Outros dois trechos também recebem a recolocação das pedras portuguesas. Um deles 

tem 300 m² e fica entre o Camaroeiro e a ponte do Rio Santo Antonio. O segundo fica na 

Praia Martim de Sá. Nesse caso, todos os 200 m² do mosaico da orla serão beneficiados. 

Os pontos turísticos, monumentos e praças estão sendo revitalizados pela Secretaria de 

Administração. Na quinta (4), a equipe do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística 

Operacional concluiu a pintura da primeira rampa de salto do Morro Santo Antonio. 

A Capela do Cemitério Municipal, a Praça da Bíblia, no Jardim Primavera, e o banheiro da 

Praça da Cultura também receberam manutenção e pintura nova. 

Desde setembro, a equipe Departamento de Serviços Auxiliares e Logística Operacional já 

revitalizou o chafariz, localizado na Rua Thomaz Totti, no Massaguaçu; a Torneira Central, 

Coreto da Praça Cândido Motta, Obelisco e o monumento em forma de vela de barco na 

Martim de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma 

chance a Paz” (“Give Peace a Chance”). 
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Prefeitura de Caraguatatuba lança calendário de eventos para fim de ano 

e verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou nesta quinta-feira (4) o calendário de eventos para a 

temporada de final de ano e verão na cidade, através da campanha ‘Vem pra Caraguá’. Os 

eventos anunciados serão realizados até janeiro de 2022. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a cidade está preparada para a retomada 

econômica com eventos seguros e com protocolos de segurança contra a Covid-19. 

“Estamos promovendo eventos na cidade desde o mês de agosto, que já estão 

esquentando nossa econômica. Tivemos a maior edição do ‘Caraguá a Gosto’ da nossa 

história e tenho convicção de que a cidade está pronta para a temporada de final de ano e 

verão”, explica Aguilar Junior. 

“Todos os eventos promovidos pela Prefeitura de Caraguatatuba, sejam eles organizados 

por nossa equipe ou com apenas o apoio da administração municipal, são pensados 

estrategicamente em atrair turistas e girar a economia da cidade. Seguiremos os 

protocolos sanitários para garantir a segurança dos visitantes e da nossa população”, 

complementa. 

Calendário de Eventos 

6 e 7 de novembro – Arena Freestyle Show / Força e Ação 

Abrindo a temporada de eventos de final de ano e verão de Caraguatatuba, com muita 

emoção, adrenalina e manobras aéreas, a cidade recebe a 1º etapa do Campeonato 

Brasileiro de Freestyle através do Arena Freestyle Show. 

O evento está marcado para ser realizado no dia 6 de novembro (sábado), a partir das 19h, 

na Praça de Eventos do Porto Novo. Em seguida, no domingo, Às 10h, no mesmo local, 

será a vez das emoções do Força e Ação, com manobras radicais. 

Para mais informações sobre troca de ingressos, acesse o 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-

caraguatatuba-neste-final-de-semana/ 

12 de novembro – Miss e Mister 3ª Idade 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/


 

 
 

Celebrando a retomada das atividades do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), realiza o 8º Miss e Mister Terceira 

Idade. 

A festa, que promete mais uma vez reunir beleza, elegância e simpatia será realizada no 

Teatro Mario Covas, dia 12, às 19h. 

O concurso, que teve inscrições encerradas no dia 27 de outubro, é tradicional na cidade e 

voltado para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como objetivo 

a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos e 

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. 

19 a 21 de novembro – Beer Festival 

A edição 2021 do Beer Festival está confirmada! A tradicional festa da cerveja artesanal de 

Caraguá será na Praça da Cultura, no Centro, entre os dias 19 e 21 de novembro. A 

abertura oficial será às 17h do dia 19 de novembro. Nos outros dias o evento funciona das 

11h à meia-noite. 

Os empresários interessados em participar do evento com food trucks, food bikes, karts e 

trucks, além de espaço em estande, devem protocolar suas inscrições até o dia 8 de 

novembro, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Turismo ou por email no 

endereço inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

A lista dos candidatos habilitados será publicada no dia 9 de novembro. O preenchimento 

das vagas se dará por ordem de inscrição. 

O evento terá, ao todo, 30 estandes, divididos entre as vendas de petiscos, comidas de 

boteco, bebidas alcoólicas artesanais e não alcoólicas e hambúrgueres. Deste número, 10 

estandes serão destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal de 

Caraguatatuba. 

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. 

28 de novembro – Passeio Ciclístico 

É amante da prática do ciclismo e ama as paisagens e vistas de Caraguatatuba? O Passeio 

Ciclístico será o evento ideal para você no dia 28 de novembro. De acordo com a 

Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, serão mais de 40km, com a largada 

na Praça da Cultura, no Centro, e a chegada na cachoeira do Poço das Antas, região sul do 

município. 

As informações sobre inscrições, trajeto e horário de largada serão divulgadas, em breve, 

pela administração municipal. 

Dezembro – Concurso de Vitrines e Carreata de Natal 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

O fim de ano em Caraguatatuba será preenchido pela magia do Natal em diversos pontos 

da cidade. Já no início de dezembro até o final do mês, em parceria com a Associação 

Comercial e Empresarial (ACE), os comerciantes irão apresentar toda a beleza e encanto 

das festividades natalinas através do Concurso de Vitrines de Natal. 

Ainda festejando a época mais encantadora do ano, Caraguatatuba recebe a Carreata de 

Natal, com carros temáticos, Papai Noel e muito mais. Os trajetos, horários, dia e local de 

partida serão divulgados em breve. 

2 a 4 de Dezembro – Empreenda Caraguatatuba 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, terá 

sua abertura oficial no dia 2 de dezembro (quinta-feira), no Teatro Mário Covas. Já a 

tradicional feira, com estandes e exposições de comerciantes e empresários, será nos dias 

3 e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, no Centro. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 86 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 86 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos,  40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384 

5 de dezembro – Corrida de Rua 

O Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, realiza em Caraguatatuba, 

no dia 5 de dezembro (domingo), o Circuito de Corrida de Rua. A largada está marcada 

para as 8h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

As corridas terão circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o evento trará 

atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. Os presentes terão a 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384


 

 
 

oportunidade de aferir a  pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, 

aulas de alongamento, zumba, salsa aeróbica e ginástica localizada. As crianças poderão 

aproveitar o dia na Praça de Eventos do Porto Novo com atividades de pintura no rosto, 

oficinas de desenho e pintura. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 

11 de dezembro – Festa de Iemanjá 

A 37ª Festa de Iemanjá será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça Ton 

Ferreira, na Praia do Centro. Para essa edição, o evento recebe 43 casas. 

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

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

conforme a ordem de inscrição. 

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

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

Caraguatatuba. 

Para mais informações sobre a 37ª Festa de Iemanjá, 

acesse: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-

caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/ 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Vem Pro Som 

Muita música com artistas locais agitará a cidade com o Vem Pro Som, entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. A programação completa do festival, com horário e atrações 

será divulgada em breve. 

As apresentações de bandas e cantores da cidade serão realizadas no Por do Som da Praia 

do Camaroeiro; na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro; na praça do Entreposto de 

Pesca do Porto Novo e no Deck do Massaguaçu. 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Aulas Show de Esporte 

O Complexo Turístico do Camaroeiro também receberá atrações entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. As Aulas Show, organizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

em parceria com professores de educação física e academias locais, promete entregar 

muita alegria e disposição durante a temporada de verão, com aulas gratuitas de zumba, 

alongamento, funcional e muito mais. A programação com horário e atrações serão 

divulgadas no início de dezembro. 

18 de dezembro – Corrida Municipal 

Além da corrida do Circuito Eco Ambiental IV, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, organiza para o dia 18 de dezembro (sábado) a 

Corrida Municipal. 

A administração municipal anunciará, em breve, as informações sobre os circuitos, 

largadas, trajetos, entrega de kits e horário das largadas. 

20 a 23 de dezembro – Cantata de Natal 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/


 

 
 

As noites próximas ao Natal serão preenchidas com belas apresentações na Praça Cândido 

Mota (Coreto), com a Cantata de Natal. A programação completa com os grupos locais e 

horários das apresentações ainda serão divulgadas. 

8 a 30 de janeiro – Arena Esportiva 

Como já virou tradição em Caraguatatuba, o verão da cidade é repleto de apresentações 

esportivas com a Arena Esportiva. Para a próxima edição, os amantes de esporte já podem 

esperar grandes atrações com campeões mundiais de Vôlei, partidas de futebol de areia 

com artistas e grandes jogadores de futebol, campeonato de beach tennis e muito mais. 

A programação completa de convidados, competições e atrações serão divulgadas em 

dezembro. 

8 a 30 de janeiro – Band Verão 

Os sábados de janeiro em Caraguatatuba serão contemplados com a programação do 

Band Verão. Durante os dias do programa, a emissora terá uma grade completa voltada às 

ações e pontos turísticos do município. A Band divulgará a programação completa das 

atrações em breve. 

Fique ligado às redes sociais oficiais de Caraguatatuba e no nosso site 

(www.caraguatatuba.sp.gov.br), para a atualização das informações do evento. 
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Clipping de Notícias: 07/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: SP Rio+ 

 

Caraguatatuba divulga calendário de eventos para fim de ano e verão 

Segundo o prefeito, Aguilar Junior (MDB), a cidade está preparada para a retomada 

econômica 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou na última semana o calendário de eventos para a 

temporada de final de ano e verão na cidade, por meio da campanha ‘Vem pra Caraguá’. 

Os eventos anunciados serão realizados até janeiro de 2022. Segundo o prefeito, Aguilar 

Junior (MDB), a cidade está preparada para a retomada econômica com eventos seguros e 

com protocolos de segurança contra a Covid-19. 

“Estamos promovendo eventos na cidade desde o mês de agosto, que já estão 

esquentando nossa econômica. Tivemos a maior edição do ‘Caraguá a Gosto’ da nossa 

história e tenho convicção de que a cidade está pronta para a temporada de final de ano e 

verão”, explica Aguilar Junior.  

6 e 7 de novembro – Arena Freestyle Show / Força e Ação 

Abrindo a temporada de eventos de final de ano e verão de Caraguatatuba, com muita 

emoção, adrenalina e manobras aéreas, a cidade recebe a 1º etapa do Campeonato 

Brasileiro de Freestyle através do Arena Freestyle Show. 

O evento está marcado para ser realizado no dia 6 de novembro (sábado), a partir das 19h, 

na Praça de Eventos do Porto Novo. Em seguida, no domingo, Às 10h, no mesmo local, 

será a vez das emoções do Força e Ação, com manobras radicais. 

Para mais informações sobre troca de ingressos, acesse o link. 

12 de novembro – Miss e Mister 3ª Idade 

Celebrando a retomada das atividades do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), realiza o 8º Miss e Mister Terceira 

Idade. 

A festa, que promete mais uma vez reunir beleza, elegância e simpatia, será realizada no 

Teatro Mario Covas, dia 12, às 19h. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/arena-freestyle-show-esquenta-caraguatatuba-neste-final-de-semana/


 

 
 

O concurso, que teve inscrições encerradas no dia 27 de outubro, é tradicional na cidade e 

voltado para idosos a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba e tem como objetivo 

a valorização da beleza da terceira idade e momentos de confraternização. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos e 

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. 

19 a 21 de novembro – Beer Festival 

A edição 2021 do Beer Festival está confirmada! A tradicional festa da cerveja artesanal de 

Caraguá será na Praça da Cultura, no Centro, entre os dias 19 e 21 de novembro. A 

abertura oficial será às 17h do dia 19 de novembro. Nos outros dias o evento funciona das 

11h à meia-noite. 

Os empresários interessados em participar do evento com food trucks, food bikes, karts e 

trucks, além de espaço em estande, devem protocolar suas inscrições até o dia 8 de 

novembro, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Turismo ou por email no 

endereço inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

A lista dos candidatos habilitados será publicada no dia 9 de novembro. O preenchimento 

das vagas se dará por ordem de inscrição. 

O evento terá, ao todo, 30 estandes, divididos entre as vendas de petiscos, comidas de 

boteco, bebidas alcoólicas artesanais e não alcoólicas e hambúrgueres. Deste número, 10 

estandes serão destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal de 

Caraguatatuba. 

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. 

28 de novembro – Passeio Ciclístico 

É amante da prática do ciclismo e ama as paisagens e vistas de Caraguatatuba? O Passeio 

Ciclístico será o evento ideal para você no dia 28 de novembro. De acordo com a 

Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, serão mais de 40km, com a largada 

na Praça da Cultura, no Centro, e a chegada na cachoeira do Poço das Antas, região sul do 

município. 

As informações sobre inscrições, trajeto e horário de largada serão divulgadas, em breve, 

pela administração municipal. 

Dezembro – Concurso de Vitrines e Carreata de Natal 

O fim de ano em Caraguatatuba será preenchido pela magia do Natal em diversos pontos 

da cidade. Já no início de dezembro até o final do mês, em parceria com a Associação 

Comercial e Empresarial (ACE), os comerciantes irão apresentar toda a beleza e encanto 

das festividades natalinas através do Concurso de Vitrines de Natal. 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Ainda festejando a época mais encantadora do ano, Caraguatatuba recebe a Carreata de 

Natal, com carros temáticos, Papai Noel e muito mais. Os trajetos, horários, dia e local de 

partida serão divulgados em breve. 

2 a 4 de Dezembro – Empreenda Caraguatatuba 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, terá 

sua abertura oficial no dia 1 de dezembro (quarta-feira), no Teatro Mário Covas. Já a 

tradicional feira, com estandes e exposições de comerciantes e empresários, será nos dias 

2 e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, no Centro. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 86 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 86 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos,  40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o link. 

5 de dezembro – Corrida de Rua 

O Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, realiza em Caraguatatuba, 

no dia 5 de dezembro (domingo), o Circuito de Corrida de Rua. A largada está marcada 

para as 8h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

As corridas terão circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o evento trará 

atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. Os presentes terão a 

oportunidade de aferir a  pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, 

aulas de alongamento, zumba, salsa aeróbica e ginástica localizada. As crianças poderão 

aproveitar o dia na Praça de Eventos do Porto Novo com atividades de pintura no rosto, 

oficinas de desenho e pintura. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384


 

 
 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 

11 de dezembro – Festa de Iemanjá 

A 37ª Festa de Iemanjá será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça Ton 

Ferreira, na Praia do Centro. Para essa edição, o evento recebe 43 casas. 

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

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

conforme a ordem de inscrição. 

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

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

Caraguatatuba. 

Para mais informações sobre a 37ª Festa de Iemanjá, 

acesse: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-

caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/ 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Vem Pro Som 

Muita música com artistas locais agitará a cidade com o Vem Pro Som, entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. A programação completa do festival, com horário e atrações 

será divulgada em breve. 

As apresentações de bandas e cantores da cidade serão realizadas no Por do Som da Praia 

do Camaroeiro; na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro; na praça do Entreposto de 

Pesca do Porto Novo e no Deck do Massaguaçu. 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Aulas Show de Esporte 

O Complexo Turístico do Camaroeiro também receberá atrações entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. As Aulas Show, organizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

em parceria com professores de educação física e academias locais, promete entregar 

muita alegria e disposição durante a temporada de verão, com aulas gratuitas de zumba, 

alongamento, funcional e muito mais. A programação com horário e atrações serão 

divulgadas no início de dezembro. 

18 de dezembro – Corrida Municipal 

Além da corrida do Circuito Eco Ambiental IV, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, organiza para o dia 18 de dezembro (sábado) a 

Corrida Municipal. 

A administração municipal anunciará, em breve, as informações sobre os circuitos, 

largadas, trajetos, entrega de kits e horário das largadas. 

20 a 23 de dezembro – Cantata de Natal 

As noites próximas ao Natal serão preenchidas com belas apresentações na Praça Cândido 

Mota (Coreto), com a Cantata de Natal. A programação completa com os grupos locais e 

horários das apresentações ainda serão divulgadas. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/


 

 
 

8 a 30 de janeiro – Arena Esportiva 

Como já virou tradição em Caraguatatuba, o verão da cidade é repleto de apresentações 

esportivas com a Arena Esportiva. Para a próxima edição, os amantes de esporte já podem 

esperar grandes atrações com campeões mundiais de Vôlei, partidas de futebol de areia 

com artistas e grandes jogadores de futebol, campeonato de beach tennis e muito mais. 

A programação completa de convidados, competições e atrações serão divulgadas em 

dezembro. 

8 a 30 de janeiro – Band Verão 

Os sábados de janeiro em Caraguatatuba serão contemplados com a programação do 

Band Verão. Durante os dias do programa, a emissora terá uma grade completa voltada às 

ações e pontos turísticos do município. A Band divulgará a programação completa das 

atrações em breve. 
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE CARAGUATATUBA EXPLICA 

DIFERENÇA ENTRE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 

INTERESSE ESPECÍFICOS E SOCIAIS 

 

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

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

regularizados. 

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

interesse especifico e o de interesse social. 

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

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

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

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

isentos de custas e emolumentos (tributos). 

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

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

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

Os interessados devem entrar no endereço eletrônico 

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

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

específicos. 

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

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

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

3885-1600. 

Regularização Fundiária 

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

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

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

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

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

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


 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

Núcleo Sítio Severino (Porto Novo). 
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PROCOM DE CARAGUATATUBA FORNECE ORIENTAÇÕES SOBRE 

COMPRAS NA ‘BLACK FRIDAY’ 

 

A Black Friday (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), 

incorporada ao mercado brasileiro, é a penúltima data importante para o comércio antes 

do Natal. O dia 26 de novembro será marcado por descontos generosos de diversos 

produtos, mas para atrair os consumidores antecipadamente, as empresas costumam 

ofertar promoções ao longo do mês. O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas 

sobre como escapar das “pegadinhas” e dos golpes nas ofertas da Black Friday. 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que algumas lojas fazem uma 

espécie de esquenta com as ofertas no início de novembro. 

“A data é esperada o ano todo por ter bons descontos e promoções, mas antes do dia 

oficial algumas empresas dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro 

lado, os cibercriminosos aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se 

proteger e garantir a segurança durante suas compras nesse período? Verificar 

antecipadamente os preços do produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos 

descontos oferecidos”, recomenda. 

De acordo com Moreira, as mercadorias mais procuradas na Back Friday são TVs e 

smartphones. “Pesquise o produto escolhido, suas características, preço, qualidade, 

durabilidade, se possui assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. Cuidado 

para não comprar ‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!” enfatiza. “Ao 

decidir qual produto irá comprar, pesquise o preço médio de mercado com antecedência, 

certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma promoção real e não de um 

desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites internacionais, o barato pode sair 

caro. Inclusive, é preciso considerar os prazos de entrega e que os produtos importados 

poderão ser tributados ao entrar no território nacional”, reforça. 

Moreira também chama atenção para levar em consideração nas compras virtuais os 

fornecedores mais conhecidos. “Mas pesquise a procedência, o histórico e verifique se o 

mesmo possui um CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As 

compras realizadas fora da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em 

porta e por reembolso postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da 



 

 
 

data da compra ou da entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços 

extremamente menores que a média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

Black Friday 

A Black Friday (em português, sexta-feira negra) é o dia que inaugura a temporada de 

compras de Natal e grandes promoções em muitas lojas. É um dia depois do Dia de Ação 

de Graças (“Thanksgiving Day”), nos Estados Unidos, após a quarta quinta-feira do mês de 

novembro. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na Play Store do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda à sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

 Compre somente o necessário, nunca compre por impulso ou porque o preço está 

muito atrativo; 

 Na compra de um produto, não se apegue a marcas, a qualidade do produto é uma 

obrigação de mercado; 

 Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas 

plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar se o site 

é confiável; 

 Não clique em ofertas por e-mail ou WhatsApp, pode ser um golpe, escolha comprar 

somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

 Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de débito, 

Pix ou depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

 Na dúvida entre em contato com o fornecedor através de sites oficiais para obter 

maiores esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do 

produto para concluir a compra; 

 Planeje sua compra e os gastos, considerando que, as compras por impulso e 

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de 

endividamento; 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

 Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, 

salvo os casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do 

produto, cor e qualidade antes de concluir a compra; e 

 Ao comprar em uma loja física, verifique se existe a possibilidade de troca do 

produto, confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo 

estabelecimento e por escrito, o combinado não sai caro. 
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Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba tem programação especial 

para homens durante ‘Novembro Azul’ 

 

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

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

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

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

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

diagnóstico precoce. 

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

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

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

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

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

15h. 

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

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

câncer de próstata – e outros exames. 

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

homem será encaminhado para uma consulta com urologista. 

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

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

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

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

zul%202021-AB.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://file/C:/Users/J%C3%BAlio%20Buzi/Downloads/Cronograma%20Novembro%20Azul%202021-AB.pdf
http://file/C:/Users/J%C3%BAlio%20Buzi/Downloads/Cronograma%20Novembro%20Azul%202021-AB.pdf
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga calendário de eventos para fim 

de ano e verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou o calendário de eventos para a temporada de final 

de ano e verão na cidade, por meio da campanha ‘Vem pra Caraguá’. Os eventos 

anunciados serão realizados até janeiro de 2022. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a cidade está preparada para a retomada 

econômica com eventos seguros e com protocolos de segurança contra a Covid-19. 

“Estamos promovendo eventos na cidade desde o mês de agosto, que já estão 

esquentando nossa econômica. Tivemos a maior edição do ‘Caraguá a Gosto’ da nossa 

história e tenho convicção de que a cidade está pronta para a temporada de final de ano e 

verão”, explica Aguilar Junior. 

“Todos os eventos promovidos pela Prefeitura de Caraguatatuba, sejam eles organizados 

por nossa equipe ou com apenas o apoio da administração municipal, são pensados 

estrategicamente em atrair turistas e girar a economia da cidade. Seguiremos os 

protocolos sanitários para garantir a segurança dos visitantes e da nossa população”, 

complementa. 

Calendário de Eventos 

12 de novembro – Miss e Mister 3ª Idade 

Celebrando a retomada das atividades do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), realiza o 8º Miss e Mister Terceira 

Idade. 

A festa, que promete mais uma vez reunir beleza, elegância e simpatia será realizada no 

Teatro Mario Covas, às 19h. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos e 

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. 

19 a 21 de novembro – Beer Festival 

A edição 2021 do Beer Festival está confirmada! A tradicional festa da cerveja artesanal de 

Caraguá será na Praça da Cultura, no Centro, entre os dias 19 e 21 de novembro. A 

abertura oficial será às 17h do dia 19 de novembro. Nos outros dias o evento funciona das 

11h à meia-noite. 



 

 
 

Os empresários interessados em participar do evento com food trucks, food bikes, karts e 

trucks, além de espaço em estande, devem protocolar suas inscrições até o dia 8 de 

novembro, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Turismo ou por email no endereço 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

A lista dos candidatos habilitados será publicada no dia 9 de novembro. O preenchimento 

das vagas se dará por ordem de inscrição. 

O evento terá, ao todo, 30 estandes, divididos entre as vendas de petiscos, comidas de 

boteco, bebidas alcoólicas artesanais e não alcoólicas e hambúrgueres. Deste número, 10 

estandes serão destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal de 

Caraguatatuba. 

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. 

28 de novembro – Passeio Ciclístico 

De acordo com a Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, serão mais de 

40km, com a largada na Praça da Cultura, no Centro, e a chegada na cachoeira do Poço 

das Antas, região sul do município. 

As informações sobre inscrições, trajeto e horário de largada serão divulgadas, em breve, 

pela administração municipal. 

Dezembro – Concurso de Vitrines e Carreata de Natal 

O fim de ano em Caraguatatuba será preenchido pela magia do Natal em diversos pontos 

da cidade. Já no início de dezembro até o final do mês, em parceria com a Associação 

Comercial e Empresarial (ACE), os comerciantes vão apresentar toda a beleza e encanto 

das festividades natalinas através do Concurso de Vitrines de Natal. 

Ainda festejando a época mais encantadora do ano, Caraguatatuba recebe a Carreata de 

Natal, com carros temáticos, Papai Noel e muito mais. Os trajetos, horários, dia e local de 

partida serão divulgados em breve. 

2 a 4 de Dezembro – Empreenda Caraguatatuba 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, terá 

sua abertura oficial no dia 2 de dezembro (quinta-feira), no Teatro Mário Covas. Já a 

tradicional feira, com estandes e exposições de comerciantes e empresários, será nos dias 

3 e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, no Centro. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 86 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 86 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 



 

 
 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos,  40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384 

5 de dezembro – Corrida de Rua 

O Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, realiza em Caraguatatuba, 

no dia 5 de dezembro (domingo), o Circuito de Corrida de Rua. A largada está marcada 

para as 8h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

As corridas terão circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o evento trará 

atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. Os presentes terão a 

oportunidade de aferir a  pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, 

aulas de alongamento, zumba, salsa aeróbica e ginástica localizada. As crianças poderão 

aproveitar o dia na Praça de Eventos do Porto Novo com atividades de pintura no rosto, 

oficinas de desenho e pintura. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 

11 de dezembro – Festa de Iemanjá 

A 37ª Festa de Iemanjá será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça Ton 

Ferreira, na Praia do Centro. Para essa edição, o evento recebe 43 casas. 

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

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

conforme a ordem de inscrição. 

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

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

Caraguatatuba. 

Para mais informações sobre a 37ª Festa de Iemanjá, acesse: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-

caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/ 



 

 
 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Vem Pro Som 

Muita música com artistas locais agitará a cidade com o Vem Pro Som, entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. A programação completa do festival, com horário e atrações 

será divulgada em breve. 

As apresentações de bandas e cantores da cidade serão realizadas no Por do Som da Praia 

do Camaroeiro; na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro; na praça do Entreposto de 

Pesca do Porto Novo e no Deck do Massaguaçu. 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Aulas Show de Esporte 

O Complexo Turístico do Camaroeiro também receberá atrações entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. As Aulas Show, organizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

em parceria com professores de educação física e academias locais, promete entregar 

muita alegria e disposição durante a temporada de verão, com aulas gratuitas de zumba, 

alongamento, funcional e muito mais. A programação com horário e atrações serão 

divulgadas no início de dezembro. 

18 de dezembro – Corrida Municipal 

Além da corrida do Circuito Eco Ambiental IV, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, organiza para o dia 18 de dezembro (sábado) a 

Corrida Municipal. 

A administração municipal anunciará, em breve, as informações sobre os circuitos, 

largadas, trajetos, entrega de kits e horário das largadas. 

20 a 23 de dezembro – Cantata de Natal 

As noites próximas ao Natal serão preenchidas com belas apresentações na Praça Cândido 

Mota (Coreto), com a Cantata de Natal. A programação completa com os grupos locais e 

horários das apresentações ainda serão divulgadas. 

8 a 30 de janeiro – Arena Esportiva 

Como já virou tradição em Caraguatatuba, o verão da cidade é repleto de apresentações 

esportivas com a Arena Esportiva. Para a próxima edição, os amantes de esporte já podem 

esperar grandes atrações com campeões mundiais de Vôlei, partidas de futebol de areia 

com artistas e grandes jogadores de futebol, campeonato de beach tennis e muito mais. 

A programação completa de convidados, competições e atrações serão divulgadas em 

dezembro. 

8 a 30 de janeiro – Band Verão 

Os sábados de janeiro em Caraguatatuba serão contemplados com a programação do 

Band Verão. Durante os dias do programa, a emissora terá uma grade completa voltada às 

ações e pontos turísticos do município. A Band divulgará a programação completa das 

atrações em breve. 
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