
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 17 e 18 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

12 denunciados em Operação Forgotten são condenados por organização 

criminosa em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Criminosos invadem casa, fazem família refém e são presos pela PM no Jardim 

Britânia em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Nadadores de Caraguatatuba quebram recordes na Maratona Aquática 14 Bis 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização contra perturbação de sossego 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba faz parte da Rota Gastronômica da Secretaria de Turismo e Viagens 

do Estado 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Beer Festival 2021 é atração do final de semana em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PM prende três criminosos por roubo à residência e liberta reféns em 

Caraguatatuba 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

14 veículos de turismo são autuados durante feriado prolongado em 

Caraguatatuba  

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguá abre 54 vagas para três cursos na área administrativa 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/12-denunciados-em-operacao-forgotten-sao-condenados-por-organizacao-criminosa-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/12-denunciados-em-operacao-forgotten-sao-condenados-por-organizacao-criminosa-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/criminosos-invadem-casa-fazem-familia-refem-e-sao-presos-pela-pm-no-jardim-britania-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/criminosos-invadem-casa-fazem-familia-refem-e-sao-presos-pela-pm-no-jardim-britania-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/nadadores-de-caraguatatuba-quebram-recordes-na-maratona-aquatica-14-bis/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-contra-perturbacao-de-sossego/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-faz-parte-da-rota-gastronomica-da-secretaria-de-turismo-e-viagens-do-estado/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-faz-parte-da-rota-gastronomica-da-secretaria-de-turismo-e-viagens-do-estado/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18504/beer-festival-2021-e-atracao-do-final-de-semana-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18498/pm-prende-tres-criminosos-por-roubo-a-residencia-e-liberta-refens-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18498/pm-prende-tres-criminosos-por-roubo-a-residencia-e-liberta-refens-em-caraguatatuba
https://novaimprensa.com/2021/11/veiculos-turismo-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2021/11/veiculos-turismo-caraguatatuba.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/fundo-social-de-caragua-abre-54-vagas-para-tres-cursos-na-area-administrativa-1.196869


 

 
 

Caraguatatuba 

Família é feita refém por dupla criminosa dentro da própria casa no Jardim Britânia, 

em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba: feriado prolongado da Proclamação da República soma mais de R$ 

26 mil em multas 

 

Caraguatatuba 

Caraguá Beer Festival: Saúde promove campanha de conscientização e prevenção 

à dengue 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguá arrecada 296 kg de alimentos na 1ª Caminhada pela 

Saúde do Homem 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

LN têm oito pacientes com COVID internados em UTI 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba anuncia abertura do processo seletivo para Formação 

de Guarda Mirim 

 

Caraguatatuba 

Trio rouba casa, faz dois reféns e é preso em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguatatuba 

Presos são condenados pela Justiça depois de ação da polícia e MP contra 

homicídios em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Praia da Cocanha, em Caraguatatuba (SP): uma das praias mais bonitas da cidade 

 

Caraguatatuba 

Dupla é presa por tráfico de drogas em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguatatuba 

Praia do Massaguaçú, Caraguatatuba (SP): beleza natural, vegetação preservada e 

pico do surfe 

 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/familia-e-feita-refem-por-dupla-criminosa-dentro-da-propria-casa-no-jardim-britania-em-caragua-1.196861
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/familia-e-feita-refem-por-dupla-criminosa-dentro-da-propria-casa-no-jardim-britania-em-caragua-1.196861
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-feriado-prolongado-da-proclamac-o-da-republica-soma-mais-de-r-26-mil-em-multas-1.196832
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-feriado-prolongado-da-proclamac-o-da-republica-soma-mais-de-r-26-mil-em-multas-1.196832
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-beer-festival-saude-promove-campanha-de-conscientizac-o-e-prevenc-o-a-dengue-1.196974
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-beer-festival-saude-promove-campanha-de-conscientizac-o-e-prevenc-o-a-dengue-1.196974
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/fundo-social-de-caragua-arrecada-296-kg-de-alimentos-na-1-caminhada-pela-saude-do-homem-1.196979
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/fundo-social-de-caragua-arrecada-296-kg-de-alimentos-na-1-caminhada-pela-saude-do-homem-1.196979
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/ln-tem-oito-pacientes-com-covid.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-abertura-do-processo-seletivo-para-formac-o-de-guarda-mirim-1.354192
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/prefeito-de-caraguatatuba-anuncia-abertura-do-processo-seletivo-para-formac-o-de-guarda-mirim-1.354192
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/trio-rouba-casa-faz-dois-refens-e-e-preso-em-caraguatatuba-sp-1.354079
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/presos-s-o-condenados-pela-justica-depois-de-ac-o-da-policia-e-mp-contra-homicidios-em-caragua-1.354076
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/presos-s-o-condenados-pela-justica-depois-de-ac-o-da-policia-e-mp-contra-homicidios-em-caragua-1.354076
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-da-cocanha-em-caraguatatuba-sp-uma-das-praias-mais-bonitas-da-cidade-1.354004
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/dupla-e-presa-por-trafico-de-drogas-em-caraguatatuba-sp-1.353982
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-do-massaguacu-caraguatatuba-sp-beleza-natural-vegetac-o-preservada-e-pico-do-surfe-1.353975
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-do-massaguacu-caraguatatuba-sp-beleza-natural-vegetac-o-preservada-e-pico-do-surfe-1.353975


 

 
 

Caraguatatuba 

Praia da Tabatinga, Caraguatatuba (SP): ótima opção na divisa com Ubatuba 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Bate-papo Cultural da FUNDACC celebra o Protagonismo Negro no mês da 

Consciência Negra 

 

Caraguatatuba 

Beer Festival 2021 tem programação musical variada nos três dias de evento 

 

Caraguatatuba 

Certificados de reservistas podem ser retirados na Junta Militar de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para atuar na limpeza 

urbana 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba faz parte da Rota Gastronômica da Secretaria de Turismo e Viagens 

do Estado 

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba utiliza culinária como recurso pedagógico no processo 

de alfabetização 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada pela Saúde do Homem arrecada 296 kg de alimentos para o Fundo 

Social de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização contra perturbação de sossego 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Habitação de Caraguatatuba explica Desdobro Especial 

 

Caraguatatuba 

Alunos do curso de Serralheria em Aço e Alumínio iniciam aulas práticas 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre 60 vagas para três cursos na área administrativa 

 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-da-tabatinga-caraguatatuba-sp-otima-opc-o-na-divisa-com-ubatuba-1.354227
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/bate-papo-cultural-da-fundacc-celebra-o-protagonismo-negro-no-mes-da-consciencia-negra/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/bate-papo-cultural-da-fundacc-celebra-o-protagonismo-negro-no-mes-da-consciencia-negra/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/beer-festival-2021-tem-programacao-musical-variada-nos-tres-dias-de-evento/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/certificados-de-reservistas-podem-ser-retirados-na-junta-militar-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-atuar-na-limpeza-urbana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-atuar-na-limpeza-urbana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/caraguatatuba-faz-parte-da-rota-gastronomica-da-secretaria-de-turismo-e-viagens-do-estado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/caraguatatuba-faz-parte-da-rota-gastronomica-da-secretaria-de-turismo-e-viagens-do-estado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/educacao-de-caraguatatuba-utiliza-culinaria-como-recurso-pedagogico-no-processo-de-alfabetizacao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/educacao-de-caraguatatuba-utiliza-culinaria-como-recurso-pedagogico-no-processo-de-alfabetizacao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-arrecada-296-kg-de-alimentos-para-o-fundo-social-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-arrecada-296-kg-de-alimentos-para-o-fundo-social-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-contra-perturbacao-de-sossego/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-explica-desdobro-especial/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/alunos-do-curso-de-serralheria-em-aco-e-aluminio-iniciam-aulas-praticas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-60-vagas-para-tres-cursos-na-area-administrativa/


 

 
 

Caraguatatuba 

Saúde promove campanha de conscientização e prevenção à dengue no ‘Beer 

Festival’ 

 

Caraguatatuba 

Audiências públicas da LOA 2022 e alteração parcial da LDO acontecem nos dias 

17 e 19 de novembro em Caraguatatuba 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Caraguatatuba intensifica fiscalização contra perturbação de sossego 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social abre 54 vagas de cursos 

 

Caraguatatuba 

Programação musical variada no Beer Festival 

 

012 News 

Caraguatatuba 

12 pessoas são condenadas por tráfico de drogas e outros crimes em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 412 vagas de emprego para esta quinta-feira (18) 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Intensifica Fiscalização Contra Perturbação De 

Sossego 

 

Caraguatatuba 

Alunos Do Curso De Serralheria Em Aço E Alumínio Iniciam Aulas Práticas 

 

Caraguatatuba 

Secretaria De Habitação De Caraguatatuba Explica Desdobro Especial 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Faz Parte Da Rota Gastronômica Da Secretaria De Turismo E 

Viagens Do Estado 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/saude-promove-campanha-de-conscientizacao-e-prevencao-a-dengue-no-beer-festival/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/saude-promove-campanha-de-conscientizacao-e-prevencao-a-dengue-no-beer-festival/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/audiencias-publicas-da-loa-2022-e-alteracao-parcial-da-ldo-acontecem-nos-dias-17-e-19-de-novembro-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/17/audiencias-publicas-da-loa-2022-e-alteracao-parcial-da-ldo-acontecem-nos-dias-17-e-19-de-novembro-em-caraguatatuba/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/17/caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-contra-perturbacao-de-sossego/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/17/fundo-social-abre-60-vagas-cursos/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/17/programacao-musical-variada-no-beer-festival/
https://www.012news.com.br/12-pessoas-sao-condenadas-por-trafico-de-drogas-e-outros-crimes-em-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/12-pessoas-sao-condenadas-por-trafico-de-drogas-e-outros-crimes-em-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-412-vagas-de-emprego/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-contra-perturbacao-de-sossego/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-contra-perturbacao-de-sossego/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/alunos-do-curso-de-serralheria-em-aco-e-aluminio-iniciam-aulas-praticas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-explica-desdobro-especial/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/caraguatatuba-faz-parte-da-rota-gastronomica-da-secretaria-de-turismo-e-viagens-do-estado/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/caraguatatuba-faz-parte-da-rota-gastronomica-da-secretaria-de-turismo-e-viagens-do-estado/


 

 
 

Caraguatatuba 

Saúde Promove Campanha De Conscientização E Prevenção À Dengue No ‘Beer 

Festival’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Convoca Mais Bolsistas Do PEAD Para Atuar Na 

Limpeza Urbana 

 

Caraguatatuba 

Educação De Caraguatatuba Utiliza Culinária Como Recurso Pedagógico No 

Processo De Alfabetização 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada Pela Saúde Do Homem Arrecada 296 Kg De Alimentos Para O Fundo 

Social De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Certificados De Reservistas Podem Ser Retirados Na Junta Militar De 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Abre 60 Vagas Para Três Cursos Na Área 

Administrativa 

 

Agora Litoral Norte 

Caraguatatuba 

BEER FESTIVAL 2021 TEM PROGRAMAÇÃO MUSICAL VARIADA NOS TRÊS DIAS DE 

EVENTO 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Audiências Públicas Da LOA 2022 E Alteração Parcial Da LDO Acontecem Nos Dias 

17 E 19 De Novembro 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Intensifica Fiscalização Contra Perturbação De 

Sossego 

 

Caraguatatuba 

Criminosos São Presos Após Render Família Em Caraguatatuba 

 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/saude-promove-campanha-de-conscientizacao-e-prevencao-a-dengue-no-beer-festival/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/saude-promove-campanha-de-conscientizacao-e-prevencao-a-dengue-no-beer-festival/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-atuar-na-limpeza-urbana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-atuar-na-limpeza-urbana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/educacao-de-caraguatatuba-utiliza-culinaria-como-recurso-pedagogico-no-processo-de-alfabetizacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/educacao-de-caraguatatuba-utiliza-culinaria-como-recurso-pedagogico-no-processo-de-alfabetizacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-arrecada-296-kg-de-alimentos-para-o-fundo-social-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/1a-caminhada-pela-saude-do-homem-arrecada-296-kg-de-alimentos-para-o-fundo-social-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/certificados-de-reservistas-podem-ser-retirados-na-junta-militar-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/certificados-de-reservistas-podem-ser-retirados-na-junta-militar-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-60-vagas-para-tres-cursos-na-area-administrativa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/17/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-60-vagas-para-tres-cursos-na-area-administrativa/
https://agoralitoralnorte.com.br/2021/11/17/beer-festival-2021-tem-programacao-musical-variada-nos-tres-dias-de-evento/
https://agoralitoralnorte.com.br/2021/11/17/beer-festival-2021-tem-programacao-musical-variada-nos-tres-dias-de-evento/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/audiencias-publicas-da-loa-2022-e-alteracao-parcial-da-ldo-acontecem-nos-dias-17-e-19-de-novembro/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/audiencias-publicas-da-loa-2022-e-alteracao-parcial-da-ldo-acontecem-nos-dias-17-e-19-de-novembro/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-contra-perturbacao-de-sossego/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-contra-perturbacao-de-sossego/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/criminosos-sao-presos-apos-render-familia-em-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Beer Festival 2021 Tem Programação Musical Variada Nos Três Dias De Evento 

 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem 412 Vagas De Emprego Para Esta Quinta-Feira (18) 

 

Caraguatatuba 

EDP Alerta Que Mais De 3 Mil Famílias De Caraguatatuba E São Sebastião 

Precisam Atualizar O Número De Identificação Social – NIS Para Manter O Benefício 

Da Tarifa Social De Energia Elétrica 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre 60 vagas para três cursos na área administrativa 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização contra perturbação de sossego 

 

Caraguatatuba 

Alunos do curso de Serralheria em Aço e Alumínio iniciam aulas práticas 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Habitação de Caraguatatuba explica Desdobro Especial 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba faz parte da Rota Gastronômica da Secretaria de Turismo e Viagens do 

Estado 

 

Caraguatatuba 

Beer Festival 2021 tem programação musical variada nos três dias de evento 

 

Caraguatatuba 

Bate-papo Cultural da FUNDACC celebra o Protagonismo Negro no mês da Consciência 
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12 denunciados em Operação Forgotten são condenados por 

organização criminosa em Caraguatatuba 

 

O promotor Renato Queiroz de Lima do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) 

ajuizou a ação após Operação Forgotten, deflagrada em dezembro de 2020, quando um 

carro que havia sido abandonado foi localizado com diversas perfurações feitas por armas 

de fogo. No interior do veículo, foi encontrado um telefone celular pertencente ao gerente 

de um ponto de tráfico na região. A análise de dados presentes no aparelho possibilitou 

identificar diversas práticas criminosas, incluindo homicídios cometidos por disputas entre 

facções rivais. 

A justiça condenou 12 pessoas por integrar associação criminosa, tráfico de drogas e porte 

ilegal de arma de fogo, em Caraguatatuba. As penas impostas aos réus vão de um ano e 

nove meses a 23 anos de prisão em regime fechado. 

Operação Forgotten  

A operação envolvendo o Ministério público de São Paulo, Polícia Civil e Militar em 

Caraguatatuba, Caçapava e São José dos Campos foi realizada no dia  1ºde dezembro de 

2020 e cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão. 

Foram investigados tráfico de drogas, clonagem de veículos, falsificações de cartões, 

lavagens de dinheiro e homicídios cometidos devido a disputa por pontos de tráficos por 

facções rivais. 

A Operação mobilizou aproximadamente 200 policiais e 70 viaturas. A polícia cumpriu 

mandados nos bairros Pegoreli, Martin de Sá, Travessão e Perequê, em Caraguatatuba. 

Foram presas 13 pessoas e apreendidos vários documentos, máquinas de cartão, 

notebooks, e celulares e drogas. 
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Criminosos invadem casa, fazem família refém e são presos pela PM 

no Jardim Britânia em Caraguatatuba 

 

Dois indivíduos invadiram uma residência por volta das 16h desta terça-feira (16) e fizeram 

duas pessoas como reféns no bairro Jardim Britânia em Caraguatatuba. 

Os policiais foram acionados e ao chegar ao local avistaram dois assaltantes armados 

mantendo duas vítimas como reféns. 

Os criminosos tentaram fugir pulando pelos telhados das casas vizinhas, porém foram 

detidos após perseguição da equipe policial. Um terceiro criminoso foi abordado próximo 

ao local do crime, ele estaria dando cobertura para a dupla. 

O policiais apreenderam um revólver calibre 32 com 7 munições, 01 simulacro de pistola, 

4 munições de cal.12 e R$ 175,00 em dinheiro com os assaltantes que foram presos em 

flagrante e estão à disposição da justiça. 
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Nadadores de Caraguatatuba quebram recordes na Maratona 

Aquática 14 Bis 

 

Os nadadores de Caraguatatuba participaram neste sábado (13) das provas da Maratona 

Aquática 14 Bis, na cidade de Bertioga. Os competidores do município dominaram o 

campeonato, com a quebra de dois recordes, conquistas de três primeiros lugares e um 

segundo lugar. 

A Maratona Aquática 14 Bis tem aproximadamente 14 km e é realizada todo ano no mês 

de novembro, em comemoração à Semana de Asa da Aeronáutica. A largada é feita na 

cidade de Bertioga, com a chegada em Guarujá, após os competidores nadarem pelo Largo 

do Candinho. 

Ao todo, quatro atletas de Caraguatatuba foram destaque da competição. Henrique 

Figueirinha se consagrou Campeão Geral Masculino, terminando a prova em 4 horas e dois 

minutos, batendo o recorde da competição. 

Também batendo recorde, mas na categoria Geral Feminina, Rafaela Monilly foi a primeira 

colocada, realizando a prova em 4 horas e 32 minutos. A segunda colocação da Geral 

Feminina ficou com a nadadora Natalia Vitória, também de Caraguatatuba. Por fim, Giovani 

Ramos Bonisenha foi campeão da categoria ‘até 18 anos’, realizando a prova em 4 horas e 

25 minutos. 

Confira a classificação geral dos nadadores: 

– Henrique Figueirinha – Campeão Geral Masculino, batendo o recorde da prova com 4 

horas e dois minutos; 

– Rafaela Monilly – Campeã Geral Feminina, batendo o recorde da prova com 4 horas e 32 

minutos; 

– Natália Vitória Lobo – Vice-campeã Geral Feminina; 

– Giovani Ramos Bonisenha – Campeão Geral até 18 anos; 
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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização contra 

perturbação de sossego 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, vai intensificar as 

fiscalizações contra a perturbação de sossego. Somente neste ano, até o momento, foram 

registrados 493 autos de infração. A população pode denunciar por meio do da Central de 

Atendimento 156 que os fiscais fazem a verificação. 

Importante destacar que essas ações são agendadas de forma a identificar 

estabelecimentos e residências que estão com o volume acima dos 45 decibéis 

permitidos. A ação tem como base o artigo 183 da lei q.144/80 (Código de Posturas). 

“Todas s reclamações que nos chegam são fiscalizadas pelos nossos agentes com uso de 

decibelímetro e, caso constatada a infração, é registrado o auto de infração”, explica o 

secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo. 

Atualmente, há três escalas de autuação. Para comércio o valor é de R$ 2,685; para 

residências chega a R$ 1.720 e, no caso das caixas portáveis em locais públicos, além de 

serem apreendidas, o dono ainda recebe auto de R$ 150. 

Cardozo destaca que as fiscalizações são colocadas na programação dos fiscais, mas caso 

o barulho ocorra de forma incômoda e pontual o morador pode acionar diretamente a 

Polícia Militar pelo telefone 190. 
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Caraguatatuba faz parte da Rota Gastronômica da Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado 

 

Dois estabelecimentos ligados ao setor alimentício de Caraguatatuba agora fazem parte do 

Projeto Rotas Gastronômicas, elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de 

São Paulo. Eles foram considerados destinos produtor e final na cadeia produtiva do setor. 

De acordo com o Estado, o Litoral Norte integra o chamado Polo 3, em conjunto com a 

Costa da Mata Atlântica, totalizando 13 municípios. Foram mais de 60 projetos inscritos 

que passaram por um processo de avaliação pela equipe estadual, até chegar aos 15 

selecionados. 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São 

Sebastião e Ubatuba) se destacaram no processo, tendo, no total, 12 escolhidos para a 

próxima fase. A iniciativa, coordenada pelo Circuito na Região Turística, tem como objetivo 

reconhecer e promover os principais produtores e estabelecimentos de diversos destinos 

do Estado, a fim de organizá-los em rotas gastronômicas. 

Além disso, o programa é uma ação efetiva que vai retratar o caminho percorrido pelos 

produtos da terra, ao longo dos municípios, até chegar à mesa dos moradores e visitantes. 

Por Caraguatatuba estão na lista a Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da 

Cocanha, a Amapec, e o restaurante Caiçara´s e Caiçaras´s II, localizado na Massaguaçu, 

ambos na região norte. 

A Amapec trabalha com o turismo de Base Comunitária e é responsável pela Fazenda de 

Mexilhão, a maior produtora do Estado de São Paulo. São pelo menos 17 famílias que hoje 

vivem do cultivo e coleta do mexilhão, também conhecido por marisco, e que rendem 

média de quase uma tonelada por mês. 

Na outra ponta está o comerciante João Carlos de Oliveira, o João Caiçara, dos 

Restaurantes Caiçara´s e Caiçaras´s II. Há 35 anos ele abriu o primeiro estabelecimento 

na praia da Massaguaçu e sempre procurou adquirir produtos no comércio local. Assim, 

são 20 anos de parceria com os produtores de mexilhão da Cocanha, sendo um de seus 

principais fregueses. 



 

 
 

“Acho muito importante essa ligação com a comunidade, que nossos clientes possam 

conhecer a história do pescado”, diz ele que tem como ponto forte do seu restaurante o 

prato lambe-lambe, feita com arroz e marisco. 

De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, essa sincronia entre a 

Amapec e o Restaurante Caiçara´s e Caiçaras´s II, que trabalha com o pescador artesanal, 

foi o que possibilitou que a cidade entrasse nessa rota gastronômica que vai divulgar ainda 

mais Caraguatatuba. 

Agora, os produtos selecionados participarão de uma Ação da Ativação realizada pela 

Setur-SP, tendo um documentário gravado que contará a sua história com a gastronomia 

regional, além de serem cadastrados no guia de Rotas Gastronômicas da Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado para que possam ser identificados como principais atores 

gastronômicos de sua região. 

“O projeto Rotas Gastronômicas é importantíssimo na divulgação de produtos locais que 

são realizados aqui em excelência e engrandecem o Litoral Norte com novos produtos e 

atrativos para um incremento do turismo através de ações como essa do Circuito Litoral 

Norte junto ao estado. Caraguatatuba está muito orgulhosa de fazer parte com o nosso 

trade”, finaliza a secretária Maria Fernanda. 
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PM prende três criminosos por roubo à residência e liberta reféns em 

Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar prendeu três criminosos, na tarde de terça-feira (16/11), por roubo à 

residência no bairro Jardim Britância, em Caraguatatuba. Após serem acionados pelo 190, 

os policiais militares chegaram ao local e avistaram os indivíduos armados mantendo duas 

vítimas como reféns. Ao perceber a chegada da PM, os dois ladrões tentaram fugir por 

telhados de casas vizinhos, mas acabaram presos. 

Os reféns foram libertados. Próximo ao local o terceiro indivíduo foi preso. Foram 

apreendidos neste ocorrência: um revólver cal.32 com 7 munições; um simulacro de 

pistola, quatro munições de cal.12 e R$ 175,00 em dinheiro. O trio foi levado para a 

delegacia e permaneceu à disposição da justiça.  
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Beer Festival 2021 é atração do final de semana em Caraguatatuba 

 

Além da cerveja e chopps artesanais, o Beer Festival 2021 traz uma programação musical 

para esta edição, com artistas locais levando o melhor da música para o público cervejeiro. 

O festival será realizado neste final de semana (19 a 21/11) na Praça da Cultura (Avenida 

da Praia), no centro. 

No dia da abertura, a noite é de rock e quem sobe ao palco, a partir das 18h, é a banda 

Tamoios que leva os clássicos para a plateia. Com experiência em entretenimento de 

público até abertura de shows de Capital Inicial, Matanza, Natiroots (Nativus), Plebe Rude, 

Titãs, o grupo segue essa linha no palco e promete repertório de mais de 60 músicas 

nacionais e internacionais que marcaram época. 

Em seguida, o público poderá desfrutar o classic rock dos anos 60, 70, 80 e 90 com da 

Banda Jack’s, a partir das  20h. 

Para encerrar a noite, a partir das 22h, quem se apresenta é o grupo Zamba. Este é um 

projeto musical que mistura rock, samba e influências eletrônicas com o objetivo de 

disseminar a natureza brasileira através da música, eventos culturais e produtos artísticos 

com boas vibrações.  

No sábado (20) o som começa mais cedo, com música ambiente no horário do almoço. A 

partir das 13h quem se apresenta é o cantor sertanejo Zé Andrade. Dono de uma voz 

poderosa e cheia de emoção, ele lembra que seu interesse pela música surgiu muito cedo, 

aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, José Carlos e Jurema, nos ensaios e 

apresentações do coral da igreja. 

Em seguida, quem se apresenta é o grupo Choro Cinema Mudo levando o melhor do 

chorinho dos anos 20 para o palco do Beer. Formado em 2016, o grupo tem como objetivo 

preservar e difundir a cultura musical brasileira, mais precisamente o Choro, que é o ritmo 

urbano genuinamente brasileiro que tem suas raízes fincadas na segunda metade do 

século XIX na cidade do Rio de Janeiro.  

A dupla Lua e Rodrigo toca Música Popular Brasileira (MPB) e samba, com voz e violão de 7 

cordas e sobe no palco logo após o Choro, a partir das 16h. A dupla se apresenta há cerca 

de dois anos em bares, restaurantes e quiosques de Caraguatatuba. O repertório é 

composto por músicas que foram interpretadas pelos mais notáveis artistas da música 



 

 
 

brasileira como Elis Regina, Beth Carvalho, Chico Buarque, Alcione, Almir Guineto, Vinícius 

de Moraes, João Bosco e muitos outros. 

Fernanda Letúria leva sua voz, a partir das 18h. A cantora é intérprete de canções 

populares reconhecidas pelo público de Caraguatatuba e região litorânea, pelo resgate da 

música brasileira e internacional em composições que influenciaram as gerações de 

diversas épocas.  

Stronk Folk faz os embalos do sábado à noite a partir das 20h. No show “Influential”, a 

banda traz a nostalgia do rock e pop das décadas de 70 a 90, com uma pitada da música 

atual com uma roupagem diferente. Formada por Lucas Santana (guitarra e voz), Kleber 

Amorim (bateria), Fellipe Tavares (guitarra) e Rafael Fraga (contrabaixo), apresenta em seu 

repertório sucessos de bandas como Aerosmith, Tears For Fears, U2, Guns N’Roses e 

Metallica, passando pelos hits do pop de Adele, Bruno Mars e Ed Sheeran. 

E quem fecha a noite é o Conexão Central. Fundado em 2004, tendo como idealizador do 

projeto o baterista Call, hoje apresenta uma formação com cinco integrantes: Serginho 

Dossal, vocal e gaita; Edom Carvalho,teclados e back vocal; Call, bateria e back vocal; 

Fernando Ribeiro, contrabaixo e back vocal; e Douglas Silva (Durva), guitarra. 

No último dia do Beer Festival 2021 o som ambiente começa às 11h. A partir das 14h o 

palco é do Projeto Difusa, que surgiu em fevereiro de 2011, em São Sebastião, com 

iniciativa do músico/violinista e maestro Raphael Tavares contando com a participação de 

músicos da Camerata Difusa, com o objetivo de difundir o instrumento clássico nas mais 

variadas formas musicais. 

Às 16h é a vez dos The Dukes, projeto que vem se destacando no Litoral Norte por sua 

qualidade musical e repertório ímpar. The Dukes se apresenta nos melhores bares e pubs 

da região, deixando seu público sempre surpreso e satisfeito com seu jeito de fazer Rock 

And Roll.. 

Joe Tenta! entra no recinto às 18h. A Joe Tenta! é uma banda que traz em seu repertório os 

maiores sucessos do rock nacional dos anos 80 e 90. O show, sempre cuidadosamente 

preparado, traz músicas do início dos anos 80 até os sucessos mais recentes, agradando e 

envolvendo o público de todas as idades. 

Quem encerra o festival é o Conexão Sertaneja com sucessos de várias gerações do 

sertanejo universitário ao universo da sofrência. O Conexão tem como proposta o encontro 

de grandes cantores da região  para cantar músicas sertanejas de época e relembrar 

grandes sucessos do passado, trazendo ótimas recordações para o público presente. 

Nesta edição participam Sarah Louzada, Iris Manz, João Marcos e Pedro Henrique (PH). 

Estandes 

O Beer Festival 2021 conta com estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Turismo, para as cervejarias da cidade, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC). Participam a 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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14 veículos de turismo são autuados durante feriado prolongado em 

Caraguatatuba 

Ônibus e vans vinham de cidades de São Paulo, Minas Gerais e Bahia 

 

Pelo menos 14 veículos de turismo de um dia, que estavam em situação irregular, foram 

autuados e multados durante o feriado prolongado da Proclamação da República, em 

Caraguatatuba. O valor chegou a R$ 26.180 em infrações. 

Os fiscais identificaram ônibus, micro-ônibus e vans de cidades como São Paulo, Jacareí, 

Artur Nogueira, Lorena, Roseira, Piranguinho (MG) e até Salvador (BA). Um dos veículos 

tinha autorização da Prefeitura de Ubatuba para ficar na praia da Maranduba, mas foi 

localizado do lado de Caraguá. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta da proximidade do verão e da temporada de 

férias. 

Ainda de acordo com a Prefeitura, as praias que mais recebem excursões são Martim de 

Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e Tabatinga, onde ônibus estacionam em ruas estreitas e 

até impedem o acesso de outros carros. 

Turismo de um dia 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do trânsito de veículos 

pelo município sem autorização. Para que veículos de turismo entrem no município é 

preciso retirar a senha junto à Secretaria de Turismo. 

Recentemente, lideranças das prefeituras do Litoral Norte se reuniram para combater o 

turismo de um dia na região. A intenção é criar um termo de cooperação para ampliar a 

fiscalização que já ocorre em Caraguatatuba para veículos que descem a serra com 

destino também à Sãoo Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-urbanismo/
https://novaimprensa.com/2021/11/turismo-de-um-dia-litoral.html
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Fundo Social de Caraguá abre 54 vagas para três cursos na área 

administrativa 

Confira detalhes dos cursos disponibilizados pelo Senai em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Caraguatatuba 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba abriu, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial), na manhã desta quarta-feira (17), inscrições para os cursos de 

Cálculo da Folha de Pagamento, Gestão de Estoques e Analista de Recursos Humanos. 

No total, 54 vagas estão disponíveis (18 para cada curso). As inscrições fecham na 

próxima sexta-feira (19). 

Inscrição: 

As inscrição estão abertas e devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social 

(R. José Damazo dos Santos, número 39, Centro). O horário de atendimento é das 8h30 às 

16h30 -- nas sextas, até às 12h, apenas. 

É necessário ter 18 anos ou mais e levar os seguintes documentos: RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

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

declarando a ciência de que, caso o número de inscritos em cada curso ultrapasse o limite, 

um sorteiro definirá os selecionados. 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. 

Para mais informações, ligue no telefone (12) 3897-5656. 

Cálculo de Folha de Pagamento: 

O curso de Cálculo de Folha de Pagamento tem carga horária de 40 horas, sendo realizado 

de 22 de novembro até 3 de dezembro. 

As aulas serão realizadas das 18h às 22h, na Regional Sul, bairro Porto Novo. 
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Família é feita refém por dupla criminosa dentro da própria casa no 

Jardim Britânia, em Caraguá 

Um terceiro membro foi descoberto depois, este responsável pela fuga por meio de um 

automóvel 

 

Equipes do 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas, por volta 

das 16h da última terça-feira (16), para atender uma ocorrência de roubo no bairro Jardim 

Britânia, região Centro-Sul de Caraguatatuba. De acordo com a denúncia, uma família, 

incluindo uma criança, estava sendo feita de refém dentro da própria residência por dois 

criminosos armados. 

De acordo com a PM, os agentes foram acionados via Copom (Centro de Operações 

da Polícia Militar) por moradores que flagraram as vítimas sendo rendidas e levadas para o 

interior da casa ao serem abordadas por dois assaltantes quando estavam abrindo o 

portão da residência. 

Ao chegarem, os militares da Força Tática e da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de 

Motocicletas) cercaram o local. Os criminosos tentaram efetuar uma fuga pelos telhados 

vizinhos, porém, foram detidos pouco tempo depois. 

Tempos depois, um terceiro indivíduo ligado ao crime foi identificado. Um homem estava 

aguardando a dupla de ladrões em um veículo branco próximo à residência, de forma que 

todos pudessem fugir de carro depois de finalizar o assalto. 

No total, o conteúdo total apreendido com os criminosos foi de: 

- 1 revólver calibre .32; 

- 7 munições; 

- 1 simulacro de pistola; 

- 4 munições de calibre 12; 

- R$ 175,00. 

Diante dos fatos, todos receberam voz de prisão e foram recolhidos à cadeia pública, 

ficando à disposição da Justiça. Nenhum membro da família foi ferido. 
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Caraguatatuba: feriado prolongado da Proclamação da República 

soma mais de R$ 26 mil em multas 

Ônibus sem autorização não podem trafegar pelo município; o turismo de um dia foi 

proibido mediante a pandemia de Covid-19 

 

As irregularidades referentes aos passeios turísticos em Caraguatatuba, durante o feriado 

prolongado da Proclamação da República, trouxeram um elevado número de veículos 

autuados e multados pela realização de práticas ilegais no município. De acordo com a 

fiscalização ostensiva das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, as 14 ocorrências registradas totalizaram R$ 26.180 em infrações. 

Os fiscais de Posturas identificaram ônibus, micro-ônibus e vans de cidades como São 

Paulo, Jacareí, Artur Nogueira, Lorena, Roseira, Piranguinho (MG) e até Salvador (BA). Um 

dos veículos possuía uma autorização da Prefeitura de Ubatuba para trafegar na Praia de 

Maranduba, no entanto, foi localizado em Caraguá. 

Wilber Cardozo, secretário de Urbanismo do município, afirma que Caraguá visa intensificar 

cada vez mais as ações contra o "turismo de um dia" -- também conhecido como turismo 

de bate e volta -- conforme a aproximação do verão e da alta temporada. 

O turismo de um dia está proibido em Caraguatatuba por conta da pandemia de Covid-19, 

ônibus turísticos só estão permitidos a entrar no município perante autorização prévia à 

Secretaria de Turismo, com locação em hospedagem definida antes da chegada à cidade. 

Leia e denúncias. 

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do trânsito de veículos 

pelo município sem autorização. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou pelo app 

'Caraguatatuba 156'. 

Irresponsabilidade. 

De acordo com a Secretaria responsável, as praias preferidas dos turistas são a Martim de 

Sá, a Prainha, a Cocanha, a Mococa e a Tabatinga. Nessas praias, ônibus irregulares 

param de maneira errônea nas ruas estreitas e impedem o acesso de outros veículos. 
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Caraguá Beer Festival: Saúde promove campanha de conscientização 

e prevenção à dengue 

O evento ocorre nos próximos dias 19, 20 e 21; a ação será coordenada pelo Centro de 

Controle de Zoonoses do município 

 

Com foco na prevenção à dengue e diminuição da ocorrência de novos casos, a Sesau 

(Secretaria de Saúde) de Caraguatatuba vai promover uma ação de conscientização sobre 

a adaptabilidade de reprodução e gravidade das doenças causadas pelo Aedes aegypti, o 

mosquito da dengue, nos três dias do 'Caraguá Beer Festival 2021' (19, 20 e 21 de 

novembro). A campanha faz parte dos protocolos do Dia Nacional de Combate à Dengue, 

com seu Dia D instituído no penúltimo sábado do mês de novembro pela Lei n° 

12.235/2010. 

Esperando receber até 8 mil pessoas, o público que passar pelo evento receberá 

informações sobre a dengue, a zika, a chikunguya e a febre amarela, além de 

ensinamentos sobre como combater o agente transmissor dessas enfermidades. A ação 

será coordenada pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e contará com o apoio das 

ESF (Equipes de Saúde da Família) das UBS's (Unidades Básicas de Saúde). 

Valéria Cristiane, coordenadora de arboviroses da Vigilância Epidemiológica, diz que a 

intenção é atingir, principalmente, os veranistas. "As casas dessas pessoas estão fachadas 

durante as vistorias realizadas pelos agentes de controle da dengue e em muitas delas não 

são feitas a checagem dos quintais ou de possíveis criadouros do mosquito", explica a 

coordenadora, ressaltando que a situação é de grande preocupação à Sesau há muito 

tempo. 

Outra preocupação está ligada diretamente ao período de chuvas. O clima quente e úmido 

dessa época facilita a proliferação do mosquito, justamente por conta do acúmulo de água 

em vasos de planta, pneus, garrafas, e outros recipientes. 

Dados. 

Segundo a Vigilância Epidemiológica, Caraguatatuba tem, hoje, 896 notificações de 

suspeita de dengue. Do total, 69 ocorrências foram confirmadas e 827 foram descartadas. 

Capacitação da rede. 



 

 
 

Além da ação no final de semana, a Sesau vai realizar a capacitação da rede de Saúde 

sobre as arboviroses, visando à prevenção e estratégias para organização de ações que 

deverão ser incorporadas e desenvolvidas por todo o município. Irão participar os agentes 

de endemias, agentes comunitários de saúde, e futuramente, os demais profissionais. 

A capacitação será realizada no próximo dia 24 de novembro, no Centro de Referência da 

Saúde da Mulher 'Pró Mulher', localizado na Av. Dr. Arthur da Costa Filho, número 2138, 

bairro Sumaré. O horário será das 9h às 13h. 
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Fundo Social de Caraguá arrecada 296 kg de alimentos na 1ª 

Caminhada pela Saúde do Homem 

A instituição aceita doações o ano todo. Atualmente, os itens mais necessários são roupas 

masculinas e infantis 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu, na tarde da última terça-feira (16), a doação de 

296 kg de alimentos. Os produtos foram arrecadados via inscrições realizadas à 1ª 

Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem, realizada no início do mês de novembro 

em alusão ao 'Novembro Azul'. 

O evento organizado pela 'Clínica Uroproct' e pelo 'Studio Personal Movimax' obteve a 

participação de 400 pessoas e objetivou alertar a população sobre os riscos de não falar 

sobre o câncer de próstata. João Ricardo Rossi, médico e proprietário da Clínica Uroproct, e 

Weliton Martins, educador físico e proprietário do Studio Personal Movimax, entregaram as 

doações ao Fundo Social pessoalmente. 

Samara Aguilar, presidente do Fundo Social de Caraguá, parabenizou a iniciativa dos 

empresários sobre a saúde masculina e sobre a solidariedade social. "A caminhada foi um 

sucesso e essa mobilização alertará as pessoas sobre a importância de se cuidar, além 

também de aumentar a nossa rede de solidariedade com estes novos parceiros. Muito 

obrigada", destacou a presidente. 

Os alimentos doados foram: feijão, arroz, açúcar, farinha de trigo, macarrão, leite, sal, 

aveia, molho de tomate, fubá, café, entre outros. Os produtos serão encaminhados às 

instituições sociais da cidade ou às famílias em vulnerabilidade social, em situações 

emergenciais. 

Como doar? 

Apesar de realizar parcerias para arrecadar doações, o Fundo Social aceita doações o ano 

inteiro. Quem quiser ajudar, além de alimentos, os itens de mais necessidade são roupas 

masculinas e infantis. A peça deve estar em bom estado de conservação. 

O endereço da sede do Fundo Social é R. José Damazo dos Santos, número 39, Centro. 
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LN têm oito pacientes com COVID internados em UTI 

 

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (17) que um total de 37 hospitais 

estaduais já não têm mais pacientes de COVID-19. Eles correspondem a 56% das unidades 

que receberam os pacientes infectados pelo coronavírus no decorrer da pandemia. Com a 

queda de 92% das internações em São Paulo, estes hospitais já estão sendo direcionadas 

para atendimentos de outras doenças. 

“Temos boas notícias: dos 66 hospitais estaduais utilizados como referência no auge da 

pandemia, temos apenas 29 hospitais com algum paciente com COVID-19. A melhora dos 

índices da pandemia é fruto daquilo que nós sempre defendemos: vacina!”, destacou 

Doria. 

Litoral Norte 

No Litoral Norte, o Hospital Regional, em Caraguatatuba, tem dois pacientes Covid 

internados na UTI e oito, na enfermaria. Ainda em Caraguatatuba, na UTI da Santa Casa, 

quatro pessoas estão internadas. A UPA Centro tem apenas um paciente na enfermaria.   

Em São Sebastião, existe apenas um paciente Covid internado no HR de Caraguatatuba. 

Em Ubatuba, seis pessoas estão internadas em leitos de UTI em hospitais de 

Caraguatatuba e Taubaté. Em Ilhabela, apenas um paciente estaria internado na UTI de 

hospital de fora da cidade. No total, oito pessoas estariam internadas em leitos de UTI.   

No balanço geral, desde o início da pandemia, o Litoral Norte registra 54.940 casos e 819 

mortes pela Covid-19. Caraguatatuba registra 27.477 casos e 449 óbitos; São Sebastião, 

10.416 casos e 180 óbitos; Ubatuba, 8.995 casos e 147 óbitos; e, Ilhabela, 8.052 casos e 

43 mortes.    

Vacina LN 

Com relação a vacinação, em Caraguatatuba 102.832 pessoas tomaram a 1ª 

dose(85,67%), 84.929 pessoas a segunda dose, 8.481 a 3ª dose e 2.875 tomaram a dose 

única. Em São Sebastião, 72.813 pessoas tomaram a 1ª dose(83,21%),  59.451 as duas 

doses, 3.825 a 3ª dose e 2.351 pessoas a dose única. Em Ubatuba, 79.007 pessoas 

tomaram a 1ª dose(88,38%), 61.767 as duas doses, 5.201 a 3ª dose e 2.145 a dose 

única. Em Ilhabela, 32.086 pessoas tomaram a 1ª dose(92,57%),  29.191 as duas doses, 

2.612 a 3ª dose e 861 a dose única. 



 

 
 

No estado de São Paulo, 2.700 pessoas estão internadas devido a Covid-19, sendo que 

1.200 delas alojadas em leitos de UTI. Os indicadores de internações, casos e óbitos estão 

em queda há 22 semanas, segundo o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn. 

Máscara 

“A melhoria dos índices da pandemia é fruto da campanha de vacinação no Estado de São 

Paulo, que já imunizou 100% da população adulta com pelo menos uma dose. Quase 92% 

dos maiores de 18 anos já estão com a imunização completa”, destaca o Secretário de 

Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn. 

Sobre o fim da liberação da exigência do uso de máscaras, o Comitê Científico disse que se 

o estado atender os requisitos internacionais- vacinação, transmissibilidade da doença e 

redução de casos graves, possivelmente, no final de novembro, o uso de máscara será 

liberado em locais abertos.  
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Prefeito de Caraguatatuba anuncia abertura do processo seletivo para 

Formação de Guarda Mirim 

Período de inscrição para a 4ª turma da Guarda Mirim vai até 26 de novembro 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, anunciou ontem (16) em suas redes sociais 

que o processo seletivo para o ‘Curso de Formação da 4ª turma da Guarda Mirim’ da 

cidade está aberto. As inscrições são realizadas por meio de um formulário eletrônico 

no site oficial da prefeitura.  

“Para a 4ª turma, será destinado 60 vagas para Guardas Mirins, sendo 30 por processo 

seletivo (avaliação de múltipla escolha) e 30 vagas destinadas a adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social”, escreveu o prefeito em seu texto. 

Desde a primeira turma de Formação de Guarda Mirim, 156 jovens já se formaram e 140 

foram encaminhados para vagas de Jovem Aprendiz, em setores das secretarias 

municipais. 

O período de inscrição vai até 26 de novembro e a lista final dos candidatos aprovados 

será divulgada na publicação do dia 8 de dezembro de 2021, no Diário Oficial do 

município, no site www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba
https://www.guardamirim.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Trio rouba casa, faz dois reféns e é preso em Caraguatatuba (SP) 

Homens tentaram fugir pelo telhado, mas acabaram presos na tarde de terça-feira (16) 

 

Três homens foram presos após fazerem dois reféns durante um roubo a uma casa nesta 

terça-feira (16) no Jardim Britânia em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. 

De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados mantinham duas vítimas como 

reféns. No momento em que os indivíduos perceberam a chegada da viatura, eles 

tentaram fugir pelo telhado das casas vizinhas, mas acabaram presos. 

Um comparsa que aguardava eles próximo ao local em um veículo foi preso. Com o trio 

foram apreendidos um revólver, uma pistola falsa e R$ 175. 

Você bem informado em 5 minutos! Clique aqui e assine GRÁTIS a Newsletter do Costa 

Norte https://bit.ly/newslettercostanorte & leia sua dose diária de informação direto no e-

mail 
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Presos são condenados pela Justiça depois de ação da polícia e MP 

contra homicídios em Caraguá 

Grupo havia sido preso em operação do Ministério Público e da Polícia Civil depois de uma 

série de homicídios na cidade 

 

Doze pessoas foram condenadas por associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal 

de arma de fogo em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O grupo havia sido 

preso em operação do Ministério Público e da Polícia Civil depois de uma série de 

homicídios na cidade. As penas variam de nove a 23 anos de prisão. 

De acordo com o Ministério Público, as investigações começaram depois que a polícia 

encontrou um carro alvejado com vários disparos com um celular esquecido. No aparelho, 

os policiais encontraram conversas de um grupo sobre a venda de drogas e tentativas de 

homicídio. 

À época, a polícia investigava uma série de mortes relacionadas ao tráfico. Pelo aparelho, 

descobriram que o caso começou de forma passional, por um integrante de facção ter se 

envolvido com a namorada de um homem do grupo rival. Com isso, começaram casos de 

homicídio e tentativa de homicídio envolvendo os grupos do bairro Travessão e Perequê-

Mirim. 

Os grupos vendiam drogas e transitavam armas na cidade. A partir das investigações, a 

polícia e o MP pediram as prisões dos suspeitos que foram cumpridas em uma operação 

em dezembro. 

No início de novembro, a Justiça julgou a denúncia contra o grupo e condenou 12 pessoas 

pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Os réus 

tiveram penas que variam entre nove anos e 23 anos de reclusão, começando com regime 

fechado. 

O grupo está preso desde a operação e a Justiça proibiu o recurso em liberdade, isso 

porque a decisão é de primeira instância. 
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Praia da Cocanha, em Caraguatatuba (SP): uma das praias mais 

bonitas da cidade 

A Praia Coconha de Caraguatatuba é uma das praias mais frequentadas e bonitas da 

cidade. Belezas naturais, estrutura, mar lindo e bons passeios 

 

Falar sobre praias em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e não citar a Praia da 

Coconha é impossível. Se você vai visitar a cidade e procura praia de qualidade, a praia da 

Coconha é o lugar certo para curtir o nosso litoral.  

Belezas naturais, estrutura, um mar lindo, bons passeios e muitos mais.  

Está pensando em conhecer esse paraíso? Então vem com a gente!  

Onde fica a praia da Coconha? 

A Praia da Cocanha fica a 12 quilômetros do centro de Caraguatatuba, no litoral norte 

paulista, cidade que, por sua vez, está a 175 quilômetros da capital paulistana.  

Está entre as praias do Massaguaçú, ao sul, e da Mococa, ao norte.  

Como chegar na Praia da Coconha 

O acesso pode ser feito de carro ou ônibus urbano pela rodovia Rio-Santos (SP-55), logo 

após a foz do Rio Cocanha (ou Gracuí), que separa as praias do Massaguaçú e Cocanha. O 

caminho que leva até a praia é pavimentado. 

Como é praia da Cocanha 

Agora que você já sabe como chegar, vamos conhecer um pouco a praia da Coconha, que 

tem um quilômetro de extensão e uma boa estrutura.  

Há restaurantes, quiosques, lanchonetes, vagas para estacionamento de veículos e 

diversas opções de hospedagem.  

O mar da Praia da Coconha  

Frequentemente definido como um dos melhores da cidade. O mar da Praia da Cocanha é 

lindo e calmo. No canto esquerdo da praia, sentido Praia da Mococa, o Ilhote da Cocanha 

contribui para isso.  

Local ideal para banhistas e para prática de mergulho livre, por também apresentar águas 

cristalinas. A praia é indicada para famílias com crianças, Portadores de Necessidades 

Especial (PNE) e idosos e para prática de stand up e caiaque. Já no canto direito da praia, 
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sentido Praia do Massaguaçú, o mar é bravo e pode apresentar forte correnteza, não 

sendo indicado aos banhistas. 

Passeios e diversão  

A Praia da Cocanha também oferece aos seus visitantes “ski-banana”, aluguel de jet-skis e 

de caiaques, o que a configura como uma das praias mais preparadas para receber 

famílias. 

Agora é fazer as malas e conhecer uma das melhores praias de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 17/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Sistema Costa Norte 

 

Dupla é presa por tráfico de drogas em Caraguatatuba (SP) 

Ação da PM prendeu dois criminosos no bairro Sumaré 

 

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Sumaré, em Caraguatatuba, no 

Litoral Norte de São Paulo, na tarde de segunda-feira (15). 

Equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram uma operação conjunta 

em combate ao tráfico de drogas na região e presenciaram dois indivíduos em atitude 

suspeita. 

A dupla tentou fugir quando percebeu a presença policial, mas foi capturada na sequência. 

A PM prendeu os dois homens e também 111 porções de cocaína, 79 porções de 

maconha, 37 porções de crack e R$ 69 em dinheiro. 

Os traficantes foram encaminhados para cadeia público e ficarão à disposição da Justiça.  
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Praia do Massaguaçú, Caraguatatuba (SP): beleza natural, vegetação 

preservada e pico do surfe 

A Praia do Massaguaçú de Caraguatatuba tem diversas características e uma beleza 

natural invejável, com muita vegetação preservada e boas ondas para os amantes do surfe 

 

Uma das praias mais frequentadas da cidade, a Praia do Massaguaçú, em Caraguatatuba, 

no Litoral Norte de São Paulo, guarda belezas naturais invejáveis, com muita vegetação 

preservada e boas ondas para os amantes do surfe.  

A praia tem uma boa estrutura, mas o mar de tombo não é recomendado para crianças, 

idosos e Portadores de Necessidades Especiais (PNE).  

Onde fica a praia do Massaguaçú 

Esse paraíso fica a oito quilômetros do centro de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São 

Paulo, cidade que está a 175 quilômetros da capital paulistana.  

A praia está entre as praias do Capricórnio, ao sul, e da Cocanha, ao norte.  

Como chegar na praia do Massaguaçú 

Para chegar lá, você pode ir de carro ou ônibus urbano pela rodovia Rio-Santos (SP55), que 

passa em frente à praia. 

Como é praia do Massaguaçú 

A orla da praia, que conta com áreas para estacionamento de veículos, tem um deck de 

madeira e diversos bancos e árvores, além da ciclovia e passeio para pedestres. Eles 

aproveitam o local para a prática de caminhada e corrida, tendo a vista da Praia do 

Massaguaçú e de Ilhabela como paisagem ao fundo.  

Na faixa de areia há a oportunidade de ver o pouco que restou do jundu, vegetação rasteira 

de proteção ambiental da zona costeira, que corre o risco de desaparecer. 

A estrutura comercial é boa. Apresenta diversos hotéis e pousadas, apartamentos e casas 

para locação, restaurantes, supermercados e diversos outros estabelecimentos 

comerciais. 

A praia é de tombo, apresenta ondas e correntezas fortes, sendo indicada para a prática do 

surfe e do bodyboard.  
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Em tupi-guarani, Massaguaçú significa “grande massa de água”, nome dado em alusão às 

grandes ondas.  

A praia recebe bem ondulações grandes do quadrante Leste, não sendo um pico muito 

constante. Nos melhores dias as ondas quebram fortes e tubulares próximas da faixa da 

areia. 

A Praia da Massaguaçu é considerada, também, a melhor do estado de São Paulo para a 

prática da pesca de arremesso, sendo palco de diversas competições da modalidade.  

Não é indicada para famílias,portadores de necessidades especiais e idosos. 
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Praia da Tabatinga, Caraguatatuba (SP): ótima opção na divisa com 

Ubatuba 

A Praia da Tabatinga de Caraguatatuba fica na divisa com Ubatuba. Além das belezas 

naturais, praia dispõe de extensa faixa de areia e excelente estrutura 

 

A praia de Tabatinga, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, fica na divisa com 

Ubatuba. O local chama a atenção por suas belezas naturais, que vão da simplicidade ao 

luxo.  

A praia dispõe de uma extensa faixa de areia e uma baita estrutura para turistas e 

banhistas. As areias são de cor clarinha e as ondas calmas. O local é ideal para crianças, 

idosos e Portadores de Necessidades Especiais (PNE).  

Onde fica a Praia da Tabatinga  

A Praia da Tabatinga fica a 21 quilômetros do centro de Caraguatatuba, no litoral norte de 

São Paulo, a 175 quilômetros da capital paulistana.  

Está na divisa com o município de Ubatuba, cidade vizinha de Caraguá.  

Como chegar na Praia da Tabatinga 

O acesso pode ser feito de carro ou ônibus urbano pela rodovia Rio-Santos (SP-55) e, a 

partir da rodovia, por via local pavimentada em um trecho de aproximadamente 1,2 

quilômetros, na rua Eurico Gaspar Dutra. 

Como é praia da Tabatinga  

Possui aproximadamente 1,9 quilômetros da faixa de areia. As ondas calmas a moderadas 

a tornam ideal para crianças, PNE e idosos. Na praia, há vários hotéis, pousadas e casas 

de veraneio. Ao sul, a Praia da Tabatinga tem como vizinha a Praia da Mococa e ao norte 

faz divisa com o Rio Tabatinga. 

O nome “Tabatinga” se deve às areias brancas e muito finas. A Praia da Tabatinga fica em 

frente à Ilha do Tamanduá e, por esta razão, apresenta intenso tráfego de lanchas e 

barcos.  

A praia é bastante procurada por praticantes de esportes náuticos que aproveitam suas 

águas calmas para a prática de “jet-ski”, caiaque, esquiaquático, windsurf, kitesurf. Ao 

norte, existem quiosques, restaurantes, bares, sanitários, duchas e água potável (privada e 

paga). 
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A praia conta com raias que demarcam zonas para acesso às embarcações, após esta 

linha é permitida a circulação de veículos aquáticos. 

A partir da Praia da Tabatinga têm-se acesso à estrada das Galhetas, que leva às praias da 

Figueira e Ponta Aguda, e também às trilhas que dão acesso às praias Mansa, Ponta 

Aguda, Lagoa e Sono, todas em Ubatuba. 

Ilha do Tamanduá  

A Ilha do Tamanduá, maior Ilha de Caraguatatuba, é ainda um local pouco conhecido. Uma 

ilha de praias tranquilas, areia fina branca e água cristalina. Saindo das praias da Mococa 

ou da Tabatinga, é possível acessar a Ilha do Tamanduá por travessia marítima, de lancha, 

bote ou escuna. 

A Ilha do Tamanduá possui área de 1.133m² e apresenta-se totalmente coberta por 

vegetação natural. Cinco praias compõem este atrativo: Praia do Fogacho, Praia da 

Fazenda, Praia do Meio, Praia da Laje e Praia do Sururueiro.  

A Ilha tem uma trilha de cerca de 20 minutos de caminhada através da costeira, que liga a 

Praia do Meio à Praia da Laje e permitem que o visitante entre em contato com a natureza 

intocada do lugar.  

A grande variedade de fauna e flora marinhas, os diversos parcéis e rochas submersas e 

as águas claras e tranquilas, tornam a Ilha do Tamanduá um destino muito procurado por 

mergulhadores e pescadores. Por ser um local de natureza mais rústica, apresenta pouca 

infraestrutura. 

Portanto, o visitante tem que se precaver levando água, lanches e repelente para insetos. É 

importante também levar sacos plásticos para carregar de volta o lixo produzido durante o 

passeio. 
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Bate-papo Cultural da FUNDACC celebra o Protagonismo Negro no 

mês da Consciência Negra 

 

O Bate-papo Cultural da FUNDACC (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) 

promove um encontro reflexivo no Mês da Consciência Negra com o tema: Protagonismo 

Negro, com a participação de diferentes personalidades ligadas à arte e à cultura 

municipal, com muita música, poesia, literatura, artes visuais, folclore e educação. 

O encontro é neste sábado (20), às 20h, com exibição pelo Facebook da Fundação 

(facebook.com/Fundacc) e do Arquivo Municipal Arino Sant’Ana de Barros 

(facebook.com/arquivopublicodecaraguatatuba). 

A roda de conversa tem mediação de Lais Rodrigues, graduanda de processos gerenciais 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), com a 

participação do diretor de cultura da Fundação, Felipe Leite. 

Lais Rodrigues é autora de dois trabalhos científicos publicados sobre ‘A importância da 

valorização da História e da Cultura Africana na Educação’, e membro de rodas de 

literatura da cidade, onde aproximou-se da literatura negra com o grupo Camugerê 

Literário. Lais também participou do projeto de extensão ‘Atividades audiovisuais de 

Divulgação Científica e Cultural mediadas pela Internet’, onde realizou uma 

Webconferência sobre Epistemicídio – termo criado para explicar o processo de 

invisibilização e ocultação das contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo 

‘saber’ ocidental. 

Durante o encontro, também estará presente José Joaquim Andrade Filho, mais conhecido 

como mestre Zé Baiano, fundador do Instituto Internacional de Capoeira Angola Rei Zumbi 

(IICA) e da Escola de Capoeira Angola Rei Zumbi (ECARZ). 

Conhecido nacional e internacionalmente, com alunos dentro e fora do Brasil, mestre Zé 

Baiano contribui com a cultural local desde 1980, e como reconhecimento aos seus 

serviços junto à comunidade foi homenageado pela Câmara com o título de cidadão 

Caraguatatubense; 

Edivan Santos, advogado e membro da comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados do Brasil da 65ª Subseção de Caraguatatuba. Entre 2003 a 2011, ministrou 

aulas de capoeira para crianças e jovens em parceria com a Diretoria de Ensino do Estado 

de SP. Edivan também atuou como artista orientador de capoeira da Fundação e 

http://facebook.com/Fundacc
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representante do Setorial de Etnia, entre 2019 e 2020, e presidiu interinamente, em 

2020, o Conselho Municipal de Política Cultural de Caraguatatuba. 

Outra convidada é a atriz e poetisa Keiliane Dias que, desde os nove anos de idade, 

descobriu o gosto e a vocação pelas artes. Para ela, a arte é sobrevivência e, hoje, por 

meio de seu talento na interpretação e nos cordéis, eterniza a vivência de sua família, que 

migrou da Bahia para a cidade grande, com histórias inspiradoras de resistência; 

E a educadora física, pós-graduada em fisiologia humana e do exercício Adélia Soares 

Nunes, também integrante das danças folclóricas do bairro Perequê-Mirim, região sul do 

município. Adélia também já ministrou aulas de capoeira no Fundo Social de Solidariedade, 

em Caraguá, e na Fundação Cultural. 

Para a presidente da FUNDACC, Silmara Mattiazzo, é de extrema importância evidenciar o 

protagonismo do negro, pois, somente através da conscientização, diálogo e educação 

formaremos uma sociedade com equidade e respeito. “Agradeço aos convidados por 

partilharem suas experiências e suas histórias de luta, resistência e sucesso”, agradeceu a 

presidente. 

Serviço 

Bate-papo Cultural – Mês da Consciência Negra 

Data: 20 de novembro (sábado) 

Horário: às 20h 

Local: facebook.com/Fundacc e facebook.com/arquivopublicodecaraguatatuba 

Para mais informações: (12) 3897-5660 ou acesse o site: fundacc.sp.gov.br/. 
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Beer Festival 2021 tem programação musical variada nos três dias de 

evento 

 

Além das cervejas e chopps artesanais, o Beer Festival 2021 traz uma programação 

musical para esta edição, com artistas locais levando o melhor da música para o público 

cervejeiro. O festival será realizado neste final de semana, de sexta-feira a domingo (19 a 

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

No dia da abertura, a noite é de rock e quem sobe ao palco, a partir das 18h, é a banda 

Tamoios que leva os clássicos para a plateia. Com experiência em entretenimento de 

público até abertura de shows de Capital Inicial, Matanza, Natiroots (Nativus), Plebe Rude, 

Titãs, o grupo segue essa linha no palco e promete repertório de mais de 60 músicas 

nacionais e internacionais que marcaram época. 

Em seguida, o público poderá desfrutar o classic rock dos anos 60, 70, 80 e 90 com da 

Banda Jack’s, a partir das  20h. 

Para encerrar a noite, a partir das 22h, quem se apresenta é o grupo Zamba. Este é um 

projeto musical que mistura rock, samba e influências eletrônicas com o objetivo de 

disseminar a natureza brasileira através da música, eventos culturais e produtos artísticos 

com boas vibrações. No show, o público será envolvido por composições autorais com 

produção do renomado produtor e DJ carioca, Marcelinho da Lua, um dos nomes mais 

requisitados da cena eletrônica no Brasil. Além do repertório autoral, o projeto homenageia 

artistas brasileiros com versões de músicas de gênero popular antigo e moderno. Zamba 

traz uma banda com violão, guitarra, teclado e o DJ, que acrescenta ao ritmo um arranjo 

eletrônico. 

No sábado (20) o som começa mais cedo, com música ambiente no horário do almoço. A 

partir das 13h quem se apresenta é o cantor sertanejo Zé Andrade. Dono de uma voz 

poderosa e cheia de emoção, ele lembra que seu interesse pela música surgiu muito cedo, 

aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, José Carlos e Jurema, nos ensaios e 

apresentações do coral da igreja. 

Em seguida, quem se apresenta é o grupo Choro Cinema Mudo levando o melhor do 

chorinho dos anos 20 para o palco do Beer. Formado em 2016, o grupo tem como objetivo 

preservar e difundir a cultura musical brasileira, mais precisamente o Choro, que é o ritmo 

urbano genuinamente brasileiro que tem suas raízes fincadas na segunda metade do 

século XIX na cidade do Rio de Janeiro. O repertório do grupo é formado por peças 



 

 
 

instrumentais tradicionais e consagrados do gênero criados pelos mais famosos 

compositores nas diferentes décadas do século XIX e XX, como Pixinguinha, Waldir 

Azevedo, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Joaquim Callado, 

entre outros. A integração do grupo replica a formação clássica do Choro em seu estágio 

inicial, com flauta, cavaquinho, pandeiro e violão. 

A dupla Lua e Rodrigo toca Música Popular Brasileira (MPB) e samba, com voz e violão de 7 

cordas e sobe no palco logo após o Choro, a partir das 16h. A dupla se apresenta há cerca 

de dois anos em bares, restaurantes e quiosques de Caraguatatuba. O repertório é 

composto por músicas que foram interpretadas pelos mais notáveis artistas da música 

brasileira como Elis Regina, Beth Carvalho, Chico Buarque, Alcione, Almir Guineto, Vinícius 

de Moraes, João Bosco e muitos outros. 

Fernanda Letúria leva sua voz, a partir das 18h. A cantora é intérprete de canções 

populares reconhecidas pelo público de Caraguatatuba e região litorânea, pelo resgate da 

música brasileira e internacional em composições que influenciaram as gerações de 

diversas épocas. Canta profissionalmente desde 2006, atuando no litoral norte e sul de 

SP, São Paulo e Vale do Paraíba em eventos particulares, cerimônias, clubes, bares, 

restaurantes, shows e festivais. 

Stronk Folk faz os embalos do sábado à noite a partir das 20h. No show “Influential”, a 

banda traz a nostalgia do rock e pop das décadas de 70 a 90, com uma pitada da música 

atual com uma roupagem diferente. Formada por Lucas Santana (guitarra e voz), Kleber 

Amorim (bateria), Fellipe Tavares (guitarra) e Rafael Fraga (contrabaixo), apresenta em seu 

repertório sucessos de bandas como Aerosmith, Tears For Fears, U2, Guns N’Roses e 

Metallica, passando pelos hits do pop de Adele, Bruno Mars e Ed Sheeran. 

E quem fecha a noite é o Conexão Central. Fundado em 2004, tendo como idealizador do 

projeto o baterista Call, hoje apresenta uma formação com cinco integrantes: Serginho 

Dossal, vocal e gaita; Edom Carvalho,teclados e back vocal; Call, bateria e back vocal; 

Fernando Ribeiro, contrabaixo e back vocal; e Douglas Silva (Durva), guitarra. 

No último dia do Beer Festival 2021 o som ambiente começa às 11h. A partir das 14h o 

palco é do Projeto Difusa, que surgiu em fevereiro de 2011, em São Sebastião, com 

iniciativa do músico/violinista e maestro Raphael Tavares contando com a participação de 

músicos da Camerata Difusa, com o objetivo de difundir o instrumento clássico nas mais 

variadas formas musicais. Em setembro de 2016, o projeto ganhou novo formato, 

passando a ser composto por bateria, baixo, guitarra, teclado, trombone, trompete, viola, 

violino, violoncelo, baixolão, vocal e ainda uma pitada de scratch´s. Uma verdadeira 

miscelânea musical, tendo como resultado final um som envolvente, carregado de alegria e 

boas vibrações. 

Às 16h é a vez dos The Dukes, projeto que vem se destacando no Litoral Norte por sua 

qualidade musical e repertório ímpar. The Dukes se apresenta nos melhores bares e pubs 

da região, deixando seu público sempre surpreso e satisfeito com seu jeito de fazer Rock 

And Roll.. 

Joe Tenta! entra no recinto às 18h. A Joe Tenta! é uma banda que traz em seu repertório os 

maiores sucessos do rock nacional dos anos 80 e 90. Embora sem grande evidência na 

mídia atual, é indiscutível que o rock nacional ainda tem um grande número de fãs e 



 

 
 

admiradores. Pensando nesse público e nas grandes influências culturais e sociais 

positivas, surgiu a banda “Joe tenta!”, trazendo os maiores sucessos das bandas de rock 

nacional à tona. O show, sempre cuidadosamente preparado, traz músicas do início dos 

anos 80 até os sucessos mais recentes, agradando e envolvendo o público de todas as 

idades. 

Quem encerra o festival é o Conexão Sertaneja com sucessos de várias gerações do 

sertanejo universitário ao universo da sofrência. O Conexão tem como proposta o encontro 

de grandes cantores da região  para cantar músicas sertanejas de época e relembrar 

grandes sucessos do passado, trazendo ótimas recordações para o público presente. 

Nesta edição participam Sarah Louzada, Iris Manz, João Marcos e Pedro Henrique (PH). 

Estandes 

O Beer Festival 2021 conta com estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Turismo, para as cervejarias da cidade, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC). Participam a 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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Certificados de reservistas podem ser retirados na Junta Militar de 

Caraguatatuba 

 

Os Certificados de Dispensa de Incorporação do Serviço Militar (certificado de reservista) 

estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, na Junta de Serviço Militar de 

Caraguatatuba, no Sumaré. O Ministério da Defesa envia um aviso no e-mail do 

adolescente ou ele pode ser informar sobre a chegada do reservista no telefone (12) 3882-

6006 ou pelo e-mail jsm077@gmail.com. 

Os jovens precisam apresentar um documento oficial com foto no momento da solicitação. 

O prazo máximo para buscar os certificados de reservista é de 90 dias. Após esse período, 

os documentos esquecidos são incinerados e será necessário requerer uma 2ª via. 

Cerca de mil jovens de Caraguatatuba do sexo masculino, nascidos em 2003, fizeram o 

alistamento militar online entre os dias 4 de janeiro e 31 de agosto. Todo brasileiro do sexo 

masculino que completa 18 anos é obrigado a se alistar nas Forças Armadas. Dos 1.000 

alistados, 50 jovens estão em fase de seleção e incorporação na Marinha do Brasil. 

Em 2020 e 2021, a cerimônia de Compromisso à Bandeira Nacional (juramento) não foi 

realizada no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), em razão das medidas 

de distanciamento social para conter o avanço da doença provocada pelo novo 

coronavírus. 

Os nascidos antes de 2003, que ainda não fizeram o alistamento, têm o ano inteiro para 

procurar a Junta de Serviço Militar, no Sumaré (utilizando máscara conforme os Decretos 

Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020, e Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020). 

É necessário pagar a multa de R$ 5,08 (reajustada trimestralmente) para cada ano de 

atraso no alistamento 

O Ministério da Defesa estima que 1,4 milhão de jovens se alistaram em 2021. O brasileiro 

que não se alista no prazo previsto está em débito com o Serviço Militar e não pode obter 

passaporte ou prorrogação de sua validade; ingressar como funcionário, empregado ou 

associado em instituição, empresa ou associação oficial; assinar contrato com o Governo 

Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios; prestar exame ou matricular-se em 

qualquer estabelecimento de ensino. 

Também não poderá obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, 

matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e 

mailto:jsm077@gmail.com


 

 
 

profissão; inscrever-se em concurso para provimento de cargo público; exercer, a qualquer 

título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou 

cargo público, eletivos ou de nomeação; e receber qualquer prêmio ou favor do Governo 

Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios. 

As mulheres e os eclesiásticos estão isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz 

(Artigo 143 da Constituição Federal), mas pessoas de ambos os sexos que pretendem 

seguir carreira nas Forças Armadas têm a opção de inscrever nos concursos públicos das 

escolas militares (http://www.eb.mil.br/web/ingresso/militar-de-

carreira;  https://www.marinha.mil.br/sspm/;  e http://fab.mil.br/ingresso). 

A Junta de Serviço Militar de Caraguatatuba fica na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

O atendimento ao público no período do distanciamento social para evitar a proliferação da 

Covid-19 é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h. Mais informações pelo telefone (12) 

3882-6006 (dias úteis), Central 156 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h) e pelo e-

mail jsm077@gmail.com. O aplicativo Caraguatatuba 156 está disponível para download 

na Play Store do celular. Outras informações também estão no perfil do Instagram da 

Diretoria de Serviço Militar, no link https://www.instagram.com/alistamento_oficial/. 
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para 

atuar na limpeza urbana 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais três bolsistas do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de manutenção e limpeza das vias, 

praças e praias do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, nesta quinta, 

sexta e segunda-feira (18, 19 e 22/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH da 

Secretaria da Administração, no Centro. A convocação foi publicada na edição do Diário 

Oficial Eletrônico do Município (Edital 670) desta segunda-feira (17/11). 

Nesta semana foram convocados três beneficiários de serviços pesados. A Prefeitura de 

Caraguatatuba chamou 1.373 bolsistas do PEAD desde março de 2020, dos quais 297 

eram beneficiários de serviços leves e 1.076 de pesados. 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante 

de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); 

título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); 

documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – 

CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com 

os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão 

de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento 

dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais.  As 

divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em 

fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade 

de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de 

quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet, 

a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura 

dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e 

limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição 

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep). 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_670.pdf


 

 
 

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

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

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

das 9h às 14h. 
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Caraguatatuba faz parte da Rota Gastronômica da Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado 

 

Dois estabelecimentos ligados ao setor alimentício de Caraguatatuba agora fazem parte do 

Projeto Rotas Gastronômicas, elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de 

São Paulo. Eles foram considerados destinos produtor e final na cadeia produtiva do setor. 

De acordo com o Estado, o Litoral Norte integra o chamado Polo 3, em conjunto com a 

Costa da Mata Atlântica, totalizando 13 municípios. Foram mais de 60 projetos inscritos 

que passaram por um processo de avaliação pela equipe estadual, até chegar aos 15 

selecionados. 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São 

Sebastião e Ubatuba) se destacaram no processo, tendo, no total, 12 escolhidos para a 

próxima fase. A iniciativa, coordenada pelo Circuito na Região Turística, tem como objetivo 

reconhecer e promover os principais produtores e estabelecimentos de diversos destinos 

do Estado, a fim de organizá-los em rotas gastronômicas. 

Além disso, o programa é uma ação efetiva que vai retratar o caminho percorrido pelos 

produtos da terra, ao longo dos municípios, até chegar à mesa dos moradores e visitantes. 

Por Caraguatatuba estão na lista a Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da 

Cocanha, a Amapec, e o restaurante Caiçara´s e Caiçaras´s II, localizado na Massaguaçu, 

ambos na região norte. 

A Amapec trabalha com o turismo de Base Comunitária e é responsável pela Fazenda de 

Mexilhão, a maior produtora do Estado de São Paulo. São pelo menos 17 famílias que hoje 

vivem do cultivo e coleta do mexilhão, também conhecido por marisco, e que rendem 

média de quase uma tonelada por mês. 

Na outra ponta está o comerciante João Carlos de Oliveira, o João Caiçara, dos 

Restaurantes Caiçara´s e Caiçaras´s II. Há 35 anos ele abriu o primeiro estabelecimento 

na praia da Massaguaçu e sempre procurou adquirir produtos no comércio local. Assim, 

são 20 anos de parceria com os produtores de mexilhão da Cocanha, sendo um de seus 

principais fregueses. 

“Acho muito importante essa ligação com a comunidade, que nossos clientes possam 

conhecer a história do pescado”, diz ele que tem como ponto forte do seu restaurante o 

prato lambe-lambe, feita com arroz e marisco. 



 

 
 

De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, essa sincronia entre a 

Amapec e o Restaurante Caiçara´s e Caiçaras´s II, que trabalha com o pescador artesanal, 

foi o que possibilitou que a cidade entrasse nessa rota gastronômica que vai divulgar ainda 

mais Caraguatatuba. 

Agora, os produtos selecionados participarão de uma Ação da Ativação realizada pela 

Setur-SP, tendo um documentário gravado que contará a sua história com a gastronomia 

regional, além de serem cadastrados no guia de Rotas Gastronômicas da Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado para que possam ser identificados como principais atores 

gastronômicos de sua região. 

“O projeto Rotas Gastronômicas é importantíssimo na divulgação de produtos locais que 

são realizados aqui em excelência e engrandecem o Litoral Norte com novos produtos e 

atrativos para um incremento do turismo através de ações como essa do Circuito Litoral 

Norte junto ao estado. Caraguatatuba está muito orgulhosa de fazer parte com o nosso 

trade”, finaliza a secretária Maria Fernanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 17/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Educação de Caraguatatuba utiliza culinária como recurso pedagógico 

no processo de alfabetização 

 

Os alunos do ensino fundamental I da EMEI/EMEF João Thimóteo do Rosário, no 

Cantagalo, estão vivenciando experiências diferentes na sala de aula. Com a retomada 

integral das atividades presenciais, a unidade está desenvolvendo o projeto chamado ‘Mão 

na Massa’, em que os professores utilizam a arte da culinária como recurso pedagógico, 

com aulas lúdicas que facilitam o processo de alfabetização. 

Através da preparação de pães, os professores elaboraram planos de aula em que 

conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática puderam ser desenvolvidos na prática com 

os estudantes. Com o uso das receitas – textos do gênero instrucional, com linguagem 

clara e objetiva – são trabalhadas atividades de leitura e escrita, e aplicados em situações 

do cotidiano como na leitura de rótulos e embalagens de ingredientes, por exemplo. 

Na disciplina de Matemática a aula permite que sejam desenvolvidas habilidades como a 

identificação e utilização de Unidades de Medida de capacidade e massa, por exemplo, 

como litro, mililitro, quilograma, grama, miligramas. 

Durante a aula, com a preparação do alimento, os alunos ainda observam processos de 

reação química durante a fermentação; a transformação física com a quebra dos ovos, o 

crescimento da massa, e o resultado final, com o processo de cozimento do pão que 

exalou um delicioso cheirinho de pão por toda a unidade. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, elogiou a atividade e comentou sobre a 

importância das atividades lúdicas. “Entendemos que a estratégia lúdica é uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento infantil, possibilitando que o processo de alfabetização 

aconteça de maneira prazerosa. A aplicação da culinária na alfabetização permite que o 

professor possa introduzir ou reforçar os conteúdos de maneira que o aluno sinta 

satisfação e interesse no aprendizado. Quando o aluno participa da atividade lúdica, isso 

proporciona a ele a sensação de experiência plena, sendo um importante recurso para a 

busca de um desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo’, disse” 

Ao final da aula, depois dessa experiência tão enriquecedora, as turminhas degustaram 

com alegria o alimento que prepararam com as próprias mãos! 
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1ª Caminhada pela Saúde do Homem arrecada 296 kg de alimentos 

para o Fundo Social de Caraguatatuba 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na tarde desta terça-feira (16) a doação de 296 

kg de alimentos arrecadados durante as inscrições da 1ª Caminhada Beneficente pela 

Saúde do Homem, realizada no início do mês de novembro. 

O evento organizado pela Clínica Uroproct e o Sudio Personal Movimax teve a participação 

de 400 pessoas e objetivou alertar sobre a importância da prevenção do câncer de 

próstata. 

A doação foi entregue pelo médico urologista e proprietário da Clínica Uroproct, João 

Ricardo Rossi, e pelo educador físico e proprietário Studio Movimax, Weliton Martins à 

equipe do Fundo Social. 

Dentre os alimentos arrecadados estão feijão, arroz, açúcar, farinha de trigo, macarrão, 

leite, sal, aveia, molho de tomate, fubá, café, entre outros. Os produtos serão 

encaminhados às instituições sociais da cidade ou às famílias em vulnerabilidade social, 

em situações emergenciais. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a iniciativa dos empresários por 

lembrar do trabalho do Fundo Social, que com certeza ajudará muitas pessoas. “A 

caminhada foi um sucesso e essa mobilização alertará as pessoas sobre a importância de 

se cuidar, além também de aumentar a nossa rede de solidariedade com estes novos 

parceiros. Muito obrigada”, destacou. 

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de 

alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis. Lembrando que 

as peças devem estar em bom estado de conservação. 
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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização contra 

perturbação de sossego 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, vai intensificar as 

fiscalizações contra a perturbação de sossego. Somente neste ano, até o momento, foram 

registrados 493 autos de infração. A população pode denunciar por meio do da Central de 

Atendimento 156 que os fiscais fazem a verificação. 

Importante destacar que essas ações são agendadas de forma a identificar 

estabelecimentos e residências que estão com o volume acima dos 45 decibéis 

permitidos. A ação tem como base o artigo 183 da lei q.144/80 (Código de Posturas). 

“Todas s reclamações que nos chegam são fiscalizadas pelos nossos agentes com uso de 

decibelímetro e, caso constatada a infração, é registrado o auto de infração”, explica o 

secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo. 

Atualmente, há três escalas de autuação. Para comércio o valor é de R$ 2,685; para 

residências chega a R$ 1.720 e, no caso das caixas portáveis em locais públicos, além de 

serem apreendidas, o dono ainda recebe auto de R$ 150. 

Cardozo destaca que as fiscalizações são colocadas na programação dos fiscais, mas caso 

o barulho ocorra de forma incômoda e pontual o morador pode acionar diretamente a 

Polícia Militar pelo telefone 190. 
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Secretaria de Habitação de Caraguatatuba explica Desdobro Especial 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba se tornou, desde 2017, referência para outros municípios 

em questão da Regularização Fundiária. A atual administração municipal já entregou 

2.263 títulos, um trabalho árduo realizado pela Secretaria de Habitação. Porém, restam 

ainda muitas dúvidas sobre a Regularização. Por exemplo, você sabe o que é o Desdobro 

Especial? 

O Desdobro Especial é um dos instrumentos jurídicos da Regularização Fundiária Urbana, 

consistindo na divisão de um determinado terreno em dois ou mais lotes. De acordo com a 

Secretaria de Habitação, a autorização do Desdobro depende da sua confirmação aos 

requisitos na legislação municipal para o desdobro regular de lotes. 

A solicitação do Desdobro Especial pode ser feita pelos proprietários dos lotes 

matriculados, que se encontram fisicamente divididos, sendo estes lotes com duas 

ocupações territorialmente divididas, de possuidores diferentes, consolidado antes de 22 

de dezembro de 2016. 

É necessário que todo o processo esteja dentro dos termos da Lei Municipal nº 

2.337/2017. 

Mais informações como formulários, documentações solicitadas e requerimentos, podem 

ser encontrados no link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-

habitacao. 
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Alunos do curso de Serralheria em Aço e Alumínio iniciam aulas 

práticas 

 

O curso de Serralheria em Aço e Alumínio promovido pelo Fundo Social de Caraguatatuba 

em parceria com o Senai segue a todo vapor. Na terça-feira (16) os 32 alunos iniciaram as 

aulas práticas na regional sul, no bairro Porto Novo. 

Nas práticas eles aprenderão a traçar os materiais conforme desenhos, puncionar, furar, 

alargar furo, escariar e rosquear; cortar perfil Metalon aço, 90° e 45°; pontear pelo 

processo Eletrodo Revestido; soldar cordões paralelos; montar quadro Metalon; cortar 

perfil de alumínio na serra meia esquadrilha; montar quadro com conexão macho cunha e 

quadro portão. 

Nas aulas teóricas foram abordados temas como matemática básica, metrologia, leitura e 

interpretação de desenho, projeção ortográfica, cotagem, escala e supressão de vistas, 

simbologia, planejamento, orçamento, segurança no trabalho, meio ambiente e qualidade. 

A qualificação segue até o dia 24 de novembro e formará profissionais para atuarem 

em serralheria, desenvolvendo cortes, furações e soldas em metais, como ferro e alumínio, 

com produção de peças como portas, janelas, grades e esquadrias. 

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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Fundo Social de Caraguatatuba abre 60 vagas para três cursos na 

área administrativa 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até sexta-feira (19) inscrições para os cursos de 

Cálculo da Folha de Pagamento, Gestão de Estoques e Analista de Recursos Humanos em 

parceria com o Senai. Ao todo, são 54 vagas, sendo 18 para cada curso. 

O curso de Cálculo da Folha de Pagamento tem carga horária 40 horas, sendo realizado de 

22 de novembro a 3 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. 

Nas aulas, os alunos aprenderão sobre rotinas do setor de folha de pagamento, realizando 

e revisando os cálculos necessários para elaboração da folha de pagamento em 

conformidade com a legislação vigente. 

Já Gestão de Estoques tem carga horária de 30 horas, realizado de 24 de novembro a 3 de 

dezembro, das 13h às 17h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. Objetiva capacitar 

alunos na gestão dos estoques, visando redução de custos no controle de estoques e 

redução dos desperdícios e perdas no processo de armazenagem. 

O curso de Analista de Recursos Humanos possui carga horária de 60 horas e será 

realizado de 22 de novembro a 10 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no 

bairro Porto Novo. Ensinará rotinas relacionadas aos subsistemas da área de recursos 

humanos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários e 

benefícios em conformidade com a legislação vigente. 

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo 

Social, das 8h30 às 16h30 e, somente na sexta-feira, até às 12h. 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 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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Saúde promove campanha de conscientização e prevenção à dengue 

no ‘Beer Festival’ 

 

Com foco na prevenção à dengue e diminuição da ocorrência de novos casos, a Secretaria 

de Saúde vai promover uma campanha de conscientização durante os três dias do Beer 

Festival 2021 (de 19 a 21/11). O evento será realizado na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro. 

A campanha de conscientização faz parte das ações do Dia Nacional de Combate ao 

Dengue (Dia D) instituído no penúltimo sábado do mês de novembro pela Lei Nº 

12.235/2010. 

Quem passar pelo evento receberá informações sobre a transmissão, reprodução do 

mosquito e a gravidade das doenças transmitidas pelo Ades aegypti (dengue, zika, 

chikungunya e febre amarela). A expectativa é de que cerca de 8 mil pessoas passem pelo 

evento. 

Segundo a coordenadora de arboviroses da Vigilância Epidemiológica, Valéria Cristiane, a 

intenção é atingir, principalmente, veranistas. Uma preocupação da Secretaria de Saúde 

que existe há muito tempo. 

Valéria explica que “as casas dessas pessoas estão fachadas durante as vistorias 

realizadas pelos agentes de controle da dengue e em muitas delas não são feitas a 

checagem dos quintais ou de possíveis criadouros do mosquito”. 

Outra preocupação está ligada diretamente ao período de chuvas. O clima quente e úmido 

dessa época facilita a proliferação do mosquito, justamente por conta do acúmulo de água 

em recipientes como vasos de planta, pneus, garrafas, etc. 

A campanha é fundamental para a mobilização da população sobre os cuidados que 

devem ser tomados para evitar novos casos de dengue. 

Toda a ação será coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e conta com o 

apoio as Equipes de Saúde da Família (ESF) das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

Hoje, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, Caraguatatuba tem 896 notificações de 

dengue. Desses, 69 foram confirmados e 827 descartados. 

Capacitação da rede de Saúde 



 

 
 

Além da ação no final de semana, a Secretária de Saúde vai realizar a capacitação da rede 

de Saúde sobre as arboviroses, visando à prevenção e estratégias para organização de 

ações que deverão ser incorporadas e desenvolvidas no município. 

Irão participar os agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, e futuramente, os 

demais profissionais. 

A capacitação será realizada no dia 24 de novembro, no prédio do Centro de Referência da 

Saúde da Mulher (Pró-Mulher), das 9h às 13h. 
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Audiências públicas da LOA 2022 e alteração parcial da LDO 

acontecem nos dias 17 e 19 de novembro em Caraguatatuba 

 

Serão realizadas nos dias 17 e 19 de novembro (quarta e sexta-feira), a partir das 18h, as 

audiências públicas para explanação e debate do projeto referente a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) e do projeto que altera parcialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

As audiências, que serão de modo virtual, com transmissão ao vivo, contarão com a 

presença de técnicos para esclarecimento das propostas e tirar as dúvidas dos vereadores 

e da população, que poderão participar com perguntas, através do 

site www.camaracaragua.sp.gov.br e whatsapp: (12) 9.9718 5769. 

A primeira propositura da audiência é o projeto de lei 72/21, do Executivo, que estima a 

receita e fixa a despesa do município de Caraguatatuba para o exercício de 2022. 

A LOA prevê a receita de R$ 1.079.895.594,00 (um bilhão, setenta e nove milhões, 

oitocentos e noventa e cinco mil e quinhentos e noventa e quatro reais) contra uma fixação 

da despesa em R$ 968.986.354,00 (novecentos e sessenta e oito milhões, novecentos e 

oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) para a Administração Direta. 

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$ 545.705.424,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

Será discutido também nas audiências o projeto de lei 73/21 do Executivo – que altera 

parcialmente a Lei Municipal nº 2.562, de 08 de julho de 2021, que dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2022 e dá outras providências. 

Os projetos podem ser conferidos na íntegra no site da Câmara 

Municipal (camaracaragua.sp.gov.br) 

 

 

 

 

 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia_publica_virtual
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Caraguatatuba intensifica fiscalização contra perturbação de sossego 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, vai intensificar as 

fiscalizações contra a perturbação de sossego. Somente neste ano, até o momento, foram 

registrados 493 autos de infração. A população pode denunciar por meio do da Central de 

Atendimento 156 que os fiscais fazem a verificação. 

Importante destacar que essas ações são agendadas de forma a identificar 

estabelecimentos e residências que estão com o volume acima dos 45 decibéis 

permitidos. A ação tem como base o artigo 183 da lei q.144/80 (Código de Posturas). 

“Todas s reclamações que nos chegam são fiscalizadas pelos nossos agentes com uso de 

decibelímetro e, caso constatada a infração, é registrado o auto de infração”, explica o 

secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo. 

Atualmente, há três escalas de autuação. Para comércio o valor é de R$ 2,685; para 

residências chega a R$ 1.720 e, no caso das caixas portáveis em locais públicos, além de 

serem apreendidas, o dono ainda recebe auto de R$ 150. 

Cardozo destaca que as fiscalizações são colocadas na programação dos fiscais, mas caso 

o barulho ocorra de forma incômoda e pontual o morador pode acionar diretamente a 

Polícia Militar pelo telefone 190. 
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Fundo Social abre 54 vagas de cursos 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até sexta-feira (19) inscrições para os cursos de 

Cálculo da Folha de Pagamento, Gestão de Estoques e Analista de Recursos Humanos em 

parceria com o Senai. Ao todo, são 54 vagas, sendo 18 para cada curso. 

O curso de Cálculo da Folha de Pagamento tem carga horária 40 horas, sendo realizado de 

22 de novembro a 3 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. 

Nas aulas, os alunos aprenderão sobre rotinas do setor de folha de pagamento, realizando 

e revisando os cálculos necessários para elaboração da folha de pagamento em 

conformidade com a legislação vigente. 

Já Gestão de Estoques tem carga horária de 30 horas, realizado de 24 de novembro a 3 de 

dezembro, das 13h às 17h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. Objetiva capacitar 

alunos na gestão dos estoques, visando redução de custos no controle de estoques e 

redução dos desperdícios e perdas no processo de armazenagem. 

O curso de Analista de Recursos Humanos possui carga horária de 60 horas e será 

realizado de 22 de novembro a 10 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no 

bairro Porto Novo. Ensinará rotinas relacionadas aos subsistemas da área de recursos 

humanos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários e 

benefícios em conformidade com a legislação vigente. 

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo 

Social, das 8h30 às 16h30 e, somente na sexta-feira, até às 12h. 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 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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Programação musical variada no Beer Festival 

 

Além das cervejas e chopps artesanais, o Beer Festival 2021 traz uma programação 

musical para esta edição, com artistas locais levando o melhor da música para o público 

cervejeiro. O festival será realizado neste final de semana, de sexta-feira a domingo (19 a 

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

No dia da abertura, a noite é de rock e quem sobe ao palco, a partir das 18h, é a banda 

Tamoios que leva os clássicos para a plateia. Com experiência em entretenimento de 

público até abertura de shows de Capital Inicial, Matanza, Natiroots (Nativus), Plebe Rude, 

Titãs, o grupo segue essa linha no palco e promete repertório de mais de 60 músicas 

nacionais e internacionais que marcaram época. 

Em seguida, o público poderá desfrutar o classic rock dos anos 60, 70, 80 e 90 com da 

Banda Jack’s, a partir das 20h. 

Para encerrar a noite, a partir das 22h, quem se apresenta é o grupo Zamba. Este é um 

projeto musical que mistura rock, samba e influências eletrônicas com o objetivo de 

disseminar a natureza brasileira através da música, eventos culturais e produtos artísticos 

com boas vibrações. No show, o público será envolvido por composições autorais com 

produção do renomado produtor e DJ carioca, Marcelinho da Lua, um dos nomes mais 

requisitados da cena eletrônica no Brasil. Além do repertório autoral, o projeto homenageia 

artistas brasileiros com versões de músicas de gênero popular antigo e moderno. Zamba 

traz uma banda com violão, guitarra, teclado e o DJ, que acrescenta ao ritmo um arranjo 

eletrônico. 

No sábado (20) o som começa mais cedo, com música ambiente no horário do almoço. A 

partir das 13h quem se apresenta é o cantor sertanejo Zé Andrade. Dono de uma voz 

poderosa e cheia de emoção, ele lembra que seu interesse pela música surgiu muito cedo, 

aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, José Carlos e Jurema, nos ensaios e 

apresentações do coral da igreja. 

Em seguida, quem se apresenta é o grupo Choro Cinema Mudo levando o melhor do 

chorinho dos anos 20 para o palco do Beer. Formado em 2016, o grupo tem como objetivo 

preservar e difundir a cultura musical brasileira, mais precisamente o Choro, que é o ritmo 

urbano genuinamente brasileiro que tem suas raízes fincadas na segunda metade do 

século XIX na cidade do Rio de Janeiro. O repertório do grupo é formado por peças 



 

 
 

instrumentais tradicionais e consagrados do gênero criados pelos mais famosos 

compositores nas diferentes décadas do século XIX e XX, como Pixinguinha, Waldir 

Azevedo, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Joaquim Callado, 

entre outros. A integração do grupo replica a formação clássica do Choro em seu estágio 

inicial, com flauta, cavaquinho, pandeiro e violão. 

A dupla Lua e Rodrigo toca Música Popular Brasileira (MPB) e samba, com voz e violão de 7 

cordas e sobe no palco logo após o Choro, a partir das 16h. A dupla se apresenta há cerca 

de dois anos em bares, restaurantes e quiosques de Caraguatatuba. O repertório é 

composto por músicas que foram interpretadas pelos mais notáveis artistas da música 

brasileira como Elis Regina, Beth Carvalho, Chico Buarque, Alcione, Almir Guineto, Vinícius 

de Moraes, João Bosco e muitos outros. 

Fernanda Letúria leva sua voz, a partir das 18h. A cantora é intérprete de canções 

populares reconhecidas pelo público de Caraguatatuba e região litorânea, pelo resgate da 

música brasileira e internacional em composições que influenciaram as gerações de 

diversas épocas. Canta profissionalmente desde 2006, atuando no litoral norte e sul de 

SP, São Paulo e Vale do Paraíba em eventos particulares, cerimônias, clubes, bares, 

restaurantes, shows e festivais. 

Stronk Folk faz os embalos do sábado à noite a partir das 20h. No show “Influential”, a 

banda traz a nostalgia do rock e pop das décadas de 70 a 90, com uma pitada da música 

atual com uma roupagem diferente. Formada por Lucas Santana (guitarra e voz), Kleber 

Amorim (bateria), Fellipe Tavares (guitarra) e Rafael Fraga (contrabaixo), apresenta em seu 

repertório sucessos de bandas como Aerosmith, Tears For Fears, U2, Guns N’Roses e 

Metallica, passando pelos hits do pop de Adele, Bruno Mars e Ed Sheeran. 

E quem fecha a noite é o Conexão Central. Fundado em 2004, tendo como idealizador do 

projeto o baterista Call, hoje apresenta uma formação com cinco integrantes: Serginho 

Dossal, vocal e gaita; Edom Carvalho,teclados e back vocal; Call, bateria e back vocal; 

Fernando Ribeiro, contrabaixo e back vocal; e Douglas Silva (Durva), guitarra. 

No último dia do Beer Festival 2021 o som ambiente começa às 11h. A partir das 14h o 

palco é do Projeto Difusa, que surgiu em fevereiro de 2011, em São Sebastião, com 

iniciativa do músico/violinista e maestro Raphael Tavares contando com a participação de 

músicos da Camerata Difusa, com o objetivo de difundir o instrumento clássico nas mais 

variadas formas musicais. Em setembro de 2016, o projeto ganhou novo formato, 

passando a ser composto por bateria, baixo, guitarra, teclado, trombone, trompete, viola, 

violino, violoncelo, baixolão, vocal e ainda uma pitada de scratch´s. Uma verdadeira 

miscelânea musical, tendo como resultado final um som envolvente, carregado de alegria e 

boas vibrações. 

Às 16h é a vez dos The Dukes, projeto que vem se destacando no Litoral Norte por sua 

qualidade musical e repertório ímpar. The Dukes se apresenta nos melhores bares e pubs 

da região, deixando seu público sempre surpreso e satisfeito com seu jeito de fazer Rock 

And Roll.. 

Joe Tenta! entra no recinto às 18h. A Joe Tenta! é uma banda que traz em seu repertório os 

maiores sucessos do rock nacional dos anos 80 e 90. Embora sem grande evidência na 

mídia atual, é indiscutível que o rock nacional ainda tem um grande número de fãs e 



 

 
 

admiradores. Pensando nesse público e nas grandes influências culturais e sociais 

positivas, surgiu a banda “Joe tenta!”, trazendo os maiores sucessos das bandas de rock 

nacional à tona. O show, sempre cuidadosamente preparado, traz músicas do início dos 

anos 80 até os sucessos mais recentes, agradando e envolvendo o público de todas as 

idades. 

Quem encerra o festival é o Conexão Sertaneja com sucessos de várias gerações do 

sertanejo universitário ao universo da sofrência. O Conexão tem como proposta o encontro 

de grandes cantores da região para cantar músicas sertanejas de época e relembrar 

grandes sucessos do passado, trazendo ótimas recordações para o público presente. 

Nesta edição participam Sarah Louzada, Iris Manz, João Marcos e Pedro Henrique (PH). 

Estandes 

O Beer Festival 2021 conta com estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Turismo, para as cervejarias da cidade, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC). Participam a 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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12 pessoas são condenadas por tráfico de drogas e outros crimes em 

Caraguatatuba 

 

12 pessoas são condenadas por tráfico de drogas e outros crimes em Caraguatatuba. O 

julgamento dos criminosos que estavam presos aconteceu no começo de novembro. As 

penas variam de nove a 23 anos de prisão em regime fechado e os condenados não 

poderão recorrer em liberdade. 

Eles foram presos após uma série de homicídios na cidade e também a disputa por pontos 

de tráfico de drogas entre os bairros do Travessão e Perequê-Mirim. 

As investigações começaram após um celular ter sido encontrado em um carro alvejado 

com vários disparos. 

A série de mortes, de acordo com informações obtidas no celular, aconteceu porque a 

namorada de um homem de uma facção se envolveu com outro de um grupo rival. 

Os grupos vendiam drogas e transitavam armas na cidade. Os condenados foram presos 

em operação da Polícia Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.012news.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-396-vagas/
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PAT de Caraguatatuba tem 412 vagas de emprego para esta quinta-

feira (18) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quinta-feira (18) para 412 vagas. Entre elas, 202 vagas 

são destinadas às obras do contorno da Tamoios, disponíveis até amanhã (19). 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-

disponiveis para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Intensifica Fiscalização Contra 

Perturbação De Sossego 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, vai intensificar as 

fiscalizações contra a perturbação de sossego. Somente neste ano, até o momento, foram 

registrados 493 autos de infração. A população pode denunciar por meio do da Central de 

Atendimento 156 que os fiscais fazem a verificação. 

Importante destacar que essas ações são agendadas de forma a identificar 

estabelecimentos e residências que estão com o volume acima dos 45 decibéis 

permitidos. A ação tem como base o artigo 183 da lei q.144/80 (Código de Posturas). 

“Todas s reclamações que nos chegam são fiscalizadas pelos nossos agentes com uso de 

decibelímetro e, caso constatada a infração, é registrado o auto de infração”, explica o 

secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo. 

Atualmente, há três escalas de autuação. Para comércio o valor é de R$ 2,685; para 

residências chega a R$ 1.720 e, no caso das caixas portáveis em locais públicos, além de 

serem apreendidas, o dono ainda recebe auto de R$ 150. 

Cardozo destaca que as fiscalizações são colocadas na programação dos fiscais, mas caso 

o barulho ocorra de forma incômoda e pontual o morador pode acionar diretamente a 

Polícia Militar pelo telefone 190. 
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Alunos Do Curso De Serralheria Em Aço E Alumínio Iniciam Aulas 

Práticas 

 

O curso de Serralheria em Aço e Alumínio promovido pelo Fundo Social de Caraguatatuba 

em parceria com o Senai segue a todo vapor. Na terça-feira (16) os 32 alunos iniciaram as 

aulas práticas na regional sul, no bairro Porto Novo. 

Nas práticas eles aprenderão a traçar os materiais conforme desenhos, puncionar, furar, 

alargar furo, escariar e rosquear; cortar perfil Metalon aço, 90° e 45°; pontear pelo 

processo Eletrodo Revestido; soldar cordões paralelos; montar quadro Metalon; cortar 

perfil de alumínio na serra meia esquadrilha; montar quadro com conexão macho cunha e 

quadro portão. 

Nas aulas teóricas foram abordados temas como matemática básica, metrologia, leitura e 

interpretação de desenho, projeção ortográfica, cotagem, escala e supressão de vistas, 

simbologia, planejamento, orçamento, segurança no trabalho, meio ambiente e qualidade. 

A qualificação segue até o dia 24 de novembro e formará profissionais para atuarem 

em serralheria, desenvolvendo cortes, furações e soldas em metais, como ferro e alumínio, 

com produção de peças como portas, janelas, grades e esquadrias. 

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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Secretaria De Habitação De Caraguatatuba Explica Desdobro Especial 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba se tornou, desde 2017, referência para outros municípios 

em questão da Regularização Fundiária. A atual administração municipal já entregou 

2.263 títulos, um trabalho árduo realizado pela Secretaria de Habitação. Porém, restam 

ainda muitas dúvidas sobre a Regularização. Por exemplo, você sabe o que é o Desdobro 

Especial? 

O Desdobro Especial é um dos instrumentos jurídicos da Regularização Fundiária Urbana, 

consistindo na divisão de um determinado terreno em dois ou mais lotes. De acordo com a 

Secretaria de Habitação, a autorização do Desdobro depende da sua confirmação aos 

requisitos na legislação municipal para o desdobro regular de lotes. 

A solicitação do Desdobro Especial pode ser feita pelos proprietários dos lotes 

matriculados, que se encontram fisicamente divididos, sendo estes lotes com duas 

ocupações territorialmente divididas, de possuidores diferentes, consolidado antes de 22 

de dezembro de 2016. 

É necessário que todo o processo esteja dentro dos termos da Lei Municipal nº 

2.337/2017. 

Mais informações como formulários, documentações solicitadas e requerimentos, podem 

ser encontrados no link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-

habitacao. 
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Caraguatatuba Faz Parte Da Rota Gastronômica Da Secretaria De 

Turismo E Viagens Do Estado 

 

Dois estabelecimentos ligados ao setor alimentício de Caraguatatuba agora fazem parte do 

Projeto Rotas Gastronômicas, elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de 

São Paulo. Eles foram considerados destinos produtor e final na cadeia produtiva do setor. 

De acordo com o Estado, o Litoral Norte integra o chamado Polo 3, em conjunto com a 

Costa da Mata Atlântica, totalizando 13 municípios. Foram mais de 60 projetos inscritos 

que passaram por um processo de avaliação pela equipe estadual, até chegar aos 15 

selecionados. 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São 

Sebastião e Ubatuba) se destacaram no processo, tendo, no total, 12 escolhidos para a 

próxima fase. A iniciativa, coordenada pelo Circuito na Região Turística, tem como objetivo 

reconhecer e promover os principais produtores e estabelecimentos de diversos destinos 

do Estado, a fim de organizá-los em rotas gastronômicas. 

Além disso, o programa é uma ação efetiva que vai retratar o caminho percorrido pelos 

produtos da terra, ao longo dos municípios, até chegar à mesa dos moradores e visitantes. 

Por Caraguatatuba estão na lista a Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da 

Cocanha, a Amapec, e o restaurante Caiçara´s e Caiçaras´s II, localizado na Massaguaçu, 

ambos na região norte. 

A Amapec trabalha com o turismo de Base Comunitária e é responsável pela Fazenda de 

Mexilhão, a maior produtora do Estado de São Paulo. São pelo menos 17 famílias que hoje 

vivem do cultivo e coleta do mexilhão, também conhecido por marisco, e que rendem 

média de quase uma tonelada por mês. 

Na outra ponta está o comerciante João Carlos de Oliveira, o João Caiçara, dos 

Restaurantes Caiçara´s e Caiçaras´s II. Há 35 anos ele abriu o primeiro estabelecimento 

na praia da Massaguaçu e sempre procurou adquirir produtos no comércio local. Assim, 

são 20 anos de parceria com os produtores de mexilhão da Cocanha, sendo um de seus 

principais fregueses. 

“Acho muito importante essa ligação com a comunidade, que nossos clientes possam 

conhecer a história do pescado”, diz ele que tem como ponto forte do seu restaurante o 

prato lambe-lambe, feita com arroz e marisco. 



 

 
 

De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, essa sincronia entre a 

Amapec e o Restaurante Caiçara´s e Caiçaras´s II, que trabalha com o pescador artesanal, 

foi o que possibilitou que a cidade entrasse nessa rota gastronômica que vai divulgar ainda 

mais Caraguatatuba. 

Agora, os produtos selecionados participarão de uma Ação da Ativação realizada pela 

Setur-SP, tendo um documentário gravado que contará a sua história com a gastronomia 

regional, além de serem cadastrados no guia de Rotas Gastronômicas da Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado para que possam ser identificados como principais atores 

gastronômicos de sua região. 

“O projeto Rotas Gastronômicas é importantíssimo na divulgação de produtos locais que 

são realizados aqui em excelência e engrandecem o Litoral Norte com novos produtos e 

atrativos para um incremento do turismo através de ações como essa do Circuito Litoral 

Norte junto ao estado. Caraguatatuba está muito orgulhosa de fazer parte com o nosso 

trade”, finaliza a secretária Maria Fernanda. 
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Saúde Promove Campanha De Conscientização E Prevenção À Dengue 

No ‘Beer Festival’ 

 

Com foco na prevenção à dengue e diminuição da ocorrência de novos casos, a Secretaria 

de Saúde vai promover uma campanha de conscientização durante os três dias do Beer 

Festival 2021 (de 19 a 21/11). O evento será realizado na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro. 

A campanha de conscientização faz parte das ações do Dia Nacional de Combate ao 

Dengue (Dia D) instituído no penúltimo sábado do mês de novembro pela Lei Nº 

12.235/2010. 

Quem passar pelo evento receberá informações sobre a transmissão, reprodução do 

mosquito e a gravidade das doenças transmitidas pelo Ades aegypti (dengue, zika, 

chikungunya e febre amarela). A expectativa é de que cerca de 8 mil pessoas passem pelo 

evento. 

Segundo a coordenadora de arboviroses da Vigilância Epidemiológica, Valéria Cristiane, a 

intenção é atingir, principalmente, veranistas. Uma preocupação da Secretaria de Saúde 

que existe há muito tempo. 

Valéria explica que “as casas dessas pessoas estão fachadas durante as vistorias 

realizadas pelos agentes de controle da dengue e em muitas delas não são feitas a 

checagem dos quintais ou de possíveis criadouros do mosquito”. 

Outra preocupação está ligada diretamente ao período de chuvas. O clima quente e úmido 

dessa época facilita a proliferação do mosquito, justamente por conta do acúmulo de água 

em recipientes como vasos de planta, pneus, garrafas, etc. 

A campanha é fundamental para a mobilização da população sobre os cuidados que 

devem ser tomados para evitar novos casos de dengue. 

Toda a ação será coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e conta com o 

apoio as Equipes de Saúde da Família (ESF) das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

Hoje, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, Caraguatatuba tem 896 notificações de 

dengue. Desses, 69 foram confirmados e 827 descartados. 

Capacitação da rede de Saúde 



 

 
 

Além da ação no final de semana, a Secretária de Saúde vai realizar a capacitação da rede 

de Saúde sobre as arboviroses, visando à prevenção e estratégias para organização de 

ações que deverão ser incorporadas e desenvolvidas no município. 

Irão participar os agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, e futuramente, os 

demais profissionais. 

A capacitação será realizada no dia 24 de novembro, no prédio do Centro de Referência da 

Saúde da Mulher (Pró-Mulher), das 9h às 13h. 
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Educação De Caraguatatuba Utiliza Culinária Como Recurso 

Pedagógico No Processo De Alfabetização 

 

Os alunos do ensino fundamental I da EMEI/EMEF João Thimóteo do Rosário, no 

Cantagalo, estão vivenciando experiências diferentes na sala de aula. Com a retomada 

integral das atividades presenciais, a unidade está desenvolvendo o projeto chamado ‘Mão 

na Massa’, em que os professores utilizam a arte da culinária como recurso pedagógico, 

com aulas lúdicas que facilitam o processo de alfabetização. 

Através da preparação de pães, os professores elaboraram planos de aula em que 

conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática puderam ser desenvolvidos na prática com 

os estudantes. Com o uso das receitas – textos do gênero instrucional, com linguagem 

clara e objetiva – são trabalhadas atividades de leitura e escrita, e aplicados em situações 

do cotidiano como na leitura de rótulos e embalagens de ingredientes, por exemplo. 

Na disciplina de Matemática a aula permite que sejam desenvolvidas habilidades como a 

identificação e utilização de Unidades de Medida de capacidade e massa, por exemplo, 

como litro, mililitro, quilograma, grama, miligramas. 

Durante a aula, com a preparação do alimento, os alunos ainda observam processos de 

reação química durante a fermentação; a transformação física com a quebra dos ovos, o 

crescimento da massa, e o resultado final, com o processo de cozimento do pão que 

exalou um delicioso cheirinho de pão por toda a unidade. 

secretária de Educação, Márcia Paiva, elogiou a atividade e comentou sobre a importância 

das atividades lúdicas. “Entendemos que a estratégia lúdica é uma importante ferramenta 

para o desenvolvimento infantil, possibilitando que o processo de alfabetização aconteça 

de maneira prazerosa. A aplicação da culinária na alfabetização permite que o professor 

possa introduzir ou reforçar os conteúdos de maneira que o aluno sinta satisfação e 

interesse no aprendizado. Quando o aluno participa da atividade lúdica, isso proporciona a 

ele a sensação de experiência plena, sendo um importante recurso para a busca de um 

desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo’, disse” 

Ao final da aula, depois dessa experiência tão enriquecedora, as turminhas degustaram 

com alegria o alimento que prepararam com as próprias mãos! 
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1ª Caminhada Pela Saúde Do Homem Arrecada 296 Kg De Alimentos 

Para O Fundo Social De Caraguatatuba 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na tarde desta terça-feira (16) a doação de 296 

kg de alimentos arrecadados durante as inscrições da 1ª Caminhada Beneficente pela 

Saúde do Homem, realizada no início do mês de novembro. 

O evento organizado pela Clínica Uroproct e o Sudio Personal Movimax teve a participação 

de 400 pessoas e objetivou alertar sobre a importância da prevenção do câncer de 

próstata. 

A doação foi entregue pelo médico urologista e proprietário da Clínica Uroproct, João 

Ricardo Rossi, e pelo educador físico e proprietário Studio Movimax, Weliton Martins à 

equipe do Fundo Social. 

Dentre os alimentos arrecadados estão feijão, arroz, açúcar, farinha de trigo, macarrão, 

leite, sal, aveia, molho de tomate, fubá, café, entre outros. Os produtos serão 

encaminhados às instituições sociais da cidade ou às famílias em vulnerabilidade social, 

em situações emergenciais. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a iniciativa dos empresários por 

lembrar do trabalho do Fundo Social, que com certeza ajudará muitas pessoas. “A 

caminhada foi um sucesso e essa mobilização alertará as pessoas sobre a importância de 

se cuidar, além também de aumentar a nossa rede de solidariedade com estes novos 

parceiros. Muito obrigada”, destacou. 

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de 

alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis. Lembrando que 

as peças devem estar em bom estado de conservação. 
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Certificados De Reservistas Podem Ser Retirados Na Junta Militar De 

Caraguatatuba 

 

Os Certificados de Dispensa de Incorporação do Serviço Militar (certificado de reservista) 

estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, na Junta de Serviço Militar de 

Caraguatatuba, no Sumaré. O Ministério da Defesa envia um aviso no e-mail do 

adolescente ou ele pode ser informar sobre a chegada do reservista no telefone (12) 3882-

6006 ou pelo e-mail jsm077@gmail.com. 

Os jovens precisam apresentar um documento oficial com foto no momento da solicitação. 

O prazo máximo para buscar os certificados de reservista é de 90 dias. Após esse período, 

os documentos esquecidos são incinerados e será necessário requerer uma 2ª via. 

Cerca de mil jovens de Caraguatatuba do sexo masculino, nascidos em 2003, fizeram o 

alistamento militar online entre os dias 4 de janeiro e 31 de agosto. Todo brasileiro do sexo 

masculino que completa 18 anos é obrigado a se alistar nas Forças Armadas. Dos 1.000 

alistados, 50 jovens estão em fase de seleção e incorporação na Marinha do Brasil. 

Em 2020 e 2021, a cerimônia de Compromisso à Bandeira Nacional (juramento) não foi 

realizada no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), em razão das medidas 

de distanciamento social para conter o avanço da doença provocada pelo novo 

coronavírus. 

Os nascidos antes de 2003, que ainda não fizeram o alistamento, têm o ano inteiro para 

procurar a Junta de Serviço Militar, no Sumaré (utilizando máscara conforme os Decretos 

Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020, e Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020). 

É necessário pagar a multa de R$ 5,08 (reajustada trimestralmente) para cada ano de 

atraso no alistamento 

O Ministério da Defesa estima que 1,4 milhão de jovens se alistaram em 2021. O brasileiro 

que não se alista no prazo previsto está em débito com o Serviço Militar e não pode obter 

passaporte ou prorrogação de sua validade; ingressar como funcionário, empregado ou 

associado em instituição, empresa ou associação oficial; assinar contrato com o Governo 

Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios; prestar exame ou matricular-se em 

qualquer estabelecimento de ensino. 

Também não poderá obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, 

matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e 

profissão; inscrever-se em concurso para provimento de cargo público; exercer, a qualquer 

mailto:jsm077@gmail.com


 

 
 

título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou 

cargo público, eletivos ou de nomeação; e receber qualquer prêmio ou favor do Governo 

Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios. 

As mulheres e os eclesiásticos estão isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz 

(Artigo 143 da Constituição Federal), mas pessoas de ambos os sexos que pretendem 

seguir carreira nas Forças Armadas têm a opção de inscrever nos concursos públicos das 

escolas militares (http://www.eb.mil.br/web/ingresso/militar-de-

carreira;  https://www.marinha.mil.br/sspm/;  e http://fab.mil.br/ingresso). 

A Junta de Serviço Militar de Caraguatatuba fica na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

O atendimento ao público no período do distanciamento social para evitar a proliferação da 

Covid-19 é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h. Mais informações pelo telefone (12) 

3882-6006 (dias úteis), Central 156 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h) e pelo e-

mail jsm077@gmail.com. O aplicativo Caraguatatuba 156 está disponível para download 

na Play Store do celular. Outras informações também estão no perfil do Instagram da 

Diretoria de Serviço Militar, no link https://www.instagram.com/alistamento_oficial/. 
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Fundo Social De Caraguatatuba Abre 60 Vagas Para Três Cursos Na 

Área Administrativa 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até sexta-feira (19) inscrições para os cursos de 

Cálculo da Folha de Pagamento, Gestão de Estoques e Analista de Recursos Humanos em 

parceria com o Senai. Ao todo, são 54 vagas, sendo 18 para cada curso. 

O curso de Cálculo da Folha de Pagamento tem carga horária 40 horas, sendo realizado de 

22 de novembro a 3 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. 

Nas aulas, os alunos aprenderão sobre rotinas do setor de folha de pagamento, realizando 

e revisando os cálculos necessários para elaboração da folha de pagamento em 

conformidade com a legislação vigente. 

Já Gestão de Estoques tem carga horária de 30 horas, realizado de 24 de novembro a 3 de 

dezembro, das 13h às 17h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. Objetiva capacitar 

alunos na gestão dos estoques, visando redução de custos no controle de estoques e 

redução dos desperdícios e perdas no processo de armazenagem. 

O curso de Analista de Recursos Humanos possui carga horária de 60 horas e será 

realizado de 22 de novembro a 10 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no 

bairro Porto Novo. Ensinará rotinas relacionadas aos subsistemas da área de recursos 

humanos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários e 

benefícios em conformidade com a legislação vigente. 

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo 

Social, das 8h30 às 16h30 e, somente na sexta-feira, até às 12h. 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 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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BEER FESTIVAL 2021 TEM PROGRAMAÇÃO MUSICAL VARIADA NOS 

TRÊS DIAS DE EVENTO 

 

Além das cervejas e chopps artesanais, o Beer Festival 2021 traz uma programação 

musical para esta edição, com artistas locais levando o melhor da música para o público 

cervejeiro. O festival será realizado neste final de semana, de sexta-feira a domingo (19 a 

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

No dia da abertura, a noite é de rock e quem sobe ao palco, a partir das 18h, é a banda 

Tamoios que leva os clássicos para a plateia. Com experiência em entretenimento de 

público até abertura de shows de Capital Inicial, Matanza, Natiroots (Nativus), Plebe Rude, 

Titãs, o grupo segue essa linha no palco e promete repertório de mais de 60 músicas 

nacionais e internacionais que marcaram época. 

Em seguida, o público poderá desfrutar o classic rock dos anos 60, 70, 80 e 90 com da 

Banda Jack’s, a partir das  20h. 

Para encerrar a noite, a partir das 22h, quem se apresenta é o grupo Zamba. Este é um 

projeto musical que mistura rock, samba e influências eletrônicas com o objetivo de 

disseminar a natureza brasileira através da música, eventos culturais e produtos artísticos 

com boas vibrações. No show, o público será envolvido por composições autorais com 

produção do renomado produtor e DJ carioca, Marcelinho da Lua, um dos nomes mais 

requisitados da cena eletrônica no Brasil. Além do repertório autoral, o projeto homenageia 

artistas brasileiros com versões de músicas de gênero popular antigo e moderno. Zamba 

traz uma banda com violão, guitarra, teclado e o DJ, que acrescenta ao ritmo um arranjo 

eletrônico. 

No sábado (20) o som começa mais cedo, com música ambiente no horário do almoço. A 

partir das 13h quem se apresenta é o cantor sertanejo Zé Andrade. Dono de uma voz 

poderosa e cheia de emoção, ele lembra que seu interesse pela música surgiu muito cedo, 

aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, José Carlos e Jurema, nos ensaios e 

apresentações do coral da igreja. 

Em seguida, quem se apresenta é o grupo Choro Cinema Mudo levando o melhor do 

chorinho dos anos 20 para o palco do Beer. Formado em 2016, o grupo tem como objetivo 

preservar e difundir a cultura musical brasileira, mais precisamente o Choro, que é o ritmo 

urbano genuinamente brasileiro que tem suas raízes fincadas na segunda metade do 



 

 
 

século XIX na cidade do Rio de Janeiro. O repertório do grupo é formado por peças 

instrumentais tradicionais e consagrados do gênero criados pelos mais famosos 

compositores nas diferentes décadas do século XIX e XX, como Pixinguinha, Waldir 

Azevedo, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Joaquim Callado, 

entre outros. A integração do grupo replica a formação clássica do Choro em seu estágio 

inicial, com flauta, cavaquinho, pandeiro e violão. 

A dupla Lua e Rodrigo toca Música Popular Brasileira (MPB) e samba, com voz e violão de 7 

cordas e sobe no palco logo após o Choro, a partir das 16h. A dupla se apresenta há cerca 

de dois anos em bares, restaurantes e quiosques de Caraguatatuba. O repertório é 

composto por músicas que foram interpretadas pelos mais notáveis artistas da música 

brasileira como Elis Regina, Beth Carvalho, Chico Buarque, Alcione, Almir Guineto, Vinícius 

de Moraes, João Bosco e muitos outros. 

Fernanda Letúria leva sua voz, a partir das 18h. A cantora é intérprete de canções 

populares reconhecidas pelo público de Caraguatatuba e região litorânea, pelo resgate da 

música brasileira e internacional em composições que influenciaram as gerações de 

diversas épocas. Canta profissionalmente desde 2006, atuando no litoral norte e sul de 

SP, São Paulo e Vale do Paraíba em eventos particulares, cerimônias, clubes, bares, 

restaurantes, shows e festivais. 

Stronk Folk faz os embalos do sábado à noite a partir das 20h. No show “Influential”, a 

banda traz a nostalgia do rock e pop das décadas de 70 a 90, com uma pitada da música 

atual com uma roupagem diferente. Formada por Lucas Santana (guitarra e voz), Kleber 

Amorim (bateria), Fellipe Tavares (guitarra) e Rafael Fraga (contrabaixo), apresenta em seu 

repertório sucessos de bandas como Aerosmith, Tears For Fears, U2, Guns N’Roses e 

Metallica, passando pelos hits do pop de Adele, Bruno Mars e Ed Sheeran. 

E quem fecha a noite é o Conexão Central. Fundado em 2004, tendo como idealizador do 

projeto o baterista Call, hoje apresenta uma formação com cinco integrantes: Serginho 

Dossal, vocal e gaita; Edom Carvalho,teclados e back vocal; Call, bateria e back vocal; 

Fernando Ribeiro, contrabaixo e back vocal; e Douglas Silva (Durva), guitarra. 

No último dia do Beer Festival 2021 o som ambiente começa às 11h. A partir das 14h o 

palco é do Projeto Difusa, que surgiu em fevereiro de 2011, em São Sebastião, com 

iniciativa do músico/violinista e maestro Raphael Tavares contando com a participação de 

músicos da Camerata Difusa, com o objetivo de difundir o instrumento clássico nas mais 

variadas formas musicais. Em setembro de 2016, o projeto ganhou novo formato, 

passando a ser composto por bateria, baixo, guitarra, teclado, trombone, trompete, viola, 

violino, violoncelo, baixolão, vocal e ainda uma pitada de scratch´s. Uma verdadeira 

miscelânea musical, tendo como resultado final um som envolvente, carregado de alegria e 

boas vibrações. 

Às 16h é a vez dos The Dukes, projeto que vem se destacando no Litoral Norte por sua 

qualidade musical e repertório ímpar. The Dukes se apresenta nos melhores bares e pubs 

da região, deixando seu público sempre surpreso e satisfeito com seu jeito de fazer Rock 

And Roll.. 

Joe Tenta! entra no recinto às 18h. A Joe Tenta! é uma banda que traz em seu repertório os 

maiores sucessos do rock nacional dos anos 80 e 90. Embora sem grande evidência na 



 

 
 

mídia atual, é indiscutível que o rock nacional ainda tem um grande número de fãs e 

admiradores. Pensando nesse público e nas grandes influências culturais e sociais 

positivas, surgiu a banda “Joe tenta!”, trazendo os maiores sucessos das bandas de rock 

nacional à tona. O show, sempre cuidadosamente preparado, traz músicas do início dos 

anos 80 até os sucessos mais recentes, agradando e envolvendo o público de todas as 

idades. 

Quem encerra o festival é o Conexão Sertaneja com sucessos de várias gerações do 

sertanejo universitário ao universo da sofrência. O Conexão tem como proposta o encontro 

de grandes cantores da região  para cantar músicas sertanejas de época e relembrar 

grandes sucessos do passado, trazendo ótimas recordações para o público presente. 

Nesta edição participam Sarah Louzada, Iris Manz, João Marcos e Pedro Henrique (PH). 

Estandes 

O Beer Festival 2021 conta com estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Turismo, para as cervejarias da cidade, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC). Participam a 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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Audiências Públicas Da LOA 2022 E Alteração Parcial Da LDO 

Acontecem Nos Dias 17 E 19 De Novembro 

 

Serão realizadas nos dias 17 e 19 de novembro (quarta e sexta-feira), a partir das 18h, as 

audiências públicas para explanação e debate do projeto referente a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) e do projeto que altera parcialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

As audiências, que serão de modo virtual, com transmissão ao vivo, contarão com a 

presença de técnicos para esclarecimento das propostas e tirar as dúvidas dos vereadores 

e da população, que poderão participar com perguntas, através do 

site www.camaracaragua.sp.gov.br e whatsapp: (12) 9.9718 5769. 

A primeira propositura da audiência é o projeto de lei 72/21, do Executivo, que estima a 

receita e fixa a despesa do município de Caraguatatuba para o exercício de 2022. 

A LOA prevê a receita de R$ 1.079.895.594,00 (um bilhão, setenta e nove milhões, 

oitocentos e noventa e cinco mil e quinhentos e noventa e quatro reais) contra uma fixação 

da despesa em R$ 968.986.354,00 (novecentos e sessenta e oito milhões, novecentos e 

oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) para a Administração Direta. 

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$ 545.705.424,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

Será discutido também nas audiências o projeto de lei 73/21 do Executivo – que altera 

parcialmente a Lei Municipal nº 2.562, de 08 de julho de 2021, que dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2022 e dá outras providências. 

Os projetos podem ser conferidos na íntegra no site da Câmara Municipal. 

Câmara de Caraguatatuba (camaracaragua.sp.gov.br) 

 

 

 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia_publica_virtual
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Prefeitura De Caraguatatuba Intensifica Fiscalização Contra 

Perturbação De Sossego 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, vai intensificar as 

fiscalizações contra a perturbação de sossego. Somente neste ano, até o momento, foram 

registrados 493 autos de infração. A população pode denunciar por meio do da Central de 

Atendimento 156 que os fiscais fazem a verificação. 

Importante destacar que essas ações são agendadas de forma a identificar 

estabelecimentos e residências que estão com o volume acima dos 45 decibéis 

permitidos. A ação tem como base o artigo 183 da lei q.144/80 (Código de Posturas). 

“Todas s reclamações que nos chegam são fiscalizadas pelos nossos agentes com uso de 

decibelímetro e, caso constatada a infração, é registrado o auto de infração”, explica o 

secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo. 

Atualmente, há três escalas de autuação. Para comércio o valor é de R$ 2,685; para 

residências chega a R$ 1.720 e, no caso das caixas portáveis em locais públicos, além de 

serem apreendidas, o dono ainda recebe auto de R$ 150. 

Cardozo destaca que as fiscalizações são colocadas na programação dos fiscais, mas caso 

o barulho ocorra de forma incômoda e pontual o morador pode acionar diretamente a 

Polícia Militar pelo telefone 190. 
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Criminosos São Presos Após Render Família Em Caraguatatuba 

 

Uma ocorrência de assalto por volta 16h, desta terça-feira (16/11), numa residência 

mobilizou várias viaturas e policiais militares no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba. 

Uma família, incluindo uma criança foi rendida quando chegavam à residência por dois 

criminosos armados que anunciaram o assalto. 

A Polícia Militar foi acionada via COPOM por moradores que viram as vítimas sendo 

rendidas e levadas para o interior da casa. O local foi cercado por equipes da Força Tática 

e Rocam que conseguiram fazer que o os criminosos se entregasse após eles tentarem 

fugir pelo telhado das casas. 

Um terceiro criminoso que dava cobertura num veículo branco foi preso também próximo 

da casa. No interior do veículo foi localizado vários objetos produto de furto em outra 

residência no dia (10/11) também na região Sul da cidade. 

Segundo ainda informou a polícia, os criminosos já têm várias passagens criminais e 

ficaram presos à disposição da justiça. 
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Beer Festival 2021 Tem Programação Musical Variada Nos Três Dias 

De Evento 

 

Além das cervejas e chopps artesanais, o Beer Festival 2021 traz uma programação 

musical para esta edição, com artistas locais levando o melhor da música para o público 

cervejeiro. O festival será realizado neste final de semana, de sexta-feira a domingo (19 a 

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

No dia da abertura, a noite é de rock e quem sobe ao palco, a partir das 18h, é a banda 

Tamoios que leva os clássicos para a plateia. Com experiência em entretenimento de 

público até abertura de shows de Capital Inicial, Matanza, Natiroots (Nativus), Plebe Rude, 

Titãs, o grupo segue essa linha no palco e promete repertório de mais de 60 músicas 

nacionais e internacionais que marcaram época. 

Em seguida, o público poderá desfrutar o classic rock dos anos 60, 70, 80 e 90 com da 

Banda Jack’s, a partir das  20h. 

Para encerrar a noite, a partir das 22h, quem se apresenta é o grupo Zamba. Este é um 

projeto musical que mistura rock, samba e influências eletrônicas com o objetivo de 

disseminar a natureza brasileira através da música, eventos culturais e produtos artísticos 

com boas vibrações. No show, o público será envolvido por composições autorais com 

produção do renomado produtor e DJ carioca, Marcelinho da Lua, um dos nomes mais 

requisitados da cena eletrônica no Brasil. Além do repertório autoral, o projeto homenageia 

artistas brasileiros com versões de músicas de gênero popular antigo e moderno. Zamba 

traz uma banda com violão, guitarra, teclado e o DJ, que acrescenta ao ritmo um arranjo 

eletrônico. 

No sábado (20) o som começa mais cedo, com música ambiente no horário do almoço. A 

partir das 13h quem se apresenta é o cantor sertanejo Zé Andrade. Dono de uma voz 

poderosa e cheia de emoção, ele lembra que seu interesse pela música surgiu muito cedo, 

aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, José Carlos e Jurema, nos ensaios e 

apresentações do coral da igreja. 

Em seguida, quem se apresenta é o grupo Choro Cinema Mudo levando o melhor do 

chorinho dos anos 20 para o palco do Beer. Formado em 2016, o grupo tem como objetivo 

preservar e difundir a cultura musical brasileira, mais precisamente o Choro, que é o ritmo 

urbano genuinamente brasileiro que tem suas raízes fincadas na segunda metade do 

século XIX na cidade do Rio de Janeiro. O repertório do grupo é formado por peças 



 

 
 

instrumentais tradicionais e consagrados do gênero criados pelos mais famosos 

compositores nas diferentes décadas do século XIX e XX, como Pixinguinha, Waldir 

Azevedo, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Joaquim Callado, 

entre outros. A integração do grupo replica a formação clássica do Choro em seu estágio 

inicial, com flauta, cavaquinho, pandeiro e violão. 

A dupla Lua e Rodrigo toca Música Popular Brasileira (MPB) e samba, com voz e violão de 7 

cordas e sobe no palco logo após o Choro, a partir das 16h. A dupla se apresenta há cerca 

de dois anos em bares, restaurantes e quiosques de Caraguatatuba. O repertório é 

composto por músicas que foram interpretadas pelos mais notáveis artistas da música 

brasileira como Elis Regina, Beth Carvalho, Chico Buarque, Alcione, Almir Guineto, Vinícius 

de Moraes, João Bosco e muitos outros. 

Fernanda Letúria leva sua voz, a partir das 18h. A cantora é intérprete de canções 

populares reconhecidas pelo público de Caraguatatuba e região litorânea, pelo resgate da 

música brasileira e internacional em composições que influenciaram as gerações de 

diversas épocas. Canta profissionalmente desde 2006, atuando no litoral norte e sul de 

SP, São Paulo e Vale do Paraíba em eventos particulares, cerimônias, clubes, bares, 

restaurantes, shows e festivais. 

Stronk Folk faz os embalos do sábado à noite a partir das 20h. No show “Influential”, a 

banda traz a nostalgia do rock e pop das décadas de 70 a 90, com uma pitada da música 

atual com uma roupagem diferente. Formada por Lucas Santana (guitarra e voz), Kleber 

Amorim (bateria), Fellipe Tavares (guitarra) e Rafael Fraga (contrabaixo), apresenta em seu 

repertório sucessos de bandas como Aerosmith, Tears For Fears, U2, Guns N’Roses e 

Metallica, passando pelos hits do pop de Adele, Bruno Mars e Ed Sheeran. 

E quem fecha a noite é o Conexão Central. Fundado em 2004, tendo como idealizador do 

projeto o baterista Call, hoje apresenta uma formação com cinco integrantes: Serginho 

Dossal, vocal e gaita; Edom Carvalho,teclados e back vocal; Call, bateria e back vocal; 

Fernando Ribeiro, contrabaixo e back vocal; e Douglas Silva (Durva), guitarra. 

No último dia do Beer Festival 2021 o som ambiente começa às 11h. A partir das 14h o 

palco é do Projeto Difusa, que surgiu em fevereiro de 2011, em São Sebastião, com 

iniciativa do músico/violinista e maestro Raphael Tavares contando com a participação de 

músicos da Camerata Difusa, com o objetivo de difundir o instrumento clássico nas mais 

variadas formas musicais. Em setembro de 2016, o projeto ganhou novo formato, 

passando a ser composto por bateria, baixo, guitarra, teclado, trombone, trompete, viola, 

violino, violoncelo, baixolão, vocal e ainda uma pitada de scratch´s. Uma verdadeira 

miscelânea musical, tendo como resultado final um som envolvente, carregado de alegria e 

boas vibrações. 

Às 16h é a vez dos The Dukes, projeto que vem se destacando no Litoral Norte por sua 

qualidade musical e repertório ímpar. The Dukes se apresenta nos melhores bares e pubs 

da região, deixando seu público sempre surpreso e satisfeito com seu jeito de fazer Rock 

And Roll.. 

Joe Tenta! entra no recinto às 18h. A Joe Tenta! é uma banda que traz em seu repertório os 

maiores sucessos do rock nacional dos anos 80 e 90. Embora sem grande evidência na 

mídia atual, é indiscutível que o rock nacional ainda tem um grande número de fãs e 



 

 
 

admiradores. Pensando nesse público e nas grandes influências culturais e sociais 

positivas, surgiu a banda “Joe tenta!”, trazendo os maiores sucessos das bandas de rock 

nacional à tona. O show, sempre cuidadosamente preparado, traz músicas do início dos 

anos 80 até os sucessos mais recentes, agradando e envolvendo o público de todas as 

idades. 

Quem encerra o festival é o Conexão Sertaneja com sucessos de várias gerações do 

sertanejo universitário ao universo da sofrência. O Conexão tem como proposta o encontro 

de grandes cantores da região  para cantar músicas sertanejas de época e relembrar 

grandes sucessos do passado, trazendo ótimas recordações para o público presente. 

Nesta edição participam Sarah Louzada, Iris Manz, João Marcos e Pedro Henrique (PH). 

Estandes 

O Beer Festival 2021 conta com estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Turismo, para as cervejarias da cidade, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC). Participam a 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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PAT De Caraguatatuba Tem 412 Vagas De Emprego Para Esta Quinta-

Feira (18) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quinta-feira (18) para 412 vagas. Entre elas, 202 vagas 

são destinadas às obras do contorno da Tamoios, disponíveis até amanhã (19). 

O PAT destaca que agora só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Cozinha, 

Ajudante de Cozinha Freelancer, Ajudante de Governança, Ajudante de Instalação, 

Ajudante de Motorista de Caminhão, Ajudante de Usina/Produção, Analista de Engenharia 

Civil, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha em 

Pastelaria, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Escritório, 

Auxiliar de Funileiro, Auxiliar de Limpeza e Conservação (Marina), Auxiliar de Loja, Auxiliar 

de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais em Chácara, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Balconista, Balconista de Padaria, Barman, Carpinteiro, 

Chefe de Manutenção em Supermercados, Consultor Comercial, Consultora de Vendas, 

Corretor de Imóveis, Cozinheira (o), Cozinheira de Quiosque, Educador Social, Eletricista de 

Autos, Empregada Doméstica, Encanador, Faxineira, Ferramenteiro, Fisioterapeuta, 

Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, Governanta, Greidista, Lavador de 

Autos, Líder de Cozinha, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Montador de 

Esquadrias, Motoboy, Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão Basculante, 

Motorista de Caminhão Betoneira, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, Motorista 

Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de Construção 

(Caminhão Munck), Operador de Caixa, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Rolo, 

Operador de Usina de Concreto, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, 

Psicólogo na Educação, Recepcionista Folguista, Representante Comercial, Serralheiro de 

Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Informática, Técnico em Radiadores, 

Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor de colchões, Vendedor de Máquina de 

Cartão, Vendedor Externo, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e Vidraceiro. 

https://tinyurl.com/2y9d9asm
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EDP Alerta Que Mais De 3 Mil Famílias De Caraguatatuba E São 

Sebastião Precisam Atualizar O Número De Identificação Social – NIS 

Para Manter O Benefício Da Tarifa Social De Energia Elétrica 

Famílias podem perder o benefício que concede desconto na conta de energia por estarem 

com os dados desatualizados (NIS) junto ao Governo Federal; 

 

A pandemia da Covid-19 levou a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a suspender, 

por meio da Portaria número 443, válida para todas as concessionárias do País, o 

descadastramento de famílias inscritas na Tarifa Social, que concede descontos na fatura 

de energia elétrica. Porém, a Portaria perderá validade em janeiro de 2022, e um 

levantamento realizado pela EDP aponta que 3.494 famílias em Caraguatatuba e São 

Sebastião, que estão com dados desatualizados junto ao Governo Federal, podem perder o 

benefício de desconto na conta de luz no início do próximo ano. 

É importante destacar que os critérios para os clientes que se enquadram na Tarifa Social 

de Energia Elétrica são definidos pelo Governo Federal e que as famílias que atendem aos 

requisitos do programa devem estar com o Número de Identificação Social (NIS) ativo no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que  exige uma 

atualização a cada dois anos. Por isso, é importante buscar informações com o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) do município e/ou CadÚnico para saber se o 

documento está no prazo de validade.  Caso o NIS esteja ativo, o benefício será mantido 

normalmente. 

Como reforço de comunicação, EDP encaminha periodicamente informes, junto da fatura 

de energia elétrica, às famílias com possibilidade de perda do benefício, orientando sobre 

a necessidade da atualização cadastral. 

Vale lembrar que, a qualquer momento, o cliente que se enquadrar nos critérios definidos 

pelo Governo Federal e ainda não estiver recebendo o benefício, pode solicitar o cadastro 

no portal EDP Online, no endereço www.edp.com.br/tarifasocial. Veja quem tem direito: 

 Família inscrita no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal, com renda 

familiar mensal per capita comprovadamente menor ou igual a meio salário mínimo 

nacional; 

http://www.edp.com.br/tarifasocial


 

 
 

 Idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam 

o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC; 

 Família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, com 

portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira uso 

continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que dependam do consumo 

de energia elétrica; 

 Famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CadÚnico; 

O desconto 

A Tarifa Social é um desconto na conta de luz, que varia de acordo com o próprio consumo 

de energia, podendo chegar a até 65% e concedido para os primeiros 220 kWh 

consumidos mensalmente por clientes residenciais classificados como de baixa renda. 

O benefício é aplicado somente a uma unidade consumidora por família e é escalonado por 

faixa de consumo (kWh/mês), sendo calculado de modo acumulativo, conforme a tabela 

abaixo: 

Faixa de Consumo 

 

Desconto 

 
Até 30 kWh/mês 

 

65% 

 
De 31 a 100 kWh/mês 

 

40% 

 
De 101 a 220 kWh/mês 

 

10% 

 
Acima de 220 kWh/mês 

 

Não há desconto 

 Para ter acesso ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica é necessário que o cliente 

possua o Número de Identificação Social (NIS), do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal (CadÚnico). Após a inscrição ou a atualização do cadastro, que pode 

ser realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, é possível 

ter acesso ao desconto. 

“É importante destacar que, a qualquer momento, o cliente que se enquadrar nos critérios 

definidos pelo Governo Federal e ainda não estiver inscrito no benefício, pode solicitar o 

cadastro no portal EDP Online, no endereço www.edp.com.br/tarifasocial. Além disso, o 

cliente não precisa ser o titular da conta de energia para desfrutar do benefício, ou seja, se 

o cliente mora de aluguel, tem o NIS ativo e se encaixa nas regras da Tarifa Social, ele deve 

se inscrever no portal EDP Online”, afirma Benedito Roberto de Mirando, gestor da EDP. 

Após a inscrição, a EDP avaliará a documentação e, estando tudo certo, o cliente receberá 

o desconto na próxima fatura de energia. 

Documentos necessários para realizar o cadastramento na EDP: 

http://www.edp.com.br/tarifasocial


 

 
 

 Número de Identificação Social (NIS) atualizado obtido na prefeitura municipal por meio 

do CRAS e/ou CadÚnico. O município do NIS deve ser obrigatoriamente dentro da área 

de Concessão da EDP; 

 Conta de energia; 

 CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Identidade (ou outro documento de 

identificação social com foto) ou Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI); 

 Em caso de receber o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) é 

preciso apresentar o número do benefício. 

 Para o caso família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários 

mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento 

médico ou terapêutico requeira o uso continuado de equipamentos que, para o seu 

funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, é necessário apresentar o 

relatório e atestado subscrito por profissional médico; 

Mais informações 

 Cada família tem direito a somente uma instalação com o benefício da Tarifa Social; 

 Em casos de mudança de endereço, os clientes cadastrados deverão informar a EDP, 

que fará as devidas alterações. 

 A atualização do CadÚnico é de responsabilidade do consumidor e deve ser feita nos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e/ou CadÚnico do seu município. 

 Periodicamente, a EDP realiza o cadastramento automático de clientes da área de 

concessão que estão com o NIS atualizado e são titulares da conta de energia. 

Quantidade de famílias que podem perder o benefício – Litoral Norte 

MUNICÍPIO CLIENTES COM NIS DESATUALIZADOS 

CARAGUATATUBA 2.480 

SAO SEBASTIAO 1.014 

TOTAL 3.494 
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Fundo Social de Caraguatatuba abre 60 vagas para três cursos na área 

administrativa 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até sexta-feira (19) inscrições para os cursos de 

Cálculo da Folha de Pagamento, Gestão de Estoques e Analista de Recursos Humanos em 

parceria com o Senai. Ao todo, são 54 vagas, sendo 18 para cada curso. 

O curso de Cálculo da Folha de Pagamento tem carga horária 40 horas, sendo realizado de 

22 de novembro a 3 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. 

Nas aulas, os alunos aprenderão sobre rotinas do setor de folha de pagamento, realizando 

e revisando os cálculos necessários para elaboração da folha de pagamento em 

conformidade com a legislação vigente. 

Já Gestão de Estoques tem carga horária de 30 horas, realizado de 24 de novembro a 3 de 

dezembro, das 13h às 17h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. Objetiva capacitar 

alunos na gestão dos estoques, visando redução de custos no controle de estoques e 

redução dos desperdícios e perdas no processo de armazenagem. 

O curso de Analista de Recursos Humanos possui carga horária de 60 horas e será 

realizado de 22 de novembro a 10 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no 

bairro Porto Novo. Ensinará rotinas relacionadas aos subsistemas da área de recursos 

humanos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários e 

benefícios em conformidade com a legislação vigente. 

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo 

Social, das 8h30 às 16h30 e, somente na sexta-feira, até às 12h. 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 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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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização contra perturbação de 

sossego 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, vai intensificar as 

fiscalizações contra a perturbação de sossego. Somente neste ano, até o momento, foram 

registrados 493 autos de infração. A população pode denunciar por meio do da Central de 

Atendimento 156 que os fiscais fazem a verificação. 

Importante destacar que essas ações são agendadas de forma a identificar 

estabelecimentos e residências que estão com o volume acima dos 45 decibéis 

permitidos. A ação tem como base o artigo 183 da lei q.144/80 (Código de Posturas). 

“Todas s reclamações que nos chegam são fiscalizadas pelos nossos agentes com uso de 

decibelímetro e, caso constatada a infração, é registrado o auto de infração”, explica o 

secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo. 

Atualmente, há três escalas de autuação. Para comércio o valor é de R$ 2,685; para 

residências chega a R$ 1.720 e, no caso das caixas portáveis em locais públicos, além de 

serem apreendidas, o dono ainda recebe auto de R$ 150. 

Cardozo destaca que as fiscalizações são colocadas na programação dos fiscais, mas caso 

o barulho ocorra de forma incômoda e pontual o morador pode acionar diretamente a 

Polícia Militar pelo telefone 190. 
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Alunos do curso de Serralheria em Aço e Alumínio iniciam aulas práticas 

 

O curso de Serralheria em Aço e Alumínio promovido pelo Fundo Social de Caraguatatuba 

em parceria com o Senai segue a todo vapor. Na terça-feira (16) os 32 alunos iniciaram as 

aulas práticas na regional sul, no bairro Porto Novo. 

Nas práticas eles aprenderão a traçar os materiais conforme desenhos, puncionar, furar, 

alargar furo, escariar e rosquear; cortar perfil Metalon aço, 90° e 45°; pontear pelo 

processo Eletrodo Revestido; soldar cordões paralelos; montar quadro Metalon; cortar 

perfil de alumínio na serra meia esquadrilha; montar quadro com conexão macho cunha e 

quadro portão. 

Nas aulas teóricas foram abordados temas como matemática básica, metrologia, leitura e 

interpretação de desenho, projeção ortográfica, cotagem, escala e supressão de vistas, 

simbologia, planejamento, orçamento, segurança no trabalho, meio ambiente e qualidade. 

A qualificação segue até o dia 24 de novembro e formará profissionais para atuarem 

em serralheria, desenvolvendo cortes, furações e soldas em metais, como ferro e alumínio, 

com produção de peças como portas, janelas, grades e esquadrias. 

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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Secretaria de Habitação de Caraguatatuba explica Desdobro Especial 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba se tornou, desde 2017, referência para outros municípios 

em questão da Regularização Fundiária. A atual administração municipal já entregou 

2.263 títulos, um trabalho árduo realizado pela Secretaria de Habitação. Porém, restam 

ainda muitas dúvidas sobre a Regularização. Por exemplo, você sabe o que é o Desdobro 

Especial? 

O Desdobro Especial é um dos instrumentos jurídicos da Regularização Fundiária Urbana, 

consistindo na divisão de um determinado terreno em dois ou mais lotes. De acordo com a 

Secretaria de Habitação, a autorização do Desdobro depende da sua confirmação aos 

requisitos na legislação municipal para o desdobro regular de lotes. 

A solicitação do Desdobro Especial pode ser feita pelos proprietários dos lotes 

matriculados, que se encontram fisicamente divididos, sendo estes lotes com duas 

ocupações territorialmente divididas, de possuidores diferentes, consolidado antes de 22 

de dezembro de 2016. 

É necessário que todo o processo esteja dentro dos termos da Lei Municipal nº 

2.337/2017. 

Mais informações como formulários, documentações solicitadas e requerimentos, podem 

ser encontrados no link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-

habitacao. 
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Caraguatatuba faz parte da Rota Gastronômica da Secretaria de Turismo e 

Viagens do Estado 

 

Dois estabelecimentos ligados ao setor alimentício de Caraguatatuba agora fazem parte do 

Projeto Rotas Gastronômicas, elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de 

São Paulo. Eles foram considerados destinos produtor e final na cadeia produtiva do setor. 

De acordo com o Estado, o Litoral Norte integra o chamado Polo 3, em conjunto com a 

Costa da Mata Atlântica, totalizando 13 municípios. Foram mais de 60 projetos inscritos 

que passaram por um processo de avaliação pela equipe estadual, até chegar aos 15 

selecionados. 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São 

Sebastião e Ubatuba) se destacaram no processo, tendo, no total, 12 escolhidos para a 

próxima fase. A iniciativa, coordenada pelo Circuito na Região Turística, tem como objetivo 

reconhecer e promover os principais produtores e estabelecimentos de diversos destinos 

do Estado, a fim de organizá-los em rotas gastronômicas. 

Além disso, o programa é uma ação efetiva que vai retratar o caminho percorrido pelos 

produtos da terra, ao longo dos municípios, até chegar à mesa dos moradores e visitantes. 

Por Caraguatatuba estão na lista a Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da 

Cocanha, a Amapec, e o restaurante Caiçara´s e Caiçaras´s II, localizado na Massaguaçu, 

ambos na região norte. 

A Amapec trabalha com o turismo de Base Comunitária e é responsável pela Fazenda de 

Mexilhão, a maior produtora do Estado de São Paulo. São pelo menos 17 famílias que hoje 

vivem do cultivo e coleta do mexilhão, também conhecido por marisco, e que rendem 

média de quase uma tonelada por mês. 

Na outra ponta está o comerciante João Carlos de Oliveira, o João Caiçara, dos 

Restaurantes Caiçara´s e Caiçaras´s II. Há 35 anos ele abriu o primeiro estabelecimento 

na praia da Massaguaçu e sempre procurou adquirir produtos no comércio local. Assim, 

são 20 anos de parceria com os produtores de mexilhão da Cocanha, sendo um de seus 

principais fregueses. 

“Acho muito importante essa ligação com a comunidade, que nossos clientes possam 

conhecer a história do pescado”, diz ele que tem como ponto forte do seu restaurante o 

prato lambe-lambe, feita com arroz e marisco. 



 

 
 

De acordo com a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, essa sincronia entre a 

Amapec e o Restaurante Caiçara´s e Caiçaras´s II, que trabalha com o pescador artesanal, 

foi o que possibilitou que a cidade entrasse nessa rota gastronômica que vai divulgar ainda 

mais Caraguatatuba. 

Agora, os produtos selecionados participarão de uma Ação da Ativação realizada pela 

Setur-SP, tendo um documentário gravado que contará a sua história com a gastronomia 

regional, além de serem cadastrados no guia de Rotas Gastronômicas da Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado para que possam ser identificados como principais atores 

gastronômicos de sua região. 

“O projeto Rotas Gastronômicas é importantíssimo na divulgação de produtos locais que 

são realizados aqui em excelência e engrandecem o Litoral Norte com novos produtos e 

atrativos para um incremento do turismo através de ações como essa do Circuito Litoral 

Norte junto ao estado. Caraguatatuba está muito orgulhosa de fazer parte com o nosso 

trade”, finaliza a secretária Maria Fernanda. 
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Beer Festival 2021 tem programação musical variada nos três dias de 

evento 

 

Além das cervejas e chopps artesanais, o Beer Festival 2021 traz uma programação 

musical para esta edição, com artistas locais levando o melhor da música para o público 

cervejeiro. O festival será realizado neste final de semana, de sexta-feira a domingo (19 a 

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

No dia da abertura, a noite é de rock e quem sobe ao palco, a partir das 18h, é a banda 

Tamoios que leva os clássicos para a plateia. Em seguida, o público poderá desfrutar o 

classic rock dos anos 60, 70, 80 e 90 com da Banda Jack’s, a partir das  20h. 

Para encerrar a noite, a partir das 22h, quem se apresenta é o grupo Zamba. Este é um 

projeto musical que mistura rock, samba e influências eletrônicas com o objetivo de 

disseminar a natureza brasileira através da música, eventos culturais e produtos artísticos 

com boas vibrações. No show, o público será envolvido por composições autorais com 

produção do renomado produtor e DJ carioca, Marcelinho da Lua, um dos nomes mais 

requisitados da cena eletrônica no Brasil. Além do repertório autoral, o projeto homenageia 

artistas brasileiros com versões de músicas de gênero popular antigo e moderno. Zamba 

traz uma banda com violão, guitarra, teclado e o DJ, que acrescenta ao ritmo um arranjo 

eletrônico. 

No sábado (20) o som começa mais cedo, com música ambiente no horário do almoço. A 

partir das 13h quem se apresenta é o cantor sertanejo Zé Andrade. Dono de uma voz 

poderosa e cheia de emoção, ele lembra que seu interesse pela música surgiu muito cedo, 

aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, José Carlos e Jurema, nos ensaios e 

apresentações do coral da igreja. 

Em seguida, quem se apresenta é o grupo Choro Cinema Mudo levando o melhor do 

chorinho dos anos 20 para o palco do Beer. Formado em 2016, o grupo tem como objetivo 

preservar e difundir a cultura musical brasileira, mais precisamente o Choro, que é o ritmo 

urbano genuinamente brasileiro que tem suas raízes fincadas na segunda metade do 

século XIX na cidade do Rio de Janeiro. O repertório do grupo é formado por peças 

instrumentais tradicionais e consagrados do gênero criados pelos mais famosos 

compositores nas diferentes décadas do século XIX e XX, como Pixinguinha, Waldir 

Azevedo, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Joaquim Callado, 

entre outros. A integração do grupo replica a formação clássica do Choro em seu estágio 

inicial, com flauta, cavaquinho, pandeiro e violão. 



 

 
 

A dupla Lua e Rodrigo toca Música Popular Brasileira (MPB) e samba, com voz e violão de 7 

cordas e sobe no palco logo após o Choro, a partir das 16h. 

Fernanda Letúria leva sua voz, a partir das 18h. A cantora é intérprete de canções 

populares reconhecidas pelo público de Caraguatatuba e região litorânea, pelo resgate da 

música brasileira e internacional em composições que influenciaram as gerações de 

diversas épocas. Canta profissionalmente desde 2006, atuando no litoral norte e sul de 

SP, São Paulo e Vale do Paraíba em eventos particulares, cerimônias, clubes, bares, 

restaurantes, shows e festivais. 

Stronk Folk faz os embalos do sábado à noite a partir das 20h. No show “Influential”, a 

banda traz a nostalgia do rock e pop das décadas de 70 a 90, com uma pitada da música 

atual com uma roupagem diferente. Formada por Lucas Santana (guitarra e voz), Kleber 

Amorim (bateria), Fellipe Tavares (guitarra) e Rafael Fraga (contrabaixo), apresenta em seu 

repertório sucessos de bandas como Aerosmith, Tears For Fears, U2, Guns N’Roses e 

Metallica, passando pelos hits do pop de Adele, Bruno Mars e Ed Sheeran. 

E quem fecha a noite é o Conexão Central. Fundado em 2004, tendo como idealizador do 

projeto o baterista Call, hoje apresenta uma formação com cinco integrantes: Serginho 

Dossal, vocal e gaita; Edom Carvalho,teclados e back vocal; Call, bateria e back vocal; 

Fernando Ribeiro, contrabaixo e back vocal; e Douglas Silva (Durva), guitarra. 

No último dia do Beer Festival 2021 o som ambiente começa às 11h. A partir das 14h o 

palco é do Projeto Difusa, que surgiu em fevereiro de 2011, em São Sebastião, com 

iniciativa do músico/violinista e maestro Raphael Tavares contando com a participação de 

músicos da Camerata Difusa, com o objetivo de difundir o instrumento clássico nas mais 

variadas formas musicais. Em setembro de 2016, o projeto ganhou novo formato, 

passando a ser composto por bateria, baixo, guitarra, teclado, trombone, trompete, viola, 

violino, violoncelo, baixolão, vocal e ainda uma pitada de scratch´s. Uma verdadeira 

miscelânea musical, tendo como resultado final um som envolvente, carregado de alegria e 

boas vibrações. 

Às 16h é a vez dos The Dukes, projeto que vem se destacando no Litoral Norte por sua 

qualidade musical e repertório ímpar. The Dukes se apresenta nos melhores bares e pubs 

da região, deixando seu público sempre surpreso e satisfeito com seu jeito de fazer Rock 

And Roll.. 

Joe Tenta! entra no recinto às 18h. A Joe Tenta! é uma banda que traz em seu repertório os 

maiores sucessos do rock nacional dos anos 80 e 90. Embora sem grande evidência na 

mídia atual, é indiscutível que o rock nacional ainda tem um grande número de fãs e 

admiradores. Pensando nesse público e nas grandes influências culturais e sociais 

positivas, surgiu a banda “Joe tenta!”, trazendo os maiores sucessos das bandas de rock 

nacional à tona. O show, sempre cuidadosamente preparado, traz músicas do início dos 

anos 80 até os sucessos mais recentes, agradando e envolvendo o público de todas as 

idades. 

Quem encerra o festival é o Conexão Sertaneja com sucessos de várias gerações do 

sertanejo universitário ao universo da sofrência. 

Estandes 



 

 
 

O Beer Festival 2021 conta com estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Turismo, para as cervejarias da cidade, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC). Participam a 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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Bate-papo Cultural da FUNDACC celebra o Protagonismo Negro no mês da 

Consciência Negra 

 

O Bate-papo Cultural da FUNDACC (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) 

promove um encontro reflexivo no Mês da Consciência Negra com o tema: Protagonismo 

Negro, com a participação de diferentes personalidades ligadas à arte e à cultura 

municipal, com muita música, poesia, literatura, artes visuais, folclore e educação. 

O encontro é neste sábado (20), às 20h, com exibição pelo Facebook da Fundação 

(facebook.com/Fundacc) e do Arquivo Municipal Arino Sant’Ana de Barros 

(facebook.com/arquivopublicodecaraguatatuba). 

A roda de conversa tem mediação de Lais Rodrigues, graduanda de processos gerenciais 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), com a 

participação do diretor de cultura da Fundação, Felipe Leite. 

Lais Rodrigues é autora de dois trabalhos científicos publicados sobre ‘A importância da 

valorização da História e da Cultura Africana na Educação’, e membro de rodas de 

literatura da cidade, onde aproximou-se da literatura negra com o grupo Camugerê 

Literário. Lais também participou do projeto de extensão ‘Atividades audiovisuais de 

Divulgação Científica e Cultural mediadas pela Internet’, onde realizou uma 

Webconferência sobre Epistemicídio – termo criado para explicar o processo de 

invisibilização e ocultação das contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo 

‘saber’ ocidental. 

Durante o encontro, também estará presente José Joaquim Andrade Filho, mais conhecido 

como mestre Zé Baiano, fundador do Instituto Internacional de Capoeira Angola Rei Zumbi 

(IICA) e da Escola de Capoeira Angola Rei Zumbi (ECARZ). 

Conhecido nacional e internacionalmente, com alunos dentro e fora do Brasil, mestre Zé 

Baiano contribui com a cultural local desde 1980, e como reconhecimento aos seus 

serviços junto à comunidade foi homenageado pela Câmara com o título de cidadão 

Caraguatatubense; 

Edivan Santos, advogado e membro da comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados do Brasil da 65ª Subseção de Caraguatatuba. Entre 2003 a 2011, ministrou 

aulas de capoeira para crianças e jovens em parceria com a Diretoria de Ensino do Estado 

de SP. Edivan também atuou como artista orientador de capoeira da Fundação e 

http://facebook.com/Fundacc
http://facebook.com/arquivopublicodecaraguatatuba


 

 
 

representante do Setorial de Etnia, entre 2019 e 2020, e presidiu interinamente, em 

2020, o Conselho Municipal de Política Cultural de Caraguatatuba. 

Outra convidada é a atriz e poetisa Keiliane Dias que, desde os nove anos de idade, 

descobriu o gosto e a vocação pelas artes. Para ela, a arte é sobrevivência e, hoje, por 

meio de seu talento na interpretação e nos cordéis, eterniza a vivência de sua família, que 

migrou da Bahia para a cidade grande, com histórias inspiradoras de resistência; 

E a educadora física, pós-graduada em fisiologia humana e do exercício Adélia Soares 

Nunes, também integrante das danças folclóricas do bairro Perequê-Mirim, região sul do 

município. Adélia também já ministrou aulas de capoeira no Fundo Social de Solidariedade, 

em Caraguá, e na Fundação Cultural. 

Para a presidente da FUNDACC, Silmara Mattiazzo, é de extrema importância evidenciar o 

protagonismo do negro, pois, somente através da conscientização, diálogo e educação 

formaremos uma sociedade com equidade e respeito. “Agradeço aos convidados por 

partilharem suas experiências e suas histórias de luta, resistência e sucesso”, agradeceu a 

presidente. 

Serviço 

Bate-papo Cultural – Mês da Consciência Negra 

Data: 20 de novembro (sábado) 

Horário: às 20h 

Local: facebook.com/Fundacc e facebook.com/arquivopublicodecaraguatatuba 

Para mais informações: (12) 3897-5660 ou acesse o site: fundacc.sp.gov.br/. 

Compartilhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://facebook.com/Fundacc
http://facebook.com/arquivopublicodecaraguatatuba
https://fundacc.sp.gov.br/
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1ª Caminhada pela Saúde do Homem arrecada 296 kg de alimentos 

para o Fundo Social de Caraguatatuba 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na tarde desta terça-feira (16) a doação de 296 

kg de alimentos arrecadados durante as inscrições da 1ª Caminhada Beneficente pela 

Saúde do Homem, realizada no início do mês de novembro. 

O evento organizado pela Clínica Uroproct e o Sudio Personal Movimax teve a participação 

de 400 pessoas e objetivou alertar sobre a importância da prevenção do câncer de 

próstata. 

A doação foi entregue pelo médico urologista e proprietário da Clínica Uroproct, João 

Ricardo Rossi, e pelo educador físico e proprietário Studio Movimax, Weliton Martins à 

equipe do Fundo Social. 

Dentre os alimentos arrecadados estão feijão, arroz, açúcar, farinha de trigo, macarrão, 

leite, sal, aveia, molho de tomate, fubá, café, entre outros. Os produtos serão 

encaminhados às instituições sociais da cidade ou às famílias em vulnerabilidade social, 

em situações emergenciais. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a iniciativa dos empresários por 

lembrar do trabalho do Fundo Social, que com certeza ajudará muitas pessoas. “A 

caminhada foi um sucesso e essa mobilização alertará as pessoas sobre a importância de 

se cuidar, além também de aumentar a nossa rede de solidariedade com estes novos 

parceiros. Muito obrigada”, destacou. 

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de 

alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis. Lembrando que 

as peças devem estar em bom estado de conservação. 
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Beer Festival 2021 tem programação musical variada nos três dias de 

evento em Caraguatatuba 

 

Além das cervejas e chopps artesanais, o Beer Festival 2021 traz uma programação 

musical para esta edição, com artistas locais levando o melhor da música para o público 

cervejeiro. O festival será realizado neste final de semana, de sexta-feira a domingo (19 a 

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

No dia da abertura, a noite é de rock e quem sobe ao palco, a partir das 18h, é a banda 

Tamoios que leva os clássicos para a plateia. Com experiência em entretenimento de 

público até abertura de shows de Capital Inicial, Matanza, Natiroots (Nativus), Plebe Rude, 

Titãs, o grupo segue essa linha no palco e promete repertório de mais de 60 músicas 

nacionais e internacionais que marcaram época. 

Em seguida, o público poderá desfrutar o classic rock dos anos 60, 70, 80 e 90 com da 

Banda Jack’s, a partir das  20h. 

Para encerrar a noite, a partir das 22h, quem se apresenta é o grupo Zamba. Este é um 

projeto musical que mistura rock, samba e influências eletrônicas com o objetivo de 

disseminar a natureza brasileira através da música, eventos culturais e produtos artísticos 

com boas vibrações. No show, o público será envolvido por composições autorais com 

produção do renomado produtor e DJ carioca, Marcelinho da Lua, um dos nomes mais 

requisitados da cena eletrônica no Brasil. Além do repertório autoral, o projeto homenageia 

artistas brasileiros com versões de músicas de gênero popular antigo e moderno. Zamba 

traz uma banda com violão, guitarra, teclado e o DJ, que acrescenta ao ritmo um arranjo 

eletrônico. 

No sábado (20) o som começa mais cedo, com música ambiente no horário do almoço. A 

partir das 13h quem se apresenta é o cantor sertanejo Zé Andrade. Dono de uma voz 

poderosa e cheia de emoção, ele lembra que seu interesse pela música surgiu muito cedo, 

aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, José Carlos e Jurema, nos ensaios e 

apresentações do coral da igreja. 

Em seguida, quem se apresenta é o grupo Choro Cinema Mudo levando o melhor do 

chorinho dos anos 20 para o palco do Beer. Formado em 2016, o grupo tem como objetivo 

preservar e difundir a cultura musical brasileira, mais precisamente o Choro, que é o ritmo 



 

 
 

urbano genuinamente brasileiro que tem suas raízes fincadas na segunda metade do 

século XIX na cidade do Rio de Janeiro. O repertório do grupo é formado por peças 

instrumentais tradicionais e consagrados do gênero criados pelos mais famosos 

compositores nas diferentes décadas do século XIX e XX, como Pixinguinha, Waldir 

Azevedo, Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Joaquim Callado, 

entre outros. A integração do grupo replica a formação clássica do Choro em seu estágio 

inicial, com flauta, cavaquinho, pandeiro e violão. 

A dupla Lua e Rodrigo toca Música Popular Brasileira (MPB) e samba, com voz e violão de 7 

cordas e sobe no palco logo após o Choro, a partir das 16h. A dupla se apresenta há cerca 

de dois anos em bares, restaurantes e quiosques de Caraguatatuba. O repertório é 

composto por músicas que foram interpretadas pelos mais notáveis artistas da música 

brasileira como Elis Regina, Beth Carvalho, Chico Buarque, Alcione, Almir Guineto, Vinícius 

de Moraes, João Bosco e muitos outros. 

Fernanda Letúria leva sua voz, a partir das 18h. A cantora é intérprete de canções 

populares reconhecidas pelo público de Caraguatatuba e região litorânea, pelo resgate da 

música brasileira e internacional em composições que influenciaram as gerações de 

diversas épocas. Canta profissionalmente desde 2006, atuando no litoral norte e sul de 

SP, São Paulo e Vale do Paraíba em eventos particulares, cerimônias, clubes, bares, 

restaurantes, shows e festivais. 

Stronk Folk faz os embalos do sábado à noite a partir das 20h. No show “Influential”, a 

banda traz a nostalgia do rock e pop das décadas de 70 a 90, com uma pitada da música 

atual com uma roupagem diferente. Formada por Lucas Santana (guitarra e voz), Kleber 

Amorim (bateria), Fellipe Tavares (guitarra) e Rafael Fraga (contrabaixo), apresenta em seu 

repertório sucessos de bandas como Aerosmith, Tears For Fears, U2, Guns N’Roses e 

Metallica, passando pelos hits do pop de Adele, Bruno Mars e Ed Sheeran. 

E quem fecha a noite é o Conexão Central. Fundado em 2004, tendo como idealizador do 

projeto o baterista Call, hoje apresenta uma formação com cinco integrantes: Serginho 

Dossal, vocal e gaita; Edom Carvalho,teclados e back vocal; Call, bateria e back vocal; 

Fernando Ribeiro, contrabaixo e back vocal; e Douglas Silva (Durva), guitarra. 

No último dia do Beer Festival 2021 o som ambiente começa às 11h. A partir das 14h o 

palco é do Projeto Difusa, que surgiu em fevereiro de 2011, em São Sebastião, com 

iniciativa do músico/violinista e maestro Raphael Tavares contando com a participação de 

músicos da Camerata Difusa, com o objetivo de difundir o instrumento clássico nas mais 

variadas formas musicais. Em setembro de 2016, o projeto ganhou novo formato, 

passando a ser composto por bateria, baixo, guitarra, teclado, trombone, trompete, viola, 

violino, violoncelo, baixolão, vocal e ainda uma pitada de scratch´s. Uma verdadeira 

miscelânea musical, tendo como resultado final um som envolvente, carregado de alegria e 

boas vibrações. 

Às 16h é a vez dos The Dukes, projeto que vem se destacando no Litoral Norte por sua 

qualidade musical e repertório ímpar. The Dukes se apresenta nos melhores bares e pubs 

da região, deixando seu público sempre surpreso e satisfeito com seu jeito de fazer Rock 

And Roll.. 



 

 
 

Joe Tenta! entra no recinto às 18h. A Joe Tenta! é uma banda que traz em seu repertório os 

maiores sucessos do rock nacional dos anos 80 e 90. Embora sem grande evidência na 

mídia atual, é indiscutível que o rock nacional ainda tem um grande número de fãs e 

admiradores. Pensando nesse público e nas grandes influências culturais e sociais 

positivas, surgiu a banda “Joe tenta!”, trazendo os maiores sucessos das bandas de rock 

nacional à tona. O show, sempre cuidadosamente preparado, traz músicas do início dos 

anos 80 até os sucessos mais recentes, agradando e envolvendo o público de todas as 

idades. 

Quem encerra o festival é o Conexão Sertaneja com sucessos de várias gerações do 

sertanejo universitário ao universo da sofrência. O Conexão tem como proposta o encontro 

de grandes cantores da região  para cantar músicas sertanejas de época e relembrar 

grandes sucessos do passado, trazendo ótimas recordações para o público presente. 

Nesta edição participam Sarah Louzada, Iris Manz, João Marcos e Pedro Henrique (PH). 

Estandes 

O Beer Festival 2021 conta com estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Turismo, para as cervejarias da cidade, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC). Participam a 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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Fundo Social de Caraguatatuba abre 60 vagas para três cursos na 

área administrativa 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até sexta-feira (19) inscrições para os cursos de 

Cálculo da Folha de Pagamento, Gestão de Estoques e Analista de Recursos Humanos em 

parceria com o Senai. Ao todo, são 54 vagas, sendo 18 para cada curso. 

O curso de Cálculo da Folha de Pagamento tem carga horária 40 horas, sendo realizado de 

22 de novembro a 3 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. 

Nas aulas, os alunos aprenderão sobre rotinas do setor de folha de pagamento, realizando 

e revisando os cálculos necessários para elaboração da folha de pagamento em 

conformidade com a legislação vigente. 

Já Gestão de Estoques tem carga horária de 30 horas, realizado de 24 de novembro a 3 de 

dezembro, das 13h às 17h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. Objetiva capacitar 

alunos na gestão dos estoques, visando redução de custos no controle de estoques e 

redução dos desperdícios e perdas no processo de armazenagem. 

O curso de Analista de Recursos Humanos possui carga horária de 60 horas e será 

realizado de 22 de novembro a 10 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no 

bairro Porto Novo. Ensinará rotinas relacionadas aos subsistemas da área de recursos 

humanos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários e 

benefícios em conformidade com a legislação vigente. 

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo 

Social, das 8h30 às 16h30 e, somente na sexta-feira, até às 12h. 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 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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Educação de Caraguatatuba utiliza culinária como recurso pedagógico 

no processo de alfabetização 

 

Os alunos do ensino fundamental I da EMEI/EMEF João Thimóteo do Rosário, no 

Cantagalo, estão vivenciando experiências diferentes na sala de aula. Com a retomada 

integral das atividades presenciais, a unidade está desenvolvendo o projeto chamado ‘Mão 

na Massa’, em que os professores utilizam a arte da culinária como recurso pedagógico, 

com aulas lúdicas que facilitam o processo de alfabetização. 

Através da preparação de pães, os professores elaboraram planos de aula em que 

conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática puderam ser desenvolvidos na prática com 

os estudantes. Com o uso das receitas – textos do gênero instrucional, com linguagem 

clara e objetiva – são trabalhadas atividades de leitura e escrita, e aplicados em situações 

do cotidiano como na leitura de rótulos e embalagens de ingredientes, por exemplo. 

Na disciplina de Matemática a aula permite que sejam desenvolvidas habilidades como a 

identificação e utilização de Unidades de Medida de capacidade e massa, por exemplo, 

como litro, mililitro, quilograma, grama, miligramas. 

Durante a aula, com a preparação do alimento, os alunos ainda observam processos de 

reação química durante a fermentação; a transformação física com a quebra dos ovos, o 

crescimento da massa, e o resultado final, com o processo de cozimento do pão que 

exalou um delicioso cheirinho de pão por toda a unidade. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, elogiou a atividade e comentou sobre a 

importância das atividades lúdicas. “Entendemos que a estratégia lúdica é uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento infantil, possibilitando que o processo de alfabetização 

aconteça de maneira prazerosa. A aplicação da culinária na alfabetização permite que o 

professor possa introduzir ou reforçar os conteúdos de maneira que o aluno sinta 

satisfação e interesse no aprendizado. Quando o aluno participa da atividade lúdica, isso 

proporciona a ele a sensação de experiência plena, sendo um importante recurso para a 

busca de um desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo’, disse” 

Ao final da aula, depois dessa experiência tão enriquecedora, as turminhas degustaram 

com alegria o alimento que prepararam com as próprias mãos! 
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PREFEITURA DE CARAGUATATUBA INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO 

CONTRA PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, vai intensificar as 

fiscalizações contra a perturbação de sossego. Somente neste ano, até o momento, foram 

registrados 493 autos de infração. A população pode denunciar por meio do da Central de 

Atendimento 156 que os fiscais fazem a verificação. 

Importante destacar que essas ações são agendadas de forma a identificar 

estabelecimentos e residências que estão com o volume acima dos 45 decibéis 

permitidos. A ação tem como base o artigo 183 da lei q.144/80 (Código de Posturas). 

“Todas s reclamações que nos chegam são fiscalizadas pelos nossos agentes com uso de 

decibelímetro e, caso constatada a infração, é registrado o auto de infração”, explica o 

secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo. 

Atualmente, há três escalas de autuação. Para comércio o valor é de R$ 2,685; para 

residências chega a R$ 1.720 e, no caso das caixas portáveis em locais públicos, além de 

serem apreendidas, o dono ainda recebe auto de R$ 150. 

Cardozo destaca que as fiscalizações são colocadas na programação dos fiscais, mas caso 

o barulho ocorra de forma incômoda e pontual o morador pode acionar diretamente a 

Polícia Militar pelo telefone 190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral de Fato 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: FUNDO SOCIAL DE CARAGUATATUBA 

ABRE 60 VAGAS PARA TRÊS CURSOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até sexta-feira (19) inscrições para os cursos de 

Cálculo da Folha de Pagamento, Gestão de Estoques e Analista de Recursos Humanos em 

parceria com o Senai. Ao todo, são 54 vagas, sendo 18 para cada curso. 

O curso de Cálculo da Folha de Pagamento tem carga horária 40 horas, sendo realizado de 

22 de novembro a 3 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. 

Nas aulas, os alunos aprenderão sobre rotinas do setor de folha de pagamento, realizando 

e revisando os cálculos necessários para elaboração da folha de pagamento em 

conformidade com a legislação vigente. 

Já Gestão de Estoques tem carga horária de 30 horas, realizado de 24 de novembro a 3 de 

dezembro, das 13h às 17h, na Regional Sul, no bairro Porto Novo. Objetiva capacitar 

alunos na gestão dos estoques, visando redução de custos no controle de estoques e 

redução dos desperdícios e perdas no processo de armazenagem. 

O curso de Analista de Recursos Humanos possui carga horária de 60 horas e será 

realizado de 22 de novembro a 10 de dezembro, das 18h às 22h, na Regional Sul, no 

bairro Porto Novo. Ensinará rotinas relacionadas aos subsistemas da área de recursos 

humanos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários e 

benefícios em conformidade com a legislação vigente. 

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo 

Social, das 8h30 às 16h30 e, somente na sexta-feira, até às 12h. 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 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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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para 4ª turma da Guarda 

Mirim 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, informa que a partir da 

próxima terça-feira (16/11) estarão abertas as inscrições do processo seletivo para o 

‘Curso de Formação da 4ª Turma da Guarda Mirim’. 

As inscrições pode ser feitas até às 23h30min do dia 26 de novembro, por meio de 

formulário eletrônico no site oficial da Prefeitura de Caraguatatuba no 

endereço https://www.guardamirim.caraguatatuba.sp.gov.br 

O edital de abertura foi publicado na edição n.º 667 do Diário Oficial, do dia 12/11/2021 e 

pode ser acessado no endereço https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 60 vagas, sendo 30 por processo 

seletivo (avaliação de múltipla escolha) e 30 vagas destinadas a adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, inseridos em programas sociais geridos pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, que serão selecionadas pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania. 

O prefeito Aguilar Junior comentou sobre a satisfação deste anúncio. “A Guarda Mirim é um 

projeto do qual temos muito orgulho e podermos anunciar a abertura do processo para a 

formação da 4ª turma é mais uma demonstração do quanto estamos empenhados nas 

ações de retomada em Caraguatatuba”, disse. 

Condições para inscrição 

Poderão se inscrever os candidatos que comprovem o limite etário entre 14 anos a 16 

anos e 11 meses no momento da inscrição; brasileiros natos ou os que se enquadrem nas 

prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72; residentes e domiciliados em 

Caraguatatuba por, no mínimo, três anos; devem ser alunos matriculados e frequentando o 

Ensino Fundamental ou o Ensino Médio em unidade da rede pública de ensino ou em 

colégio na condição de bolsista, dentre outros quesitos dispostos no Capítulo II do edital. 

Cinco por cento das vagas existentes serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD). 

As vagas serão distribuídas em dois períodos (manhã e tarde), com escolha por parte do 

candidato no momento da inscrição. O curso conta com carga horária de 20 horas 

semanais. 

https://www.guardamirim.caraguatatuba.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_667.pdf


 

 
 

Principais datas 

Após o período de inscrições, que vai até 26 de novembro de 2021, as listagens ‘Geral’ 

(todos os candidatos) e ‘PcD’ (Pessoa com Deficiência) serão publicadas no dia 8 de 

dezembro de 2021 no site www.caraguatatuba.sp.gov.br e no Quadro de Editais da 

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, na Rua Luiz Passos Junior, nº 50, Centro, 

Caraguatatuba, SP. 

A prova escrita será aplicada no dia 5 de dezembro de 2021 (domingo), das 9h10 às 

12h10, em locais a serem definidos e divulgados posteriormente, mediante ao número 

total de candidatos. 

A lista final dos candidatos aprovados será divulgada na publicação do dia 8 de dezembro 

de 2021, no Diário Oficial do Município, no site www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

O projeto 

Regulamentada pelo prefeito Aguilar Junior através do Decreto nº 895, de 18 de junho de 

2018, a Guarda Mirim de Caraguatatuba é um projeto socioeducativo que tem como 

objetivo contribuir com a formação profissional e cidadã dos adolescentes. Desde seu 

início, o projeto já formou 156 jovens e encaminhou 140 para vagas de Jovem Aprendiz, 

em diversos setores das secretarias municipais. 

Durante a formação, os ‘Aspirantes a Guarda Mirim’ recebem uniformes, vale transporte e 

refeições . 
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Beer Festival 2021 é atração do final de semana em Caraguatatuba 

 

Além da cerveja e chopps artesanais, o Beer Festival 2021 traz uma programação musical 

para esta edição, com artistas locais levando o melhor da música para o público cervejeiro. 

O festival será realizado neste final de semana (19 a 21/11) na Praça da Cultura (Avenida 

da Praia), no centro. 

No dia da abertura, a noite é de rock e quem sobe ao palco, a partir das 18h, é a banda 

Tamoios que leva os clássicos para a plateia. Com experiência em entretenimento de 

público até abertura de shows de Capital Inicial, Matanza, Natiroots (Nativus), Plebe Rude, 

Titãs, o grupo segue essa linha no palco e promete repertório de mais de 60 músicas 

nacionais e internacionais que marcaram época. 

Em seguida, o público poderá desfrutar o classic rock dos anos 60, 70, 80 e 90 com da 

Banda Jack’s, a partir das  20h. 

Para encerrar a noite, a partir das 22h, quem se apresenta é o grupo Zamba. Este é um 

projeto musical que mistura rock, samba e influências eletrônicas com o objetivo de 

disseminar a natureza brasileira através da música, eventos culturais e produtos artísticos 

com boas vibrações. 

No sábado (20) o som começa mais cedo, com música ambiente no horário do almoço. A 

partir das 13h quem se apresenta é o cantor sertanejo Zé Andrade. Dono de uma voz 

poderosa e cheia de emoção, ele lembra que seu interesse pela música surgiu muito cedo, 

aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, José Carlos e Jurema, nos ensaios e 

apresentações do coral da igreja. 

Em seguida, quem se apresenta é o grupo Choro Cinema Mudo levando o melhor do 

chorinho dos anos 20 para o palco do Beer. Formado em 2016, o grupo tem como objetivo 

preservar e difundir a cultura musical brasileira, mais precisamente o Choro, que é o ritmo 

urbano genuinamente brasileiro que tem suas raízes fincadas na segunda metade do 

século XIX na cidade do Rio de Janeiro. 

A dupla Lua e Rodrigo toca Música Popular Brasileira (MPB) e samba, com voz e violão de 7 

cordas e sobe no palco logo após o Choro, a partir das 16h. A dupla se apresenta há cerca 

de dois anos em bares, restaurantes e quiosques de Caraguatatuba. O repertório é 

composto por músicas que foram interpretadas pelos mais notáveis artistas da música 



 

 
 

brasileira como Elis Regina, Beth Carvalho, Chico Buarque, Alcione, Almir Guineto, Vinícius 

de Moraes, João Bosco e muitos outros. 

Fernanda Letúria leva sua voz, a partir das 18h. A cantora é intérprete de canções 

populares reconhecidas pelo público de Caraguatatuba e região litorânea, pelo resgate da 

música brasileira e internacional em composições que influenciaram as gerações de 

diversas épocas. 

Stronk Folk faz os embalos do sábado à noite a partir das 20h. No show “Influential”, a 

banda traz a nostalgia do rock e pop das décadas de 70 a 90, com uma pitada da música 

atual com uma roupagem diferente. Formada por Lucas Santana (guitarra e voz), Kleber 

Amorim (bateria), Fellipe Tavares (guitarra) e Rafael Fraga (contrabaixo), apresenta em seu 

repertório sucessos de bandas como Aerosmith, Tears For Fears, U2, Guns N’Roses e 

Metallica, passando pelos hits do pop de Adele, Bruno Mars e Ed Sheeran. 

E quem fecha a noite é o Conexão Central. Fundado em 2004, tendo como idealizador do 

projeto o baterista Call, hoje apresenta uma formação com cinco integrantes: Serginho 

Dossal, vocal e gaita; Edom Carvalho,teclados e back vocal; Call, bateria e back vocal; 

Fernando Ribeiro, contrabaixo e back vocal; e Douglas Silva (Durva), guitarra. 

No último dia do Beer Festival 2021 o som ambiente começa às 11h. A partir das 14h o 

palco é do Projeto Difusa, que surgiu em fevereiro de 2011, em São Sebastião, com 

iniciativa do músico/violinista e maestro Raphael Tavares contando com a participação de 

músicos da Camerata Difusa, com o objetivo de difundir o instrumento clássico nas mais 

variadas formas musicais. 

Às 16h é a vez dos The Dukes, projeto que vem se destacando no Litoral Norte por sua 

qualidade musical e repertório ímpar. The Dukes se apresenta nos melhores bares e pubs 

da região, deixando seu público sempre surpreso e satisfeito com seu jeito de fazer Rock 

And Roll.. 

Joe Tenta! entra no recinto às 18h. A Joe Tenta! é uma banda que traz em seu repertório os 

maiores sucessos do rock nacional dos anos 80 e 90. O show, sempre cuidadosamente 

preparado, traz músicas do início dos anos 80 até os sucessos mais recentes, agradando e 

envolvendo o público de todas as idades. 

Quem encerra o festival é o Conexão Sertaneja com sucessos de várias gerações do 

sertanejo universitário ao universo da sofrência. O Conexão tem como proposta o encontro 

de grandes cantores da região  para cantar músicas sertanejas de época e relembrar 

grandes sucessos do passado, trazendo ótimas recordações para o público presente. 

Nesta edição participam Sarah Louzada, Iris Manz, João Marcos e Pedro Henrique (PH). 

Estandes 

O Beer Festival 2021 conta com estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Turismo, para as cervejarias da cidade, por meio da Associação 

dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC). Participam a 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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Fiscalização contra perturbação de sossego é intensificada em 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba, vai intensificar as fiscalizações contra a 

perturbação de sossego. 

Somente neste ano, até o momento, foram registrados 493 autos de infração. A população 

pode denunciar por meio do da Central de Atendimento 156 que os fiscais fazem a 

verificação. 

Essas ações são agendadas com a finalidade de identificar estabelecimentos e residências 

que estão com o volume acima dos 45 decibéis permitidos. 

A ação tem como base o artigo 183 da lei q.144/80 (Código de Posturas). 

Atualmente, há três escalas de autuação. Para comércio o valor é de R$ 2,685; para 

residências chega a R$ 1.720 e, no caso das caixas portáveis em locais públicos, além de 

serem apreendidas, o dono ainda recebe auto de R$ 150. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo destaca que, as fiscalizações são colocadas na 

programação dos fiscais, mas caso o barulho ocorra de forma incômoda e pontual o 

morador pode acionar diretamente a Polícia Militar pelo telefone 190. 
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Os vereadores Tato Aguilar e Marcos 
Kinkas, ambos do PSD, estiveram em 
Brasília na última semana para uma 
agenda extensa de visitas e reuniões com 
o objetivo de implementar em Caragua-
tatuba projetos que hoje são executados 
pela Câmara dos Deputados. 

Os dois, juntamente com a equipe de 
técnicos do gabinete do presidente Tato 
Aguilar, participaram de reuniões com 
o segundo vice-presidente da Mesa 
Diretora, deputado federal André de 
Paula, e conheceram as instalações 
da TV Câmara, Escola da Câmara e 
Secretaria de Comunicação. 

Para o presidente Tato Aguilar, a 
formalização da parceira com a Câ-
mara 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 

Em Brasília, vereadores de Caraguatatuba firmam parceria 
para implementação de projetos da Câmara Federal

as instalações de Comunicação da 
Câmara Federal e, não tenho dúvida, 
de que iniciamos uma importante 
parceria para compartilharmos conhe-
cimento 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. 

Segundo o vereador Marcos Kinkas, 
a parceria certamente renderá bons 
frutos para a cidade. “Muito impor-
tante fomentarmos estas ações voltadas 
para a cidadania com programas que 
possam desmistificar o funcionamento 
dos três poderes”, disse. 

Os agentes de controle da dengue 
do Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) iniciaram, nesta terça-feira (16), 
as atividades da última avaliação de 
densidade larvária (ADL) de 2021.

De acordo com biólogo e coordena-
dor do Controle da Dengue, Ricardo 
Fernandes, a ADL é importante por-
que vai servir como norte para a reali-
zação das ações de combate à dengue 
dos próximos meses, principalmente 
com o início do verão e o período de 
grande de circulação de pessoas na 
cidade.

Ele destacou que “o trabalho será 
ainda mais intensificado nas áreas com 

Centro de Controle de Zoonoses realiza última 
avaliação de densidade larvária do ano

maior infestação, além de informar a 
população quais são os principais cria-
douros em cada bairro do município”.

A previsão é de que 600 quarteirões 
e mais 3.300 imóveis sejam vistoriados 
até o dia 15 de dezembro.

O resultado da última ADL, rea-
lizada em setembro, apontou que a 
taxa de infestação do mosquito Aedes 
aegypti no município era de 1,7%. 
Esse número é inferior ao obtido na 
avaliação de junho, que foi de 1,8%.

Segundo o Ministério da Saúde, o 
resultado indica um estado de alerta. 
Quando o índice obtido é menor que 
1,0% o resultado é satisfatório; de 1,1% 

a 3,9% é preciso ficar em estado de 
alerta; e acima de 4,0% é considerado 
alto risco.

A área ‘1’, que corresponde à região 
próxima ao bairro Tabatinga, na re-
gião norte, obteve a taxa mais alta de 
infestação do município. Ela chegou 
a 2,33%.

Vistoria de pontos estratégicos
Os cerca de 50 imóveis considera-

dos como pontos estratégicos (PEs) 
cadastrados no CCZ começaram a 
receber, nesta terça-feira (16), a visita 
dos agentes do controle da dengue. No 
local, a equipe realiza vistorias para 
identificar possíveis criadouros.

Os pontos estratégicos são os locais 
com grande acúmulo de materiais 
como: borracharias, ferros-velhos, 
mecânicas automotivas, empresas de 
reciclagem e floriculturas. Esses locais 
facilitam a proliferação do mosquito, 
justamente por terem a características 
de criadouro, por isso, recebem visitas 
quinzenais.

O deputado federal André de Paula 
agradeceu a visita e destacou a im-
portância de estreitar as relações do 
Legislativo Federal com as Câmaras 
Municipais. “Desenvolvemos este pro-
jeto de Integração Legislativa porque 
temos a convicção de que apoiar o ve-
reador é a forma de estar mais perto da 
população”, finalizou André de Paula.
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Além das cervejas e chopps artesanais, o Beer Fes-
tival 2021 traz uma programação musical para esta 
edição, com artistas locais levando o melhor da música 
para o público cervejeiro. O festival será realizado neste 
final de semana, de sexta-feira a domingo (19 a 21 de 
novembro) na Praça da Cultura (Avenida da Praia), 
no centro. 

No dia da abertura, a noite é de rock e quem sobe ao 
palco, a partir das 18h, é a banda Tamoios que leva os 
clássicos para a plateia. Em seguida, o público poderá 
desfrutar o classic rock dos anos 60, 70, 80 e 90 com 
da Banda Jack’s, a partir das  20h.

Para encerrar a noite, a partir das 22h, quem se 
apresenta é o grupo Zamba. Este é um projeto musical 
que mistura rock, samba e influências eletrônicas com 
o objetivo de disseminar a natureza brasileira através 
da música, eventos culturais e produtos artísticos com 
boas vibrações. No show, o público será envolvido por 
composições autorais com produção do renomado pro-
dutor e DJ carioca, Marcelinho da Lua, um dos nomes 
mais requisitados da cena eletrônica no Brasil. Além 
do repertório autoral, o projeto homenageia artistas 
brasileiros com versões de músicas de gênero popular 
antigo e moderno. Zamba traz uma banda com violão, 
guitarra, teclado e o DJ, que acrescenta ao ritmo um 
arranjo eletrônico.

No sábado (20) o som começa mais cedo, com mú-
sica ambiente no horário do almoço. A partir das 13h 
quem se apresenta é o cantor sertanejo Zé Andrade. 
Dono de uma voz poderosa e cheia de emoção, ele 
lembra que seu interesse pela música surgiu muito cedo, 
aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, 
José Carlos e Jurema, nos ensaios e apresentações do 
coral da igreja.

Em seguida, quem se apresenta é o grupo Choro 
Cinema Mudo levando o melhor do chorinho dos anos 
20 para o palco do Beer. Formado em 2016, o grupo 
tem como objetivo preservar e difundir a cultura musical 
brasileira, mais precisamente o Choro, que é o ritmo 
urbano genuinamente brasileiro que tem suas raízes 
fincadas na segunda metade do século XIX na cidade 
do Rio de Janeiro. O repertório do grupo é formado 
por peças instrumentais tradicionais e consagrados do 
gênero criados pelos mais famosos compositores nas 
diferentes décadas do século XIX e XX, como Pixingui-
nha, Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, Chiquinha 
Gonzaga, Ernesto Nazareth, Joaquim Callado, entre 
outros. A integração do grupo replica a formação 
clássica do Choro em seu estágio inicial, com flauta, 
cavaquinho, pandeiro e violão.

A dupla Lua e Rodrigo toca Música Popular Brasilei-
ra (MPB) e samba, com voz e violão de 7 cordas e sobe 
no palco logo após o Choro, a partir das 16h.

Fernanda Letúria leva sua voz, a partir das 18h. A 
cantora é intérprete de canções populares reconheci-
das pelo público de Caraguatatuba e região litorânea, 
pelo resgate da música brasileira e internacional em 
composições que influenciaram as gerações de diversas 
épocas. Canta profissionalmente desde 2006, atuando 
no litoral norte e sul de SP, São Paulo e Vale do Para-
íba em eventos particulares, cerimônias, clubes, bares, 
restaurantes, shows e festivais. 

Beer Festival 2021 tem programação 
musical variada nos três dias de evento 

Stronk Folk faz os embalos do sábado à noite a 
partir das 20h. No show “Influential”, a banda traz a 
nostalgia do rock e pop das décadas de 70 a 90, com 
uma pitada da música atual com uma roupagem di-
ferente. Formada por Lucas Santana (guitarra e voz), 
Kleber Amorim (bateria), Fellipe Tavares (guitarra) e 
Rafael Fraga (contrabaixo), apresenta em seu repertório 
sucessos de bandas como Aerosmith, Tears For Fears, 
U2, Guns N’Roses e Metallica, passando pelos hits do 
pop de Adele, Bruno Mars e Ed Sheeran.

E quem fecha a noite é o Conexão Central. Fun-
dado em 2004, tendo como idealizador do projeto o 
baterista Call, hoje apresenta uma formação com cin-
co integrantes: Serginho Dossal, vocal e gaita; Edom 
Carvalho,teclados e back vocal; Call, bateria e back 
vocal; Fernando Ribeiro, contrabaixo e back vocal; e 
Douglas Silva (Durva), guitarra. 

No último dia do Beer Festival 2021 o som ambiente 
começa às 11h. A partir das 14h o palco é do Projeto 
Difusa, que surgiu em fevereiro de 2011, em São Se-
bastião, com iniciativa do músico/violinista e maestro 
Raphael Tavares contando com a participação de mú-
sicos da Camerata Difusa, com o objetivo de difundir o 
instrumento clássico nas mais variadas formas musicais. 
Em setembro de 2016, o projeto ganhou novo formato, 
passando a ser composto por bateria, baixo, guitarra, 
teclado, trombone, trompete, viola, violino, violoncelo, 
baixolão, vocal e ainda uma pitada de scratch´s. Uma 
verdadeira miscelânea musical, tendo como resultado 
final um som envolvente, carregado de alegria e boas 
vibrações.

Às 16h é a vez dos The Dukes, projeto que vem se 
destacando no Litoral Norte por sua qualidade mu-
sical e repertório ímpar. The Dukes se apresenta nos 
melhores bares e pubs da região, deixando seu público 
sempre surpreso e satisfeito com seu jeito de fazer Rock 
And Roll.. 

Joe Tenta! entra no recinto às 18h. A Joe Tenta! 
é uma banda que traz em seu repertório os maiores 
sucessos do rock nacional dos anos 80 e 90. Embora 
sem grande evidência na mídia atual, é indiscutível que 
o rock nacional ainda tem um grande número de fãs 
e admiradores. Pensando nesse público e nas grandes 
influências culturais e sociais positivas, surgiu a banda 
“Joe tenta!”, trazendo os maiores sucessos das bandas 
de rock nacional à tona. O show, sempre cuidadosa-
mente preparado, traz músicas do início dos anos 80 
até os sucessos mais recentes, agradando e envolvendo 
o público de todas as idades.

Quem encerra o festival é o Conexão Sertaneja com 
sucessos de várias gerações do sertanejo universitário 
ao universo da sofrência.
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Está na hora de ajeitar as bicicletas 
e fazer parte do ‘Desafio Ciclístico 
Poço da Anta’, no dia 28 de no-
vembro (domingo). As inscrições 
começam na próxima quarta-feira 
(24) e seguem até sexta-feira (26). O 
evento é uma realização da Prefei-
tura de Caraguatatuba, por meio da 
Secretaria de Esportes e Recreação.

O Desafio Ciclístico Poço da Anta 
terá, ao todo, dois circuitos com am-

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

Aninha é convocada para seleção paulista Sub-17F de basquete
Ana Diniz, conhecida como Aninha, 

atual presidente da Associação de Bas-
quetebol de Caraguatatuba (ABASC), 
acaba de ser convocada para assumir 
o comando técnico da seleção paulis-
ta Sub-17F. A ABASC conta com o 
apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de Esportes e 
Recreação.

Aninha trabalha com o projeto 

ABASC Basketball School e já atuou 
como técnica das categorias de base 
do masculino e feminino de Caraguá, 
além de ter conquistado excelentes 
resultados à frente da categoria Adulto 
Feminino do município.

A convocação foi na última quarta-
-feira (10). Aninha irá comandar a 
Seleção Paulista Sub-17 na Taça Brasil 
de Basquete entre os dias 6 e 12 de 

dezembro na cidade de Goiânia (GO).
“Sou muito grata pela família 

ABASC por tudo que construímos e 
que ainda vamos construir. Sem vocês 
nada disso aconteceria. Gratidão ao 
basquete de Caraguatatuba e a todos 
os atletas e comissão técnica que con-
tribuíram e ainda contribuem com meu 
crescimento profissional”, afirmou 
Aninha.

bas 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 De-
tenção Provisória (CDP). O segundo, 
de 15 km, vai até a ponte da cacho-
eira do bairro Poço da Anta, ponto 
turístico rural de Caraguatatuba.

MUG), 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.

A Prefeitura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Esportes e Re-
creação, 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 inscre-
ver nas datas divulgadas no Centro 
Esportivo Ubaldo Gonçalves (CE-
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Dupla é presa por 
tráfico de drogas 
em Caraguatatuba 
 
Por volta das 17h desta segunda-feira (15), equipes 
do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, du-
rante operação conjunta em combate ao tráfico de 
drogas, prenderam em flagrante dois homens em 
um ponto de tráfico de drogas no bairro Sumaré, 
região central de Caraguatatuba. No local os poli-
ciais flagraram dois indivíduos realizando a venda 
de drogas. Ambos tentaram fugis ao perceber a pre-
sença policial, porém, após breve acompanhamento 
foram detidos. Com os abordados foram encontra-
das porções de drogas diversas, como 111 porções de 
cocaína, 79 porções de maconha, 37 porções de crack e 
R$ 69,00 em dinheiro. Desta forma, a dupla foi levada para 
a delegacia, onde permaneceram à disposição da justiça. 

 

Jovem é assassinado 
no bairro Rio Claro

A Polícia Civil registrou um homicídio nesta 
segunda-feira (15), no bairro Rio Claro, em Cara-
guatatuba. Segundo divulgado pelo site Repórter 
Online, a vítima de 23 anos estava sentado na calçada 
em frente à sua casa quando foi atingido pelos tiros.

Segundo informado, um veículo teria entrado na 
rua e se aproximou da vítima e fez os disparos. O 
jovem foi atingido por três tiros e morreu no local. 
Uma equipe da Polícia Cientifica e investigadores 
da Polícia Civil estiveram no local para começar 

a investigar o crime. Até o fechamento desta 
edição, ninguém havia sido preso. Na delegacia foi 
registrado o boletim de ocorrência de homicídio. 

Mais de 6 kg de 
maconha são 

apreendidos no 
Tinga

A Força Tática da Polícia Militar prendeu um 
casal com pouco mais de 6 kg de maconha, na noite 
de sexta-feira (12), no Bairro do Tinga, em Cara-
guatatuba.

Conforme divulgado pelo site Radar Litoral, 
durante operação no Bairro, uma equipe da Força 
Tática visualizou uma mulher que demonstrou certo 
nervosismo e tentou entrar rapidamente na residên-
cia. Ela foi abordada e com a mulher os policiais 
localizaram uma grande quantidade de maconha.

A mulher confessou que receberia a quantia de R$ 
500,00 para trazer a droga de São José dos Campos e 
entregar para o morador da residência que ela tentou 
entrar. O homem admitiu que esperava a chegada da 
droga, que guardaria para outro indivíduo.

Foi franqueada a entrada dos policiais em sua 
residência, onde mais nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos e das confissões, foi dado voz de 
prisão aos dois, que foram conduzidos à Delegacia 
Central, onde permaneceram presos à disposição 
da Justiça.

Foram apreendidos seis tijolos de maconha e sete 
pedaços da droga, que totalizaram 6,077 kg.

Acidente de ônibus 
na Rodovia Oswaldo 
Cruz deixa mortos e 

feridos 
Um acidente grave foi registrado na manhã de 

sábado (13), na altura do km 75, na Rodovia Oswaldo 
Cruz - que liga Taubaté a Ubatuba, pouco antes do 
início da descida da serra. O ônibus da Arca Tu-
rismo, com turistas de São Paulo, tombou em uma 

das curvas da rodovia por volta das 7h. O acidente 
mobilizou equipes de resgate do Samu do Litoral 
Norte e de São Luís do Paraitinga, Corpo de Bom-
beiros de Ubatuba e de Taubaté e o helicóptero Águia 
da Polícia Militar. Seis mortes foram confirmadas. 
 Segundo informações divulgadas pela prefeitura 
de Ubatuba, o município recebeu 45 vítimas do aci-
dente, sendo 38 encaminhadas para a Santa Casa e 
outras sete atendidas na Unidade de Saúde do bairro 
Ipiranguinha. Deste total, três pacientes foram trans-
feridos com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia 
Militar e uma vítima foi transferida pelo Samu para 
hospitais de alta complexidade. Uma rede de apoio 
foi criada para acolher os pacientes que já receberam 
alta hospitalar. O grupo formado pelo Fundo Social 
de Solidariedade, Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, Secretaria Municipal de Saúde, bem como 
voluntários de diferentes áreas, incluindo psicólogos, 
acolheu os pacientes e seus familiares, oferecendo 
alimentação e demais cuidados necessários neste 
momento difícil pelo qual estão passando.

Veículos da Secretaria de Saúde também foram 
disponibilizados para que os envolvidos no acidente 
possam retornar às suas casas em São Paulo.

 

Motociclista morre 
após bater em carro 

BR-101
Um acidente grave envolvendo uma moto e um 

carro foi registrado na Rodovia BR-101, no trevo de 
entrada da praia vermelha do norte, em Ubatuba, na 
manhã desta terça-feira (16), e deixou uma vítima 
fatal.

De acordo com informações do site Repórter 
Online, o motociclista estava pista sentido bairro/
centro, quando bateu contra um veículo na pista 
contraria. Partes da moto ficaram espalhadas na 
pista. A ocorrência foi atendida por uma equipe da 
Polícia Rodoviária Federal e uma equipe do Samu 
chegou a ser acionada, porém a vítima já estava em 
óbito. A causa do acidente agora será apura pela 
equipe da Polícia Civil de Ubatuba.


