
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 11 e 12 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Adolescente cai do muro na tentativa de furto e é apreendido pela Polícia Militar  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá arrecada mais de R$ 16,6 milhões no leilão de 96 lotes do 

MarVerde II 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Apresentações e lives do 14º Litoral EnCena Online prosseguem até segunda-feira 

 

Caraguatatuba 

Império das Bikes é inaugurada no Centro de Caraguá e traz as principais 

novidades do setor 

 

Caraguatatuba 

Em Caraguá, hospital usa videogame para reduzir estresse de crianças internadas 

 

Caraguatatuba 

Câmara realiza audiências públicas para discutir orçamento de Caraguá superior a 

R$ 1 bi 

 

Caraguatatuba 

Adolescente é apreendido após se machucar ao cair de muro durante furto em 

Caraguá 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Polícia investiga morte de gatos por suspeita de envenenamento em Caraguatatuba 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba: Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias nesta sexta-

feira 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/adolescente-cai-do-muro-durante-a-fuga-e-e-apreendido-pela-policia-militar/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18460/apresentacoes-e-lives-do-14%EF%BF%BD-litoral-encena-online-prosseguem-ate-segunda-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/18459/imperio-das-bikes-e-inaugurada-no-centro-de-caragua-e-traz-as-principais-novidades-do-setor-
https://radarlitoral.com.br/noticias/18459/imperio-das-bikes-e-inaugurada-no-centro-de-caragua-e-traz-as-principais-novidades-do-setor-
https://radarlitoral.com.br/noticias/18457/em-caragua-hospital-usa-videogame-para-reduzir-estresse-de-criancas-internadas
https://radarlitoral.com.br/noticias/18464/camara-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-orcamento-de-caragua-superior-a-r$-1-bi
https://radarlitoral.com.br/noticias/18464/camara-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-orcamento-de-caragua-superior-a-r$-1-bi
https://radarlitoral.com.br/noticias/18461/adolescente-e-apreendido-apos-se-machucar-ao-cair-de-muro-durante-furto-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18461/adolescente-e-apreendido-apos-se-machucar-ao-cair-de-muro-durante-furto-em-caragua
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/11/policia-investiga-morte-de-gatos-por-suspeita-de-envenenamento-em-caraguatatuba.ghtml
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-guarda-vidas-temporarios-iniciam-trabalho-nas-praias-nesta-sexta-feira-1.196215
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-guarda-vidas-temporarios-iniciam-trabalho-nas-praias-nesta-sexta-feira-1.196215


 

 
 

Caraguatatuba 

Mais de R$ 16,6 milhões são arrecadados pela Prefeitura de Caraguatatuba em 

leilão online 

 

Caraguatatuba 

Conseg de Caraguá discute crimes ambientais em reunião 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Polícia investiga morte de animais por envenenamento em Caraguá 

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba investe quase R$ 40 milhões em pavimentação e drenagem 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Pele e osso: cães são resgatados de situação drástica no Litoral Norte 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba reforça prevenção e cuidados na semana do Dia Nacional da 

Diabetes 

 

Caraguatatuba 

Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias de Caraguatatuba nesta 

sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Turismo divulga cervejarias e comércios participantes do Beer 

Festival 2021 

 

Caraguatatuba 

Alunos da rede municipal de Caraguatatuba participam de ações promovidas por 

profissionais do setor cultural 

 

Caraguatatuba 

Apresentações e lives do 14º Litoral EnCena Online começam nesta sexta-feira (12) 

 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/mais-de-r-16-6-milh-es-s-o-arrecadados-pela-prefeitura-de-caraguatatuba-em-leil-o-online-1.196210
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/mais-de-r-16-6-milh-es-s-o-arrecadados-pela-prefeitura-de-caraguatatuba-em-leil-o-online-1.196210
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/conseg-de-caragua-discute-crimes-ambientais-em-reuni-o-1.196100
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/policia-investiga-morte-de-animais-por.html
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/caraguatatuba-investe-quase-r-40-milhoes-em-pavimentacao-e-drenagem/
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/pele-e-osso-c-es-s-o-resgatados-de-situac-o-drastica-no-litoral-norte-1.352965
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/inscricoes-para-desafio-ciclistico-poco-da-anta-vao-de-24-a-26-de-novembro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/caraguatatuba-reforca-prevencao-e-cuidados-na-semana-do-dia-nacional-da-diabetes/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/caraguatatuba-reforca-prevencao-e-cuidados-na-semana-do-dia-nacional-da-diabetes/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/guarda-vidas-temporarios-iniciam-trabalho-nas-praias-de-caraguatatuba-nesta-sexta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/guarda-vidas-temporarios-iniciam-trabalho-nas-praias-de-caraguatatuba-nesta-sexta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/secretaria-de-turismo-divulga-cervejarias-e-comercios-participantes-do-beer-festival-2021/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/secretaria-de-turismo-divulga-cervejarias-e-comercios-participantes-do-beer-festival-2021/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/alunos-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-participam-de-acoes-promovidas-por-profissionais-do-setor-cultural/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/alunos-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-participam-de-acoes-promovidas-por-profissionais-do-setor-cultural/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/apresentacoes-e-lives-do-14o-litoral-encena-online-comecam-nesta-sexta-feira-12/


 

 
 

Caraguatatuba 

Orçamento de 2022 para Caraguatatuba é tema de duas audiências online na 

Câmara Municipal 

 

Caraguatatuba 

Palestra ‘Nunca Desista dos Seus Sonhos’ emociona participantes no Ciase 

Travessão 

 

Caraguatatuba 

Mais de 1,5 mil crianças e adolescentes de zero a 14 anos são vacinadas durante 

Campanha de Multivacinação 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá arrecada mais de R$ 16,6 milhões no leilão de 96 lotes do 

MarVerde II 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Pizzas e Salgados Assados 

 

Caraguatatuba 

UPAs de Caraguatatuba atendem mais de 900 pessoas por dia em 15 dias 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social prorroga inscrições para curso de Modelagem de Roupas Plus Size até 

sexta-feira (12) 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia curso de Pizzas e Salgados Assados 

 

Caraguatatuba 

Caraguá arrecada mais de R$ 16,6 milhões no leilão de 96 lotes 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba mantém serviços de plantão no feriado prolongado da República 

 

Caraguatatuba 

Leilão de lotes do Mar Verde II arrecada mais de R$ 16,6 milhões em 

Caraguatatuba 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/orcamento-de-2022-para-caraguatatuba-e-tema-de-duas-audiencias-online-na-camara-municipal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/orcamento-de-2022-para-caraguatatuba-e-tema-de-duas-audiencias-online-na-camara-municipal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/palestra-nunca-desista-dos-seus-sonhos-emociona-participantes-no-ciase-travessao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/palestra-nunca-desista-dos-seus-sonhos-emociona-participantes-no-ciase-travessao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/mais-de-15-mil-criancas-e-adolescentes-de-zero-a-14-anos-sao-vacinadas-durante-campanha-de-multivacinacao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/mais-de-15-mil-criancas-e-adolescentes-de-zero-a-14-anos-sao-vacinadas-durante-campanha-de-multivacinacao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-pizzas-e-salgados-assados/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/upas-de-caraguatatuba-atendem-mais-de-900-pessoas-por-dia-em-15-dias/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/fundo-social-prorroga-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-sexta-feira-12/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/11/fundo-social-prorroga-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-sexta-feira-12/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/11/caraguatatuba-inicia-curso-de-pizzas-e-salgados-assados/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/11/caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-mantem-servicos-de-plantao-no-feriado-prolongado-da-republica/
https://www.012news.com.br/leilao-de-lotes-do-mar-verde-ii-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-em-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/leilao-de-lotes-do-mar-verde-ii-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-em-caraguatatuba/


 

 
 

Agora Litoral Norte 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá arrecada mais de R$ 16,6 milhões no leilão de 96 lotes do 

MarVerde II 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguá Arrecada Mais De R$ 16,6 Milhões No Leilão De 96 Lotes Do 

MarVerde II 

 

Caraguatatuba 

Casa De Saúde Stella Maris Usa Videogame Para Reduzir O Estresse De Crianças 

Internadas 

 

Caraguatatuba 

Rodovia Dos Tamoios Deve Receber 127 Mil Veículos Durante O Feriadão Da 

República 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Legislativo Municipal firma parceria com a Câmara dos Deputados 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Turismo divulga cervejarias e comércios participantes do Beer Festival 2021 

 

Caraguatatuba 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA PARTICIPAM DE AÇÕES PROMOVIDAS 

POR PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL 

 

Caraguatatuba 

Apresentações e lives do 14º Litoral EnCena Online começam nesta sexta-feira (12) 

 

Caraguatatuba 

Mais de 1,5 mil crianças e adolescentes de zero a 14 anos são vacinadas durante 

Campanha de Multivacinação 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba reforça prevenção e cuidados na semana do Dia Nacional da Diabetes 

 

Caraguatatuba 

Orçamento de 2022 para Caraguatatuba é tema de duas audiências online na Câmara 

Municipal 

https://agoralitoralnorte.com.br/2021/11/11/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
https://agoralitoralnorte.com.br/2021/11/11/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/casa-de-saude-stella-maris-usa-videogame-para-reduzir-o-estresse-de-criancas-internadas/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/casa-de-saude-stella-maris-usa-videogame-para-reduzir-o-estresse-de-criancas-internadas/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/rodovia-dos-tamoios-deve-receber-127-mil-veiculos-durante-o-feriadao-da-republica/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/rodovia-dos-tamoios-deve-receber-127-mil-veiculos-durante-o-feriadao-da-republica/
https://falacaragua.com.br/2021/11/legislativo-municipal-firma-parceria-com-a-camara-dos-deputados/
https://falacaragua.com.br/2021/11/secretaria-de-turismo-divulga-cervejarias-e-comercios-participantes-do-beer-festival-2021/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alunos-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-participam-de-acoes-promovidas-por-profissionais-do-setor-cultural/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alunos-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-participam-de-acoes-promovidas-por-profissionais-do-setor-cultural/
https://falacaragua.com.br/2021/11/apresentacoes-e-lives-do-14o-litoral-encena-online-comecam-nesta-sexta-feira-12/
https://falacaragua.com.br/2021/11/mais-de-15-mil-criancas-e-adolescentes-de-zero-a-14-anos-sao-vacinadas-durante-campanha-de-multivacinacao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/mais-de-15-mil-criancas-e-adolescentes-de-zero-a-14-anos-sao-vacinadas-durante-campanha-de-multivacinacao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-reforca-prevencao-e-cuidados-na-semana-do-dia-nacional-da-diabetes/
https://falacaragua.com.br/2021/11/orcamento-de-2022-para-caraguatatuba-e-tema-de-duas-audiencias-online-na-camara-municipal/
https://falacaragua.com.br/2021/11/orcamento-de-2022-para-caraguatatuba-e-tema-de-duas-audiencias-online-na-camara-municipal/


 

 
 

Caraguatatuba 

Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias de Caraguatatuba nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Palestra ‘Nunca Desista dos Seus Sonhos’ emociona participantes no Ciase Travessão 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Pizzas e Salgados Assados 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social prorroga inscrições para curso de Modelagem de Roupas Plus Size até sexta-

feira (12) 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de novembro em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Turismo de Caraguatatuba divulga cervejarias e comércios 

participantes do Beer Festival 2021 

 

Caraguatatuba 

Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias de Caraguatatuba hoje 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Casa de Saúde Stella Maris usa videogame para reduzir o estresse de crianças internadas 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Guarda-Vidas temporários iniciam trabalho nas praias de Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Prefeituras se unem em parceria para fiscalizar o turismo de um dia nas quatro 

cidades do Litoral Norte 

 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/guarda-vidas-temporarios-iniciam-trabalho-nas-praias-de-caraguatatuba-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2021/11/palestra-nunca-desista-dos-seus-sonhos-emociona-participantes-no-ciase-travessao/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-pizzas-e-salgados-assados/
https://falacaragua.com.br/2021/11/inscricoes-para-desafio-ciclistico-poco-da-anta-vao-de-24-a-26-de-novembro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-prorroga-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-sexta-feira-12/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-prorroga-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-sexta-feira-12/
http://massaguanews.com.br/2021/11/inscricoes-para-desafio-ciclistico-poco-da-anta-vao-de-24-a-26-de-novembro-em-caragua/
http://massaguanews.com.br/2021/11/secretaria-de-turismo-de-caraguatatuba-divulga-cervejarias-e-comercios-participantes-do-beer-festival-2021/
http://massaguanews.com.br/2021/11/secretaria-de-turismo-de-caraguatatuba-divulga-cervejarias-e-comercios-participantes-do-beer-festival-2021/
http://massaguanews.com.br/2021/11/guarda-vidas-temporarios-iniciam-trabalho-nas-praias-de-caraguatatuba-hoje/
https://www.litoralempauta.com.br/casa-de-saude-stella-maris-usa-videogame-para-reduzir-o-estresse-de-criancas-internadas/
https://www.spriomais.com.br/2021/11/12/guarda-vidas-temporarios-iniciam-trabalho-nas-praias-de-caraguatatuba-a-partir-desta-sexta-feira/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/prefeituras-se-unem-em-parceria-para-fiscalizar-o-turismo-de-um-dia-nas-quatro-cidades-do-litoral-norte-16459862
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/prefeituras-se-unem-em-parceria-para-fiscalizar-o-turismo-de-um-dia-nas-quatro-cidades-do-litoral-norte-16459862


 

 
 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PREFEITURA DE CARAGUÁ ARRECADA MAIS DE R$ 16,6 MILHÕES NO LEILÃO DE 96 

LOTES DO MARVERDE II 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Em Caraguá, hospital usa videogame para reduzir estresse de crianças internadas 

 

Tem Quote 

Caraguatatuba 

Alunos da Fundacc realizam 1º Mostra de Arte Contemporânea no Centro Cultural 

Paulo Mott 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Moradores de Caraguá relatam mortes de animais por envenenamento 

 

Jornal Vanguarda 

Moradores relatam mortes de animais por envenenamento em Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Band Cidade 2ª Edição 

Alta temporada, Caraguatatuba programa diversos eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://litoraldefato.com.br/2021/11/12/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/12/prefeitura-de-caragua-arrecada-mais-de-r-166-milhoes-no-leilao-de-96-lotes-do-marverde-ii/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/em-caragua-hospital-usa-videogame-para-reduzir-estresse-de-criancas-internadas/
https://temquote.com.br/alunos-da-fundacc-realizam-1o-mostra-de-arte-contemporanea-no-centro-cultural-paulo-mott/
https://temquote.com.br/alunos-da-fundacc-realizam-1o-mostra-de-arte-contemporanea-no-centro-cultural-paulo-mott/
https://globoplay.globo.com/v/10031413/
https://globoplay.globo.com/v/10032914/
https://www.youtube.com/watch?v=ko0INnu5kVY


 

 
 

Clipping de Notícias: 11/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Adolescente cai do muro na tentativa de furto e é apreendido pela 

Polícia Militar  

 

Na manhã de terça-feira (09) uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi 

acionada para atender uma ocorrência de furto à residência no bairro Porto Novo em 

Caraguatatuba. 

Chegando no local os policiais abordaram um dos autores, um adolescente que se 

machucou ao cair do muro da casa durante a fuga, sendo abandonado pelos outros 

criminosos. 

A proprietária da residência inicialmente não percebeu a falta de nenhum objeto. 

O adolescente apreendido foi encaminhado à UPA para ser medicado e após à delegacia 

onde a responsável compareceu juntamente com outro menor envolvido no furto. 
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Prefeitura de Caraguá arrecada mais de R$ 16,6 milhões no leilão de 

96 lotes do MarVerde II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 16.671.120,00 com o leilão 

online de 96 terrenos do loteamento MarVerde II, próximo à Praia da Mococa (Região 

Norte).  A homologação do certame foi publicada na Edição 666 do Diário Oficial Eletrônico 

do Município desta quinta-feira (11/11). 

No dia 21 de outubro, pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas arremataram os 

lotes para uso residencial de 384 m², 458,62 m² e 420 m² de área, com 50% de taxa de 

edificação, localizados nas Quadras 6, 17 e 18 do bairro. O valor revertido aos cofres 

municipais equivale a 142,5% da avaliação de R$ 6.873.120,00. O período de visitação 

ocorreu entre os dias 4 a 20 de outubro. 

Os 96 imóveis foram incorporados ao patrimônio do Município de Caraguatatuba conforme 

sentença proferida em Ação de Adjudicação Compulsória. A adjudicação dos imóveis dados 

pelo loteador como garantia (caução/ art. 30 da Lei Municipal nº 1.175, de 2 de outubro 

de 1981) da execução das obras de infraestrutura do loteamento tem como objetivo 

custear a implantação das redes de abastecimento de água potável e coletora de esgoto, 

obras de responsabilidade do loteador que não foram executadas, na época da aprovação 

do loteamento (Decreto 48/1987, de 04 de maio de 1987). 

Os referidos terrenos não são áreas institucionais, previstas no Art. 4º da Lei nº 6.766/79 

(Lei de Parcelamento do Solo Urbano), destinadas à edificação de equipamentos 

comunitários, tais como praças, ginásio de esportes, áreas de lazer, escolas, postos de 

saúde, entre outros equipamentos públicos. 

O MarVerde II é um loteamento com área de lazer, cachoeira, parquinho e quadras 

poliesportiva, de bocha, vôlei de praia e de beach tênis e campo areia, localizado a 200 

metros da Praia da Mococa. 

O edital completo com todos os detalhes do certame está disponível no 

link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/ (Parte do site da Prefeitura de 

Caraguatatuba destinada à Empresa). Mais informações pelo telefone (12) 3897-8176 

(Área de Licitação). 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_666.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
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Apresentações e lives do 14º Litoral EnCena Online prosseguem até 

segunda-feira 

 

As apresentações das peças e das lives do 14º Litoral EnCena Online – Mostra Estadual de 

Teatro de Rua, Teatro de Bonecos, Circo e Dança de Caraguatatuba, começam nesta sexta-

feira (12) e seguem até segunda-feira (15). 

A programação ocorre de forma online pelas plataformas digitais da Fundação Educacional 

e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) – Facebook https://www.facebook.com/Fundacc e 

Youtube https://www.youtube.com/c/FundaccOficial devido à pandemia da Covid-19. 

Os 10 participantes desta edição são das cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, 

Pindamonhangaba, São José dos Campos, Campinas e São Paulo. 

Todas as peças estarão disponíveis nas plataformas digitais e podem ser vistas a qualquer 

momento. Já as lives serão feitas pelos artistas e podem ser acessadas pelo Facebook  e 

Youtube da FUNDACC. 

O 14º Litoral EnCena Online é uma realização da Cultura em Casa, Juntos pela Cultura, 

Fundacc, Prefeitura de Caraguatatuba e conta com apoio  da Amigos da Arte e Governo do 

Estado de São Paulo. 

Programação das lives 

Dia 12: 

Às 17h: Grupo Damião e Cia apresenta o espetáculo ‘Atenção, Respeitável Público’, na 

categoria Circo. 

Às 19h: Grupo Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta o espetáculo ‘O Fundo da 

Caneca’, na categoria Dança. 

Dia 13: 

Às 17h: Grupo Cia Fulô apresenta o espetáculo ‘Zé Gambiarra Circo Show’, na categoria 

Circo. 

Às 19h: Elogio da Loucura, será uma exibição da peça presencial no Teatro Mario Covas. 

Ele é 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. 



 

 
 

Às 21h: Grupo Jonas de Paula apresenta o espetáculo ‘A Nau dos Desterrados’, na 

categoria Teatro de Rua. 

Dia 14: 

Às 17h: Grupo Riso Mágico apresenta o espetáculo ‘Sonho Mágico’, na categoria Circo. 

Às 19h: Grupo Teatro do Imprevisto apresenta o espetáculo ‘Miragens na Caixa’, na 

categoria Teatro de Bonecos, Animação ou Sombras. 

Às 21h: Grupo Severina Cia de Teatro apresenta o espetáculo ‘Tem História no Meu 

Quintal’, na categoria Teatro de Rua. 

Dia 15: 

Às 17h: Grupo Palhaço Berinjela apresenta o espetáculo ‘O Grande pequeno Circo do 

Berinjela’, na categoria Circo. 

Às 19h: Grupo Nômade apresenta o espetáculo ‘A Caravana dos Pássaros Errantes’, na 

categoria Teatro de Rua. 

Às 21h: Grupo Cia. LÚDICOS de Teatro Popular apresenta o espetáculo ‘Piolin’, na categoria 

Teatro de Rua. 

Sobre o Litoral EnCena 

O 14º Litoral EnCena tem como objetivo realizar um evento referencial que proporcione de 

maneira democrática e acessível o melhor das artes cênicas dos municípios, além de 

estimular os grupos e coletivos em atividade e fomentar a arte na região. 

É importante destacar que os registros audiovisuais ficarão disponíveis por livre demanda 

no Youtube da Fundacc entre os dias 12 e 15 de novembro. Também serão realizadas lives 

com os componentes dos grupos para falar sobre o conceito do espetáculo. 
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Império das Bikes é inaugurada no Centro de Caraguá e traz as 

principais novidades do setor 

 

Caraguatatuba acaba de ganhar uma nova loja de bicicletas e acessórios. A Império das 

Bikes foi inaugurada no último final de semana na Avenida Miguel Varlez, 925, bem em 

frente ào Hospital Stella Maris, no Centro da cidade.  

Além das principais novidades em mountain bike, a Império das Bikes conta com peças de 

várias marcas, acessórios e oficina especializada. Marcas como Shimano, Vzan, Elleven e 

GTA. Bicicletas retrô e também infantis. 

Mais informações pelo telefone (zap) 99627-3327. 
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Em Caraguá, hospital usa videogame para reduzir estresse de crianças 

internadas 

 

Em Caraguatatuba, a Casa de Saúde Stella Maris passou a usar o videogame para reduzir 

estresse de crianças internadas. Os pacientes pediátricos podem jogar no quarto 

hospitalar. O jogo é transportado em um carrinho. 

A iniciativa faz parte do programa de humanização do hospital que visa oferecer uma 

assistência personalizada por meio de ações que minimizem situações traumáticas e 

estressantes para os pequenos pacientes.  Em maio, a Casa de Saúde Stella Maris 

também passou a utilizar um carrinho elétrico para transportar crianças hospitalizadas 

para o centro cirúrgico e para a realização de exames. 

“O videogame ajuda a distrair as crianças e ameniza o desconforto já que eles não podem 

sair do quarto. A ideia é que a experiência da internação seja menos traumática e que eles 

passem pela experiência de forma mais tranquila”, explica o gerente assistencial da Casa 

de Saúde Stella Maris, Silvio Rabelo. O videogame foi doado ao Hospital. 

A Casa de Saúde Stella Maris conta com um setor exclusivo, personalizado e equipado 

para o atendimento pediátrico. A instituição interna, em média, 180 crianças por mês. A 

média de internação é de 3 dias. 75% têm até 10 anos. Os principais motivos das 

internações são doenças respiratórias, infecções de urina e gastrointestinais e cirurgias. 
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Câmara realiza audiências públicas para discutir orçamento de 

Caraguá superior a R$ 1 bi 

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba será debatida nas 

próximas quarta e sexta-feira (17 e 19/11), a partir das 18h, em duas audiências públicas 

virtuais promovidas pela Câmara Municipal. Técnicos da Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento vão explicar a proposta.  

As audiências online do Legislativo serão transmitidas pelo site 

www.camaracaragua.sp.gov.br e Canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

A LOA prevê a receita de R$ 1.079.895.594,00 para o ano que vem. As destinações 

constitucionais obrigatórias ficaram com os seguintes valores: R$ 280.428.205,00 para 

Educação e R$ 214.886.334,00 para a Saúde, além da destinação de até 6% da receita 

para manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram alocados R$ 

559.488.815,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

Os interessados poderão obter cópias do projeto e do edital com o regulamento da 

audiência no site da Câmara. A participação da população está assegurada após o 

preenchimento do formulário disponível no site da Câmara; via ‘Zoom’ (também mediante 

inscrição prévia na página do Legislativo); e por meio de mensagens de texto, áudio ou 

vídeo pelo número de WhatsApp (12) 99718-5769. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

descentralizadas nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Travessão, Massaguaçu e Indaiá, 

respectivamente, além da audiência eletrônica entre 27/9 e 4/10, no site 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. 

Alterações na LDO 

A proposta que altera parcialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/Lei Municipal 

2.562/2021) para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro 

de 2022 também será debatida nas audiências públicas online da Câmara de 

Caraguatatuba nos dias 17 e 19 de novembro (quarta e sexta-feira), a partir das 18h. 

As alterações referem-se a programas governamentais, metas, ações, projetos e atividades 

previstos para o exercício de 2.022, com as respectivas fontes de financiamento, 

demonstradas por categoria econômica de despesas, assim como aos anexos de metas 



 

 
 

fiscais e de ações por programas, que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

devidamente atualizados para harmonizar objetivos estabelecidos na LDO 2022 com o 

Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, incluindo a Lei Orçamentária Anual. 

As audiências atendem as exigências do Art. 165 da Constituição Federal, Artigo 48 da Lei 

Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 
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Adolescente é apreendido após se machucar ao cair de muro durante 

furto em Caraguá 

 

Um adolescente envolvido em furto à residência no Porto Novo, zona sul de Caraguatatuba, 

foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar. Ao chegar no local, os policiais militares 

encontraram o menor machucado após ter caído do muro.  

Ele havia sido deixado pelos outros criminosos envolvidos no crime. Os policiais o levaram 

para a UPA e, posteriormente, à delegacia da cidade, onde compareceu o responsável. 

Um segundo adolescente foi apreendido na sequência. Ambos ficaram à disposição da 

justiça. 
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Polícia investiga morte de gatos por suspeita de envenenamento em 

Caraguatatuba 

Moradores relatam que 15 gatos foram encontrados mortos no bairro Perequê Mirim. 

Suspeito foi ouvido pela polícia nesta quinta-feira. 

 

A Polícia Civil investiga a morte de gatos por envenenamento no bairro Perequê Mirim em 

Caraguatatuba (SP). Moradores relatam que 15 gatos foram encontrados mortos e 

apontam envenenamento por chumbinho. Maus tratos a animais é crime, com previsão de 

prisão. 

Os casos começaram no início de novembro, quando uma mulher teve seu gato 

envenenado. Três dias depois, outros dois gatos foram envenenados e morreram. A mulher 

procurou a Polícia Civil e fez um registro de ocorrência por maus tratos e o caso passou a 

ser investigado. 

Ao todo, os moradores relatam que 15 gatos foram encontrados mortos, além do 

envenenamento de um cachorro e um passarinho, todos no mesmo período de tempo e 

mesmo bairro. 

“Eu estava com oito gatos, acabei perdendo quatro. Um deles era até resgatado de rua”, 

conta Doralice Conceição. 

“A gente achou um peixe, ainda tiveram o trabalho de fritar e colocar o chumbinho. Pra 

ficar mais saboroso, pra atrair mais os bichos, todos comeram. Foi em cima do telhado de 

casa e atrás da minha casa", conta a tutora Cirgiane Mattioli. 

A polícia informou que foi colhida em uma das casas um pedaço de peixe aparentemente 

contaminado com chumbinho e que teria sido usado para envenenar os animais. A 

amostra foi encaminhada ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para confirmar a 

substância usada. 
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Caraguatatuba: Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias 

nesta sexta-feira 

A equipe conta com 33 profissionais 

 

Os GVT's (guarda-vidas temporários) começam a trabalhar já nesta próxima sexta-feira (12) 

em diversas praias de Caraguatatuba. Os trabalhadores foram contratados pela prefeitura 

municipal através de alguns processos seletivos para atuarem na temporada de verão 

entre a virada de 2021 para março de 2022. 

No total, 24 GVT's passaram por um treinamento do GBMAR (Grupamento de Bombeiros 

Marítimos) e vão reforçar o atendimento durante este período de alta movimentação nas 

praias da cidade do Litoral Norte de São Paulo. 

Além dos contratados pela prefeitura, a equipe contará com nove profissionais contratados 

por tempo determinado pelo Governo do Estado. 

De acordo com João Batista Rapaci, capitão comandante do GBMar no Litoral Norte, com 

esses reforços, e mais os guarda-vidas regulares que trabalham na cidade, será possível 

um atendimento melhor nas praias da cidade durante a temporada. 

Praias. 

No momento, os profissionais estarão atuando nas praias do Aruan, Indaiá, Prainha, 

Martim de Sá, Lagoa Azul, Capricórnio, Massaguaçu, Cocanha e Mococa. 

Pagamento. 

Os trabalhadores receberão um salário de R$ 1.589,00 e alguns benefícios como vale 

transporte, alimentação e refeição. 
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Mais de R$ 16,6 milhões são arrecadados pela Prefeitura de 

Caraguatatuba em leilão online 

O arremate foi responsável por vender 96 terrenos do loteamento MarVerde 2 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 16.671.120,00 com o leilão 

online utilizado para a venda de 96 terrenos do loteamento MarVerde II, próximo à Praia da 

Mococa, na região Norte do município.  A homologação do certame foi publicada na Edição 

666 do Diário Oficial Eletrônico do Município, na última quinta-feira (11). 

No último dia 21 de outubro, pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas arremataram 

lotes de 384 m², 458,62 m² e 420 m², com 50% de taxa de edificação, localizados nas 

Quadras 6, 17 e 18 do bairro para uso residencial. O valor revertido aos cofres municipais 

equivale a 142,5% da avaliação de R$ 6.873.120,00. O período de visitação ocorreu entre 

os dias 4 a 20 do mês passado. 

Os 96 imóveis foram incorporados ao patrimônio da cidade de Caraguatatuba por meio de 

uma sentença proferida em Ação de Adjudicação Compulsário. 

A Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento diz que "a adjudicação dos 

imóveis dados pelo loteador como garantia (caução/ art. 30 da Lei Municipal nº 1.175, de 

2 de outubro de 1981) da execução das obras de infraestrutura do loteamento tem como 

objetivo custear a implantação das redes de abastecimento de água potável e coletora de 

esgoto, obras de responsabilidade do loteador que não foram executadas, na época da 

aprovação do loteamento (Decreto 48/1987, de 04 de maio de 1987)". 

As áreas não são consideradas institucionais, previstas no Art. 4º da Lei nº 6.766/79 (Lei 

de Parcelamento do Solo Urbano), destinadas à edificação de equipamentos comunitários, 

tais como praças, ginásio de esportes, áreas de lazer, escolas, postos de saúde, entre 

outros equipamentos públicos. "O MarVerde II é um loteamento com área de lazer, 

cachoeira, parquinho e quadras poliesportiva, de bocha, vôlei de praia e de beach tênis e 

campo areia, localizado a 200 metros da Praia da Mococa", complementou a Secretaria 

responsável. 

Edital. 



 

 
 

O edital completo com todas as informações sobre a venda dos lotes está disponível no 

site oficial da Prefeitura de Caraguatatuba, na seção de licitações -- clique AQUI para 

acessar. 

Além disso, mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (12) 2897-8176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
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Conseg de Caraguá discute crimes ambientais em reunião 

Os dados foram apresentados pelo secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do 

município, João Silva de Paula Ferreira; confira os tópicos abordados 

 

Os membros da Conseg (Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba) 

realizaram uma reunião ordinária mensal na última quarta-feira (10) para realizar uma 

análise dos crimes ambientais registrados no município e o planejamento de como 

enfrentá-los da melhor forma. Os dados foram apresentados por João Silva de Paula 

Ferreira, secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (Smaap). 

Recentemente, a prefeitura municipal assinou um convênio com a PM Ambiental do Estado 

de São Paulo para uma Atividade Delegada Ambiental. A ação disponibiliza oito policiais 

por dia para realizarem ações conjuntas com as secretarias municipais. 

Apenas no último mês de outubro, 86 fiscalizações foram realizadas em parceria da 

Prefeitura de Caraguá com a PM Ambiental. Nas ocorrências, o total de pessoas abordadas 

foi de 226, veículos somaram 26 abordagens. 

Também foram feitas: 16 vistorias ambientais, registrados seis B.O's (boletins de 

ocorrência) ambientais, executadas duas apreensões ambientais e lavrados cinco autos de 

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

degradação ambiental (desmatamento). 

Histórico. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de 

Caraguatatuba, O Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba "é a primeira 

unidade institucional dos Consegs do Estado de São Paulo, implantada no município em 9 

de dezembro de 1983, por iniciativa do povo e adesão das Polícias Civil e Militar". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Salim Burihan 

 

Polícia investiga morte de animais por envenenamento em Caraguá 

 

A polícia civil de Caraguatatuba está investigando a morte de 15 gatos por envenenamento 

no bairro do Perequê-Mirim. Este tipo de envenenamento de animais tem ocorrido também 

em outros bairros da cidade.  

O 1º Distrito Policial que cobre a região sul da cidade ouviu na tarde desta quinta(11) um 

possível suspeito. Um pedaço de peixe, possivelmente envenenado com chumbinho, 

recolhido no quintal de uma residência, foi encaminhado para análise no Instituto Adolfo 

Lutz, na capital.    

O pedaço de peixe, supostamente envenenado com chumbinho, foi encaminhado para a 

delegacia de polícia por Cigiane Oliveira, moradora do bairro, que cuida de nove gatos e 

perdeu três deles envenenados. 

O envenenamento de animais tem ocorrido em outros bairros da cidade. No mês passado, 

dois gatos e um cachorro morreram envenenados com aldicarb, mais conhecido como 

“chumbinho” no bairro Jardim Primavera. 

Uma das vítimas foi a gatinha “Bebeca”, de apenas sete meses. Uma gatinha linda e 

carinhosa, que era amada pelos donos e adorada pela maioria dos vizinhos. Uma morte 

que entristeceu a todos. 

Os donos de “Bebeca” e os vizinhos ficaram inconformados. A família de “Bebeca” possui 

outros três gatos( Udi, Serelepe e Liga) e uma cadelinha. Os animais, como os demais do 

bairro, estão “proibidos” de deixar a casa e vigiados constantemente no quintal. 

Bebeca 

A gatinha foi encontrada no quintal da casa, às 6 horas da manhã, acuada em um canto, 

vomitando e defecando. A família levou a gatinha imediatamente para o médico 

veterinário. “Bebeca” estava sofrendo muito e a família não sabia o que estaria ocorrendo 

com ela. Uma hora depois foi anunciado o óbito da gatinha, para a tristeza da família. 

O veterinário informou aos donos que a causa da morte da gatinha “Bebeca” tinha sido o 

envenenamento provocado pela ingestão de chumbinho. Segundo a família, os outros três 

gatos da casa não tiveram problemas, ou seja, não ingeriram chumbinho. A maioria dos 

vizinhos foram informados do ocorrido e todos passaram a adotaram medidas para 

protegerem seus animais de estimação. 



 

 
 

Entre os animais, os gatos estão entre as vítimas fatais do "chumbinho". A maioria deles 

saem para passear durante a noite e acabam por ingerir iscas contendo chumbinho. Como 

o efeito do veneno é rápido e cruel, muitos são encontrados mortos pela manhã. Foi o que 

deve ter ocorrido com “Bebeca”. 

É crime 

Segundo especialistas, o efeito do "chumbinho" em animais é bem rápido, aparecendo 

sintomas entre 5 a 10 minutos após a ingestão. Os sinais irão depender do tamanho do 

animal e da quantidade ingerida. O consumo de grandes quantidades do veneno pode 

causar morte súbita. 

Fiquem atentos aos seus animais. Os sinais de intoxicação podem ser vários: salivação (o 

animal começa a babar), vômitos, diarreia, convulsão, inquietação ou prostração, 

incoordenação, tremores, falta de ar (dispneia), hemorragia oral ou nasal, fraqueza, pupilas 

contraídas e provoca graves lesões nos pulmões, fígado e rins do animal. 

Segundo especialistas, os animais intoxicados devem ser tratados com lavagem estomacal 

(até 2h após ingestão), sulfato de atropina para conter a maioria dos sinais causados pelo 

aldicarb, soroterapia para eliminar mais rápido o veneno, anti-hemorrágico, 

anticonvulsivantes e carvão ativado para evitar a absorção do tóxico pelo organismo, entre 

outras medidas. 

Muita gente ainda usa o chumbinho contra os ratos. É crime comercializar o produto, e 

quem compra também está cometendo uma contravenção. Quem coloca, 

propositadamente, iscas com "chumbinho" (ou qualquer outro veneno) para matar o cão ou 

gato do vizinho não sabe que pode ser preso, pois infringe a Lei Ambiental. 

A nova lei, sancionada em 29 de setembro de 2020, a Lei 14.064/2020, apelidada de “Lei 

Sanção” prevê pena de reclusão de dois a cinco anos para quem comete abuso e maus 

tratos a animais, além de multa e proibição da guarda. Segundo dados do IBGE(Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tem 28,8 milhões de domicílios com pelo 

menos um cachorro e mais de 11 milhões com algum gato. 

Estudo 

Um grupo de veterinários da Faculdade de Medicina Veterinária, da Universidade Estadual 

do Ceará, apresentou em 2017 um estudo sobre a intoxicação provocada por Aldicarb em 

um felino de 3 anos de idade. É assustador. 

O aldicarb, um carbamato de alta toxicidade, que é vendido de forma clandestina e usado 

ilegalmente como raticida doméstico.  Esta substância inibe a enzima acetilcolinesterase 

presente nas sinapses colinérgicas, acarretando estimulação excessiva dos receptores 

nicotínicos e muscarínicos, por conta disso, o atendimento e diagnóstico precoce do animal 

é fundamental para aumentar suas chances de sobrevida. 

Um felino, fêmea, sem raça definida (SRD), três anos de idade, castrada e semidomiciliada 

apresentou subitamente um quadro de êmese, hiperexcitabilidade, agressividade, 

sialorreia, dispneia e posteriormente defecou-se e urinou-se. Segundo o tutor esses sinais 

clínicos ocorreram após o animal ter tido acesso às áreas comuns do condomínio. 

Imediatamente o felino foi levado à emergência veterinária. 



 

 
 

O animal foi sedado com diazepam (2mg/kg por via IM) para conter e estabilizar o animal, 

logo em seguida recebeu sulfato de atropina (0,5mg/kg por via IM) e ranitidina (1mg/kg) 

por via SC. O animal foi submetido a oxigenoterapia por máscara, além da, realização de 

um acesso venoso, fluidoterapia colocada a soro com Lactato de Ringer a uma taxa de 30 

ml / hora e administração de furosemida (2mg/kg por via IV). 

Neste mesmo dia, o animal apresentou uma melhora, mostrando-se estável e retornou 

para casa com o acesso venoso, três horas após ter recebido alta, este teve uma piora e 

retornou para emergência onde permaneceu em internamento sendo submetido a 

fluidoterapia na dose de manutenção até vir a óbito por uma parada respiratória dois dias 

após o ocorrido. Posteriormente, o corpo do felino foi encaminhado para um laboratório de 

patologia para realização da necropsia. 

No exame interno, foi observado congestão e edema encefálico e áreas de hemorragia. No 

coração, havia dilatação átrio-ventricular direita com áreas de hemorragia do miocárdio. 

Enquanto, o pulmão se apresentava com edema agudo, congestão e hemorragia pulmonar, 

além da presença de atelectasia e enfisema em focos. No fígado, existia uma acentuada 

dilatação e congestão dos sinusóides hepáticos, ocorrendo áreas de necrose e 

degeneração hidrópica moderada dos hepatócitos e colestase intra e extrahepática. 

Ademais, havia múltiplas áreas de infarto renal com extensa produção fibrótica. Nefrite 

subaguda intersticial e adjacente às áreas de infarto. Intensa degeneração cortical e 

cortico-medular renal com áreas múltiplas de hemorragia. Havia gastroenterite catarral 

hemorrágica com grande quantidade de material necro-hemorrágico na luz onde se 

observam partículas pequenas, arredondadas e de cor prata, compatíveis com chumbinho. 

Moderada congestão e edema da mucosa gastrointestinal. Focos de necrose e hemorragia. 

Foi observado congestão plurivisceral e inexistência de sinais de traumatismo no corpo do 

felino. O Aldicarb exerce sua toxicidade por meio da inibição da atividade da 

acetilcolinesterase (carbamilação) e, consequentemente, da estimulação excessiva dos 

receptores nicotínicos e muscarínicos, causando edema, congestão e degeneração 

hidrópica, principalmente, em pulmões e fígado. A morte ocorreu por parada respiratória 

em virtude de hipertonicidade os músculos respiratórios. Assim, a necropsia sugeriu que a 

causa mortis foi por insuficiência respiratória por suspeita de intoxicação exógena por 

aldicarb. Fonte: Simpavet(Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado de São Paulo). 
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Caraguatatuba investe quase R$ 40 milhões em pavimentação e 

drenagem 

Em ação municipal, mega obra contempla 124 vias em 12 bairros; medida beneficia três 

regiões da cidade 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou, no último fim de semana, a execução do Plano 

Municipal de Pavimentação que promoverá a modernização do sistema de drenagem e 

recapeamento asfáltico de 124 vias, distribuídas por 12 bairros. Orçada em cerca de R$ 

40 milhões, a iniciativa tenta evitar alagamentos e garantir mais segurança aos motoristas 

e motociclistas que trafegam pela cidade litorânea. 

De acordo com o secretário de Obras Públicas de Caraguá, Leandro Borella, 

já estão em andamento os serviços de melhorias em 43 vias do município. Na região norte 

da cidade praiana, são contemplados trechos dos bairros Capricórnio e Portal da 

Fazendinha. Na região central, a ação foi iniciada em pontos dos bairros Indaiá, Martim de 

Sá e Portal Santamarina. Já na região sul, estão em obras diversas ruas e avenidas dos 

bairros Pegorelli, Perequê-Mirim e Travessão. 

Em contrapartida, outras 81 vias começarão a receber o serviço apenas no início do ano 

que vem. Na região norte, serão beneficiados os bairros Garden Mar, Morada do Mar e 

outros trechos do Capricórnio. Já na região central, além de mais pontos do Martim de Sá e 

do Indaiá, serão atendidos os bairros 

Centro, Golfinhos, Jardim Britânia, Jardim Jaqueira e Jardim Terralão. Na região sul, 

receberão melhorias na pavimentação e no sistema de drenagem diversas ruas do Morro 

do Algodão e mais vias do Pegorelli, Perequê-Mirim e Travessão.  

A expectativa é que a megaobra, como um todo, seja concluída até o início do segundo 

semestre de 2022. 

Além de melhorar as condições do asfalto para garantir um tráfego mais seguro aos 

condutores, outro objetivo da ação é evitar que os moradores enfrentem alagamentos 

diante de uma possível sobrecarga do sistema de drenagem. Entre os dias 18 e 20 de 

outubro, o município registrou transtornos em diversos bairros, já que o volume de chuva 

atingiu 100 mm, quase metade do previsto para todo o mês.   



 

 
 

O sistema de captação e escoamento de águas pluviais (provenientes da chuva) vem 

recebendo atenção da atual gestão municipal, comandada pelo prefeito Aguilar Júnior 

(MDB), que investiu cerca de R$ 30 milhões em sua modernização no ano passado. Na 

época, foram contemplados com obras os bairros Barranco Alto, Jardim Jaqueira, Jetuba, 

Massaguaçu, Perequê-Mirim, Poiares e Pontal Santamarina. 
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Pele e osso: cães são resgatados de situação drástica no Litoral Norte 

Polícia Militar foi acionada para resgatar animais em situação de maus-tratos 

 

Cães desnutridos foram resgatados de uma situação drástica no Litoral Norte de São 

Paulo. A ação de socorro aos animais ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), após uma 

denúncia anônima. 

De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar Ambiental foi acionada para 

socorrer dois cães em situação de maus-tratos no bairro Morro do Algodão, na cidade de 

Caraguatatuba. 

O criminoso, tutor dos animais, de 58 anos, autorizou a entrada da equipe de militares. No 

local foram encontrados dois cachorros amarrados, sem alimentação, com lesão no 

pescoço devido ao uso continuo de uma coleira enforcadoras 

Diante das infrações, as equipes militares levaram o criminoso ao Distrito Policial, devido 

ao crime de maus-tratos aos animais, onde permanece preso à disposição da Justiça. 

A Polícia Ambiental elaborou o auto de infração no valor de R$ 6.000,00. Denúncias 

podem ser feitas através dos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Militar Ambiental 

de Caraguatatuba. 
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Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de 

novembro 

 

Está na hora de ajeitar as bicicletas e fazer parte do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’, no 

dia 28 de novembro (domingo). As inscrições começam no próximo dia 24 (quarta-feira) e 

seguem até o dia 26 de novembro (sexta-feira). O evento é uma realização da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

O Desafio Ciclístico Poço da Anta terá, ao todo, dois circuitos com ambas largadas 

ocorrendo próximo ao 1° Distrito Dolicial do bairro Porto Novo (ao lado da Unidade Básica 

de Saúde). A largada está marcada para as 7h. 

O primeiro circuito é de 9 km, saindo do 1º DP até o Centro de Detenção Provisória (CDP). 

O segundo, de 15 km, vai até a ponte da cachoeira do bairro Poço da Anta, ponto turístico 

rural de Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, dará aos 

participantes total apoio durante a prova. Os circuitos terão estações de hidratação e 

frutas. 

Inscrições 

Os interessados em, participar do Desafio Ciclístico devem se inscrever nas datas 

divulgadas no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG), das 9h até às 16h, apresentar 

a ficha de inscrição junto com um pacote de Leite em Pó e um de Café. Só será formalizada 

a inscrição com a entrega da ficha junto com os dois produtos. 

Os alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e serão 

revertidos em doações. Será permitida inscrições de pessoas acima de 12 anos. 

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de novembro 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

Largada: 7h, próximo ao 1º Distrito Policial do Porto Novo 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/inscricao-1.pdf


 

 
 

Endereço: Avenida José Herculano, 6590 – Porto Novo, Caraguatatuba 

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Caraguatatuba reforça prevenção e cuidados na semana do Dia 

Nacional da Diabetes 

 

Na semana que antecede o Dia Nacional da Diabetes (14 de novembro), a Secretaria de 

Saúde de Caraguatatuba está intensificando as ações para ressaltar a importância dos 

cuidados e prevenção da doença. 

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a população recebe orientações sobre a diabetes 

e o programa ‘Pés Saudáveis’ que é ofertado pelo ambulatório de feridas do Centro de 

Especialidades Médicas (CEM). 

O programa, que teve início em agosto deste ano, consiste na realização de um teste para 

avaliação dos pés, além de proporcionar a diminuição do número de amputações por 

causa da doença. 

No teste, a pessoa será informada se o pé está insensível ou não. Caso seja constatada a 

insensibilidade, o diabético irá iniciar o acompanhamento no ambulatório para que seja 

feita a prevenção. 

Além do teste de sensibilidade, o ambulatório irá realizar o exame de índice tornozelo-

braquial (ITB). Ele mostrar se o paciente tem chances de desenvolver alguma ferida que 

leve à amputação. 

De acordo com o ambulatório, aproximadamente 100 pacientes já fizeram o teste. Desses, 

11 foram identificados que com perda da sensibilidade protetora dos pés e foram 

encaminhados a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) para aquisição de 

calçado terapêutico. 

As UBSs também irão reforçar sobre o quanto a adesão ao tratamento é importante e 

outros assuntos pertinentes. As ações serão realizadas com as agendas de hiperdia (que 

abrange esse público específico portador de diabetes). 

Quem estiver interessado em fazer o teste deve procurar o CEM, de segunda à sexta-feira, 

das 13h às 16h, para que seja agendado um horário com a equipe responsável pelo teste. 

Se preferir, o paciente poderá procurar a unidade de saúde de referência para que seja 

feito o agendamento por meio das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). Para 

realizar o teste, o paciente precisa ser sabidamente diabético há mais de 10 anos. 



 

 
 

A avaliação é feita em aproximadamente 40 minutos, por isso é necessário agendamento. 

O resultado dos exames sai na hora e mesmo que a insensibilidade não seja constatada o 

paciente será inserido no programa do pré-diabético para receber o acompanhamento da 

equipe do ambulatório de feridas. 

Serviço: O Centro de Especialidades Médicas (CEM) está localizado na Avenida Maranhão, 

421 – Jardim Primavera. O telefone é o (12) 3886-1200. 
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Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias de 

Caraguatatuba nesta sexta-feira 

 

O trabalho dos guarda-vidas temporários (GVTs) contratados pela Prefeitura de 

Caraguatatuba para atuarem na temporada de verão 2021-2022 começa nesta sexta-feira 

(12) em várias praias do município. 

São 24 profissionais que passaram por treinamento do Grupamento de Bombeiros 

Marítimos (GBMar) e vão reforçar o atendimento neste período quando o movimento nas 

praias fica muito maior. 

Nesta primeira fase, os GVTs serão deslocados para as praias do Aruan, Indaiá, Prainha, 

Martim de Sá, Lagoa Azul, Capricórnio, Massaguaçu, Cocanha e Mococa. Haverá, ainda, 

atuação de nove guarda-vidas por tempo determinado, contratados pelo Estado. 

De acordo com o comandante do GBMar no Litoral Norte, capitão João Batista Rapaci, com 

esses reforços, e mais os guarda-vidas regulares que trabalham na cidade, será possível 

um atendimento melhor nas praias da cidade durante a temporada. O reforço segue até 

março. 

Os contratados pela Prefeitura receberão salário de R$ 1.589,00, além de benefícios como 

vales transporte, alimentação e refeição. 
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Secretaria de Turismo divulga cervejarias e comércios participantes do 

Beer Festival 2021 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou na terça-feira o 

nome das cervejarias e comércios que vão poder trabalhar nos estandes dentro do 

Caraguá Beer Festival 2021. O evento será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro 

na Praça da Cultura (Avenida da Praia, no Centro). 

No estande disponibilizado para as cervejarias de Caraguatatuba, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), estão Cervejaria Mangona, Pigatto´s 

Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

A edição conta ainda com participantes de São José dos Campos, Jacareí, São Sebastião, 

Sapucaí-Mirim e Botucatu. Com os trucks beers estarão presentes representantes de São 

José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e Jundiaí. 

A Praça de Alimentação vem com os vencedores do Caraguá A Gosto 2021, como Kintal do 

Marquinho, Gamboa, Prosa e Poesia, Resenha´s, Rei Burgers, Kadu Lacnhes e Bistrô Zen, 

além de delícias como espetinhos, churros, enrolados de sorvete, sucos, pipocas e doces. 

Transporte regulamentado 

Lembrando que quem quiser participar do Beer Festival e não se preocupar em dirigir, a 

Prefeitura de Caraguatatuba deixou pontos de táxi na porta do evento e na Praça Diógenes 

Ribeiro de Lima. Transporte por aplicativos regulamentados também podem embarcar e 

desembarcar passageiro no local. 

O prefeito Aguilar Junior destaca a importância do evento que visa contribuir com a 

retomada econômica, já que é direcionado a uma demanda cada vez mais crescente e 

consolidada e faz parte do Calendário Oficial de Eventos com expressiva adesão e 

crescimento. 
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Alunos da rede municipal de Caraguatatuba participam de ações 

promovidas por profissionais do setor cultural 

 

Alunos da rede municipal de ensino de Caraguatatuba participaram nos últimos dias de 

ações promovidas por profissionais do setor cultural do município, beneficiados pela Lei 

Aldir Blanc. A lei prevê ações emergenciais e auxílio financeiro ao setor cultural, buscando 

apoiar profissionais da área que sofreram com os impactos da pandemia. Em contrapartida 

aos recursos recebidos, os favorecidos desenvolvem ações educativas e culturais que 

beneficiem a comunidade. 

Em parceria com a Secretaria de Educação, duas unidades escolares da rede municipal 

participaram dessas ações. A EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no bairro Indaiá, e a 

EMEF Prof. Luiz Ribeiro Muniz, no bairro Martim de Sá. 

Com alunos do ensino fundamental I (1º ao 5º ano) da EMEF Dr. Carlos, profissionais do 

‘Sítio Abra de Dentro’ realizaram uma vivência na natureza com a proposta de levar os 

alunos a uma experiência de conexão e interação com a natureza, onde pudessem 

compreender como fazem parte dela e o quanto todos são integrados. 

A atividade foi realizada ao ar livre, no espaço da horta educativa da unidade, onde 

também são realizadas atividades de educação ambiental que fazem parte do currículo 

pedagógico do município. 

Já a turminha de alunos do ensino fundamental II (6º a 9º ano) da EMEF Luiz Ribeiro, teve 

a oportunidade de participar de uma visita monitorada ao Ateliê do ceramista, arquiteto e 

artista plástico, Carlo Cury, onde conheceram o espaço ‘Hartant’, destinado ao acervo 

indígena e outras peças como exemplares de cestaria, instrumentos musicais, ornamentos 

e cerâmica. 

A visita foi finalizada no ateliê de cerâmica do artista que mostrou sua oficina de produção, 

o forno à lenha para queima da cerâmica, carinhosamente apelidado de ‘Karai’ (que 

significa o Deus do fogo e do ruído do crepitar das chamas sagradas, em língua Tupi) e o 

showroom destinado à venda de objetos em cerâmica produzidos no ateliê. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou sobre a importância das ações culturais 

com os alunos. “Essas experiências levadas às unidades e as atividades externas 

enriquecem a formação dos nossos estudantes. As Artes, por exemplo, ajudam o indivíduo 

a expressar seus sentimentos. Por meio da Arte, expressão artística e suas diversas 



 

 
 

linguagens não verbais (pintura, desenho, música, teatro, escultura) é possível 

trabalharmos no desenvolvimento de competências cognitivas, sociais, motoras, dentre 

outras. Sobre a vivência na Natureza, sabemos que traz muitos benefícios para a saúde, 

colaborando para o desenvolvimento integral da criança: intelectual, emocional, social e 

físico”, concluiu. 

Serviço 

Sítio Abra de Dentro: Localizado na zona rural de Caraguatatuba, o local acolhe diversas 

ações culturais da região, agricultura familiar e permacultura, com produção de alimentos 

saudáveis agros ecológicos. 

Contato: (12) 98226-3423 | gabimarotti@hotmail.com | 

Página: https://www.facebook.com/sitioabradedentro/ 

Carlo Cury – Ceramista, arquiteto e artista plástico, nasceu em Piraju/SP, mas adotou a 

cidade de Caraguatatuba para a produção de suas peças exclusivas, inspiradas em 

pesquisas da cultura dos povos nativos, arte cerâmica contemporânea e na arte religiosa. 

É integrante-fundador do Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas. 

Ateliê Carlo Cury: Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 1.231 Martim de Sá| (12) 3882-4829 e 

(12) 98195-0786 |  carlocury@ig.com.br 

Página: https://carlocury.blogspot.com/ 
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Apresentações e lives do 14º Litoral EnCena Online começam nesta 

sexta-feira (12) 

 

As apresentações das peças e das lives do 14º Litoral EnCena Online – Mostra Estadual de 

Teatro de Rua, Teatro de Bonecos, Circo e Dança de Caraguatatuba, começam nesta sexta-

feira (12) e seguem até segunda-feira (15). Elas ocorrem ocorrer de forma online pelas 

plataformas digitais da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) – 

Facebook https://www.facebook.com/Fundacc e 

Youtube https://www.youtube.com/c/FundaccOficial devido à pandemia da Covid-19. 

Os 10 participantes desta edição são das cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, 

Pindamonhangaba, São José dos Campos, Campinas e São Paulo. 

Todas as peças estarão disponíveis nas plataformas digitais e podem ser vistas a qualquer 

momento. Já as lives serão feitas pelos artistas e podem ser acessadas pelo Facebook  e 

Youtube da FUNDACC. 

O 14º Litoral EnCena Online é uma realização da Cultura em Casa, Juntos pela Cultura, 

Fundacc, Prefeitura de Caraguatatuba e conta com apoio  da Amigos da Arte e Governo do 

Estado de São Paulo. 

Programação das lives 

Dia 12: 

Às 17h: Grupo Damião e Cia apresenta o espetáculo ‘Atenção, Respeitável Público’, na 

categoria Circo. 

Às 19h: Grupo Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta o espetáculo ‘O Fundo da 

Caneca’, na categoria Dança. 

Dia 13: 

Às 17h: Grupo Cia Fulô apresenta o espetáculo ‘Zé Gambiarra Circo Show’, na categoria 

Circo. 

Às 19h: Elogio da Loucura, será uma exibição da peça presencial no Teatro Mario Covas. 

Ele é 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. 

https://www.facebook.com/Fundacc
https://www.youtube.com/c/FundaccOficial


 

 
 

Às 21h: Grupo Jonas de Paula apresenta o espetáculo ‘A Nau dos Desterrados’, na 

categoria Teatro de Rua. 

Dia 14: 

Às 17h: Grupo Riso Mágico apresenta o espetáculo ‘Sonho Mágico’, na categoria Circo. 

Às 19h: Grupo Teatro do Imprevisto apresenta o espetáculo ‘Miragens na Caixa’, na 

categoria Teatro de Bonecos, Animação ou Sombras. 

Às 21h: Grupo Severina Cia de Teatro apresenta o espetáculo ‘Tem História no Meu 

Quintal’, na categoria Teatro de Rua. 

Dia 15: 

Às 17h: Grupo Palhaço Berinjela apresenta o espetáculo ‘O Grande pequeno Circo do 

Berinjela’, na categoria Circo. 

Às 19h: Grupo Nômade apresenta o espetáculo ‘A Caravana dos Pássaros Errantes’, na 

categoria Teatro de Rua. 

Às 21h: Grupo Cia. LÚDICOS de Teatro Popular apresenta o espetáculo ‘Piolin’, na categoria 

Teatro de Rua. 

Sobre o Litoral EnCena 

O 14º Litoral EnCena tem como objetivo realizar um evento referencial que proporcione de 

maneira democrática e acessível o melhor das artes cênicas dos municípios, além de 

estimular os grupos e coletivos em atividade e fomentar a arte na região. 

É importante destacar que os registros audiovisuais ficarão disponíveis por livre demanda 

no Youtube da Fundacc entre os dias 12 e 15 de novembro. Também serão realizadas lives 

com os componentes dos grupos para falar sobre o conceito do espetáculo. 
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Orçamento de 2022 para Caraguatatuba é tema de duas audiências 

online na Câmara Municipal 

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba será debatida nas 

próximas quarta e sexta-feira (17 e 19/11), a partir das 18h, em duas audiências públicas 

virtuais promovidas pela Câmara Municipal. Técnicos da Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento vão explicar a proposta.  As audiências online do Legislativo 

serão transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br e Canal da Câmara de 

Caraguatatuba no YouTube. 

A LOA prevê a receita de R$ 1.079.895.594,00 para o ano que vem. As destinações 

constitucionais obrigatórias ficaram com os seguintes valores: R$ 280.428.205,00 para 

Educação e R$ 214.886.334,00 para a Saúde, além da destinação de até 6% da receita 

para manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram alocados R$ 

559.488.815,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

Os interessados poderão obter cópias do projeto e do edital com o regulamento da 

audiência no site da Câmara. A participação da população está assegurada após o 

preenchimento do formulário disponível no site da Câmara; via ‘Zoom’ (também mediante 

inscrição prévia na página do Legislativo); e por meio de mensagens de texto, áudio ou 

vídeo pelo número de WhatsApp (12) 99718-5769. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

descentralizadas nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Travessão, Massaguaçu e Indaiá, 

respectivamente, além da audiência eletrônica entre 27/9 e 4/10, no 

site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. 

Alterações na LDO 

A proposta que altera parcialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/Lei Municipal 

2.562/2021) para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro 

de 2022 também será debatida nas audiências públicas online da Câmara de 

Caraguatatuba nos dias 17 e 19 de novembro (quarta e sexta-feira), a partir das 18h. 

As alterações referem-se a programas governamentais, metas, ações, projetos e atividades 

previstos para o exercício de 2.022, com as respectivas fontes de financiamento, 

demonstradas por categoria econômica de despesas, assim como aos anexos de metas 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/


 

 
 

fiscais e de ações por programas, que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

devidamente atualizados para harmonizar objetivos estabelecidos na LDO 2022 com o 

Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, incluindo a Lei Orçamentária Anual. 

As audiências atendem as exigências do Art. 165 da Constituição Federal, Artigo 48 da Lei 

Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 
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Palestra ‘Nunca Desista dos Seus Sonhos’ emociona participantes no 

Ciase Travessão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, promoveu na quarta-

feira (10), no CIASE Travessão, a palestra ‘Nunca Desista dos Seus Sonhos’. 

A ação faz parte do Ciclo de Palestras do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial do 

Nova Caragua II, núcleo residencial do Travessão, região sul de Caraguatatuba. 

A palestra foi ministrada pela Diretora de Programas Habitacionais da Secretaria de 

Habitação, Fernanda de Andrade Cassiano. 

“Uma reflexão sobre nossas crenças limitantes e como podemos ressignificá-las para 

alcançar o sucesso na vida profissional e pessoal”, explica a Fernanda sobre a palestra. 

Ainda de acordo com a diretora, a palestra abordou ainda aspectos comportamentais, 

alinhamento de expectativa profissionais e pessoais com os moradores, além de levar 

ferramentas para o desenvolvimento de habilidades, o aprimoramento de competência e a 

descoberta de novas habilidades. Por fim, foram utilizadas técnicas de Programação 

Neurolinguística (PNL) para ressignificar traumas e crenças limitantes. 

“A palestra foi de grande valia e emocionante. Sai de lá motivada ainda mais no meu 

crescimento. Muito obrigado à Prefeitura de Caraguatatuba e à Secretaria de Habitação 

pela oportunidade”, disse a moradora Magali Almeida Bocchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Mais de 1,5 mil crianças e adolescentes de zero a 14 anos são 

vacinadas durante Campanha de Multivacinação 

 

A Campanha de Multivacinação, em Caraguatatuba, continua. Agora, crianças e 

adolescentes menores de 15 anos têm até o dia 30 de novembro para que possa ser 

atualizada a carteirinha de vacinação. 

Segundo a Secretaria de Saúde, desde o início da campanha até hoje (11), 2.541 crianças 

e adolescentes procuraram uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para a verificação da 

situação vacinal. 

Ainda de acordo com a pasta, cerca de 70% dessas crianças e adolescentes receberam 

pelo menos um dos mais de 20 imunizantes que pertencem ao Programa Nacional de 

Imunização (PNI). No geral, 1.764 foram vacinadas, sendo: 628 menores de um ano; 527 

de um a quatro anos; 609 com idades entre cinco e 14 anos. 

Pais e responsáveis podem procurar as UBSs, de segunda a sexta-feira para que seus 

filhos sejam vacinados. O horário da Campanha de Multivacinação é das 7h às 16h. É 

importante ressaltar que por conta dos feriados e pontos facultativos o horário pode ser 

alterado. Consulte. 

Para as adolescentes maiores de 12 anos, a Secretaria de Saúde reforça que, de acordo 

com o Ministério da Saúde, a vacinação contra a Covid-19 não interfere na aplicação das 

vacinas disponíveis na Campanha de Multivacinação. 
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Prefeitura de Caraguá arrecada mais de R$ 16,6 milhões no leilão de 

96 lotes do MarVerde II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 16.671.120,00 com o leilão 

online de 96 terrenos do loteamento MarVerde II, próximo à Praia da Mococa (Região 

Norte).  A homologação do certame foi publicada na Edição 666 do Diário Oficial Eletrônico 

do Município desta quinta-feira (11/11). 

No dia 21 de outubro, pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas arremataram os 

lotes para uso residencial de 384 m², 458,62 m² e 420 m² de área, com 50% de taxa de 

edificação, localizados nas Quadras 6, 17 e 18 do bairro. O valor revertido aos cofres 

municipais equivale a 142,5% da avaliação de R$ 6.873.120,00. O período de visitação 

ocorreu entre os dias 4 a 20 de outubro. 

Os 96 imóveis foram incorporados ao patrimônio do Município de Caraguatatuba conforme 

sentença proferida em Ação de Adjudicação Compulsória. A adjudicação dos imóveis dados 

pelo loteador como garantia (caução/ art. 30 da Lei Municipal nº 1.175, de 2 de outubro 

de 1981) da execução das obras de infraestrutura do loteamento tem como objetivo 

custear a implantação das redes de abastecimento de água potável e coletora de esgoto, 

obras de responsabilidade do loteador que não foram executadas, na época da aprovação 

do loteamento (Decreto 48/1987, de 04 de maio de 1987). 

Os referidos terrenos não são áreas institucionais, previstas no Art. 4º da Lei nº 6.766/79 

(Lei de Parcelamento do Solo Urbano), destinadas à edificação de equipamentos 

comunitários, tais como praças, ginásio de esportes, áreas de lazer, escolas, postos de 

saúde, entre outros equipamentos públicos. 

O MarVerde II é um loteamento com área de lazer, cachoeira, parquinho e quadras 

poliesportiva, de bocha, vôlei de praia e de beach tênis e campo areia, localizado a 200 

metros da Praia da Mococa. 

O edital completo com todos os detalhes do certame está disponível no 

link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/ (Parte do site da Prefeitura de 

Caraguatatuba destinada à Empresa). Mais informações pelo telefone (12) 3897-8176 

(Área de Licitação). 

 
 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_666.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Pizzas e Salgados 

Assados 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou nesta semana mais uma qualificação profissional 

na área de alimentos. O curso de Pizzas e Salgados Assados é uma parceria com o Sebrae 

e Senai e será ministrado até o dia 29 de novembro na Unidade Móvel instalada na 

Avenida da Praia. 

Durante o curso, os 24 alunos irão aprender receitas de pizzas e salgados utilizando 

técnicas para produção de massas diferentes, como batatas, cenouras, mandioquinha, 

entre outros alimentos. 

Também irão produzir salgados como tortas, quiches e quibe de abóbora cabotiá, sempre 

visando a higiene, manipulação de alimentos e prospecção de negócios para elaborar o 

produto para comercialização. 

Ao final das aulas, o Fundo Social oferecerá palestras com o Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT), Banco do Povo e Sebrae para que os alunos possam estar preparados 

para o retorno ao mercado de trabalho e familiarizados com o empreendedorismo. 
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UPAs de Caraguatatuba atendem mais de 900 pessoas por dia em 15 

dias 

 

A Secretaria de Saúde divulgou um balanço do número de atendimentos realizadas pelas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Sul, Central e Norte – de Caraguatatuba. 

As UPAs estão instaladas nos bairros Perequê-Mirim (Sul), Jardim Primavera (Central) e 

Massaguaçu (Norte). 

De acordo com o balanço, entre os dias 27 de outubro e 10 de novembro, a soma do 

número de atendimentos das três unidades ultrapassou os 13 mil. Isso significa que foram 

atendidas, em média, entorno de 900 pessoas por dia. 

O número real de atendimentos chega a 13.609. Entretanto, o que impressiona é a 

comparação entre o total de atendimentos de síndrome respiratória, ou Covid-19, que é de 

2.742, contra 10.867 atendimentos das demais patologias, representando cerca de 80%. 

Caraguatatuba consegue atender a população de forma humanizada e adequada por conta 

de sua estrutura hospitalar. 

UPA Central – possui 80 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. 

UPA Sul – possui 19 leitos, sendo 12 adultos, três pediátricos, três de 

emergência/urgência e um para isolamento. 

UPA Massaguaçu – possui seis leitos, sendo quatro adultos e dois para 

emergência/urgência. 
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Fundo Social prorroga inscrições para curso de Modelagem de Roupas 

Plus Size até sexta-feira (12) 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba prorrogou as inscrições para o curso de Modelagem de 

Roupas – Moda Plus Size, até sexta-feira (12), 14h. A qualificação é ofertada, 

gratuitamente, em parceria com o Sebrae e ministrada pelo Senai. 

São 28 vagas e as aulas serão realizadas de 16 de novembro a 15 de dezembro, com 

carga horária de 80 horas, na Unidade Móvel do Senai instalada no Centro da cidade. É 

necessário ter conhecimento em corte e costura. 

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos com a utilização de 

diferentes métodos, estratégias e técnicas tendo em vista a aquisição de capacidades 

técnicas, sociais, organizativas, metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo 

formativo e necessários para o desempenho profissional. 

O Fundo Social destaca que o curso é destinado ao aperfeiçoamento de costureiras que 

desejam se especializar nesta área e melhor atender ao público Plus Size. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30 e somente na sexta-feira, até às 14h. Os interessados devem ter mais de 18 anos 

de idade e levar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência. 

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também constará que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e caso o Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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Caraguatatuba inicia curso de Pizzas e Salgados Assados 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou nesta semana mais uma qualificação profissional 

na área de alimentos. O curso de Pizzas e Salgados Assados é uma parceria com o Sebrae 

e Senai e será ministrado até o dia 29 de novembro na Unidade Móvel instalada na 

Avenida da Praia. 

Durante o curso, os 24 alunos irão aprender receitas de pizzas e salgados utilizando 

técnicas para produção de massas diferentes, como batatas, cenouras, mandioquinha, 

entre outros alimentos. 

Também irão produzir salgados como tortas, quiches e quibe de abóbora cabotiá, sempre 

visando a higiene, manipulação de alimentos e prospecção de negócios para elaborar o 

produto para comercialização. 

Ao final das aulas, o Fundo Social oferecerá palestras com o Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT), Banco do Povo e Sebrae para que os alunos possam estar preparados 

para o retorno ao mercado de trabalho e familiarizados com o empreendedorismo. 
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Caraguá arrecada mais de R$ 16,6 milhões no leilão de 96 lotes 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 16.671.120,00 com o leilão 

online de 96 terrenos do loteamento MarVerde II, próximo à Praia da Mococa (Região 

Norte). A homologação do certame foi publicada na Edição 666 do Diário Oficial Eletrônico 

do Município desta quinta-feira (11/11). 

No dia 21 de outubro, pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas arremataram os 

lotes para uso residencial de 384 m², 458,62 m² e 420 m² de área, com 50% de taxa de 

edificação, localizados nas Quadras 6, 17 e 18 do bairro. O valor revertido aos cofres 

municipais equivale a 142,5% da avaliação de R$ 6.873.120,00. O período de visitação 

ocorreu entre os dias 4 a 20 de outubro. 

Os 96 imóveis foram incorporados ao patrimônio do Município de Caraguatatuba conforme 

sentença proferida em Ação de Adjudicação Compulsória. A adjudicação dos imóveis dados 

pelo loteador como garantia (caução/ art. 30 da Lei Municipal nº 1.175, de 2 de outubro 

de 1981) da execução das obras de infraestrutura do loteamento tem como objetivo 

custear a implantação das redes de abastecimento de água potável e coletora de esgoto, 

obras de responsabilidade do loteador que não foram executadas, na época da aprovação 

do loteamento (Decreto 48/1987, de 04 de maio de 1987). 

Os referidos terrenos não são áreas institucionais, previstas no Art. 4º da Lei nº 6.766/79 

(Lei de Parcelamento do Solo Urbano), destinadas à edificação de equipamentos 

comunitários, tais como praças, ginásio de esportes, áreas de lazer, escolas, postos de 

saúde, entre outros equipamentos públicos. 

O MarVerde II é um loteamento com área de lazer, cachoeira, parquinho e quadras 

poliesportiva, de bocha, vôlei de praia e de beach tênis e campo areia, localizado a 200 

metros da Praia da Mococa. 

O edital completo com todos os detalhes do certame está disponível no link 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/ (Parte do site da Prefeitura de 

Caraguatatuba destinada à Empresa). Mais informações pelo telefone (12) 3897-8176 

(Área de Licitação). 
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Caraguatatuba mantém serviços de plantão no feriado prolongado da 

República 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba não terá expediente na próxima segunda-feira (15/11) em 

razão do feriado da Proclamação da República, mas algumas secretarias municipais terão 

serviços em regime de plantão no período. O atendimento ao público continua na terça-

feira (16), a partir das 9h. 

Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão 

monitoram as vias do município entre sábado e terça-feira (13 e 15/11), das 8h à meia-

noite, com possibilidade de extensão do turno de acordo com o movimento de veículos. O 

público pode fazer denúncias, reclamações, esclarecimentos de dúvidas e sugestões no 

telefone 0800 778 8080. A Defesa Civil opera em regime de plantão de 24 horas no 

número 199. 

As equipes das Áreas de Limpeza Urbana, Tratamento e Destinação Final; Infraestrutura, 

Manutenção e Reparos da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep)  realizam atividades 

previamente agendadas durante o feriado prolongado. A coleta de lixo funciona 

normalmente, conforme o cronograma. 

A Vigilância Patrimonial da Secretaria de Administração mantém as rondas nos prédios 

públicos municipais. O telefone da base da Vigilância Patrimonial é o (12) 3897-8176. 

A Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda confere se os estabelecimentos 

possuem o alvará de funcionamento, entre outras exigências legais. Para não terem as 

mercadorias apreendidas, os ambulantes legalizados devem estar com as licenças em 

mãos. Protocolos não são aceitos pelos fiscais do Comércio. A venda de produtos em 

desacordo com a licença e com os locais previamente designados para a atividade 

também será fiscalizada com rigor. 

Os fiscais de Posturas da Secretaria de Urbanismo fazem novas inspeções, acompanham 

procedimentos já em andamento e checam denúncias de perturbação do sossego, horário 

de funcionamento dos estabelecimentos, capacidade de ocupação de templos religiosos e 

nos comércios. 

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde vistoria a aglomeração de pessoas nos 

comércios, uso de máscara, distanciamento e a lotação desses espaços. As Fiscalizações 



 

 
 

do Comércio, Posturas e da Vigilância Sanitária contam com o apoio da Polícia Militar e do 

Grupo de Vigilância Sanitária (GVS) do Estado de São Paulo nas abordagens relativas ao 

cumprimento das restrições do Plano SP e do Decreto Municipal 1.500/2021. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal 156 (de segunda a sexta, das 8h às 18h) ou 190, 

da Polícia Militar. Para falar com a Central 156 fora da região de Caraguatatuba ligue (12) 

3897-8800, no horário de expediente, ou utilize o aplicativo Caraguatatuba 156 disponível 

para download no ‘Play Store’ do celular, além do site 

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

Participe do nosso grupo de WhatsApp e receba as principais notícias do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 

Plantão Social 

O plantão do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania para atender mulheres vítimas de 

violência, após o boletim de ocorrência (BO); idosos em situação de violência; famílias em 

situação de vulnerabilidade e também contempla adolescentes em situação de ato 

infracional.  O serviço funciona das 17h30 até às 8h, de segunda a sexta, e 24h aos finais 

de semana e feriados, pelo número (12) 99651-6185. 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que deseja ajudar 

deve entrar em contato no telefone de plantão (12) 99654-9439 (Abordagem), na 

segunda-feira (15/11), das 18h às 21h. Nos demais dias, o telefonte de atendimento da 

população de rua é o (12) 3600-2962 (Instituto Restitui), das 15h às 21h.  Quando a 

situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo ou qualquer tipo de violência, a 

orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar no telefone 190. 

O auxílio funerário pode ser requisitado no Plantão Alcançável, de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 8h; e 24h aos sábados, domingos e feriados pelo telefone (12) 99750-8038. 

Esse benefício, previsto na Lei Municipal nº 470/1995 e Decretos Municipais 1.393/2021 

e 1.426/2021, é destinado a famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo, 

ou com renda per capita de até meio salário mínimo, ou ainda impossibilitada de arcar com 

as despesas referentes ao funeral do ente. O auxílio funerário dispõe dos serviços de urna 

mortuária (caixão) e sepultamento e velório. Para o caso do traslado do corpo, ele ocorrerá 

(tem limite de 200 km), desde que o falecido seja morador de Caraguatatuba e esteja 

eventualmente em outra região quando da sua morte. 

O Conselho Tutelar funciona aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos em 

regime de plantão de 24h pelo telefone: (12) 99723-6758. 

Transporte da Saúde e SAMU 

O Setor de Transporte da Secretaria de Saúde segue com as viagens previamente 

agendadas dos pacientes para tratamentos em outros municípios. Os moradores de 

Caraguatatuba internados em outras cidades, após a alta médica, devem adotar o 

procedimento de rotina e solicitar ao hospital que entre em contato com Setor de 

Transportes da Secretaria de Saúde pelo telefone (12) 3897-9770 para a remoção deles 

para a casa. 

https://chat.whatsapp.com/C7RkSnOs1F1IGDZ0PMIU1u
https://chat.whatsapp.com/C7RkSnOs1F1IGDZ0PMIU1u


 

 
 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funciona durante 24 horas com 

quatro Unidades de Suporte Básico (distribuídas entre as regiões do Centro, Centro-Norte, 

Centro-Sul, Norte e Sul) e uma ambulância de suporte avançado que cobre a cidade inteira. 

O telefone é o 192. 
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Leilão de lotes do Mar Verde II arrecada mais de R$ 16,6 milhões em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 16.671.120,00 com o leilão 

online de 96 terrenos do loteamento MarVerde II, próximo à Praia da Mococa (Região 

Norte).  A homologação do certame foi publicada na Edição 666 do Diário Oficial Eletrônico 

do Município na última quinta-feira (11/11). 

No dia 21 de outubro, pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas arremataram os 

lotes para uso residencial de 384 m², 458,62 m² e 420 m² de área, com 50% de taxa de 

edificação, localizados nas Quadras 6, 17 e 18 do bairro. O valor revertido aos cofres 

municipais equivale a 142,5% da avaliação de R$ 6.873.120,00. O período de visitação 

ocorreu entre os dias 4 a 20 de outubro. 

Os 96 imóveis foram incorporados ao patrimônio do Município de Caraguatatuba conforme 

sentença proferida em Ação de Adjudicação Compulsória. A adjudicação dos imóveis dados 

pelo loteador como garantia (caução/ art. 30 da Lei Municipal nº 1.175, de 2 de outubro 

de 1981) da execução das obras de infraestrutura do loteamento tem como objetivo 

custear a implantação das redes de abastecimento de água potável e coletora de esgoto, 

obras de responsabilidade do loteador que não foram executadas, na época da aprovação 

do loteamento (Decreto 48/1987, de 04 de maio de 1987). 

Os referidos terrenos não são áreas institucionais, previstas no Art. 4º da Lei nº 6.766/79 

(Lei de Parcelamento do Solo Urbano), destinadas à edificação de equipamentos 

comunitários, tais como praças, ginásio de esportes, áreas de lazer, escolas, postos de 

saúde, entre outros equipamentos públicos. 

O MarVerde II é um loteamento com área de lazer, cachoeira, parquinho e quadras 

poliesportiva, de bocha, vôlei de praia e de beach tênis e campo areia, localizado a 200 

metros da Praia da Mococa. 

O edital completo com todos os detalhes do certame está disponível no link 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/ (Parte do site da Prefeitura de 

Caraguatatuba destinada à Empresa). Mais informações pelo telefone (12) 3897-8176 

(Área de Licitação). 

 
 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
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Prefeitura de Caraguá arrecada mais de R$ 16,6 milhões no leilão de 

96 lotes do MarVerde II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 16.671.120,00 com o leilão 

online de 96 terrenos do loteamento MarVerde II, próximo à Praia da Mococa (Região 

Norte).  A homologação do certame foi publicada na Edição 666 do Diário Oficial Eletrônico 

do Município desta quinta-feira (11/11). 

No dia 21 de outubro, pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas arremataram os 

lotes para uso residencial de 384 m², 458,62 m² e 420 m² de área, com 50% de taxa de 

edificação, localizados nas Quadras 6, 17 e 18 do bairro. O valor revertido aos cofres 

municipais equivale a 142,5% da avaliação de R$ 6.873.120,00. O período de visitação 

ocorreu entre os dias 4 a 20 de outubro. 

Os 96 imóveis foram incorporados ao patrimônio do Município de Caraguatatuba conforme 

sentença proferida em Ação de Adjudicação Compulsória. A adjudicação dos imóveis dados 

pelo loteador como garantia (caução/ art. 30 da Lei Municipal nº 1.175, de 2 de outubro 

de 1981) da execução das obras de infraestrutura do loteamento tem como objetivo 

custear a implantação das redes de abastecimento de água potável e coletora de esgoto, 

obras de responsabilidade do loteador que não foram executadas, na época da aprovação 

do loteamento (Decreto 48/1987, de 04 de maio de 1987). 

Os referidos terrenos não são áreas institucionais, previstas no Art. 4º da Lei nº 6.766/79 

(Lei de Parcelamento do Solo Urbano), destinadas à edificação de equipamentos 

comunitários, tais como praças, ginásio de esportes, áreas de lazer, escolas, postos de 

saúde, entre outros equipamentos públicos. 

O MarVerde II é um loteamento com área de lazer, cachoeira, parquinho e quadras 

poliesportiva, de bocha, vôlei de praia e de beach tênis e campo areia, localizado a 200 

metros da Praia da Mococa. 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_666.pdf
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Prefeitura De Caraguá Arrecada Mais De R$ 16,6 Milhões No Leilão 

De 96 Lotes Do MarVerde II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 16.671.120,00 com o leilão 

online de 96 terrenos do loteamento MarVerde II, próximo à Praia da Mococa (Região 

Norte).  A homologação do certame foi publicada na Edição 666 do Diário Oficial Eletrônico 

do Município desta quinta-feira (11/11). 

No dia 21 de outubro, pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas arremataram os 

lotes para uso residencial de 384 m², 458,62 m² e 420 m² de área, com 50% de taxa de 

edificação, localizados nas Quadras 6, 17 e 18 do bairro. O valor revertido aos cofres 

municipais equivale a 142,5% da avaliação de R$ 6.873.120,00. O período de visitação 

ocorreu entre os dias 4 a 20 de outubro. 

Os 96 imóveis foram incorporados ao patrimônio do Município de Caraguatatuba conforme 

sentença proferida em Ação de Adjudicação Compulsória. A adjudicação dos imóveis dados 

pelo loteador como garantia (caução/ art. 30 da Lei Municipal nº 1.175, de 2 de outubro 

de 1981) da execução das obras de infraestrutura do loteamento tem como objetivo 

custear a implantação das redes de abastecimento de água potável e coletora de esgoto, 

obras de responsabilidade do loteador que não foram executadas, na época da aprovação 

do loteamento (Decreto 48/1987, de 04 de maio de 1987). 

Os referidos terrenos não são áreas institucionais, previstas no Art. 4º da Lei nº 6.766/79 

(Lei de Parcelamento do Solo Urbano), destinadas à edificação de equipamentos 

comunitários, tais como praças, ginásio de esportes, áreas de lazer, escolas, postos de 

saúde, entre outros equipamentos públicos. 

O MarVerde II é um loteamento com área de lazer, cachoeira, parquinho e quadras 

poliesportiva, de bocha, vôlei de praia e de beach tênis e campo areia, localizado a 200 

metros da Praia da Mococa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_666.pdf
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Casa De Saúde Stella Maris Usa Videogame Para Reduzir O Estresse 

De Crianças Internadas 

 

Ficar internado no Hospital não é divertido, ainda mais quando o paciente é uma criança. 

Para amenizar esse período e reduzir o estresse provocado pela hospitalização, os 

pacientes pediátricos da Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba, podem jogar 

videogame no quarto hospitalar. O jogo é transportado em um carrinho. 

A iniciativa faz parte do programa de humanização do hospital que visa oferecer uma 

assistência personalizada por meio de ações que minimizem situações traumáticas e 

estressantes para os pequenos pacientes. 

Em maio, a Casa de Saúde Stella Maris também passou a utilizar um carrinho elétrico para 

transportar crianças hospitalizadas para o centro cirúrgico e para a realização de exames. 

“O videogame ajuda a distrair as crianças e ameniza o desconforto já que eles não podem 

sair do quarto. A ideia é que a experiência da internação seja menos traumática e que eles 

passem pela experiência de forma mais tranquila”, explica o gerente assistencial da Casa 

de Saúde Stella Maris, Silvio Rabelo. O videogame foi doado ao Hospital. 

A Casa de Saúde Stella Maris conta com um setor exclusivo, personalizado e equipado 

para o atendimento pediátrico. A instituição interna, em média, 180 crianças por mês. A 

média de internação é de 3 dias. 75% têm até 10 anos. Os principais motivos das 

internações são doenças respiratórias, infecções de urina e gastrointestinais e cirurgias. 
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Rodovia Dos Tamoios Deve Receber 127 Mil Veículos Durante O 

Feriadão Da República 

 

A Concessionária Tamoios realizará a partir desta sexta-feira (12/11) a operação especial 

para o Feriado de Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro. A Operação 

Descida será montada no trecho de serra, liberando 2 pistas sentido litoral e 1 pista 

sentido São José dos Campos visando garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao 

litoral norte. Para atender ao movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à 

sua configuração normal com 2 pistas sentido São José dos Campos e 1 pista sentido 

litoral. 

A expectativa é de que cerca de 127 mil veículos trafeguem pela rodovia entre os dias 12 e 

15 de novembro. 

Em caso de necessidade, veículos extras (guinchos) serão colocados à disposição dos 

usuários e, junto com o aumento de efetivo, irão suprir o acréscimo de demanda por 

serviços. 

Nos pedágios, a Operação Papa Filas também poderá ser acionada a fim de otimizar o 

atendimento nas cabines manuais em caso de alto volume de tráfego. 

OBRAS 

As obras realizadas no trecho de serra estarão suspensas a partir de sexta-feira (12) e 

poderão ser retomadas a partir das 13h de terça-feira (16), condicionadas ao fluxo de 

tráfego na região. 

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE CARGA 

Sentido Litoral: sexta-feira (12) das 16h à 0h, sábado (13) das 08h às 12h e segunda (15) 

das 8h às 12h 

Sentido S. J. Campos: das 13h de sexta-feira (12) às 17h de sábado (13), domingo (14) 

das 15h às 23h e segunda (15) das 15h às 23h 

O calendário de restrições e as portarias completas estão disponíveis no 

link: https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes 

HORÁRIOS DE PICO 

Início do feriado (fluxo de veículos sentido Litoral): 

https://concessionariatamoios.com.br/a-tamoios/restricoes


 

 
 

Sexta-feira (12/11) – das 14h às 22h 

Sábado (13/11) – das 06h às 14h 

Retorno do feriado (fluxo de veículos sentido Vale do Paraíba): 

Segunda-feira (15/11) – das 12h às 22h 

Terça-feira (16/11) – das 06h às 14h 
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Legislativo Municipal firma parceria com a Câmara dos Deputados 

 

O presidente da Câmara, Tato Aguilar (PSD), acompanhado do vereador e segundo 

secretário da Mesa Diretora, Marcos Kinkas (PSD), esteve em Brasília para 

oficializar uma parceria com a Câmara dos Deputados com o intuito de 

implementar alguns projetos desenvolvidos pelo Legislativo Federal. 

A convite da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, por meio do segundo vice-

presidente o Deputado Federal André de Paula, os vereadores juntamente, com a 

equipe técnica do gabinete da presidência, conheceram as instalações da TV 

Câmara, Escola da Câmara e Secretaria de Comunicação. 

De acordo com o presidente Tato Aguilar, a formalização de uma parceira com a 

Câmara dos Deputados proporcionará a implantação de mais ações voltadas para 

a transparência, capacitação e a comunicação pública do Legislativo de 

Caraguatatuba. “Recebemos com muita alegria o convite do deputado federal 

André de Paula para conhecer as instalações de Comunicação da Câmara Federal 

e, não tenho dúvida, de que iniciamos uma importante parceria para 

compartilharmos conhecimento e transmitirmos o conteúdo produzido pelo Prolegis 

dentro da nossa rede legislativa de comunicação. Além disso, queremos fomentar 

nossos programas de capacitação continuada junto ao programa Escola da 

Câmara” destacou Tato Aguilar. 

Para o vereador Marcos Kinkas, a parceria certamente renderá bons frutos para a 

cidade. “Muito importante fomentarmos estas ações voltadas para a cidadania com 

programas que possam desmistificar o funcionamento dos três poderes”, disse. 

O deputado federal André de Paula agradeceu a visita e destacou a importância de 

estreitar as relações do Legislativo Federal com as Câmaras Municipais. 

“Desenvolvemos este projeto de Integração Legislativa porque temos a convicção 

de que apoiar o vereador é a forma de estar mais perto da população”, finalizou 

André de Paula. 
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Secretaria de Turismo divulga cervejarias e comércios participantes do Beer 

Festival 2021 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou na terça-feira o 

nome das cervejarias e comércios que vão poder trabalhar nos estandes dentro do 

Caraguá Beer Festival 2021. O evento será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro 

na Praça da Cultura (Avenida da Praia, no Centro). 

No estande disponibilizado para as cervejarias de Caraguatatuba, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), estão Cervejaria Mangona, Pigatto´s 

Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

A edição conta ainda com participantes de São José dos Campos, Jacareí, São Sebastião, 

Sapucaí-Mirim e Botucatu. Com os trucks beers estarão presentes representantes de São 

José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e Jundiaí. 

A Praça de Alimentação vem com os vencedores do Caraguá A Gosto 2021, como Kintal do 

Marquinho, Gamboa, Prosa e Poesia, Resenha´s, Rei Burgers, Kadu Lacnhes e Bistrô Zen, 

além de delícias como espetinhos, churros, enrolados de sorvete, sucos, pipocas e doces. 

Transporte regulamentado 

Lembrando que quem quiser participar do Beer Festival e não se preocupar em dirigir, a 

Prefeitura de Caraguatatuba deixou pontos de táxi na porta do evento e na Praça Diógenes 

Ribeiro de Lima. Transporte por aplicativos regulamentados também podem embarcar e 

desembarcar passageiro no local. 

O prefeito Aguilar Junior destaca a importância do evento que visa contribuir com a 

retomada econômica, já que é direcionado a uma demanda cada vez mais crescente e 

consolidada e faz parte do Calendário Oficial de Eventos com expressiva adesão e 

crescimento. 
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ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA PARTICIPAM DE AÇÕES 

PROMOVIDAS POR PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL 

 

por profissionais do setor cultural do município, beneficiados pela Lei Aldir Blanc. A lei 

prevê ações emergenciais e auxílio financeiro ao setor cultural, buscando apoiar 

profissionais da área que sofreram com os impactos da pandemia. Em contrapartida aos 

recursos recebidos, os favorecidos desenvolvem ações educativas e culturais que 

beneficiem a comunidade. 

Em parceria com a Secretaria de Educação, duas unidades escolares da rede municipal 

participaram dessas ações. A EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no bairro Indaiá, e a 

EMEF Prof. Luiz Ribeiro Muniz, no bairro Martim de Sá. 

Com alunos do ensino fundamental I (1º ao 5º ano) da EMEF Dr. Carlos, profissionais do 

‘Sítio Abra de Dentro’ realizaram uma vivência na natureza com a proposta de levar os 

alunos a uma experiência de conexão e interação com a natureza, onde pudessem 

compreender como fazem parte dela e o quanto todos são integrados. 

A atividade foi realizada ao ar livre, no espaço da horta educativa da unidade, onde 

também são realizadas atividades de educação ambiental que fazem parte do currículo 

pedagógico do município. 

Já a turminha de alunos do ensino fundamental II (6º a 9º ano) da EMEF Luiz Ribeiro, teve 

a oportunidade de participar de uma visita monitorada ao Ateliê do ceramista, arquiteto e 

artista plástico, Carlo Cury, onde conheceram o espaço ‘Hartant’, destinado ao acervo 

indígena e outras peças como exemplares de cestaria, instrumentos musicais, ornamentos 

e cerâmica. 

A visita foi finalizada no ateliê de cerâmica do artista que mostrou sua oficina de produção, 

o forno à lenha para queima da cerâmica, carinhosamente apelidado de ‘Karai’ (que 

significa o Deus do fogo e do ruído do crepitar das chamas sagradas, em língua Tupi) e o 

showroom destinado à venda de objetos em cerâmica produzidos no ateliê. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou sobre a importância das ações culturais 

com os alunos. “Essas experiências levadas às unidades e as atividades externas 

enriquecem a formação dos nossos estudantes. As Artes, por exemplo, ajudam o indivíduo 

a expressar seus sentimentos. Por meio da Arte, expressão artística e suas diversas 

linguagens não verbais (pintura, desenho, música, teatro, escultura) é possível 

trabalharmos no desenvolvimento de competências cognitivas, sociais, motoras, dentre 



 

 
 

outras. Sobre a vivência na Natureza, sabemos que traz muitos benefícios para a saúde, 

colaborando para o desenvolvimento integral da criança: intelectual, emocional, social e 

físico”, concluiu. 

Serviço 

Sítio Abra de Dentro: Localizado na zona rural de Caraguatatuba, o local acolhe diversas 

ações culturais da região, agricultura familiar e permacultura, com produção de alimentos 

saudáveis agros ecológicos. 

Contato: (12) 98226-3423 | gabimarotti@hotmail.com | 

Página: https://www.facebook.com/sitioabradedentro/ 

Carlo Cury – Ceramista, arquiteto e artista plástico, nasceu em Piraju/SP, mas adotou a 

cidade de Caraguatatuba para a produção de suas peças exclusivas, inspiradas em 

pesquisas da cultura dos povos nativos, arte cerâmica contemporânea e na arte religiosa. 

É integrante-fundador do Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas. 

Ateliê Carlo Cury: Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 1.231 Martim de Sá| (12) 3882-4829 e 

(12) 98195-0786 |  carlocury@ig.com.br 

Página: https://carlocury.blogspot.com/ 
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Apresentações e lives do 14º Litoral EnCena Online começam nesta sexta-

feira (12) 

 

As apresentações das peças e das lives do 14º Litoral EnCena Online – Mostra Estadual de 

Teatro de Rua, Teatro de Bonecos, Circo e Dança de Caraguatatuba, começam nesta sexta-

feira (12) e seguem até segunda-feira (15). Elas ocorrem ocorrer de forma online pelas 

plataformas digitais da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) – 

Facebook https://www.facebook.com/Fundacc e 

Youtube https://www.youtube.com/c/FundaccOficial devido à pandemia da Covid-19. 

Os 10 participantes desta edição são das cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, 

Pindamonhangaba, São José dos Campos, Campinas e São Paulo. 

Todas as peças estarão disponíveis nas plataformas digitais e podem ser vistas a qualquer 

momento. Já as lives serão feitas pelos artistas e podem ser acessadas pelo Facebook  e 

Youtube da FUNDACC. 

O 14º Litoral EnCena Online é uma realização da Cultura em Casa, Juntos pela Cultura, 

Fundacc, Prefeitura de Caraguatatuba e conta com apoio  da Amigos da Arte e Governo do 

Estado de São Paulo. 

Programação das lives 

Dia 12: 

Às 17h: Grupo Damião e Cia apresenta o espetáculo ‘Atenção, Respeitável Público’, na 

categoria Circo. 

Às 19h: Grupo Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta o espetáculo ‘O Fundo da 

Caneca’, na categoria Dança. 

Dia 13: 

Às 17h: Grupo Cia Fulô apresenta o espetáculo ‘Zé Gambiarra Circo Show’, na categoria 

Circo. 

Às 19h: Elogio da Loucura, será uma exibição da peça presencial no Teatro Mario Covas. 

Ele é 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. 

https://www.facebook.com/Fundacc
https://www.youtube.com/c/FundaccOficial


 

 
 

Às 21h: Grupo Jonas de Paula apresenta o espetáculo ‘A Nau dos Desterrados’, na 

categoria Teatro de Rua. 

Dia 14: 

Às 17h: Grupo Riso Mágico apresenta o espetáculo ‘Sonho Mágico’, na categoria Circo. 

Às 19h: Grupo Teatro do Imprevisto apresenta o espetáculo ‘Miragens na Caixa’, na 

categoria Teatro de Bonecos, Animação ou Sombras. 

Às 21h: Grupo Severina Cia de Teatro apresenta o espetáculo ‘Tem História no Meu 

Quintal’, na categoria Teatro de Rua. 

Dia 15: 

Às 17h: Grupo Palhaço Berinjela apresenta o espetáculo ‘O Grande pequeno Circo do 

Berinjela’, na categoria Circo. 

Às 19h: Grupo Nômade apresenta o espetáculo ‘A Caravana dos Pássaros Errantes’, na 

categoria Teatro de Rua. 

Às 21h: Grupo Cia. LÚDICOS de Teatro Popular apresenta o espetáculo ‘Piolin’, na categoria 

Teatro de Rua. 

Sobre o Litoral EnCena 

O 14º Litoral EnCena tem como objetivo realizar um evento referencial que proporcione de 

maneira democrática e acessível o melhor das artes cênicas dos municípios, além de 

estimular os grupos e coletivos em atividade e fomentar a arte na região. 

É importante destacar que os registros audiovisuais ficarão disponíveis por livre demanda 

no Youtube da Fundacc entre os dias 12 e 15 de novembro. Também serão realizadas lives 

com os componentes dos grupos para falar sobre o conceito do espetáculo. 
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Mais de 1,5 mil crianças e adolescentes de zero a 14 anos são vacinadas 

durante Campanha de Multivacinação 

 

A Campanha de Multivacinação, em Caraguatatuba, continua. Agora, crianças e 

adolescentes menores de 15 anos têm até o dia 30 de novembro para que possa ser 

atualizada a carteirinha de vacinação. 

Segundo a Secretaria de Saúde, desde o início da campanha até hoje (11), 2.541 crianças 

e adolescentes procuraram uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para a verificação da 

situação vacinal. 

Ainda de acordo com a pasta, cerca de 70% dessas crianças e adolescentes receberam 

pelo menos um dos mais de 20 imunizantes que pertencem ao Programa Nacional de 

Imunização (PNI). No geral, 1.764 foram vacinadas, sendo: 628 menores de um ano; 527 

de um a quatro anos; 609 com idades entre cinco e 14 anos. 

Pais e responsáveis podem procurar as UBSs, de segunda a sexta-feira para que seus 

filhos sejam vacinados. O horário da Campanha de Multivacinação é das 7h às 16h. É 

importante ressaltar que por conta dos feriados e pontos facultativos o horário pode ser 

alterado. Consulte. 

Para as adolescentes maiores de 12 anos, a Secretaria de Saúde reforça que, de acordo 

com o Ministério da Saúde, a vacinação contra a Covid-19 não interfere na aplicação das 

vacinas disponíveis na Campanha de Multivacinação. 
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Caraguatatuba reforça prevenção e cuidados na semana do Dia Nacional da 

Diabetes 

 

Na semana que antecede o Dia Nacional da Diabetes (14 de novembro), a Secretaria de 

Saúde de Caraguatatuba está intensificando as ações para ressaltar a importância dos 

cuidados e prevenção da doença. 

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a população recebe orientações sobre a diabetes 

e o programa ‘Pés Saudáveis’ que é ofertado pelo ambulatório de feridas do Centro de 

Especialidades Médicas (CEM). 

O programa, que teve início em agosto deste ano, consiste na realização de um teste para 

avaliação dos pés, além de proporcionar a diminuição do número de amputações por 

causa da doença. 

No teste, a pessoa será informada se o pé está insensível ou não. Caso seja constatada a 

insensibilidade, o diabético irá iniciar o acompanhamento no ambulatório para que seja 

feita a prevenção. 

Além do teste de sensibilidade, o ambulatório irá realizar o exame de índice tornozelo-

braquial (ITB). Ele mostrar se o paciente tem chances de desenvolver alguma ferida que 

leve à amputação. 

De acordo com o ambulatório, aproximadamente 100 pacientes já fizeram o teste. Desses, 

11 foram identificados que com perda da sensibilidade protetora dos pés e foram 

encaminhados a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) para aquisição de 

calçado terapêutico. 

As UBSs também irão reforçar sobre o quanto a adesão ao tratamento é importante e 

outros assuntos pertinentes. As ações serão realizadas com as agendas de hiperdia (que 

abrange esse público específico portador de diabetes). 

Quem estiver interessado em fazer o teste deve procurar o CEM, de segunda à sexta-feira, 

das 13h às 16h, para que seja agendado um horário com a equipe responsável pelo teste. 

Se preferir, o paciente poderá procurar a unidade de saúde de referência para que seja 

feito o agendamento por meio das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). Para 

realizar o teste, o paciente precisa ser sabidamente diabético há mais de 10 anos. 

A avaliação é feita em aproximadamente 40 minutos, por isso é necessário agendamento. 

O resultado dos exames sai na hora e mesmo que a insensibilidade não seja constatada o 



 

 
 

paciente será inserido no programa do pré-diabético para receber o acompanhamento da 

equipe do ambulatório de feridas. 

Serviço: O Centro de Especialidades Médicas (CEM) está localizado na Avenida Maranhão, 

421 – Jardim Primavera. O telefone é o (12) 3886-1200. 
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Orçamento de 2022 para Caraguatatuba é tema de duas audiências online 

na Câmara Municipal 

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba será debatida nas 

próximas quarta e sexta-feira (17 e 19/11), a partir das 18h, em duas audiências públicas 

virtuais promovidas pela Câmara Municipal. Técnicos da Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento vão explicar a proposta.  As audiências online do Legislativo 

serão transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br e Canal da Câmara de 

Caraguatatuba no YouTube. 

A LOA prevê a receita de R$ 1.079.895.594,00 para o ano que vem. As destinações 

constitucionais obrigatórias ficaram com os seguintes valores: R$ 280.428.205,00 para 

Educação e R$ 214.886.334,00 para a Saúde, além da destinação de até 6% da receita 

para manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram alocados R$ 

559.488.815,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

Os interessados poderão obter cópias do projeto e do edital com o regulamento da 

audiência no site da Câmara. A participação da população está assegurada após o 

preenchimento do formulário disponível no site da Câmara; via ‘Zoom’ (também mediante 

inscrição prévia na página do Legislativo); e por meio de mensagens de texto, áudio ou 

vídeo pelo número de WhatsApp (12) 99718-5769. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

descentralizadas nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Travessão, Massaguaçu e Indaiá, 

respectivamente, além da audiência eletrônica entre 27/9 e 4/10, no 

site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. 

Alterações na LDO 

A proposta que altera parcialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/Lei Municipal 

2.562/2021) para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro 

de 2022 também será debatida nas audiências públicas online da Câmara de 

Caraguatatuba nos dias 17 e 19 de novembro (quarta e sexta-feira), a partir das 18h. 

As alterações referem-se a programas governamentais, metas, ações, projetos e atividades 

previstos para o exercício de 2.022, com as respectivas fontes de financiamento, 

demonstradas por categoria econômica de despesas, assim como aos anexos de metas 

fiscais e de ações por programas, que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/


 

 
 

devidamente atualizados para harmonizar objetivos estabelecidos na LDO 2022 com o 

Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, incluindo a Lei Orçamentária Anual. 

As audiências atendem as exigências do Art. 165 da Constituição Federal, Artigo 48 da Lei 

Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 
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Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias de Caraguatatuba 

nesta sexta-feira 

 

O trabalho dos guarda-vidas temporários (GVTs) contratados pela Prefeitura de 

Caraguatatuba para atuarem na temporada de verão 2021-2022 começa nesta sexta-feira 

(12) em várias praias do município. 

São 24 profissionais que passaram por treinamento do Grupamento de Bombeiros 

Marítimos (GBMar) e vão reforçar o atendimento neste período quando o movimento nas 

praias fica muito maior. 

Nesta primeira fase, os GVTs serão deslocados para as praias do Aruan, Indaiá, Prainha, 

Martim de Sá, Lagoa Azul, Capricórnio, Massaguaçu, Cocanha e Mococa. Haverá, ainda, 

atuação de nove guarda-vidas por tempo determinado, contratados pelo Estado. 

De acordo com o comandante do GBMar no Litoral Norte, capitão João Batista Rapaci, com 

esses reforços, e mais os guarda-vidas regulares que trabalham na cidade, será possível 

um atendimento melhor nas praias da cidade durante a temporada. O reforço segue até 

março. 

Os contratados pela Prefeitura receberão salário de R$ 1.589,00, além de benefícios como 

vales transporte, alimentação e refeição. 
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Palestra ‘Nunca Desista dos Seus Sonhos’ emociona participantes no Ciase 

Travessão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, promoveu na quarta-

feira (10), no CIASE Travessão, a palestra ‘Nunca Desista dos Seus Sonhos’. 

A ação faz parte do Ciclo de Palestras do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial do 

Nova Caragua II, núcleo residencial do Travessão, região sul de Caraguatatuba. 

A palestra foi ministrada pela Diretora de Programas Habitacionais da Secretaria de 

Habitação, Fernanda de Andrade Cassiano. 

“Uma reflexão sobre nossas crenças limitantes e como podemos ressignificá-las para 

alcançar o sucesso na vida profissional e pessoal”, explica a Fernanda sobre a palestra. 

Ainda de acordo com a diretora, a palestra abordou ainda aspectos comportamentais, 

alinhamento de expectativa profissionais e pessoais com os moradores, além de levar 

ferramentas para o desenvolvimento de habilidades, o aprimoramento de competência e a 

descoberta de novas habilidades. Por fim, foram utilizadas técnicas de Programação 

Neurolinguística (PNL) para ressignificar traumas e crenças limitantes. 

“A palestra foi de grande valia e emocionante. Sai de lá motivada ainda mais no meu 

crescimento. Muito obrigado à Prefeitura de Caraguatatuba e à Secretaria de Habitação 

pela oportunidade”, disse a moradora Magali Almeida Bocchi. 
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Pizzas e Salgados Assados 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou nesta semana mais uma qualificação profissional 

na área de alimentos. O curso de Pizzas e Salgados Assados é uma parceria com o Sebrae 

e Senai e será ministrado até o dia 29 de novembro na Unidade Móvel instalada na 

Avenida da Praia. 

Durante o curso, os 24 alunos irão aprender receitas de pizzas e salgados utilizando 

técnicas para produção de massas diferentes, como batatas, cenouras, mandioquinha, 

entre outros alimentos. 

Também irão produzir salgados como tortas, quiches e quibe de abóbora cabotiá, sempre 

visando a higiene, manipulação de alimentos e prospecção de negócios para elaborar o 

produto para comercialização. 

Ao final das aulas, o Fundo Social oferecerá palestras com o Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT), Banco do Povo e Sebrae para que os alunos possam estar preparados 

para o retorno ao mercado de trabalho e familiarizados com o empreendedorismo. 
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Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de 

novembro 

 

Está na hora de ajeitar as bicicletas e fazer parte do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’, no 

dia 28 de novembro (domingo). As inscrições começam no próximo dia 24 (quarta-feira) e 

seguem até o dia 26 de novembro (sexta-feira). O evento é uma realização da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

O Desafio Ciclístico Poço da Anta terá, ao todo, dois circuitos com ambas largadas 

ocorrendo próximo ao 1° Distrito Dolicial do bairro Porto Novo (ao lado da Unidade Básica 

de Saúde). A largada está marcada para as 7h. 

O primeiro circuito é de 9 km, saindo do 1º DP até o Centro de Detenção Provisória (CDP). 

O segundo, de 15 km, vai até a ponte da cachoeira do bairro Poço da Anta, ponto turístico 

rural de Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, dará aos 

participantes total apoio durante a prova. Os circuitos terão estações de hidratação e 

frutas. 

Inscrições 

Os interessados em, participar do Desafio Ciclístico devem se inscrever nas datas 

divulgadas no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG), das 9h até às 16h, apresentar 

a ficha de inscrição junto com um pacote de Leite em Pó e um de Café. Só será formalizada 

a inscrição com a entrega da ficha junto com os dois produtos. 

Os alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e serão 

revertidos em doações. Será permitida inscrições de pessoas acima de 12 anos. 

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de novembro 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

Largada: 7h, próximo ao 1º Distrito Policial do Porto Novo 

Endereço: Avenida José Herculano, 6590 – Porto Novo, Caraguatatuba 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/inscricao-1.pdf


 

 
 

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Fundo Social prorroga inscrições para curso de Modelagem de Roupas Plus 

Size até sexta-feira (12) 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba prorrogou as inscrições para o curso de Modelagem de 

Roupas – Moda Plus Size, até sexta-feira (12), 14h. A qualificação é ofertada, 

gratuitamente, em parceria com o Sebrae e ministrada pelo Senai. 

São 28 vagas e as aulas serão realizadas de 16 de novembro a 15 de dezembro, com 

carga horária de 80 horas, na Unidade Móvel do Senai instalada no Centro da cidade. É 

necessário ter conhecimento em corte e costura. 

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos com a utilização de 

diferentes métodos, estratégias e técnicas tendo em vista a aquisição de capacidades 

técnicas, sociais, organizativas, metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo 

formativo e necessários para o desempenho profissional. 

O Fundo Social destaca que o curso é destinado ao aperfeiçoamento de costureiras que 

desejam se especializar nesta área e melhor atender ao público Plus Size. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30 e somente na sexta-feira, até às 14h. Os interessados devem ter mais de 18 anos 

de idade e levar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência. 

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também constará que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e caso o Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de 

novembro em Caraguá 

 

Está na hora de ajeitar as bicicletas e fazer parte do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’, no 

dia 28 de novembro (domingo). As inscrições começam no próximo dia 24 (quarta-feira) e 

seguem até o dia 26 de novembro (sexta-feira). O evento é uma realização da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

O Desafio Ciclístico Poço da Anta terá, ao todo, dois circuitos com ambas largadas 

ocorrendo próximo ao 1° Distrito Policial do bairro Porto Novo (ao lado da Unidade Básica 

de Saúde). A largada está marcada para as 7h. 

O primeiro circuito é de 9 km, saindo do 1º DP até o Centro de Detenção Provisória (CDP). 

O segundo, de 15 km, vai até a ponte da cachoeira do bairro Poço da Anta, ponto turístico 

rural de Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, dará aos 

participantes total apoio durante a prova. Os circuitos terão estações de hidratação e 

frutas. 

Inscrições 

Os interessados em, participar do Desafio Ciclístico devem se inscrever nas datas 

divulgadas no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG), das 9h até às 16h, apresentar 

a ficha de inscrição junto com um pacote de Leite em Pó e um de Café. Só será formalizada 

a inscrição com a entrega da ficha junto com os dois produtos. 

Os alimentos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba e serão 

revertidos em doações. Será permitida inscrições de pessoas acima de 12 anos. 

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão de 24 a 26 de novembro 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

Largada: 7h, próximo ao 1º Distrito Policial do Porto Novo 

Endereço: Avenida José Herculano, 6590 – Porto Novo, Caraguatatuba 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/inscricao-1.pdf


 

 
 

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 9h até às 16h 
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Secretaria de Turismo de Caraguatatuba divulga cervejarias e 

comércios participantes do Beer Festival 2021 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou na terça-feira o 

nome das cervejarias e comércios que vão poder trabalhar nos estandes dentro do 

Caraguá Beer Festival 2021. O evento será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro 

na Praça da Cultura (Avenida da Praia, no Centro). 

No estande disponibilizado para as cervejarias de Caraguatatuba, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), estão Cervejaria Mangona, Pigatto´s 

Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

A edição conta ainda com participantes de São José dos Campos, Jacareí, São Sebastião, 

Sapucaí-Mirim e Botucatu. Com os trucks beers estarão presentes representantes de São 

José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e Jundiaí. 

A Praça de Alimentação vem com os vencedores do Caraguá A Gosto 2021, como Kintal do 

Marquinho, Gamboa, Prosa e Poesia, Resenha´s, Rei Burgers, Kadu Lacnhes e Bistrô Zen, 

além de delícias como espetinhos, churros, enrolados de sorvete, sucos, pipocas e doces. 

Transporte regulamentado 

Lembrando que quem quiser participar do Beer Festival e não se preocupar em dirigir, a 

Prefeitura de Caraguatatuba deixou pontos de táxi na porta do evento e na Praça Diógenes 

Ribeiro de Lima. Transporte por aplicativos regulamentados também podem embarcar e 

desembarcar passageiro no local. 

O prefeito Aguilar Junior destaca a importância do evento que visa contribuir com a 

retomada econômica, já que é direcionado a uma demanda cada vez mais crescente e 

consolidada e faz parte do Calendário Oficial de Eventos com expressiva adesão e 

crescimento. 
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Guarda-Vidas Temporários iniciam trabalho nas praias de 

Caraguatatuba hoje 

 

O trabalho dos guarda-vidas temporários (GVTs) contratados pela Prefeitura de 

Caraguatatuba para atuarem na temporada de verão 2021-2022 começa nesta sexta-feira 

(12) em várias praias do município. 

São 24 profissionais que passaram por treinamento do Grupamento de Bombeiros 

Marítimos (GBMar) e vão reforçar o atendimento neste período quando o movimento nas 

praias fica muito maior. 

Nesta primeira fase, os GVTs serão deslocados para as praias do Aruan, Indaiá, Prainha, 

Martim de Sá, Lagoa Azul, Capricórnio, Massaguaçu, Cocanha e Mococa. Haverá, ainda, 

atuação de nove guarda-vidas por tempo determinado, contratados pelo Estado. 

De acordo com o comandante do GBMar no Litoral Norte, capitão João Batista Rapaci, com 

esses reforços, e mais os guarda-vidas regulares que trabalham na cidade, será possível 

um atendimento melhor nas praias da cidade durante a temporada. O reforço segue até 

março. 

Os contratados pela Prefeitura receberão salário de R$ 1.589,00, além de benefícios como 

vales transporte, alimentação e refeição. 
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Casa de Saúde Stella Maris usa videogame para reduzir o estresse de 

crianças internadas 

 

Ficar internado no Hospital não é divertido, ainda mais quando o paciente é uma criança. 

Para amenizar esse período e reduzir o estresse provocado pela hospitalização, os 

pacientes pediátricos da Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba, podem jogar 

videogame no quarto hospitalar. O jogo é transportado em um carrinho. 

A iniciativa faz parte do programa de humanização do hospital que visa oferecer uma 

assistência personalizada por meio de ações que minimizem situações traumáticas e 

estressantes para os pequenos pacientes. 

Em maio, a Casa de Saúde Stella Maris também passou a utilizar um carrinho elétrico para 

transportar crianças hospitalizadas para o centro cirúrgico e para a realização de exames. 

A Casa de Saúde Stella Maris conta com um setor exclusivo, personalizado e equipado 

para o atendimento pediátrico. A instituição interna, em média, 180 crianças por mês. A 

média de internação é de 3 dias. 75% têm até 10 anos. Os principais motivos das 

internações são doenças respiratórias, infecções de urina e gastrointestinais e cirurgias. 
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Guarda-Vidas temporários iniciam trabalho nas praias de 

Caraguatatuba 

Os trabalhadores foram contratados para atuarem na alta temporada de verão 

 

Os GVT’s (guarda-vidas temporários) começam a trabalhar, a partir desta sexta-feira (12), 

em Caraguatatuba.  

De acordo com a prefeitura, os trabalhadores foram contratados para atuarem na alta 

temporada de verão, que começa na virada do ano e termina em março. 

Ao todo, mais de 24 GVT’s passaram por um treinamento do GBMAR (Grupamento de 

Bombeiros Marítimos) e vão reforçar o atendimento durante este período de alta 

movimentação nas praias da cidade. 

Além dos contratados pela prefeitura, a equipe contará com nove profissionais contratados 

por tempo determinado pelo Governo do Estado de São Paulo. 

No momento, os profissionais estarão atuando nas praias do Aruan, Indaiá, Prainha, 

Martim de Sá, Lagoa Azul, Capricórnio, Massaguaçu, Cocanha e Mococa. 

Os trabalhadores receberão um salário de R$ 1.589,00 e alguns benefícios, como vale 

transporte, alimentação e refeição. 
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Prefeituras se unem em parceria para fiscalizar o turismo de um dia 

nas quatro cidades do Litoral Norte 

Se a medida for aprovada, Caraguatatuba ficará responsável por fiscalizar os veículos que 

descem para a região 

 

As prefeituras da região formaram uma parceria para fiscalizar o turismo de um dia no 

Litoral Norte. Na última quarta-feira (10), uma reunião foi realizada no Paço Municipal de 

Ilhabela, com os secretários das quatro cidades (Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e 

Ilhabela) e também Bertioga. 

Entre as cidades foi discutido um termo de cooperação, no qual Caraguatatuba poderá 

ficar responsável por fiscalizar os ônibus, vans e micro-ônibus que descem para a região. 

Se o termo de cooperação for assinado, Caraguatatuba também poderá estender a 

fiscalização aos veículos com destino à Ilhabela, Ubatuba, São Sebastião e Bertioga. 

A medida ainda não é válida. De acordo com os secretários, o próximo encontro deve ser 

com os prefeitos de cada cidade para oficializar o termo. 
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PREFEITURA DE CARAGUÁ ARRECADA MAIS DE R$ 16,6 MILHÕES NO 

LEILÃO DE 96 LOTES DO MARVERDE II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba arrecadou a quantia de R$ 16.671.120,00 com o leilão 

online de 96 terrenos do loteamento MarVerde II, próximo à Praia da Mococa (Região 

Norte).  A homologação do certame foi publicada na Edição 666 do Diário Oficial Eletrônico 

do Município desta quinta-feira (11/11). 

No dia 21 de outubro, pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas arremataram os 

lotes para uso residencial de 384 m², 458,62 m² e 420 m² de área, com 50% de taxa de 

edificação, localizados nas Quadras 6, 17 e 18 do bairro. O valor revertido aos cofres 

municipais equivale a 142,5% da avaliação de R$ 6.873.120,00. O período de visitação 

ocorreu entre os dias 4 a 20 de outubro. 

Os 96 imóveis foram incorporados ao patrimônio do Município de Caraguatatuba conforme 

sentença proferida em Ação de Adjudicação Compulsória. A adjudicação dos imóveis dados 

pelo loteador como garantia (caução/ art. 30 da Lei Municipal nº 1.175, de 2 de outubro 

de 1981) da execução das obras de infraestrutura do loteamento tem como objetivo 

custear a implantação das redes de abastecimento de água potável e coletora de esgoto, 

obras de responsabilidade do loteador que não foram executadas, na época da aprovação 

do loteamento (Decreto 48/1987, de 04 de maio de 1987). 

Os referidos terrenos não são áreas institucionais, previstas no Art. 4º da Lei nº 6.766/79 

(Lei de Parcelamento do Solo Urbano), destinadas à edificação de equipamentos 

comunitários, tais como praças, ginásio de esportes, áreas de lazer, escolas, postos de 

saúde, entre outros equipamentos públicos. 

O MarVerde II é um loteamento com área de lazer, cachoeira, parquinho e quadras 

poliesportiva, de bocha, vôlei de praia e de beach tênis e campo areia, localizado a 200 

metros da Praia da Mococa. 

O edital completo com todos os detalhes do certame está disponível no 

link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/ (Parte do site da Prefeitura de 

Caraguatatuba destinada à Empresa). Mais informações pelo telefone (12) 3897-8176 

(Área de Licitação). 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_666.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
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Em Caraguá, hospital usa videogame para reduzir estresse de crianças 

internadas 

 

Em Caraguatatuba, a Casa de Saúde Stella Maris passou a usar o videogame para reduzir 

estresse de crianças internadas. Os pacientes pediátricos podem jogar no quarto 

hospitalar. O jogo é transportado em um carrinho. 

A iniciativa faz parte do programa de humanização do hospital que visa oferecer uma 

assistência personalizada por meio de ações que minimizem situações traumáticas e 

estressantes para os pequenos pacientes.  Em maio, a Casa de Saúde Stella Maris 

também passou a utilizar um carrinho elétrico para transportar crianças hospitalizadas 

para o centro cirúrgico e para a realização de exames. 

“O videogame ajuda a distrair as crianças e ameniza o desconforto já que eles não podem 

sair do quarto. A ideia é que a experiência da internação seja menos traumática e que eles 

passem pela experiência de forma mais tranquila”, explica o gerente assistencial da Casa 

de Saúde Stella Maris, Silvio Rabelo. O videogame foi doado ao Hospital. 

A Casa de Saúde Stella Maris conta com um setor exclusivo, personalizado e equipado 

para o atendimento pediátrico. A instituição interna, em média, 180 crianças por mês. A 

média de internação é de 3 dias. 75% têm até 10 anos. Os principais motivos das 

internações são doenças respiratórias, infecções de urina e gastrointestinais e cirurgias. 
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Alunos da Fundacc realizam 1º Mostra de Arte Contemporânea no 

Centro Cultural Paulo Mott 

 

Alunos do curso de Cenografia e Figurino da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc) realizam, neste mês, a 1º Mostra de Arte Contemporânea. A 

vernissage será no sábado (13), às 20h e a exposição ocorre de 15 a 20 de novembro no 

Centro Cultural Paulo Mott, localizado na Praça Diógenes Ribeiro de Lima. 

#PraCegoVer: Banner de divulgação da 1º Mostra de Arte Contemporânea (Foto: 

Divulgação) 

O objetivo da Mostra é viabiliza o acesso à arte contemporânea que são fotografias, 

produtos audiovisuais, cinema, pintura, instalação, poesia concreta, entre outros. Desta 

forma, a ela trará as diversas linguagens contemporânea dentro dos processos pessoais 

de cada artista que foi selecionado por meio de um chamamento público. 

Matheus Souza, artista/orientador do curso de Cenografia e Figurino da Fundacc, explica 

sua importância cultural. “É mostrar como os artistas conseguem criar suas referências, 

seus pensamentos e senso crítico estético, mas isso não é possível sem ter referência 

visual”. 

Ainda conforme ele, será com essa mostra de arte contemporânea que os artistas 

conseguirão mostrar sua arte que foi e é produzida, principalmente, nesses tempos de 

pandemia, e terminar seu processo de produção artístico. 

“A Mostra trará a junção dos artistas contemporâneos e como eles flertam com a relação 

de lugares da territorialidade de cada um. Os artistas dialogam com temas sobre lugares e 

não lugares dentro da territorialidade e espacialidade contemporânea e visando suas 

relações sociais”, completa Matheus Souza. 

Serviço 

1º Mostra de Arte Contemporânea 

Vernissage (abertura): 13 de novembro às 20h 

Mostra: de 15 a 20 de novembro 

Local: Centro Cultural Paulo Mott, à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 
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