
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 09 e 10 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Homem é preso após efetuar disparo contra vizinhos 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para edição 2021 do Empreenda Caraguatatuba vão até 17 de 

novembro 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Chegada do Papai Noel no Serramar Shopping será neste sábado com 

apresentação de Coral Natalino 

 

Caraguatatuba 

Criminoso furta carro, bate em poste e acaba preso pela polícia na zona sul de 

Caraguá 

 

Caraguatatuba 

PM prende homem em flagrante por atirar contra vizinhos durante briga em 

Caraguá 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Confira o calendário de eventos de fim de ano e verão em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Confira a lista dos estabelecimentos que participarão do Caraguá Beer Festival 

2021 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Novo fórum de Caraguá deve ficar pronto em junho de 2022 

 

Caraguatatuba 

PM contém briga de vizinhos que teve tiros e confusão 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/homem-e-preso-apos-efetuar-disparo-contra-vizinhos/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/inscricoes-para-edicao-2021-do-empreenda-caraguatatuba-vao-ate-17-de-novembro/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/inscricoes-para-edicao-2021-do-empreenda-caraguatatuba-vao-ate-17-de-novembro/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18434/chegada-do-papai-noel-no-serramar-shopping-sera-neste-sabado-com-apresentacao-de-coral-natalino
https://radarlitoral.com.br/noticias/18434/chegada-do-papai-noel-no-serramar-shopping-sera-neste-sabado-com-apresentacao-de-coral-natalino
https://radarlitoral.com.br/noticias/18443/criminoso-furta-carro-bate-em-poste-e-acaba-preso-pela-policia-na-zona-sul-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18443/criminoso-furta-carro-bate-em-poste-e-acaba-preso-pela-policia-na-zona-sul-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18442/pm-prende-homem-em-flagrante-por-atirar-contra-vizinhos-durante-briga-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18442/pm-prende-homem-em-flagrante-por-atirar-contra-vizinhos-durante-briga-em-caragua
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/confira-o-calendario-de-eventos-de-fim-de-ano-e-ver-o-em-caragua-1.195728
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/confira-a-lista-dos-estabelecimentos-que-participar-o-do-caragua-beer-festival-2021-1.195852
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/confira-a-lista-dos-estabelecimentos-que-participar-o-do-caragua-beer-festival-2021-1.195852
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/novo-forum-de-caragua-deve-ficar-pronto.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/pm-contem-briga-de-vizinhos-que-teve.html


 

 
 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas traz a peça ‘Elogio da Loucura’, com Leona Cavalli, no sábado 

(13) 

 

Caraguatatuba 

Gibis da Turma da Mônica em Caraguatatuba vão parar nas escolas de Gramado e 

Canela (RS) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 46 medalhas no campeonato de Jiu Jitsu em Ilhabela 

 

Caraguatatuba 

Palestra sobre Urbanismo aproxima estudantes de agentes públicos em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza melhorias em ruas da região sul da cidade 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação de leite do 2º Moto Xtreme 

 

Caraguatatuba 

3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência levanta prioridades 

em nível municipal, estadual e federal 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem dois atletas no pódio do Campeonato Brasileiro de BMX 

 

Caraguatatuba 

Entrega de documentos de funcionários públicos reintegrados vai até 12 de 

novembro 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba reforça importância do término das obras do novo Fórum 

de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura incentiva uso de transporte regulamentado no Caraguá Beer Festival 

 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/teatro-mario-covas-traz-a-peca-elogio-da-loucura-com-leona-cavalli-no-sabado-13/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/teatro-mario-covas-traz-a-peca-elogio-da-loucura-com-leona-cavalli-no-sabado-13/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/gibis-da-turma-da-monica-em-caraguatatuba-vao-parar-nas-escolas-de-gramado-e-canela-rs/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/gibis-da-turma-da-monica-em-caraguatatuba-vao-parar-nas-escolas-de-gramado-e-canela-rs/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/caraguatatuba-conquista-46-medalhas-no-campeonato-de-jiu-jitsu-em-ilhabela/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/palestra-sobre-urbanismo-aproxima-estudantes-de-agentes-publicos-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/palestra-sobre-urbanismo-aproxima-estudantes-de-agentes-publicos-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-melhorias-em-ruas-da-regiao-sul-da-cidade/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-de-leite-do-2o-moto-xtreme/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/3a-conferencia-municipal-de-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-levanta-prioridades-em-nivel-municipal-estadual-e-federal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/3a-conferencia-municipal-de-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-levanta-prioridades-em-nivel-municipal-estadual-e-federal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/caraguatatuba-tem-dois-atletas-no-podio-do-campeonato-brasileiro-de-bmx/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/entrega-de-documentos-de-funcionarios-publicos-reintegrados-vai-ate-12-de-novembro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/entrega-de-documentos-de-funcionarios-publicos-reintegrados-vai-ate-12-de-novembro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/prefeito-de-caraguatatuba-reforca-importancia-do-termino-das-obras-do-novo-forum-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/prefeito-de-caraguatatuba-reforca-importancia-do-termino-das-obras-do-novo-forum-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/prefeitura-incentiva-uso-de-transporte-regulamentado-no-caragua-beer-festival/


 

 
 

Caraguatatuba 

Inscrições para edição 2021 do Empreenda Caraguatatuba vão até 17 de 

novembro 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Fórum de Caraguatatuba – Aguilar Junior reforça importância do término das obras 

 

Caraguatatuba 

Entrega de documentos de funcionários públicos reintegrados vai até 12 de 

novembro 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Problemas financeiros e telefonia móvel são as principais queixas do Procon de 

Caraguatatuba em outubro 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Confira A Lista Dos Candidatos Habilitados Para O Beer Festival 2021 

 

Caraguatatuba 

Palestra Sobre Urbanismo Aproxima Estudantes De Agentes Públicos Em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Realiza Melhorias Em Ruas Da Região Sul Da Cidade 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas Traz A Peça ‘Elogio Da Loucura’, Com Leona Cavalli, No Sábado 

(13) 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Recebe Doação De Leite Do 2º Moto Xtreme 

 

Caraguatatuba 

Gibis Da Turma Da Mônica Em Caraguatatuba Vão Parar Nas Escolas De Gramado 

E Canela (RS) 

 

Caraguatatuba 

3ª Conferência Municipal De Direitos Da Pessoa Com Deficiência Levanta 

Prioridades Em Nível Municipal, Estadual E Federal 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/inscricoes-para-edicao-2021-do-empreenda-caraguatatuba-vao-ate-17-de-novembro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/09/inscricoes-para-edicao-2021-do-empreenda-caraguatatuba-vao-ate-17-de-novembro/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/09/forum-de-caraguatatuba-aguilar-junior-reforca-importancia-do-termino-das-obras/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/09/entrega-de-documentos-de-funcionarios-publicos-reintegrados-vai-ate-12-de-novembro/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/09/entrega-de-documentos-de-funcionarios-publicos-reintegrados-vai-ate-12-de-novembro/
https://www.012news.com.br/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-sao-as-principais-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro/
https://www.012news.com.br/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-sao-as-principais-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/confira-a-lista-dos-candidatos-habilitados-para-o-beer-festival-2021/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/palestra-sobre-urbanismo-aproxima-estudantes-de-agentes-publicos-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/palestra-sobre-urbanismo-aproxima-estudantes-de-agentes-publicos-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-melhorias-em-ruas-da-regiao-sul-da-cidade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/teatro-mario-covas-traz-a-peca-elogio-da-loucura-com-leona-cavalli-no-sabado-13/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/teatro-mario-covas-traz-a-peca-elogio-da-loucura-com-leona-cavalli-no-sabado-13/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-de-leite-do-2o-moto-xtreme/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/gibis-da-turma-da-monica-em-caraguatatuba-vao-parar-nas-escolas-de-gramado-e-canela-rs/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/gibis-da-turma-da-monica-em-caraguatatuba-vao-parar-nas-escolas-de-gramado-e-canela-rs/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/3a-conferencia-municipal-de-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-levanta-prioridades-em-nivel-municipal-estadual-e-federal/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/3a-conferencia-municipal-de-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-levanta-prioridades-em-nivel-municipal-estadual-e-federal/


 

 
 

Caraguatatuba 

Inscrições Para Edição 2021 Do Empreenda Caraguatatuba Vão Até 17 De 

Novembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Conquista 46 Medalhas No Campeonato De Jiu Jitsu Em Ilhabela 

 

Caraguatatuba 

Prefeito De Caraguatatuba Reforça Importância Do Término Das Obras Do Novo 

Fórum De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Entrega De Documentos De Funcionários Públicos Reintegrados Vai Até 12 De 

Novembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Tem Dois Atletas No Pódio Do Campeonato Brasileiro De BMX 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

FUNDO SOCIAL DE CARAGUATATUBA RECEBE DOAÇÃO DE LEITE DO ARENA FREESTYLE 

SHOW 

 

Caraguatatuba 

Gibis da Turma da Mônica em Caraguatatuba vão parar nas escolas de Gramado e Canela 

(RS) 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas traz a peça ‘Elogio da Loucura’, com Leona Cavalli, no sábado (13) 

 

Caraguatatuba 

3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência levanta prioridades em nível 

municipal, estadual e federal 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem dois atletas no pódio do Campeonato Brasileiro de BMX 

 

Caraguatatuba 

Entrega de documentos de funcionários públicos reintegrados vai até 12 de novembro 

 

 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/inscricoes-para-edicao-2021-do-empreenda-caraguatatuba-vao-ate-17-de-novembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/inscricoes-para-edicao-2021-do-empreenda-caraguatatuba-vao-ate-17-de-novembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/caraguatatuba-conquista-46-medalhas-no-campeonato-de-jiu-jitsu-em-ilhabela/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/prefeito-de-caraguatatuba-reforca-importancia-do-termino-das-obras-do-novo-forum-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/prefeito-de-caraguatatuba-reforca-importancia-do-termino-das-obras-do-novo-forum-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/entrega-de-documentos-de-funcionarios-publicos-reintegrados-vai-ate-12-de-novembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/entrega-de-documentos-de-funcionarios-publicos-reintegrados-vai-ate-12-de-novembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/09/caraguatatuba-tem-dois-atletas-no-podio-do-campeonato-brasileiro-de-bmx/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-de-leite-do-arena-freestyle-show/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-de-leite-do-arena-freestyle-show/
https://falacaragua.com.br/2021/11/gibis-da-turma-da-monica-em-caraguatatuba-vao-parar-nas-escolas-de-gramado-e-canela-rs/
https://falacaragua.com.br/2021/11/gibis-da-turma-da-monica-em-caraguatatuba-vao-parar-nas-escolas-de-gramado-e-canela-rs/
https://falacaragua.com.br/2021/11/teatro-mario-covas-traz-a-peca-elogio-da-loucura-com-leona-cavalli-no-sabado-13/
https://falacaragua.com.br/2021/11/3a-conferencia-municipal-de-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-levanta-prioridades-em-nivel-municipal-estadual-e-federal/
https://falacaragua.com.br/2021/11/3a-conferencia-municipal-de-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-levanta-prioridades-em-nivel-municipal-estadual-e-federal/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-tem-dois-atletas-no-podio-do-campeonato-brasileiro-de-bmx/
https://falacaragua.com.br/2021/11/entrega-de-documentos-de-funcionarios-publicos-reintegrados-vai-ate-12-de-novembro/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba reforça importância do término das obras do novo Fórum de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 46 medalhas no campeonato de Jiu Jitsu em Ilhabela 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para edição 2021 do Empreenda Caraguatatuba vão até 17 de novembro 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Prefeitura incentiva uso de transporte regulamentado no Caraguá Beer Festival 

 

Caraguatatuba 

Quatro artistas de Caraguatatuba são premiados na 1ª Mostra de Saberes 

Artesanais do Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Alegria marca retomada das atividades para idosos e pessoas com deficiência no 

Ciapi de Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Capivara é resgatada dentro de casa no bairro da Prainha, em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PREFEITURA DE CARAGUATATUBA INCENTIVA USO DE TRANSPORTE 

REGULAMENTADO NO CARAGUÁ BEER FESTIVAL 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

PM prende homem em flagrante por atirar contra vizinhos durante briga em 

Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Criminoso furta carro, bate em poste e acaba preso pela polícia na zona sul de 

Caraguá 

https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-reforca-importancia-do-termino-das-obras-do-novo-forum-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-reforca-importancia-do-termino-das-obras-do-novo-forum-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-conquista-46-medalhas-no-campeonato-de-jiu-jitsu-em-ilhabela/
https://falacaragua.com.br/2021/11/inscricoes-para-edicao-2021-do-empreenda-caraguatatuba-vao-ate-17-de-novembro/
http://massaguanews.com.br/2021/11/prefeitura-incentiva-uso-de-transporte-regulamentado-no-caragua-beer-festival/
http://massaguanews.com.br/2021/11/quatro-artistas-de-caraguatatuba-sao-premiados-na-1a-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
http://massaguanews.com.br/2021/11/quatro-artistas-de-caraguatatuba-sao-premiados-na-1a-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
http://massaguanews.com.br/2021/11/alegria-marca-retomada-das-atividades-para-idosos-e-pessoas-com-deficiencia-no-ciapi-de-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2021/11/alegria-marca-retomada-das-atividades-para-idosos-e-pessoas-com-deficiencia-no-ciapi-de-caraguatatuba/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/capivara-e-resgatada-dentro-de-casa-no-bairro-da-prainha-em-caraguatatuba-16459400
https://litoraldefato.com.br/2021/11/10/prefeitura-de-caraguatatuba-incentiva-uso-de-transporte-regulamentado-no-caragua-beer-festival/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/10/prefeitura-de-caraguatatuba-incentiva-uso-de-transporte-regulamentado-no-caragua-beer-festival/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-para-fim-de-ano-e-verao-2/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/pm-prende-homem-em-flagrante-por-atirar-contra-vizinhos-durante-briga-em-caragua/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/pm-prende-homem-em-flagrante-por-atirar-contra-vizinhos-durante-briga-em-caragua/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/criminoso-furta-carro-bate-em-poste-e-acaba-preso-pela-policia-na-zona-sul-de-caragua/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/criminoso-furta-carro-bate-em-poste-e-acaba-preso-pela-policia-na-zona-sul-de-caragua/


 

 
 

Clipping de Notícias: 09/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Homem é preso após efetuar disparo contra vizinhos 

 

Na noite desta segunda-feira (08), uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do 

Interior, em patrulhamento pelo bairro Pegorelly em Caraguatatuba, foi solicitada via 

COPOM para atender ocorrência de briga de vizinhos, sendo que um deles estava armado e 

efetuou disparo na via pública. 

No local os policiais foram informados que  J.O.C foi defender seu filho J.P.F.F de uma 

briga, momento que efetuou um disparo de arma de fogo, porém não atingiu ninguém. 

Durante a ocorrência uma das partes entregou o armamento aos policiais que deram voz 

de prisão e o encaminharam para a delegacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 09/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Inscrições para edição 2021 do Empreenda Caraguatatuba vão até 17 

de novembro 

 

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

em 2021 na sua 3ª edição, e acontece entre os dias 2 e 4 de dezembro, na Praça da 

Cultura, no Centro. Os empresários e comerciantes tem até o dia 17 de novembro para 

realizarem suas inscrições. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o Empreenda Caraguatatuba será 

marcado pela retomada. “O Empreenda será um dos grandes empulsadores da retomada 

econômica na nossa cidade. Sei que do evento grandes parcerias, negócios e sociedades 

poderão ser firmados nas rodadas de negócio e com os empresários expondo seus 

serviços e produtos”, explica. 

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. Serão 76 estandes para empresários de Caraguatatuba e outros 10 

para empresários de outras cidades. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384
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Chegada do Papai Noel no Serramar Shopping será neste sábado com 

apresentação de Coral Natalino 

 

A chegada do Papai Noel no Serramar Shopping, em Caraguatatuba, será neste sábado 

(13/11), às 15h. O Coral Villa Voice se apresenta durante o evento com repertório 

natalino.  

A festa suspensa no ano passado, devido à pandemia, promete emocionar este ano. O 

bom velhinho dá as boas vindas a criançada acompanhado de banda performática, 

personagens animados, muita música e todo encanto do Natal.  

A festa marca a inauguração da decoração que este ano tem o tema “Tradição de Natal” e 

a partir de 14 de novembro, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 21h nos 

domingos e feriados, as crianças podem tirar fotos na carruagem e fazer seus pedidos ao 

Papai Noel no Trono especial, inclusive trono para “pet” (cães e gatos). Outro atrativo é a 

mesa de recreação no qual os pequenos podem escrever suas cartinhas para o Noel. 

Comprou Ganhou 

O Serramar criou a “Tradição de Natal”, que começa no dia 29 de novembro e permanece 

até 24 de dezembro. A cada R$ 400 em compras, os clientes levam para a casa 

um panettone “Casa Suiça”, tradicional de frutas ou gotas de chocolate. O balcão de trocas 

fica ao lado da loja Polo Wear com autoatendimento ou até mesmo aplicativo.  
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Criminoso furta carro, bate em poste e acaba preso pela polícia na 

zona sul de Caraguá 

 
Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar um veículo e, pouco depois, bater em 

um poste, no Tarumã, na zona sul de Caraguatatuba. Os proprietários do veículo chegaram 

a ver o ladrão fugindo com o carro e de imediato acionaram a polícia.  

O indivíduo voltou ao local onde havia deixado sua bicicleta para furtar o carro e acabou 

preso pela Polícia Militar. Ele foi levado para a delegacia e permaneceu à disposição da 

justiça.  
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PM prende homem em flagrante por atirar contra vizinhos durante 

briga em Caraguá 

 

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na noite de segunda-feira (8/11), 

após efetuar disparos com um revólver contra vizinhos no bairro Pegorelly, na zona sul de 

Caraguatatuba. A PM foi acionada para ocorrência de briga de vizinhos e efetuou a prisão 

em flagrante. 

No local, os policiais militares foram informados que o indivíduo, ao defender seu filho de 

uma briga, efetuou um disparo que não atingiu ninguém. Ele entregou a arma e foi levado 

para a delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. 
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Confira o calendário de eventos de fim de ano e verão em Caraguá 

Marcados até janeiro de 2022, eventos representam retomada turística e econômica da 

região 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou o calendário de eventos para a alta temporada do 

final do ano e verão na cidade. A campanha 'Vem pra Caraguá' anuncia eventos que estão 

programados até janeiro de 2022. 

Aguilar Junior (MDB), prefeito de Caraguatatuba, diz que a cidade está preparada para uma 

retomada econômica segura, sempre seguindo os 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", comentou o prefeito. 

"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", 

complementou Aguilar, declarando a importância do turismo para a região. 

Algumas das descrições dos eventos são de autoria do gabiente do prefeito. Confira o 

calendário de eventos: 

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

Evento com muita adrenalina, manobras aéreas, acrobacias e motocicletas potentes. O 

evento foi realizado na Praça de Eventos do Porto Novo. 

> 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. 



 

 
 

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. 

> 19 a 21 de novembro - Beer Festival; 

O evento será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro na Praça da Cultura (também 

conhecida como 'Praça de Eventos', na Avenida da Praia, no Centro). 

As inscrições para empresários que queiram reservar um estande para participar com seus 

'food trucks', 'food bikes' ou 'food karts' já estão abertas. Os interessados devem realizar a 

inscrição do dia 28 de outubro até 8 de novembro. 

Leia sobre - Caraguatatuba promove realização do 4° Beer 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. 

> 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. 

> 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. 

> 11 de dezembro – Festa de Iemanjá; 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-promove-realizac-o-do-4-beer-festival-1.194657


 

 
 

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. 

> 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. 

> 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. 

> 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. 

> 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. 

> 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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Confira a lista dos estabelecimentos que participarão do Caraguá Beer 

Festival 2021 

Empresários de Taubaté, Jundiaí, Suzano e Botucatu marcarão presença no evento do 

Litoral Norte 

 

A 4ª edição do Beer Festival de Caraguatatuba será realiazada nos dias 19 e 21 de 

novembro na Praça da Cultura, também conhecida como Praça de Eventos do Centro. O 

local fica na Avenida da Praia, na região Central da cidade. 

O evento foi anunciado no último dia 28 de outubro. 

A lista de comércios participantes foi divulgada pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Setur (Secretaria de Turismo). Confira: 

> Stand de alimentação: 

- Kintal do Marquinhos (Caraguá); 

- Gamboa (Caraguá); 

- Prosa e Poesia (Caraguá). 

> Stand de Doces: 

- Doces do Gaúcho (Caraguá); 

- Hello Doceria (Caraguá). 

> Stand de Hamburgueria: 

- Bistrô Zen (Caraguá); 

- Kadu Lanches (Caraguá); 

- Resenhas (Caraguá); 

- Rei Burgers (Caraguá). 

> Stand de Cerveja: 

- ACEAC - Cervejaria Mangona (Caraguá); 

- ACEAC - Pigatto'S Beer (Caraguá); 



 

 
 

- ACEAC - Empório Napa Bier (Caraguá); 

- ACEAC - Cervejaria Guanandi (Caraguá); 

- ACEAC - Robusta Cervejaria (Caraguá); 

- ACEAC - Latitude 23 (Caraguá); 

- Cervejaria Bagabeer (São José dos Campos); 

- Jacarehy Cervejaria Artesanal (Jacareí); 

- Camarim Distribuidiroa (São Sebastião); 

- Burton Cervejas Artesanais (São José dos Campos); 

- Cervejaria Sapucaí (Sapucaí-Mirim); 

- Cervejaria Three Lions (São José dos Campos); 

- Cervejaria Cão Loko (São José dos Campos); 

- Geezer Cervejaria (Botacatu); 

- Brejavale (Jacareí); 

- Santa Breja (São José dos Campos). 

> Truck Beer: 

- Cervejaria Estação 376 / Caveirão Bus Bee (São José dos Campos); 

- Cervejaria Rolfsen Bier (Piracaia); 

- Cervejaria Meraki (Taubaté); 

- Cerveja ST METZ (Jacareí); 

- Cervejaria ZEV (Suzano); 

- Cervejaria Campos do Jordão (Campos do Jordão); 

- OpenTap Craft Beer & Food (Jundiaí). 

> Bike / kar / truck de alimentação: 

- Universo das Pipocas (Caraguá); 

- Sabores da Amazônia (São José dos Campos); 

- UFA! Sucos e Cia (Caraguá); 

- Enrolados Ice (Caraguá); 

- Espeticho / truck de espetos (Caraguá); 

- Espeticho / bike de chopp (Caraguá); 

- Espeticho / bike de churros (Caraguá). 
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Novo fórum de Caraguá deve ficar pronto em junho de 2022 

 

As obras do novo fórum de Caraguatatuba estão muito atrasadas. Orçada em R$ 14,7 

milhões, a obra foi iniciada em outubro de 2018 com previsão de término em abril de 

2020, mas até agora não foi concluída. A Secretaria da Justiça e Cidadania informou que o 

prédio deverá ser entregue em junho do ano que vem. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve ontem, segunda-feira (08), em São 

Paulo, reunido com o secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando 

José da Costa para cobrar a conclusão das obras. 

Durante o encontro, Aguilar Junior salientou a importância da conclusão das obras do novo 

Fórum para Caraguatatuba. Segundo ele, Caraguatatuba está crescendo e evoluindo 

diariamente. O novo Fórum irá alavancar ainda mais todo o desenvolvimento do município 

e, principalmente, dará mais conforto, agilidade e velocidade nos trâmites judiciais da 

cidade”, explica Aguilar Junior. 

Ainda de acordo com o prefeito, foi marcada para o mês de janeiro uma visita técnica nas 

obras, com a presença do secretário Estadual. Na reunião, Aguilar Junior debateu ainda a 

possibilidade da criação de uma espécie de atividade delegada para advogados no Fórum. 

O prefeito visitou o secretário Fernando José da Costa, acompanhando de Allan Tripac, 

secretário adjunto de Assuntos Jurídicos e os advogados Diogo Nogueira e Ricardo Vitta 

Porto. 

Obra 

O novo Fórum de Caraguatatuba terá mais de 5 mil m² de construção, divididos em três 

pavimentos. O prédio possuirá condições de abrigar cinco varas e seus respectivos 

cartórios, além de áreas destinadas ao Ministério Público, OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil), Defensoria Pública, e a administração forense. 

A construção do prédio, no bairro do Indaiá, em área cedida pelo município, teve início em 

2012 e ficou paralisada até 2014. A empreiteira vencedora da licitação abandonou a obra 

e uma nova foi contratada para a conclusão.    



 

 
 

Em 2018, o Estado contratou a JHD Construções e Comércio Ltda para retomar as obras, 

com a previsão de conclusão em 18 meses, ou seja, em abril de 2020, o que não acabou 

ocorrendo.  

Na ocasião, segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado, a 

empresa teria sido prejudicada pelos altos índices pluviométricos e de novas adequações 

físico / financeiras da obra. 

Após o novo atraso, o Estado pretendia concluir a obra em 1º de novembro deste ano, o 

que também não foi possível. Agora, após a visita do prefeito, a Secretaria de Justiça e 

Cidadania informa que o prédio deverá ser entregue em junho do ano que vem. 
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PM contém briga de vizinhos que teve tiros e confusão 

 

Uma briga entre vizinhos em Caraguatatuba teve troca de tiros e a presença da polícia 

militar para controlar a situação. Muita gente foi parar na delegacia de polícia como 

testemunha e dar explicações sobre  a confusão.  

O incidente ocorreu na noite de ontem, segunda(8), no bairro do Pegorelly, região sul de 

Caraguatatuba e a confusão só foi resolvida com a presença da PM. . 

Uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em patrulhamento pelo bairro 

Pegorelly em Caraguatatuba, foi solicitada via COPOM para atender ocorrência de briga de 

vizinhos, sendo que um deles estava armado e efetuou disparo na via pública. 

No local os policiais militares foram informados que o maior J.O.C foi defender seu filho 

J.P.F.F de uma briga, momento que efetuou um disparo de arma de fogo, porém não 

atingiu ninguém. Durante a ocorrência uma das partes entregou o armamento aos 

policiais. Em consequência, foi dada voz de prisão para o pai que foi recolhido à cadeia 

pública. 
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Teatro Mario Covas traz a peça ‘Elogio da Loucura’, com Leona Cavalli, 

no sábado (13) 

 

Um texto clássico de 1509, ‘O Elogio da Loucura’, do teólogo e filósofo humanista Erasmo 

de Rotterdam, que ganhou versão atual para o teatro pelas mãos da escritora e novelista 

Thelma Guedes, chega ao Teatro Mario Covas, neste sábado (13), às 19h, de forma 

gratuita, com a atriz Leona Cavalli. 

O texto original é uma sátira à sociedade dos séculos XV e XVI, retratando a hipocrisia dos 

donos do poder e a perda dos valores da vida. Em sua versão para o teatro, a autora 

mantém o discurso sobre a loucura sob a ótica da obra, que acaba sendo um reflexo das 

sociedades da época. 

O diretor do monólogo, Eduardo Figueiredo, propõe uma reflexão sobre o nosso tempo, que 

guarda tantas semelhanças com aquele retratado há 500 anos. 

Elogio da Loucura não é somente uma sátira que leva o público a se divertir com a 

descrição de atitudes comportamentais dos dirigentes políticos e religiosos, mas é uma 

crítica mordaz e feroz, além de um grito de alerta sobre a falsidade das pessoas, sobre a 

insensibilidade dos detentores do poder, sobre atitudes antiéticas e imorais, tudo isso para 

imenso deleite da Loucura, que toma conta do mundo, como senhora absoluta de tudo e 

todos. 

Serviço 

Espetáculo Elogio da Loucura com Leona Cavalli 

Dia: 13/11 

Horário: 19h 

Ingresso: Gratuito – retirar 1 hora antes do início do espetáculo 

Local: Teatro Mario Covas 

Endereço: Avenida Goiás, 187 Indaiá. 
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Gibis da Turma da Mônica em Caraguatatuba vão parar nas escolas de 

Gramado e Canela (RS) 

 

A ida da equipe da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba à Festuris 2021 resultou em 

mais ações para a divulgação do município. Desta vez, o trabalho chegou nas escolas da 

rede municipal de ensino de Gramado e Canela (RS), onde os alunos receberam 

exemplares do gibi da Turma da Mônica passeando em Caraguá. 

O gibi foi criado pelo Instituto Maurício de Souza em parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba, e conta a história da cidade e divulga seus principais atrativos turísticos. 

Para a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, diferente de 

trabalhar com o público adulto, as crianças tem um maior poder de convencimento junto 

aos pais. “A história no gibi é muito legal e de fácil entendimento para as crianças”, 

destaca 

Exemplares foram deixados na Secretaria de Educação de Canela e na Secretaria de 

Turismo e Lazer de Gramado, diretamente com a secretária e presidente da Gramadotur, 

Rosa Helena Volk. 

O gibi 

Para a elaboração do gibi, uma equipe de Maurício de Souza visitou a cidade com o 

objetivo de conhecer os locais e buscar informações mais detalhadas. 

Para o prefeito Aguilar Junior a revistinha é interessante, porque nela as crianças  

conhecem detalhes da história da cidade e aprendem sobre a verdadeira importância do 

município no desenvolvimento do Estado de São Paulo. 

Além de contar a história da cidade, a história em quadrinhos mostra, de forma lúdica, 

todos os atrativos de Caraguatatuba e faz com que a criança perceba a importância do 

turismo no desenvolvimento da cidade e da região. 
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Caraguatatuba conquista 46 medalhas no campeonato de Jiu Jitsu em 

Ilhabela 

 

Durante o final de semana a equipe Vision Bjj participou da 2º Copa Ilhabela de Jiu Jitsu, 

com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, onde conquistou 46 medalhas na 

competição. 

De acordo com o professor Ulrico, técnico da equipe, os lutadores conquistaram 25 

medalhas de ouro, 18 de prata e outras três de bronze. 

“Agradeço ao Prefeito Aguilar Junior e toda Secretaria de Esportes que nos auxiliaram na 

conquista destes resultados”, pontua o técnico. 

A equipe competiu nas categorias Adulto, Master I, II e IV, Juvenil A e B, Infantil A e B e 

Mirim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 09/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Palestra sobre Urbanismo aproxima estudantes de agentes públicos 

em Caraguatatuba 

 

Em comemoração ao Dia Mundial do Urbanismo, lembrado na segunda-feira (8), a 

Secretaria Municipal de Urbanismo, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu 

uma palestra aos alunos do ensino fundamental II da EMEF Prof.º Luiz Silvar do Prado, no 

bairro Casa Branca, região norte de Caraguatatuba. 

Mais de 150 alunos participaram do evento que contou com a participação de 

representantes dos Bombeiros, Polícia Ambiental, SABESP e de servidores da secretaria de 

Urbanismo, acompanhados pelo secretário da pasta, Wilber Schmidt Cardozo. 

Durante a abertura, o secretário realizou uma chamada de voz com o prefeito Aguilar 

Junior que parabenizou pela data, cumprimentando os alunos e todos os envolvidos. Na 

sequência, Wilber apresentou aos alunos as atividades executadas por sua secretaria, que 

vão além da regulação e planejamento da cidade. Ele explicou que as atividades envolvem 

o desenvolvimento de ações que favoreçam o coletivo, citando mobilidade 

urbana, transporte, normas de zoneamento e loteamento, análise e aprovação de projetos 

de obras particulares, fiscalização de posturas, entre outras. 

Em sua fala o secretário buscou despertar nos jovens alunos a importância do 

conhecimento sobre o urbanismo, que é uma área fundamental para o bem-estar da 

sociedade. 

A programação seguiu com a participação de servidores da pasta que compartilharam 

informações sobre seus setores e atuações com temas como fiscalização de festas, som 

alto, ‘fluxos’, consumo excessivo de álcool e drogas ilícitas, prevenção de acidentes nas 

praias. 

Os representantes da Polícia Ambiental explicaram aos alunos que fazem parte de uma 

unidade especializada da Polícia Militar, realizando trabalhos preventivos como programas 

de educação ambiental, e repressivos, combatendo infrações e crimes contra a natureza. 

A palestra seguiu com a participação dos representantes dos Bombeiros, que explicaram 

as diferenças entre a atuação civil e militar, as formas de ingresso na carreira e suas 

atividades. Os alunos puderam realizar perguntas e tiveram todas suas dúvidas 

esclarecidas. As informações compartilhadas esclareceram que os Bombeiros trabalham 



 

 
 

para a comunidade, com ações de prevenção em áreas de risco, combates a incêndios 

florestais e urbanos e no resgate de vidas em desastres naturais, acidentes e 

afogamentos. 

Finalizando as participações, representantes da Sabesp apresentaram informações 

importantes sobre o ciclo da água na natureza, os processos de captação e tratamento e 

abordaram a importância de boas práticas para economia de água, uso consciente e sobre 

o quanto é fundamental o descarte correto de resíduos, como óleo de cozinha, por 

exemplo. 

Do ponto de vista pedagógico, a secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou sobre a 

importância desta ação, que enriquece o conteúdo do currículo escolar, levando até os 

alunos profissionais com formação e ampla experiência, que falam com propriedade sobre 

os temas, promovendo a consciência e a integração entre a comunidade e os agentes 

públicos. 

Ao final do evento foram doadas mudas de árvores nativas que serão plantadas pelos 

alunos na área da unidade escolar. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza melhorias em ruas da região sul 

da cidade 

 

Para melhorar o trânsito de veículos e pedestres, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), finalizou nesta terça-feira (9) nivelamento 

mecânico na Rua João Lopes (Alta Tensão), no bairro Jardim Tarumãs, região sul da cidade. 

Outro local que recebe melhorias é a Estrada Brasiliano (Abra de Dentro), no Pegorelli, uma 

das principais vias de acesso à zona rural da cidade. A Sesep faz o cascalhamento em 

pontos mais críticos para melhorar o fluxo de veículos. Foram 120 toneladas de cascalho 

utilizados para concluir os trabalhos. 

O serviço contou com apoio de uma máquina retroescavadeira, uma máquina 

motoniveladora, três caminhões para transportar o material e quatro funcionários. A 

previsão é que o serviço seja finalizado ainda hoje. 

Além disso, outras equipes seguem com limpeza e roçada na Avenida Dois e Rua Quatorze, 

no Vapapesca; Ruas Juqueí, Topolândia e Milton Sanches Batista, no Travessão; Rua 

Renan Moreira Orizo, Praça Valter Dias Vieira e trecho da Rua Joaquim Ramos, no Bosque 

dos Guanandis. 

Os residenciais Nova Caraguá I, no Pegorelli e o Nova Caraguá II, no Travessão, recebem 

manutenção com varrição e limpeza, além da Rua Ismael Iglesias, no Barranco Alto. 

Cerca de 50 toneladas de resíduos foram recolhidos nas rua Ana Dantas, no Travessão; 

Enrique Maximiliano Coelho Neto, Renan Moreira Orizo, Rua Joaquim Ramos, Avenida 

Carlos Roberto Magalhães Reis e Rua C, no Bosque dos Guanandis. Os materiais são 

provenientes de limpeza pública ou de descarte irregular da população. 

A limpeza de córregos e valas segue rotineiramente para evitar enchentes e alagamentos, 

principalmente neste período de chuvas intensas. Hoje, as equipes concentram os 

trabalhos no Bosque dos Guanandis, próximo ao CIASE, no bairro Travessão. 
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Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação de leite do 2º Moto 

Xtreme 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na manhã desta terça-feira (9) a doação de 157 

litros de leites arrecadados durante o evento 2º Moto Xtreme, realizado no último final de 

semana (6 e 7). 

A doação será utilizada pelo Fundo Social para atender instituições sociais que atuam com 

público infantil ou para assistir famílias em vulnerabilidade social, em casos emergenciais. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a iniciativa dos organizadores em 

ter esse olhar de solidariedade à população. 
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3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência 

levanta prioridades em nível municipal, estadual e federal 

 

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

Deficiência (Sepedi) e do Idoso realizaram a 3ª Conferência Municipal de Direitos da 

Pessoa com Deficiência, no sábado (6), na sede da Sepedi, no Jardim Jaqueira. O tema da 

3ª Conferência foi “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência”. 

A presidente interina do Comdefi, Marcia Denise Gusmão Coelho, abriu os trabalhos 

ressaltando a importância da Conferência para que políticas públicas, que atendam esse 

segmento da população sejam implementadas em nível municipal, estadual e federal. 

“A inclusão deve começar dentro da família. Temos que falar e praticar a inclusão todos os 

dias. Fazer o Brasil um país mais inclusivo depende de cada um de nós”, declarou 

Gusmão. 

O secretário da Sepedi, Amauri Toledo, destacou que o evento era uma oportunidade de 

proporcionar à sociedade o diálogo sobre as ações voltadas às pessoas com deficiência e 

aperfeiçoar o trabalho realizado no município. 

O prefeito Aguilar Junior parabenizou a todos pelo encontro e enfatizou as dificuldades de 

trabalho durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

“Foi desafiador durante o período de isolamento até chegar a vacina, como também agora 

nesse momento de retomada para todos. Que as diretrizes elaboradas no documento ao 

final da Conferência garantam as melhores ações para serem implementadas na nossa 

cidade para atendermos esse segmento populacional da melhor maneira”, disse o prefeito. 

Debates 

O tema da Conferência “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência”, foi discutido em cinco eixos: Eixo 1 – Estratégias para manter e 

aprimorar o controle social assegurada à participação das Pessoas com Deficiência; Eixo 2 

– Garantia do acesso das Pessoas com Deficiência às Políticas Públicas; Eixo 3 – 

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

Acessibilidade; Eixo 5 – Desafios para a Comunicação Universal. 



 

 
 

Cinco grupos de trabalhos foram estabelecidos e definiram entre as propostas levantadas 

durante as sete pré-conferências realizadas entre setembro e outubro deste ano, quais 

comporiam o documento final. 

Os integrantes de cada eixo decidiram quais as prioridades a serem efetivadas em nível 

municipal, estadual e federal. 

O documento consolidado será enviado aos delegados eleitos e também à Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) e à Secretaria da Pessoa com 

Deficiência do Estado de São Paulo. 

Mãe de uma menina com deficiência, Elma Cristina Martins, faz questão de participar 

sempre das conferências. 

“É uma oportunidade de levarmos nossas dificuldades e prioridades ao poder público. Os 

debates deste ano foram muito produtivos e esperamos, agora, que as propostas sejam 

colocadas em prática”, disse. 

Elma, inclusive, foi eleita delegada, tendo como suplente Luciana Moura, representando o 

Poder Público. Representando a Sociedade Civil, foi eleita delegada Thífany Felix, tendo 

como suplente Elizete Aparecida Silva. 
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Caraguatatuba tem dois atletas no pódio do Campeonato Brasileiro de 

BMX 

 

A equipe da associação de BMX de Caraguatatuba competiu com Nayla Lopes de 11 anos 

e Mathues Santos de oito. Ambos conquistaram o pódio. O evento aconteceu último 

domingo (07/11), a cidade de Paulínia recebeu o Campeonato Brasileiro de BMX, realizado 

pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). 

A competição teve a presença dos melhores atletas do Brasil. Ao todo foram 578 pilotos 

disputando uma vaga na final e o título de campeão brasileiro de 2021. 

“A equipe já vem treinando intensamente e eu já esperava um bom resultado. Hoje saímos 

da competição cada um com sua medalha no peito: a Nayla e o Matheus por toda equipe”, 

diz Jefferson Rodrigues, treinador da associação. 

Nayla Lopes finalizou sua participação com a 6° colocação no Campeonato Brasileiro na 

Categoria Girls de 11 até 12 anos. Já Matheus Santos Cardoso, ficou na 7° colocação na 

Categoria Boys de 8 anos. 

Rodrigues ainda agradece a sua equipe e a Secretária de Esportes da Prefeitura de 

Caraguatatuba e o prefeito Aguilar Junior por todo o apoio que eles receberam. 
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Entrega de documentos de funcionários públicos reintegrados vai até 

12 de novembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Departamento de Recursoso Humanos da 

Secretária de Administração, continua com o processo de reintegração de 142 funcionários 

públicos exonerados do Concurso Público 01/2007. O prazo para apresentação e entrega 

de documentos vai até o dia 12 de novembro. 

A administração municipal iniciou os trâmites para a reintegração após a decisão ser dada 

pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um 

recurso de Mandado de Segurança de nº 39154-SP. 

Os 142 funcionários começaram a se apresentar nos Recursos Humanos da Prefeitura de 

Caraguatatuba no dia 03 de novembro. Os documentos necessários para a reintegração 

estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura de Caraguatatuba publicado no último dia 

28. 

Com a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba terá o retorno de funcionários para os 

cargos de agente administrativo, arquiteto, artífice, assistente social, educador social, 

fiscal de posturas, fiscal de saúde pública, fiscal de tributos, inspetor de alunos, 

motoristas, nutricionista, professores, secretário escolar, técnico de segurança do trabalho 

e terapeuta ocupacional. 

Você pode acessar o Diário Oficial no link a seguir: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_659.pdf 
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Prefeito de Caraguatatuba reforça importância do término das obras 

do novo Fórum de Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve nesta segunda-feira (08), em reunião 

com o secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. 

Durante o encontro, Aguilar Junior salientou a importância da conclusão das obras do novo 

Fórum para Caraguatatuba. Segundo o secretário, o empreendimento será entregue em 

junho de 2022. 

“Caraguatatuba está crescendo e evoluindo diariamente. O novo Fórum irá alavancar ainda 

mais todo o desenvolvimento do município e, principalmente, dará mais conforto, agilidade 

e velocidade nos trâmites judiciais da cidade”, explica Aguilar Junior. 

Ainda de acordo com o prefeito, foi marcada para o mês de janeiro uma visita técnica nas 

obras, com a presença do secretário Estadual. 

Na reunião, Aguilar Junior debateu ainda a possibilidade da criação de uma espécie de 

atividade delegada para advogados no Fórum. 

Acompanhando o prefeito na reunião estavam Allan Tripac, secretário adjunto de Assuntos 

Jurídicos e os advogados Diogo Nogueira e Ricardo Vitta Porto. 
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Prefeitura incentiva uso de transporte regulamentado no Caraguá 

Beer Festival 

 

Uma ideia que deu certo na edição anterior e que será mantida e ampliada durante o 

Caraguá Beer Festival 2021 são as vagas de estacionamentos voltadas para o transporte 

regulamentado. 

Dessa forma, o consumidor pode aproveitar o evento, que será realizado entre os dias 19 e 

21 de novembro na Praça da Cultura (Avenida da Praia, no centro), e retornar 

tranquilamente para casa. 

Além das duas vagas para táxi em frente à tenda, há outras três defronte à banca que fica 

na Praça Diógenes Ribeiro de Lima. Carros de aplicativo também podem embarcar e 

desembarcar passageiros. 

A Prefeitura entende que essa é uma garantia para que o visitante possa se divertir e 

aproveitar a festa e ainda ir tranquilamente para casa, sem dirigir após o consumo de 

bebida alcoólica. 

O Caraguá Beer Festival 2021 contará com 20 estandes, sendo três para comercialização 

de alimentos salgados de preparo rápido (petiscos e comida de boteco), bebidas alcoólicas 

(artesanais) e não alcoólicas (espaço destinado a estabelecimentos participantes do 

evento Caraguá a Gosto 2021). 

Outros cinco estandes são para a comercialização de hambúrgueres artesanais 

denominado          ‘Vila do Hambúrguer’ exclusivamente para as hamburguerias e 

lanchonetes também participantes do Caraguá a Gosto 2021, bebidas alcoólicas 

(artesanais) e não alcoólicas. Mais dois estandes são para comercialização de doces 

diversos e bebidas não alcoólicas e quatro espaços para Food bikes ou Food  Karts ou 

Food Trucks com alimentos diversos, exceto bebidas alcoólicas. 

Haverá ainda 10 estandes destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal 

do município. 

O evento será embalado por vários estilos musicais. A Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Turismo, confirmou 17 atrações que vão do rock, passando pelo pop 

rock, MPB, sertanejo e até blues. 

Serviço 



 

 
 

Caraguá Beer Festival 2021 

19 de novembro – das 17h à 0h 

20 e 21 de outubro – das 11h à 0h 

Local – Praça da Cultura (Avenida da Praia) 
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Inscrições para edição 2021 do Empreenda Caraguatatuba vão até 17 

de novembro 

 

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

em 2021 na sua 3ª edição, e acontece entre os dias 2 e 4 de dezembro, na Praça da 

Cultura, no Centro. Os empresários e comerciantes tem até o dia 17 de novembro para 

realizarem suas inscrições. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o Empreenda Caraguatatuba será 

marcado pela retomada. “O Empreenda será um dos grandes empulsadores da retomada 

econômica na nossa cidade. Sei que do evento grandes parcerias, negócios e sociedades 

poderão ser firmados nas rodadas de negócio e com os empresários expondo seus 

serviços e produtos”, explica. 

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. Serão 76 estandes para empresários de Caraguatatuba e outros 10 

para empresários de outras cidades. 

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; e 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: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384. 
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Fórum de Caraguatatuba – Aguilar Junior reforça importância do 

término das obras 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve nesta segunda-feira (08), em 

reunião com o secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando 

José da Costa. 

Durante o encontro, Aguilar Junior salientou a importância da conclusão das obras 

do novo Fórum para Caraguatatuba. Segundo o secretário, o empreendimento será 

entregue em junho de 2022. 

“Caraguatatuba está crescendo e evoluindo diariamente. O novo Fórum irá 

alavancar ainda mais todo o desenvolvimento do município e, principalmente, dará 

mais conforto, agilidade e velocidade nos trâmites judiciais da cidade”, explica 

Aguilar Junior. 

Ainda de acordo com o prefeito, foi marcada para o mês de janeiro uma visita 

técnica nas obras, com a presença do secretário Estadual. 

Na reunião, Aguilar Junior debateu ainda a possibilidade da criação de uma espécie 

de atividade delegada para advogados no Fórum. 

Acompanhando o prefeito na reunião estavam Allan Tripac, secretário adjunto de 

Assuntos Jurídicos e os advogados Diogo Nogueira e Ricardo Vitta Porto. 
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Entrega de documentos de funcionários públicos reintegrados vai até 

12 de novembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Departamento de Recursoso Humanos da 

Secretária de Administração, continua com o processo de reintegração de 142 funcionários 

públicos exonerados do Concurso Público 01/2007. O prazo para apresentação e entrega 

de documentos vai até o dia 12 de novembro. 

A administração municipal iniciou os trâmites para a reintegração após a decisão ser dada 

pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um 

recurso de Mandado de Segurança de nº 39154-SP. 

Os 142 funcionários começaram a se apresentar nos Recursos Humanos da Prefeitura de 

Caraguatatuba no dia 03 de novembro. Os documentos necessários para a reintegração 

estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura de Caraguatatuba publicado no último dia 

28. 

Com a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba terá o retorno de funcionários para os 

cargos de agente administrativo, arquiteto, artífice, assistente social, educador social, 

fiscal de posturas, fiscal de saúde pública, fiscal de tributos, inspetor de alunos, 

motoristas, nutricionista, professores, secretário escolar, técnico de segurança do trabalho 

e terapeuta ocupacional. 

Você pode acessar o Diário Oficial no link a seguir: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_659.pdf 
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Problemas financeiros e telefonia móvel são as principais queixas do 

Procon de Caraguatatuba em outubro 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba encerrou outubro com 483 procedimentos 

formalizados e 1.046 atendimentos não formalizados, relativos a orientações e 

encaminhamentos para outros órgãos públicos.  O ranking das reclamações do mês 

passado incluiu problemas com bancos, envolvendo cobranças indevidas, contratos (não 

cumprimentos, alteração, transferência, irregularidade, recisão, etc) e falhas em 

transações eletrônicas (saques e transferências indevidas), além dos problemas com 

cobranças abusivas de operadoras de telefonia celular. Das 38 audiências conciliatórias 

agendas pelo no Procon, os fornecedores deixaram de comparecer apenas em três. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 252 consultas; 12 

atendimentos preliminares; 104 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e 

desse montante, 22 resultaram em acordos e sete foram encerradas, canceladas ou 

concluídas; 30 reclamações abertas com o retorno da CIP; três reclamações abertas sem a 

emissão da CIP; 34 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas; 56 

atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 56 cadastros de 

Nota Fiscal Paulista. 

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/.  O atendimento ao público do Procon da 

Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a 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/. 
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Confira A Lista Dos Candidatos Habilitados Para O Beer Festival 2021 

 

O Caraguá Beer Festival 2021 será realizado os dias 19 e 21 de novembro na Praça da 

Cultura (Avenida da Praia, no Centro). 

Confira a lista: 

Tipo de Operação Nome do Estabelecimento Cidade 

Stand de Alimentação Kintal do Marquinhos Caraguatatuba 

Stand de Alimentação Gamboa Caraguatatuba 

Stand de Alimentação Prosa e Poesia Caraguatatuba 

Stand de Doces Doces do Gaúcho Caraguatatuba 

Stand de Doces Hello Doceria Caraguatatuba 

Stand de Hamburgueria Bistrô Zen Caraguatatuba 

Stand de Hamburgueria Kadu Lanches Caraguatatuba 

Stand de Hamburgueria Resenhas Caraguatatuba 

Stand de Hamburgueria Rei Burgers Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Cervejaria Mangona Caraguatatuba 



 

 
 

Stand de Cerveja ACEAC – Pigatto’S Beer Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Empório Napa Bier Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Cervejaria Guanandi Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Robusta Cervejaria Caraguatatuba 

Stand de Cerveja ACEAC – Latitude 23 Caraguatatuba 

Stand de Cerveja Cervejaria BagaBeer São José dos Campos 

Stand de Cerveja Jacarehy Cervejaria Artesanal Jacareí 

Stand de Cerveja Camarim Distribuidora São Sebastião 

Stand de Cerveja Burton Cervejas Artesanais São José dos Campos 

Stand de Cerveja Cervejaria Sapucaí Sapucaí-Mirim 

Stand de Cerveja Cervejaria Three Lions São José dos Campos 

Stand de Cerveja Cervejaria Cão Loko São José dos Campos 

Stand de Cerveja Geezer Cervejaria Botucatu 

Stand de Cerveja Brejavale Jacareí 

Stand de Cerveja Santa Breja São José dos Campos 

Truck Beer Cervejaria Estação 376 (Caveirão Bus Bee) São José dos Campos 

Truck Beer Cervejaria Rolfsen Bier Piracaia 



 

 
 

Truck Beer Cervejaria Meraki Taubaté 

Truck Beer Cerveja ST METZ Jacareí 

Truck Beer Cervejaria ZEV Suzano 

Truck Beer Cervejaria Campos do Jordão Campos do Jordão 

Truck Beer OpenTap Craft Beer & Food Jundiaí 

Bike/Kart/Truck de Alimentação Universo das Pipocas Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de Alimentação Sabores da Amazônia São José dos Campos 

Bike/Kart/Truck de Alimentação UFA! Sucos e Cia Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de Alimentação Enrolados Ice Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de Alimentação Espeticho (Truck de Espetos) Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de Alimentação Espeticho (Bike de Chopp) Caraguatatuba 

Bike/Kart/Truck de Alimentação Espeticho (Bike de Churros) Caraguatatuba 
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Palestra Sobre Urbanismo Aproxima Estudantes De Agentes Públicos 

Em Caraguatatuba 

 

Em comemoração ao Dia Mundial do Urbanismo, lembrado na segunda-feira (8), a 

Secretaria Municipal de Urbanismo, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu 

uma palestra aos alunos do ensino fundamental II da EMEF Prof.º Luiz Silvar do Prado, no 

bairro Casa Branca, região norte de Caraguatatuba. 

Mais de 150 alunos participaram do evento que contou com a participação de 

representantes dos Bombeiros, Polícia Ambiental, SABESP e de servidores da secretaria de 

Urbanismo, acompanhados pelo secretário da pasta, Wilber Schmidt Cardozo. 

Durante a abertura, o secretário realizou uma chamada de voz com o prefeito Aguilar 

Junior que parabenizou pela data, cumprimentando os alunos e todos os envolvidos. Na 

sequência, Wilber apresentou aos alunos as atividades executadas por sua secretaria, que 

vão além da regulação e planejamento da cidade. Ele explicou que as atividades envolvem 

o desenvolvimento de ações que favoreçam o coletivo, citando mobilidade 

urbana, transporte, normas de zoneamento e loteamento, análise e aprovação de projetos 

de obras particulares, fiscalização de posturas, entre outras. 

Em sua fala o secretário buscou despertar nos jovens alunos a importância do 

conhecimento sobre o urbanismo, que é uma área fundamental para o bem-estar da 

sociedade. 

A programação seguiu com a participação de servidores da pasta que compartilharam 

informações sobre seus setores e atuações com temas como fiscalização de festas, som 

alto, ‘fluxos’, consumo excessivo de álcool e drogas ilícitas, prevenção de acidentes nas 

praias. 

Os representantes da Polícia Ambiental explicaram aos alunos que fazem parte de uma 

unidade especializada da Polícia Militar, realizando trabalhos preventivos como programas 

de educação ambiental, e repressivos, combatendo infrações e crimes contra a natureza. 

A palestra seguiu com a participação dos representantes dos Bombeiros, que explicaram 

as diferenças entre a atuação civil e militar, as formas de ingresso na carreira e suas 

atividades. Os alunos puderam realizar perguntas e tiveram todas suas dúvidas 

esclarecidas. As informações compartilhadas esclareceram que os Bombeiros trabalham 

para a comunidade, com ações de prevenção em áreas de risco, combates a incêndios 



 

 
 

florestais e urbanos e no resgate de vidas em desastres naturais, acidentes e 

afogamentos. 

Finalizando as participações, representantes da Sabesp apresentaram informações 

importantes sobre o ciclo da água na natureza, os processos de captação e tratamento e 

abordaram a importância de boas práticas para economia de água, uso consciente e sobre 

o quanto é fundamental o descarte correto de resíduos, como óleo de cozinha, por 

exemplo. 

Do ponto de vista pedagógico, a secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou sobre a 

importância desta ação, que enriquece o conteúdo do currículo escolar, levando até os 

alunos profissionais com formação e ampla experiência, que falam com propriedade sobre 

os temas, promovendo a consciência e a integração entre a comunidade e os agentes 

públicos. 

Ao final do evento foram doadas mudas de árvores nativas que serão plantadas pelos 

alunos na área da unidade escolar. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Realiza Melhorias Em Ruas Da Região 

Sul Da Cidade 

 

Para melhorar o trânsito de veículos e pedestres, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), finalizou nesta terça-feira (9) nivelamento 

mecânico na Rua João Lopes (Alta Tensão), no bairro Jardim Tarumãs, região sul da cidade. 

Outro local que recebe melhorias é a Estrada Brasiliano (Abra de Dentro), no Pegorelli, uma 

das principais vias de acesso à zona rural da cidade. A Sesep faz o cascalhamento em 

pontos mais críticos para melhorar o fluxo de veículos. Foram 120 toneladas de cascalho 

utilizados para concluir os trabalhos. 

O serviço contou com apoio de uma máquina retroescavadeira, uma máquina 

motoniveladora, três caminhões para transportar o material e quatro funcionários. A 

previsão é que o serviço seja finalizado ainda hoje. 

Além disso, outras equipes seguem com limpeza e roçada na Avenida Dois e Rua Quatorze, 

no Vapapesca; Ruas Juqueí, Topolândia e Milton Sanches Batista, no Travessão; Rua 

Renan Moreira Orizo, Praça Valter Dias Vieira e trecho da Rua Joaquim Ramos, no Bosque 

dos Guanandis. 

Os residenciais Nova Caraguá I, no Pegorelli e o Nova Caraguá II, no Travessão, recebem 

manutenção com varrição e limpeza, além da Rua Ismael Iglesias, no Barranco Alto. 

Cerca de 50 toneladas de resíduos foram recolhidos nas rua Ana Dantas, no Travessão; 

Enrique Maximiliano Coelho Neto, Renan Moreira Orizo, Rua Joaquim Ramos, Avenida 

Carlos Roberto Magalhães Reis e Rua C, no Bosque dos Guanandis. Os materiais são 

provenientes de limpeza pública ou de descarte irregular da população. 

A limpeza de córregos e valas segue rotineiramente para evitar enchentes e alagamentos, 

principalmente neste período de chuvas intensas. Hoje, as equipes concentram os 

trabalhos no Bosque dos Guanandis, próximo ao CIASE, no bairro Travessão. 
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Teatro Mario Covas Traz A Peça ‘Elogio Da Loucura’, Com Leona 

Cavalli, No Sábado (13) 

 

Um texto clássico de 1509, ‘O Elogio da Loucura’, do teólogo e filósofo humanista Erasmo 

de Rotterdam, que ganhou versão atual para o teatro pelas mãos da escritora e novelista 

Thelma Guedes, chega ao Teatro Mario Covas, neste sábado (13), às 19h, de forma 

gratuita, com a atriz Leona Cavalli. 

O texto original é uma sátira à sociedade dos séculos XV e XVI, retratando a hipocrisia dos 

donos do poder e a perda dos valores da vida. Em sua versão para o teatro, a autora 

mantém o discurso sobre a loucura sob a ótica da obra, que acaba sendo um reflexo das 

sociedades da época. 

O diretor do monólogo, Eduardo Figueiredo, propõe uma reflexão sobre o nosso tempo, que 

guarda tantas semelhanças com aquele retratado há 500 anos. 

Elogio da Loucura não é somente uma sátira que leva o público a se divertir com a 

descrição de atitudes comportamentais dos dirigentes políticos e religiosos, mas é uma 

crítica mordaz e feroz, além de um grito de alerta sobre a falsidade das pessoas, sobre a 

insensibilidade dos detentores do poder, sobre atitudes antiéticas e imorais, tudo isso para 

imenso deleite da Loucura, que toma conta do mundo, como senhora absoluta de tudo e 

todos. 

Serviço 

Espetáculo Elogio da Loucura com Leona Cavalli 

Dia: 13/11 

Horário: 19h 

Ingresso: Gratuito – retirar 1 hora antes do início do espetáculo 

Local: Teatro Mario Covas 

Endereço: Avenida Goiás, 187 Indaiá. 
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Fundo Social De Caraguatatuba Recebe Doação De Leite Do 2º Moto 

Xtreme 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na manhã desta terça-feira (9) a doação de 157 

litros de leites arrecadados durante o evento 2º Moto Xtreme, realizado no último final de 

semana (6 e 7). 

A doação será utilizada pelo Fundo Social para atender instituições sociais que atuam com 

público infantil ou para assistir famílias em vulnerabilidade social, em casos emergenciais. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a iniciativa dos organizadores em 

ter esse olhar de solidariedade à população. 
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Gibis Da Turma Da Mônica Em Caraguatatuba Vão Parar Nas Escolas 

De Gramado E Canela (RS) 

 

A ida da equipe da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba à Festuris 2021 resultou em 

mais ações para a divulgação do município. Desta vez, o trabalho chegou nas escolas da 

rede municipal de ensino de Gramado e Canela (RS), onde os alunos receberam 

exemplares do gibi da Turma da Mônica passeando em Caraguá. 

O gibi foi criado pelo Instituto Maurício de Souza em parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba, e conta a história da cidade e divulga seus principais atrativos turísticos. 

Para a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, diferente de 

trabalhar com o público adulto, as crianças tem um maior poder de convencimento junto 

aos pais. “A história no gibi é muito legal e de fácil entendimento para as crianças”, 

destaca 

Exemplares foram deixados na Secretaria de Educação de Canela e na Secretaria de 

Turismo e Lazer de Gramado, diretamente com a secretária e presidente da Gramadotur, 

Rosa Helena Volk. 

O gibi 

Para a elaboração do gibi, uma equipe de Maurício de Souza visitou a cidade com o 

objetivo de conhecer os locais e buscar informações mais detalhadas. 

Para o prefeito Aguilar Junior a revistinha é interessante, porque nela as crianças  

conhecem detalhes da história da cidade e aprendem sobre a verdadeira importância do 

município no desenvolvimento do Estado de São Paulo. 

Além de contar a história da cidade, a história em quadrinhos mostra, de forma lúdica, 

todos os atrativos de Caraguatatuba e faz com que a criança perceba a importância do 

turismo no desenvolvimento da cidade e da região. 
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3ª Conferência Municipal De Direitos Da Pessoa Com Deficiência 

Levanta Prioridades Em Nível Municipal, Estadual E Federal 

 

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

Deficiência (Sepedi) e do Idoso realizaram a 3ª Conferência Municipal de Direitos da 

Pessoa com Deficiência, no sábado (6), na sede da Sepedi, no Jardim Jaqueira. O tema da 

3ª Conferência foi “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência”. 

A presidente interina do Comdefi, Marcia Denise Gusmão Coelho, abriu os trabalhos 

ressaltando a importância da Conferência para que políticas públicas, que atendam esse 

segmento da população sejam implementadas em nível municipal, estadual e federal. 

“A inclusão deve começar dentro da família. Temos que falar e praticar a inclusão todos os 

dias. Fazer o Brasil um país mais inclusivo depende de cada um de nós”, declarou 

Gusmão. 

O secretário da Sepedi, Amauri Toledo, destacou que o evento era uma oportunidade de 

proporcionar à sociedade o diálogo sobre as ações voltadas às pessoas com deficiência e 

aperfeiçoar o trabalho realizado no município. 

O prefeito Aguilar Junior parabenizou a todos pelo encontro e enfatizou as dificuldades de 

trabalho durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

“Foi desafiador durante o período de isolamento até chegar a vacina, como também agora 

nesse momento de retomada para todos. Que as diretrizes elaboradas no documento ao 

final da Conferência garantam as melhores ações para serem implementadas na nossa 

cidade para atendermos esse segmento populacional da melhor maneira”, disse o prefeito. 

Debates 

O tema da Conferência “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência”, foi discutido em cinco eixos: Eixo 1 – Estratégias para manter e 

aprimorar o controle social assegurada à participação das Pessoas com Deficiência; Eixo 2 

– Garantia do acesso das Pessoas com Deficiência às Políticas Públicas; Eixo 3 – 

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

Acessibilidade; Eixo 5 – Desafios para a Comunicação Universal. 



 

 
 

Cinco grupos de trabalhos foram estabelecidos e definiram entre as propostas levantadas 

durante as sete pré-conferências realizadas entre setembro e outubro deste ano, quais 

comporiam o documento final. 

Os integrantes de cada eixo decidiram quais as prioridades a serem efetivadas em nível 

municipal, estadual e federal. 

O documento consolidado será enviado aos delegados eleitos e também à Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) e à Secretaria da Pessoa com 

Deficiência do Estado de São Paulo. 

Mãe de uma menina com deficiência, Elma Cristina Martins, faz questão de participar 

sempre das conferências. 

“É uma oportunidade de levarmos nossas dificuldades e prioridades ao poder público. Os 

debates deste ano foram muito produtivos e esperamos, agora, que as propostas sejam 

colocadas em prática”, disse. 

Elma, inclusive, foi eleita delegada, tendo como suplente Luciana Moura, representando o 

Poder Público. Representando a Sociedade Civil, foi eleita delegada Thífany Felix, tendo 

como suplente Elizete Aparecida Silva. 
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Inscrições Para Edição 2021 Do Empreenda Caraguatatuba Vão Até 

17 De Novembro 

 

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

em 2021 na sua 3ª edição, e acontece entre os dias 2 e 4 de dezembro, na Praça da 

Cultura, no Centro. Os empresários e comerciantes tem até o dia 17 de novembro para 

realizarem suas inscrições. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o Empreenda Caraguatatuba será 

marcado pela retomada. “O Empreenda será um dos grandes empulsadores da retomada 

econômica na nossa cidade. Sei que do evento grandes parcerias, negócios e sociedades 

poderão ser firmados nas rodadas de negócio e com os empresários expondo seus 

serviços e produtos”, explica. 

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. Serão 76 estandes para empresários de Caraguatatuba e outros 10 

para empresários de outras cidades. 

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; e 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: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384. 
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Caraguatatuba Conquista 46 Medalhas No Campeonato De Jiu Jitsu 

Em Ilhabela 

 

Durante o final de semana a equipe Vision Bjj participou da 2º Copa Ilhabela de Jiu Jitsu, 

com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, onde conquistou 46 medalhas na 

competição. 

De acordo com o professor Ulrico, técnico da equipe, os lutadores conquistaram 25 

medalhas de ouro, 18 de prata e outras três de bronze. 

“Agradeço ao Prefeito Aguilar Junior e toda Secretaria de Esportes que nos auxiliaram na 

conquista destes resultados”, pontua o técnico. 

A equipe competiu nas categorias Adulto, Master I, II e IV, Juvenil A e B, Infantil A e B e 

Mirim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 09/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Prefeito De Caraguatatuba Reforça Importância Do Término Das 

Obras Do Novo Fórum De Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve nesta segunda-feira (08), em reunião 

com o secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. 

Durante o encontro, Aguilar Junior salientou a importância da conclusão das obras do novo 

Fórum para Caraguatatuba. Segundo o secretário, o empreendimento será entregue em 

junho de 2022. 

“Caraguatatuba está crescendo e evoluindo diariamente. O novo Fórum irá alavancar ainda 

mais todo o desenvolvimento do município e, principalmente, dará mais conforto, agilidade 

e velocidade nos trâmites judiciais da cidade”, explica Aguilar Junior. 

Ainda de acordo com o prefeito, foi marcada para o mês de janeiro uma visita técnica nas 

obras, com a presença do secretário Estadual. 

Na reunião, Aguilar Junior debateu ainda a possibilidade da criação de uma espécie de 

atividade delegada para advogados no Fórum. 

Acompanhando o prefeito na reunião estavam Allan Tripac, secretário adjunto de Assuntos 

Jurídicos e os advogados Diogo Nogueira e Ricardo Vitta Porto. 
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Entrega De Documentos De Funcionários Públicos Reintegrados Vai 

Até 12 De Novembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Departamento de Recursoso Humanos da 

Secretária de Administração, continua com o processo de reintegração de 142 funcionários 

públicos exonerados do Concurso Público 01/2007. O prazo para apresentação e entrega 

de documentos vai até o dia 12 de novembro. 

A administração municipal iniciou os trâmites para a reintegração após a decisão ser dada 

pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um 

recurso de Mandado de Segurança de nº 39154-SP. 

Os 142 funcionários começaram a se apresentar nos Recursos Humanos da Prefeitura de 

Caraguatatuba no dia 03 de novembro. Os documentos necessários para a reintegração 

estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura de Caraguatatuba publicado no último dia 

28. 

Com a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba terá o retorno de funcionários para os 

cargos de agente administrativo, arquiteto, artífice, assistente social, educador social, 

fiscal de posturas, fiscal de saúde pública, fiscal de tributos, inspetor de alunos, 

motoristas, nutricionista, professores, secretário escolar, técnico de segurança do trabalho 

e terapeuta ocupacional. 

Você pode acessar o Diário Oficial no link a seguir: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_659.pdf 
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Caraguatatuba Tem Dois Atletas No Pódio Do Campeonato Brasileiro 

De BMX 

 

No último domingo (07/11), a cidade de Paulínia recebeu o Campeonato Brasileiro de 

BMX, realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). A equipe da associação de 

BMX de Caraguatatuba competiu com Nayla Lopes de 11 anos e Mathues Santos de oito. 

Ambos conquistaram o pódio. 

A competição teve a presença dos melhores atletas do Brasil. Ao todo foram 578 pilotos 

disputando uma vaga na final e o título de campeão brasileiro de 2021. 

“A equipe já vem treinando intensamente e eu já esperava um bom resultado. Hoje saímos 

da competição cada um com sua medalha no peito: a Nayla e o Matheus por toda equipe”, 

diz Jefferson Rodrigues, treinador da associação. 

Nayla Lopes finalizou sua participação com a 6° colocação no Campeonato Brasileiro na 

Categoria Girls de 11 até 12 anos. Já Matheus Santos Cardoso, ficou na 7° colocação na 

Categoria Boys de 8 anos. 

Rodrigues ainda agradece a sua equipe e a Secretária de Esportes da Prefeitura de 

Caraguatatuba e o prefeito Aguilar Junior por todo o apoio que eles receberam. 
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FUNDO SOCIAL DE CARAGUATATUBA RECEBE DOAÇÃO DE LEITE DO ARENA 

FREESTYLE SHOW 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na manhã desta terça-feira (9) a doação de 157 

litros de leites arrecadados durante o evento Arena Freestyle Show, realizado no último 

sábado (6). 

A doação será utilizada pelo Fundo Social para atender instituições sociais que atuam com 

público infantil ou para assistir famílias em vulnerabilidade social, em casos emergenciais. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a iniciativa dos organizadores em 

ter esse olhar de solidariedade à população. 
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Gibis da Turma da Mônica em Caraguatatuba vão parar nas escolas de 

Gramado e Canela (RS) 

 

A ida da equipe da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba à Festuris 2021 resultou em 

mais ações para a divulgação do município. Desta vez, o trabalho chegou nas escolas da 

rede municipal de ensino de Gramado e Canela (RS), onde os alunos receberam 

exemplares do gibi da Turma da Mônica passeando em Caraguá. 

O gibi foi criado pelo Instituto Maurício de Souza em parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba, e conta a história da cidade e divulga seus principais atrativos turísticos. 

Para a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, diferente de 

trabalhar com o público adulto, as crianças tem um maior poder de convencimento junto 

aos pais. “A história no gibi é muito legal e de fácil entendimento para as crianças”, 

destaca 

Exemplares foram deixados na Secretaria de Educação de Canela e na Secretaria de 

Turismo e Lazer de Gramado, diretamente com a secretária e presidente da Gramadotur, 

Rosa Helena Volk. 

O gibi 

Para a elaboração do gibi, uma equipe de Maurício de Souza visitou a cidade com o 

objetivo de conhecer os locais e buscar informações mais detalhadas. 

Para o prefeito Aguilar Junior a revistinha é interessante, porque nela as crianças  

conhecem detalhes da história da cidade e aprendem sobre a verdadeira importância do 

município no desenvolvimento do Estado de São Paulo. 

Além de contar a história da cidade, a história em quadrinhos mostra, de forma lúdica, 

todos os atrativos de Caraguatatuba e faz com que a criança perceba a importância do 

turismo no desenvolvimento da cidade e da região. 
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Teatro Mario Covas traz a peça ‘Elogio da Loucura’, com Leona Cavalli, no 

sábado (13) 

 

Um texto clássico de 1509, ‘O Elogio da Loucura’, do teólogo e filósofo humanista Erasmo 

de Rotterdam, que ganhou versão atual para o teatro pelas mãos da escritora e novelista 

Thelma Guedes, chega ao Teatro Mario Covas, neste sábado (13), às 19h, de forma 

gratuita, com a atriz Leona Cavalli. 

O texto original é uma sátira à sociedade dos séculos XV e XVI, retratando a hipocrisia dos 

donos do poder e a perda dos valores da vida. Em sua versão para o teatro, a autora 

mantém o discurso sobre a loucura sob a ótica da obra, que acaba sendo um reflexo das 

sociedades da época. 

O diretor do monólogo, Eduardo Figueiredo, propõe uma reflexão sobre o nosso tempo, que 

guarda tantas semelhanças com aquele retratado há 500 anos. 

Elogio da Loucura não é somente uma sátira que leva o público a se divertir com a 

descrição de atitudes comportamentais dos dirigentes políticos e religiosos, mas é uma 

crítica mordaz e feroz, além de um grito de alerta sobre a falsidade das pessoas, sobre a 

insensibilidade dos detentores do poder, sobre atitudes antiéticas e imorais, tudo isso para 

imenso deleite da Loucura, que toma conta do mundo, como senhora absoluta de tudo e 

todos. 

Serviço 

Espetáculo Elogio da Loucura com Leona Cavalli 

Dia: 13/11 

Horário: 19h 

Ingresso: Gratuito – retirar 1 hora antes do início do espetáculo 

Local: Teatro Mario Covas 

Endereço: Avenida Goiás, 187 Indaiá. 
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3ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência levanta 

prioridades em nível municipal, estadual e federal 

 

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

Deficiência (Sepedi) e do Idoso realizaram a 3ª Conferência Municipal de Direitos da 

Pessoa com Deficiência, no sábado (6), na sede da Sepedi, no Jardim Jaqueira. O tema da 

3ª Conferência foi “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência”. 

A presidente interina do Comdefi, Márcia Coelho Gusmão, abriu os trabalhos ressaltando a 

importância da Conferência para que políticas públicas, que atendam esse segmento da 

população sejam implementadas em nível municipal, estadual e federal. 

“A inclusão deve começar dentro da família. Temos que falar e praticar a inclusão todos os 

dias. Fazer o Brasil um país mais inclusivo depende de cada um de nós”, declarou 

Gusmão. 

O secretário da Sepedi, Amauri Toledo, destacou que o evento era uma oportunidade de 

proporcionar à sociedade o diálogo sobre as ações voltadas às pessoas com deficiência e 

aperfeiçoar o trabalho realizado no município. 

O prefeito Aguilar Junior parabenizou a todos pelo encontro e enfatizou as dificuldades de 

trabalho durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

“Foi desafiador durante o período de isolamento até chegar a vacina, como também agora 

nesse momento de retomada para todos. Que as diretrizes elaboradas no documento ao 

final da Conferência garantam as melhores ações para serem implementadas na nossa 

cidade para atendermos esse segmento populacional da melhor maneira”, disse o prefeito. 

Debates 

O tema da Conferência “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência”, foi discutido em cinco eixos: Eixo 1 – Estratégias para manter e 

aprimorar o controle social assegurada à participação das Pessoas com Deficiência; Eixo 2 

– Garantia do acesso das Pessoas com Deficiência às Políticas Públicas; Eixo 3 – 

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

Acessibilidade; Eixo 5 – Desafios para a Comunicação Universal. 



 

 
 

Cinco grupos de trabalhos foram estabelecidos e definiram entre as propostas levantadas 

durante as sete pré-conferências realizadas entre setembro e outubro deste ano, quais 

comporiam o documento final. 
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Caraguatatuba tem dois atletas no pódio do Campeonato Brasileiro de BMX 

 

No último domingo (07/11), a cidade de Paulínia recebeu o Campeonato Brasileiro de 

BMX, realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). A equipe da associação de 

BMX de Caraguatatuba competiu com Nayla Lopes de 11 anos e Mathues Santos de oito. 

Ambos conquistaram o pódio. 

A competição teve a presença dos melhores atletas do Brasil. Ao todo foram 578 pilotos 

disputando uma vaga na final e o título de campeão brasileiro de 2021. 

“A equipe já vem treinando intensamente e eu já esperava um bom resultado. Hoje saímos 

da competição cada um com sua medalha no peito: a Nayla e o Matheus por toda equipe”, 

diz Jefferson Rodrigues, treinador da associação. 

Nayla Lopes finalizou sua participação com a 6° colocação no Campeonato Brasileiro na 

Categoria Girls de 11 até 12 anos. Já Matheus Santos Cardoso, ficou na 7° colocação na 

Categoria Boys de 8 anos. 

Rodrigues ainda agradece a sua equipe e a Secretária de Esportes da Prefeitura de 

Caraguatatuba e o prefeito Aguilar Junior por todo o apoio que eles receberam. 
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Entrega de documentos de funcionários públicos reintegrados vai até 12 de 

novembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Departamento de Recursoso Humanos da 

Secretária de Administração, continua com o processo de reintegração de 142 funcionários 

públicos exonerados do Concurso Público 01/2007. O prazo para apresentação e entrega 

de documentos vai até o dia 12 de novembro. 

A administração municipal iniciou os trâmites para a reintegração após a decisão ser dada 

pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Ministra Regina Helena Costa, através de um 

recurso de Mandado de Segurança de nº 39154-SP. 

Os 142 funcionários começaram a se apresentar nos Recursos Humanos da Prefeitura de 

Caraguatatuba no dia 03 de novembro. Os documentos necessários para a reintegração 

estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura de Caraguatatuba publicado no último dia 

28. 

Com a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba terá o retorno de funcionários para os 

cargos de agente administrativo, arquiteto, artífice, assistente social, educador social, 

fiscal de posturas, fiscal de saúde pública, fiscal de tributos, inspetor de alunos, 

motoristas, nutricionista, professores, secretário escolar, técnico de segurança do trabalho 

e terapeuta ocupacional. 

Você pode acessar o Diário Oficial no link a seguir: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/10/Edital_659.pdf 
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Prefeito de Caraguatatuba reforça importância do término das obras do 

novo Fórum de Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve nesta segunda-feira (08), em reunião 

com o secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. 

Durante o encontro, Aguilar Junior salientou a importância da conclusão das obras do novo 

Fórum para Caraguatatuba. Segundo o secretário, o empreendimento será entregue em 

junho de 2022. 

“Caraguatatuba está crescendo e evoluindo diariamente. O novo Fórum irá alavancar ainda 

mais todo o desenvolvimento do município e, principalmente, dará mais conforto, agilidade 

e velocidade nos trâmites judiciais da cidade”, explica Aguilar Junior. 

Ainda de acordo com o prefeito, foi marcada para o mês de janeiro uma visita técnica nas 

obras, com a presença do secretário Estadual. 

Na reunião, Aguilar Junior debateu ainda a possibilidade da criação de uma espécie de 

atividade delegada para advogados no Fórum. 

Acompanhando o prefeito na reunião estavam Allan Tripac, secretário adjunto de Assuntos 

Jurídicos e os advogados Diogo Nogueira e Ricardo Vitta Porto. 
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Caraguatatuba conquista 46 medalhas no campeonato de Jiu Jitsu em 

Ilhabela 

 

Durante o final de semana a equipe Vision Bjj participou da 2º Copa Ilhabela de Jiu Jitsu, 

com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, onde conquistou 46 medalhas na 

competição. 

De acordo com o professor Ulrico, técnico da equipe, os lutadores conquistaram 25 

medalhas de ouro, 18 de prata e outras três de bronze. 

“Agradeço ao Prefeito Aguilar Junior e toda Secretaria de Esportes que nos auxiliaram na 

conquista destes resultados”, pontua o técnico. 

A equipe competiu nas categorias Adulto, Master I, II e IV, Juvenil A e B, Infantil A e B e 

Mirim 
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Inscrições para edição 2021 do Empreenda Caraguatatuba vão até 17 de 

novembro 

 

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

em 2021 na sua 3ª edição, e acontece entre os dias 2 e 4 de dezembro, na Praça da 

Cultura, no Centro. Os empresários e comerciantes tem até o dia 17 de novembro para 

realizarem suas inscrições. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o Empreenda Caraguatatuba será 

marcado pela retomada. “O Empreenda será um dos grandes empulsadores da retomada 

econômica na nossa cidade. Sei que do evento grandes parcerias, negócios e sociedades 

poderão ser firmados nas rodadas de negócio e com os empresários expondo seus 

serviços e produtos”, explica. 

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. Serão 76 estandes para empresários de Caraguatatuba e outros 10 

para empresários de outras cidades. 

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; e 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: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384. 
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Prefeitura incentiva uso de transporte regulamentado no Caraguá 

Beer Festival 

 

Uma ideia que deu certo na edição anterior e que será mantida e ampliada durante o 

Caraguá Beer Festival 2021 são as vagas de estacionamentos voltadas para o transporte 

regulamentado. 

Dessa forma, o consumidor pode aproveitar o evento, que será realizado entre os dias 19 e 

21 de novembro na Praça da Cultura (Avenida da Praia, no centro), e retornar 

tranquilamente para casa. 

Além das duas vagas para táxi em frente à tenda, há outras três defronte à banca que fica 

na Praça Diógenes Ribeiro de Lima. Carros de aplicativo também podem embarcar e 

desembarcar passageiros. 

A Prefeitura entende que essa é uma garantia para que o visitante possa se divertir e 

aproveitar a festa e ainda ir tranquilamente para casa, sem dirigir após o consumo de 

bebida alcoólica. 

O Caraguá Beer Festival 2021 contará com 20 estandes, sendo três para comercialização 

de alimentos salgados de preparo rápido (petiscos e comida de boteco), bebidas alcoólicas 

(artesanais) e não alcoólicas (espaço destinado a estabelecimentos participantes do 

evento Caraguá a Gosto 2021). 

Outros cinco estandes são para a comercialização de hambúrgueres artesanais 

denominado          ‘Vila do Hambúrguer’ exclusivamente para as hamburguerias e 

lanchonetes também participantes do Caraguá a Gosto 2021, bebidas alcoólicas 

(artesanais) e não alcoólicas. Mais dois estandes são para comercialização de doces 

diversos e bebidas não alcoólicas e quatro espaços para Food bikes ou Food  Karts ou 

Food Trucks com alimentos diversos, exceto bebidas alcoólicas. 

Haverá ainda 10 estandes destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal 

do município. 

O evento será embalado por vários estilos musicais. A Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Turismo, confirmou 17 atrações que vão do rock, passando pelo pop 

rock, MPB, sertanejo e até blues. 

Serviço 



 

 
 

Caraguá Beer Festival 2021 

19 de novembro – das 17h à 0h 

20 e 21 de outubro – das 11h à 0h 

Local – Praça da Cultura (Avenida da Praia) 
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Quatro artistas de Caraguatatuba são premiados na 1ª Mostra de 

Saberes Artesanais do Litoral Norte 

 

Dos sete artistas plásticos de Caraguatatuba que participaram da 1ª Mostra de Saberes 

Artesanais do Litoral Norte, realizada em Ubatuba, quatro foram premiados. A exposição foi 

realizada de 9 de outubro a 7 de novembro como parte do 3º Fórum de Saberes Artesanais 

e a votação foi popular. 

Na Categoria Acessórios – Adornos , acessórios  e vestuário, o 1º lugar foi para Norma 

Gomes da Silva França com o artefato Bolsa feita com técnica de tecelagem manual. 

Pela Categoria Tradicional, o vencedor foi o ceramista Carlo Cury apresentando ‘O homem 

e o Mar’ onde utilizou técnicas de modelagem com finalização em engobe de sais. 

Maurem Mendonça de Aguiar ficou em 1º lugar na Categoria Utilitários usando a técnica de 

Patchwork para pano de sofá. E a outra vencedora foi Luciana Oda Kojimoto que participou 

na Categoria Decorativos com o Chapeleiro Maluco onde aplicou a técnica Amigurumi 

crochê ponto baixo. 

Também estiveram presentes os artistas Tânia Vaz Pallante, usando técnica em 

entrelaçamento e colagem em mosaico; Cláudia Oliveira, com Artes em Telhas e Luana 

Kogus com a Mandala e folha decorativa, usando a técnica Trançado em fibra. 

A mostra reuniu artesãos e artistas das cidades do Litoral Norte, com mais de 100 

artefatos em exposição. Para os artistas locais, o resultado foi importante porque a votação 

partiu do público visitante que teve a oportunidade de conhecer todos os trabalhos e 

técnicas. Também houve votação pela internet. 

Para o ceramista Carlo Cury, participar dessas mostras e ser premiado é importante porque 

os artistas podem sair um pouco do ateliê e conversar sobre suas artes com outros 

artistas. “Participar de um projeto tão lindo já é um prêmio. Muito lindo o grupo de 

Caraguá, todos juntos, com a surpresa de vários prêmios”. 

Norma França destaca que o fórum artesanal foi importante para valorizar os artistas 

locais, que eram pouco vistos e incentivados na região. “Também serviu como um 



 

 
 

incentivo e também como uma oportunidade para poder mostrar o artesão autônomo que 

sobrevive da arte”. 

Para ela, seu diferencial foi uma bolsa feita no tear, com técnica de tecelagem, pouco 

conhecido entre as demais bolsas vendidas no mercado. “É uma técnica manual, 100% 

artesanal feita de linha, fibras, lã e outras”. 

Os artistas contaram com apoio da Fundação de Arte e Cultura de Caraguatatuba 

(Fundacc) para que pudessem participar da Mostra em Ubatuba. 

Agora, a Fundacc vai aproveitar o material dos artesãos de Caraguatatuba e realizar uma 

exposição no saguão do auditório Maristela de Oliveira entre os dias 18 e 30 de novembro, 

das 9h às 14h. 

O auditório fica à Rua Santa Cruz, 196, no Centro. 
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Alegria marca retomada das atividades para idosos e pessoas com 

deficiência no Ciapi de Caraguatatuba 

 

Após mais de um ano de meio de atividades suspensas no Centro Integrado de Atenção à 

Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI), em decorrência da pandemia da Covid-19 os 

trabalhos foram retomados nessa segunda-feira, dia 8. 

As equipes do Ciapi e da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), 

liderados pelo secretário da pasta, Amauri Toledo, deram boas-vindas aos frequentadores 

no portão de entrada, com muita animação e entusiasmo. “Estamos muito felizes com a 

retomada e de termos novamente a convivência com o nosso público”, disse Toledo. 

O prefeito Aguilar Junior fez questão de percorrer os locais onde estavam sendo realizadas 

as primeiras aulas e cumprimentar professores e alunos. “Estávamos ansiosos por esse 

dia. Dentro dos protocolos de segurança vamos, gradativamente, retornando todas as 

atividades do Ciapi”, disse ele. 

Nesse primeiro momento, estão sendo oferecidas as seguintes aulas: alongamento, bocha 

tradicional, bocha sentada, ginástica funcional, pilates, tai chi chuan, zumba, grupo 

psicossocial e grupo de reabilitação pós-covid. 

O casal Antônio Humberto Machado, 77 anos, e Sueli Costa Machado, 72, frequentadores 

assíduos do Ciapi, contaram que o grupo de whatsapp bombou na última semana pela 

expectativa da volta. Os dois chegaram cedo para a primeira aula de alongamento. 

“Estava muito ansioso para voltar a fazer exercícios e rever as pessoas. Estava com muita 

saudade”, declarou Machado. 

A esposa acrescentou: “Como não temos família na cidade, a convivência com os amigos 

daqui estava nos fazendo muita falta. Gostamos muito de fazer parte do Ciapi, sempre 

fomos muito bem tratados”, afirmou. 

A aposentada Clarice Cursi Assis, 69 anos, passará manhãs e tardes no equipamento. 

“Fico sozinha em casa e tenho dificuldades de mobilidade. Aqui, tenho com quem 

conversar, me divertir e tenho toda assistência que preciso. Estou muito feliz de ter voltado 

para cá”, ressaltou. 

Centro Dia e Centro de Convivência 



 

 
 

O Ciapi foi inaugurado há cinco anos e oferece dois serviços: o Centro Dia e o Centro de 

Convivência. 

O Centro de Convivência oferece ações integradas que estimulam a convivência e a 

socialização com o propósito de contribuir para uma vida saudável, autônoma e ativa dos 

frequentadores. 

O Centro Dia, onde a pessoa passa a manhã e tarde, é destinado a ofertar o serviço da 

Proteção Social Especial, proporcionando atenção integral, cuidados básicos e promoção 

da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários para usuários com 

semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e pessoas com deficiência acima 

de 18 anos. 

Os principais objetivos do Centro Dia são o de prevenir situações de risco social; evitar o 

isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e ofertar cuidados 

básicos, possibilitando autonomia, entre outras. 

Podem usufruir do serviço pessoas cuja renda familiar não ultrapasse a três salários 

mínimos ou a renda individual do usuário seja inferior a dois salários mínimos. 

Para as aulas, os interessados podem fazer a inscrição na sede do Ciapi, no bairro Jardim 

Jaqueira, das 8h às 16h, levando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, 

comprovante de residência, cartão SUS, comprovante de vacinação das duas doses da 

vacina contra a Covid-19 e atestado médico atualizado com liberação para atividades 

físicas. 
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Capivara é resgatada dentro de casa no bairro da Prainha, em 

Caraguatatuba 

Animal foi resgatado pela Polícia Ambiental e devolvido à natureza 

 

A Polícia Ambiental resgatou uma capivara que estava dentro de uma residência 

abandonada no bairro da Prainha, em Caraguatatuba, na tarde da última terça-feira (9). 

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia. No imóvel, encontraram a capivara 

agitada e assustada. Ela foi capturada sem sofrer ferimentos ou causar ferimentos em 

outras pessoas. 

O animal foi solto na natureza em uma área afastada, onde não há moradias. A Polícia 

Ambiental reforça que caso se depare com uma capivara, o correto é acionar a PA pelos 

telefones 190 e (12) 3886-2200. 
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PREFEITURA DE CARAGUATATUBA INCENTIVA USO DE TRANSPORTE 

REGULAMENTADO NO CARAGUÁ BEER FESTIVAL 

 

Uma ideia que deu certo na edição anterior e que será mantida e ampliada durante o 

Caraguá Beer Festival 2021 são as vagas de estacionamentos voltadas para o transporte 

regulamentado. 

Dessa forma, o consumidor pode aproveitar o evento, que será realizado entre os dias 19 e 

21 de novembro na Praça da Cultura (Avenida da Praia, no centro), e retornar 

tranquilamente para casa. 

Além das duas vagas para táxi em frente à tenda, há outras três defronte à banca que fica 

na Praça Diógenes Ribeiro de Lima. Carros de aplicativo também podem embarcar e 

desembarcar passageiros. 

A Prefeitura entende que essa é uma garantia para que o visitante possa se divertir e 

aproveitar a festa e ainda ir tranquilamente para casa, sem dirigir após o consumo de 

bebida alcoólica. 

O Caraguá Beer Festival 2021 contará com 20 estandes, sendo três para comercialização 

de alimentos salgados de preparo rápido (petiscos e comida de boteco), bebidas alcoólicas 

(artesanais) e não alcoólicas (espaço destinado a estabelecimentos participantes do 

evento Caraguá a Gosto 2021). 

Outros cinco estandes são para a comercialização de hambúrgueres artesanais 

denominado          ‘Vila do Hambúrguer’ exclusivamente para as hamburguerias e 

lanchonetes também participantes do Caraguá a Gosto 2021, bebidas alcoólicas 

(artesanais) e não alcoólicas. Mais dois estandes são para comercialização de doces 

diversos e bebidas não alcoólicas e quatro espaços para Food bikes ou Food  Karts ou 

Food Trucks com alimentos diversos, exceto bebidas alcoólicas. 

Haverá ainda 10 estandes destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal 

do município. 

O evento será embalado por vários estilos musicais. A Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Turismo, confirmou 17 atrações que vão do rock, passando pelo pop 

rock, MPB, sertanejo e até blues. 

Caraguá Beer Festival 2021 



 

 
 

19 de novembro – das 17h à 0h 

20 e 21 de outubro – das 11h à 0h 

Local – Praça da Cultura (Avenida da Praia) 
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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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PM prende homem em flagrante por atirar contra vizinhos durante 

briga em Caraguá 

 

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na noite de segunda-feira (8/11), 

após efetuar disparos com um revólver contra vizinhos no bairro Pegorelly, na zona sul de 

Caraguatatuba. A PM foi acionada para ocorrência de briga de vizinhos e efetuou a prisão 

em flagrante. 

No local, os policiais militares foram informados que o indivíduo, ao defender seu filho de 

uma briga, efetuou um disparo que não atingiu ninguém. Ele entregou a arma e foi levado 

para a delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça. 
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Criminoso furta carro, bate em poste e acaba preso pela polícia na 

zona sul de Caraguá 

 

Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar um veículo e, pouco depois, bater em 

um poste, no Tarumã, na zona sul de Caraguatatuba. Os proprietários do veículo chegaram 

a ver o ladrão fugindo com o carro e de imediato acionaram a polícia. 

O indivíduo voltou ao local onde havia deixado sua bicicleta para furtar o carro e acabou 

preso pela Polícia Militar. Ele foi levado para a delegacia e permaneceu à disposição da 

justiça. 

 

 

 

 

 


