
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 18 e 19 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 no fim de semana e deve atrair mais de 

12 mil pessoas 

 

Caraguatatuba 

Campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado incentiva descarte correto 

nos Ecopontos de Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Fundacc promove ações alusivas ao mês da Consciência Negra 

 

Caraguatatuba 

Campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado incentiva descarte correto 

nos Ecopontos de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 com estimativa de atrair mais de 12 mil 

pessoas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba começa aplicação da dose adicional contra Covid-19 para pessoas 

maiores de 18 anos 

 

Caraguatatuba 

Jovem de 22 anos que seria responsável por abastecer ponto de tráfico é preso 

com armas, 4kg de maconha e munição de fuzil 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Caraguá Beer Festival 2021 traz diversos shows ao vivo e marca retomada na 

cidade 

 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-no-fim-de-semana-e-deve-atrair-mais-de-12-mil-pessoas/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-no-fim-de-semana-e-deve-atrair-mais-de-12-mil-pessoas/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/campanha-de-arrecadacao-de-oleo-de-cozinha-usado-incentiva-descarte-correto-nos-ecopontos-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/campanha-de-arrecadacao-de-oleo-de-cozinha-usado-incentiva-descarte-correto-nos-ecopontos-de-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18513/fundacc-promove-acoes-alusivas-ao-mes-da-consciencia-negra
https://radarlitoral.com.br/noticias/18510/campanha-de-arrecadacao-de-oleo-de-cozinha-usado-incentiva-descarte-correto-nos-ecopontos-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18510/campanha-de-arrecadacao-de-oleo-de-cozinha-usado-incentiva-descarte-correto-nos-ecopontos-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18509/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-com-estimativa-de-atrair-mais-de-12-mil-pessoas
https://radarlitoral.com.br/noticias/18509/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-com-estimativa-de-atrair-mais-de-12-mil-pessoas
https://radarlitoral.com.br/noticias/18514/caraguatatuba-comeca-aplicacao-da-dose-adicional-contra-covid-19-para-pessoas-maiores-de-18-anos
https://radarlitoral.com.br/noticias/18514/caraguatatuba-comeca-aplicacao-da-dose-adicional-contra-covid-19-para-pessoas-maiores-de-18-anos
https://radarlitoral.com.br/noticias/18515/jovem-de-22-anos-que-seria-responsavel-por-abastecer-ponto-de-trafico-e-preso-com-armas-4kg-de-maconha-e-municao-de-fuzil
https://radarlitoral.com.br/noticias/18515/jovem-de-22-anos-que-seria-responsavel-por-abastecer-ponto-de-trafico-e-preso-com-armas-4kg-de-maconha-e-municao-de-fuzil
https://novaimprensa.com/2021/11/caragua-beer-festival.html
https://novaimprensa.com/2021/11/caragua-beer-festival.html


 

 
 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba intensificará fiscalização contra perturbação de sossego, diz 

Secretaria de Urbanismo 

 

Caraguatatuba 

PM prende jovem com espingarda, munição e drogas no bairro Casa Branca, em 

Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Jovem de 20 anos é assassinado com três tiros em Caraguatatuba 

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Caraguá Beer Festival 2021 traz shows ao vivo e marca retomada na cidade 

 

Caraguatatuba 

14 veículos de turismo são autuados durante feriado prolongado em 

Caraguatatuba 

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

Em estado de alerta sobre dengue, Caraguá faz última avaliação do ano 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Praia da Mococa, Caraguatatuba (SP): sossego, mar calmo e areia diferenciada 

 

Caraguatatuba 

Prainha, Caraguatatuba (SP): pequena no nome, grande em beleza 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Aplicação da dose adicional contra Covid-19 para pessoas maiores de 18 anos 

começa nesta sexta (19) em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 no fim de semana e deve atrair mais de 

12 mil pessoas 

 

 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-intensificara-fiscalizac-o-contra-perturbac-o-de-sossego-diz-secretaria-de-urbanismo-1.197016
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-intensificara-fiscalizac-o-contra-perturbac-o-de-sossego-diz-secretaria-de-urbanismo-1.197016
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/pm-prende-jovem-com-espingarda-munic-o-e-drogas-no-bairro-casa-branca-em-caraguatatuba-1.197139
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/pm-prende-jovem-com-espingarda-munic-o-e-drogas-no-bairro-casa-branca-em-caraguatatuba-1.197139
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/jovem-de-20-e-assassinado-com-tres.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-18/caragua-beer-festival-2021-traz-shows-ao-vivo-e-marca-retomada-na-cidade.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-18/14-veiculos-de-turismo-sao-autuados-durante-feriado-prolongado-em-caraguatatuba.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-18/14-veiculos-de-turismo-sao-autuados-durante-feriado-prolongado-em-caraguatatuba.html
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/em-estado-de-alerta-sobre-dengue-caragua-faz-ultima-avaliacao-do-ano/
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-da-mococa-caraguatatuba-sp-sossego-mar-calmo-e-areia-diferenciada-1.354352
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/prainha-caraguatatuba-sp-pequena-no-nome-grande-em-beleza-1.354259
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/aplicacao-da-dose-adicional-contra-covid-19-para-pessoas-maiores-de-18-anos-comeca-nesta-sexta-19-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/aplicacao-da-dose-adicional-contra-covid-19-para-pessoas-maiores-de-18-anos-comeca-nesta-sexta-19-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-no-fim-de-semana-e-deve-atrair-mais-de-12-mil-pessoas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-no-fim-de-semana-e-deve-atrair-mais-de-12-mil-pessoas/


 

 
 

Caraguatatuba 

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

Consciência Negra 

 

Caraguatatuba 

Agentes da Defesa Civil de Caraguatatuba participam de treinamento para 

Operação Chuvas de Verão 2021/22 

 

Caraguatatuba 

Pacientes das unidades de saúde participam de palestras sobre diabetes com foco 

nos cuidados e prevenção em Caraguatauba 

 

Caraguatatuba 

Última audiência on-line da LOA 2022 de Caraguatatuba é nesta sexta-feira 

(19/11) 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga datas de vencimento do IPTU 2022 

 

Caraguatatuba 

Operação Tapa Buracos chega ao bairro Perequê-Mirim, região sul de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Urbanismo Itinerante atende mais de 60 pessoas no bairro Rio do Ouro 

 

Caraguatatuba 

Campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado incentiva descarte correto 

nos Ecopontos de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba apresenta retomada econômica para empresários na 

Associação Comercial 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Aguilar Junior apresenta retomada econômica 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/bate-papo-cultural-da-fundacc-celebra-o-protagonismo-negro-no-mes-da-consciencia-negra-2/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/bate-papo-cultural-da-fundacc-celebra-o-protagonismo-negro-no-mes-da-consciencia-negra-2/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/agentes-da-defesa-civil-de-caraguatatuba-participam-de-treinamento-para-operacao-chuvas-de-verao-2021-22/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/agentes-da-defesa-civil-de-caraguatatuba-participam-de-treinamento-para-operacao-chuvas-de-verao-2021-22/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/pacientes-das-unidades-de-saude-participam-de-palestras-sobre-diabetes-com-foco-nos-cuidados-e-prevencao-em-caraguatauba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/pacientes-das-unidades-de-saude-participam-de-palestras-sobre-diabetes-com-foco-nos-cuidados-e-prevencao-em-caraguatauba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/ultima-audiencia-on-line-da-loa-2022-de-caraguatatuba-e-nesta-sexta-feira-19-11/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/ultima-audiencia-on-line-da-loa-2022-de-caraguatatuba-e-nesta-sexta-feira-19-11/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-datas-de-vencimento-do-iptu-2022/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/operacao-tapa-buracos-chega-ao-bairro-pereque-mirim-regiao-sul-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/operacao-tapa-buracos-chega-ao-bairro-pereque-mirim-regiao-sul-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/urbanismo-itinerante-atende-mais-de-60-pessoas-no-bairro-rio-do-ouro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/campanha-de-arrecadacao-de-oleo-de-cozinha-usado-incentiva-descarte-correto-nos-ecopontos-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/campanha-de-arrecadacao-de-oleo-de-cozinha-usado-incentiva-descarte-correto-nos-ecopontos-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/pat-de-caraguatatuba-tem-412-vagas-de-emprego-para-esta-quinta-feira-18/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/prefeito-de-caraguatatuba-apresenta-retomada-economica-para-empresarios-na-associacao-comercial/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/18/prefeito-de-caraguatatuba-apresenta-retomada-economica-para-empresarios-na-associacao-comercial/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/18/aguilar-junior-apresenta-retomada-economica/


 

 
 

Caraguatatuba 

Beer Festival 2021 neste fim de semana 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba faz fiscalização contra perturbação de sossego 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vacina maiores de 18 anos com a dose de reforço a partir desta 

sexta (19) 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Agentes Da Defesa Civil Participam De Treinamento Para Operação Chuvas De 

Verão 2021/22 

 

Caraguatatuba 

Pacientes Das Unidades De Saúde Participam De Palestras Sobre Diabetes Com 

Foco Nos Cuidados E Prevenção 

 

Caraguatatuba 

Última Audiência On-Line Da LOA 2022 De Caraguatatuba É Nesta Sexta-Feira 

(19/11) 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Divulga Datas De Vencimento Do IPTU 2022 

 

Caraguatatuba 

Operação Tapa Buracos Chega Ao Bairro Perequê-Mirim, Região Sul De 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Bate-Papo Cultural Da FUNDACC Celebra O Protagonismo Negro No Mês Da 

Consciência Negra 

 

Caraguatatuba 

Aplicação Da Dose Adicional Contra Covid-19 Para Pessoas Maiores De 18 Anos 

Começa Nesta Sexta (19) Em Caraguatatuba 

 

https://www.caraguatv.com.br/2021/11/18/beer-festival-2021-neste-fim-de-semana/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-faz-fiscalizacao-contra-perturbacao-de-sossego/
https://www.012news.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-412-vagas-de-emprego/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-vacina-maiores-de-18-anos-com-a-dose-de-reforco-a-partir-desta-sexta-19/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-vacina-maiores-de-18-anos-com-a-dose-de-reforco-a-partir-desta-sexta-19/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/agentes-da-defesa-civil-participam-de-treinamento-para-operacao-chuvas-de-verao-2021-22/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/agentes-da-defesa-civil-participam-de-treinamento-para-operacao-chuvas-de-verao-2021-22/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/pacientes-das-unidades-de-saude-participam-de-palestras-sobre-diabetes-com-foco-nos-cuidados-e-prevencao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/pacientes-das-unidades-de-saude-participam-de-palestras-sobre-diabetes-com-foco-nos-cuidados-e-prevencao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/ultima-audiencia-on-line-da-loa-2022-de-caraguatatuba-e-nesta-sexta-feira-19-11/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/ultima-audiencia-on-line-da-loa-2022-de-caraguatatuba-e-nesta-sexta-feira-19-11/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-datas-de-vencimento-do-iptu-2022/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/operacao-tapa-buracos-chega-ao-bairro-pereque-mirim-regiao-sul-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/operacao-tapa-buracos-chega-ao-bairro-pereque-mirim-regiao-sul-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/bate-papo-cultural-da-fundacc-celebra-o-protagonismo-negro-no-mes-da-consciencia-negra/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/bate-papo-cultural-da-fundacc-celebra-o-protagonismo-negro-no-mes-da-consciencia-negra/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/aplicacao-da-dose-adicional-contra-covid-19-para-pessoas-maiores-de-18-anos-comeca-nesta-sexta-19-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/aplicacao-da-dose-adicional-contra-covid-19-para-pessoas-maiores-de-18-anos-comeca-nesta-sexta-19-em-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Campanha De Arrecadação De Óleo De Cozinha Usado Incentiva Descarte Correto 

Nos Ecopontos De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Urbanismo Itinerante Atende Mais De 60 Pessoas No Bairro Rio Do Ouro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Realiza Beer Festival 2021 No Fim De Semana E Deve Atrair Mais 

De 12 Mil Pessoas 

 

Caraguatatuba 

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

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Postos Do Poupatempo Fecham Onde Haverá Feriado Do Dia Da Consciência Negra 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Prefeito De Caraguatatuba Apresenta Retomada Econômica Para Empresários Na 

Associação Comercial 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

FUNDACC promove ações alusivas ao mês da Consciência Negra 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 no fim de semana e deve atrair mais de 12 mil 

pessoas 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Urbanismo Itinerante atende mais de 60 pessoas no bairro Rio do Ouro 

 

Caraguatatuba 

Operação Tapa Buracos chega ao bairro Perequê-Mirim, região sul de Caraguatatuba 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/campanha-de-arrecadacao-de-oleo-de-cozinha-usado-incentiva-descarte-correto-nos-ecopontos-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/campanha-de-arrecadacao-de-oleo-de-cozinha-usado-incentiva-descarte-correto-nos-ecopontos-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/urbanismo-itinerante-atende-mais-de-60-pessoas-no-bairro-rio-do-ouro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-no-fim-de-semana-e-deve-atrair-mais-de-12-mil-pessoas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-no-fim-de-semana-e-deve-atrair-mais-de-12-mil-pessoas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/18/pat-de-caraguatatuba-tem-412-vagas-de-emprego-para-esta-quinta-feira-18/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/postos-do-poupatempo-fecham-onde-havera-feriado-do-dia-da-consciencia-negra/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/beer-festival-2021-tem-programacao-musical-variada-nos-tres-dias-de-evento/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-apresenta-retomada-economica-para-empresarios-na-associacao-comercial/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-apresenta-retomada-economica-para-empresarios-na-associacao-comercial/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundacc-promove-acoes-alusivas-ao-mes-da-consciencia-negra/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-no-fim-de-semana-e-deve-atrair-mais-de-12-mil-pessoas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-realiza-beer-festival-2021-no-fim-de-semana-e-deve-atrair-mais-de-12-mil-pessoas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-412-vagas-de-emprego-para-esta-quinta-feira-18/
https://falacaragua.com.br/2021/11/urbanismo-itinerante-atende-mais-de-60-pessoas-no-bairro-rio-do-ouro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/operacao-tapa-buracos-chega-ao-bairro-pereque-mirim-regiao-sul-de-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga datas de vencimento do IPTU 2022 

 

Caraguatatuba 

Última audiência on-line da LOA 2022 de Caraguatatuba é nesta sexta-feira (19/11) 

 

Caraguatatuba 

Pacientes das unidades de saúde participam de palestras sobre diabetes com foco nos 

cuidados e prevenção 

 

Caraguatatuba 

Agentes da Defesa Civil participam de treinamento para Operação Chuvas de Verão 

2021/22 

 

Caraguatatuba 

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

Caraguatatuba 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado incentiva descarte correto 

nos Ecopontos de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Aplicação da dose adicional contra Covid-19 para pessoas maiores de 18 anos 

começa hoje em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 412 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba apresenta retomada econômica para empresários na 

Associação Comercial 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Poupatempo de Caraguatatuba ficará fechado no Dia da Consciência Negra 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe Festival da Cerveja Artesanal até domingo (21) 
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Caraguatatuba 

Jovem é preso com drogas e arma de fogo no Casa Branca, em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA REALIZA BEER FESTIVAL 2021 NO FIM DE SEMANA E DEVE 

ATRAIR MAIS DE 12 MIL PESSOAS 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 com estimativa de atrair mais de 12 mil 

pessoas 

 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguá promove audiências públicas para discutir orçamento de R$ 1 

bi; segundo encontro é nesta sexta 

 

Caraguatatuba 

Jovem de 22 anos que seria responsável por abastecer ponto de tráfico é preso 

com armas, 4kg de maconha e munição de fuzil 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove festival de cervejas artesanais 
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Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 no fim de semana e deve 

atrair mais de 12 mil pessoas 

 

Caraguatatuba recebe neste fim de semana (19 a 21/11) mais uma edição do Beer 

Festival. O evento vai reunir os amantes de cerveja e chopp artesanais e de música de 

ótima qualidade na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no centro da cidade. A expectativa 

é receber mais de 4 mil pessoas por noite. 

São vários estandes de cervejeiros que vão mostrar seus produtos. Um deles é para 

expositores da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), entre 

eles, Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, 

Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que após um longo período de fechamento devido à 

pandemia provocada pela Covid-19, Caraguatatuba está pronta para a retomada dos 

eventos com segurança, e o Beer Festival  2021 é um exemplo disso. 

“Este evento visa contribuir com a retomada econômica, já que é direcionado a uma 

demanda cada vez mais crescente e consolidada e faz parte do Calendário Oficial de 

Eventos com expressiva adesão e crescimento”. 

Ele disse ainda que serão seguindo todos os protocolos sanitários, como aferição de 

temperatura e álcool em gel, além do uso de máscara quando a pessoa estiver circulando 

pelo recinto. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também está animada e acredita na 

venda de mais de 15 mil litros cervejas em três dias de festa. “Somente os produtores 

locais conseguem fazer mais de 3 mil litros e os de outras cidades garantem saciar a sede 

dos nossos visitantes”. 

Além das cervejarias locais, estão confirmadas a presença de representantes de São José 

dos Campos, Jacareí, São Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu. Haverá ainda os trucks 

beers de São José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e 

Jundiaí. 

A Praça de Alimentação abriu espaço para 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, ou seja, opções para todos os paladares. 



 

 
 

Transporte 

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. 

Programação musical 

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. Do classic rock, passando pelo sertanejo e desembarcado no Choro. 

Confira nossa programação. 

Sexta-feira (19) 

18h – Banda Tamoios – Classic Rock 

20h – Banda Jack´s – Classic Rock 

22h – Zamba  – Rock a Música Eletrônica 

Sábado (20) 

13h – Zé Andrade – Sertanejo 

14h – Choro Cinema Mudo – Choro 

16h – Lua e Rodrigo – MPP e Smba 

18h – Fernanda Letúria – Pop Rock 

20h – Strong Folk – Rock e Pop 

22h – Conexão Central 

Domingo (21) 

14h – Projeto Difusa – Clássico e Pop 

16h – The Dukes – Rock 

18h – Joe Tenta! – Rock 

20h – Conexão Sertaneja 
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Campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado incentiva 

descarte correto nos Ecopontos de Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (SMAAP), inicia na próxima segunda-feira (22) a Campanha de Arrecadação do Óleo 

de Cozinha Usado nos Ecopontos para promover o descarte consciente do produto. 

O objetivo da campanha é dar a destinação ambientalmente correta ao produto, que 

quando descartado irregularmente pode causar entupimento das tubulações, além de se 

espalhar no solo, contaminando a água. 

Após o uso do óleo, os munícipes devem deixá-lo esfriar, armazenar em uma garrafa PET e 

entregar o material no Ecoponto mais próximo da sua residência. Será entregue um Cartão 

Fidelidade e a cada 10 litros de óleo descartado, a pessoa ganhará uma muda de espécie 

nativa e um cartaz informativo sobre o plantio adequado. 

A campanha é uma parceria com a empresa Liman-Thec Ambiental, que mensalmente irá 

recolher os produtos e fará o sistema de logística reversa, transformando o óleo em 

produtos de limpeza e outras fontes de energia. 

Ecopontos 

São áreas públicas licenciadas para transbordo e triagem destinadas ao recebimento de 

pequenas quantidades de resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas e 

materiais recicláveis, entregues voluntariamente por munícipes ou catadores. 

São aceitos nos Ecopontos: Resíduos de Construção civil (Entulho – até 1m³ por entrega), 

Móveis e Equipamentos Domésticos, Sobras de Poda, Pneus (máximo de 4 unidades por 

entrega), Material de Coleta Seletiva (Papel, Plástico, Vidro, Metal), Óleo de Cozinha, 

Resíduos Eletrônicos, Pilhas, Lâmpadas, Baterias de equipamentos eletrônicos e Madeiras. 

Não são aceitos lixo orgânico; animais mortos e lixo hospitalar, contaminantes e químicos. 

Volumes acima de 1 metro cúbico devem ser encaminhados para empresas recicladoras 

ou aterros privados licenciados. 

Endereços: 

– Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais / Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 

às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 



 

 
 

– Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo a Praça do 

ParCão. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 

às 14h. 

– Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três. 

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 
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Fundacc promove ações alusivas ao mês da Consciência Negra 

 

No mês da Consciência Negra, a Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba) preparou uma mobilização educacional, literária, poética e fotográfica. 

A programação começa neste sábado (20), às 20h, pelo Facebook (/Fundacc) com a 

exibição do programa mensal da Fundação: Bate-papo Cultural, que promoverá um 

encontro reflexivo com a temática 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. 

Na segunda-feira (22), tem a inauguração da Exposição Poética: 'Profusão Visceral', da 

poetisa e atriz Keiliane Dias, na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt. A mostra será 

realizada em formato de 'varal', com textos escritos pela autora desde a infância. 

Em seus textos, Keiliane eterniza com bom humor a vivência de sua família, que migrou de 

uma pequena vila na Bahia para a grande São Paulo, com histórias inspiradoras de 

resistência; além de relatos sobre bullying e racismo que sofreu durante o período escolar. 

"Aprendi a transformar a dor em poesia", disse. 

Aos 22 anos, a poetisa diz que optou por preservar a escrita original de suas obras, pois: 

"os erros de grafia são compatíveis aos erros da vida, os erros e medos de uma menina 

carregada de sentimentos", que escrevia para si como forma de desabafo. 

"Espero poder inspirar outras pessoas com a história da minha família. Inspirar outras 

meninas que possam estar passando pelo que passei. Cada pessoa que lê minhas poesias 

e se identifica já é parte de mim", concluiu. 

O saguão da Biblioteca também abrigará, a partir de segunda-feira (22), a Exposição 

Literária: 'Pretas Palavras', com livros de autores negros e literatura sobre a negritude, em 

parceria com o grupo de literatura negra Camugerê Literário (@camugere.literario). 

Dentre autores nacionais e internacionais, estão: Mário de Andrade, Machado de Assis, 

Solano Trindade, Maya Angelou, Paulo Lins, Lima Barreto, Rachel Oliveira, José de Oliveira 

Simão, Lázaro Ramos, Ale Santos, Ana Maria Gonçalves, e mais. Com temas que variam 

entre: contos, poemas, ficção, sonetos, livros-reportagem, clássicos da literatura brasileira, 

música e culinária. 



 

 
 

Os livros em exposição que fazem parte do acervo público da Biblioteca poderão ser 

emprestados após o período de exibição, e novos cadastros podem ser realizados apenas 

com um documento de identidade com foto e um comprovante de residência. 

Compõe a programação, a Exposição Fotográfica: 'Mostra Sua Cara', com fotos autorais 

capturadas pelos alunos do ensino médio da Escola Estadual Doutor Eduardo Correa da 

Costa Junior, localizada no bairro Tinga. 

A mostra fotográfica tem como intuito apoiar o movimento antirracista e promover 

reflexões acerca do Mês da Consciência Negra. A exposição também conta com frases de 

grandes personalidades como Martin Luther King Jr em apoio ao movimento. Para os 

estudantes, a ação tem como objetivo "assumir uma postura social", declararam. 

As exposições estarão em exibição até o dia 30 de novembro, com visitação das 9h às 

14h, de segunda a sexta-feira. Escolas e projetos que queiram visitar o espaço, podem 

entrar em contato com o diretor de cultura da Fundação, Felipe Leite, pelo número: (12) 

3897-5683. 

Serviço 

Bate-papo Cultural - Mês da Consciência Negra 

Data: 20 de novembro (sábado) 

Horário: às 20h 

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

Exposições: 

Profusão Visceral 

Pretas Palavras 

Mostra Sua Cara 

Data: até 30 de novembro 

Visitação: das 9h às 14h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro 
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Campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado incentiva 

descarte correto nos Ecopontos de Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (SMAAP), inicia na próxima segunda-feira (22) a Campanha de Arrecadação do Óleo 

de Cozinha Usado nos Ecopontos para promover o descarte consciente do produto. 

O objetivo da campanha é dar a destinação ambientalmente correta ao produto, que 

quando descartado irregularmente pode causar entupimento das tubulações, além de se 

espalhar no solo, contaminando a água. 

Após o uso do óleo, os munícipes devem deixá-lo esfriar, armazenar em uma garrafa PET e 

entregar o material no Ecoponto mais próximo da sua residência. Será entregue um Cartão 

Fidelidade e a cada 10 litros de óleo descartado, a pessoa ganhará uma muda de espécie 

nativa e um cartaz informativo sobre o plantio adequado. 

A campanha é uma parceria com a empresa Liman-Thec Ambiental, que mensalmente irá 

recolher os produtos e fará o sistema de logística reversa, transformando o óleo em 

produtos de limpeza e outras fontes de energia. 

Ecopontos 

São áreas públicas licenciadas para transbordo e triagem destinadas ao recebimento de 

pequenas quantidades de resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas e 

materiais recicláveis, entregues voluntariamente por munícipes ou catadores. 

São aceitos nos Ecopontos: Resíduos de Construção civil (Entulho – até 1m³ por entrega), 

Móveis e Equipamentos Domésticos, Sobras de Poda, Pneus (máximo de 4 unidades por 

entrega), Material de Coleta Seletiva (Papel, Plástico, Vidro, Metal), Óleo de Cozinha, 

Resíduos Eletrônicos, Pilhas, Lâmpadas, Baterias de equipamentos eletrônicos e Madeiras. 

Não são aceitos lixo orgânico; animais mortos e lixo hospitalar, contaminantes e químicos. 

Volumes acima de 1 metro cúbico devem ser encaminhados para empresas recicladoras 

ou aterros privados licenciados. 

Endereços 

– Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais / Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 

às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 



 

 
 

– Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo a Praça do 

ParCão. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 

às 14h. 

– Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três. 

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 
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Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 com estimativa de atrair 

mais de 12 mil pessoas 

 

Caraguatatuba recebe neste fim de semana (19 a 21/11) mais uma edição do Beer 

Festival. O evento vai reunir os amantes de cerveja e chopp artesanais e de música de 

ótima qualidade na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no centro da cidade. A expectativa 

é receber mais de 4 mil pessoas por noite. 

São vários estandes de cervejeiros que vão mostrar seus produtos. Um deles é para 

expositores da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), entre 

eles, Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, 

Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que após um longo período de fechamento devido à 

pandemia provocada pela Covid-19, Caraguatatuba está pronta para a retomada dos 

eventos com segurança, e o Beer Festival  2021 é um exemplo disso. 

“Este evento visa contribuir com a retomada econômica, já que é direcionado a uma 

demanda cada vez mais crescente e consolidada e faz parte do Calendário Oficial de 

Eventos com expressiva adesão e crescimento”. 

Ele disse ainda que serão seguindo todos os protocolos sanitários, como aferição de 

temperatura e álcool em gel, além do uso de máscara quando a pessoa estiver circulando 

pelo recinto. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também está animada e acredita na 

venda de mais de 15 mil litros cervejas em três dias de festa. “Somente os produtores 

locais conseguem fazer mais de 3 mil litros e os de outras cidades garantem saciar a sede 

dos nossos visitantes”. 

Além das cervejarias locais, estão confirmadas a presença de representantes de São José 

dos Campos, Jacareí, São Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu. Haverá ainda os trucks 

beers de São José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e 

Jundiaí. 

A Praça de Alimentação abriu espaço para 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, ou seja, opções para todos os paladares. 

Transporte 

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. 

Programação musical 

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. Do classic rock, passando pelo sertanejo e desembarcado no Choro. 

Confira a programação. 

Sexta-feira (19) 

18h – Banda Tamoios – Classic Rock 

20h – Banda Jack´s – Classic Rock 

22h – Zamba  – Rock a Música Eletrônica 

Sábado (20) 

13h – Zé Andrade – Sertanejo 

14h – Choro Cinema Mudo – Choro 

16h – Lua e Rodrigo – MPP e Smba 

18h – Fernanda Letúria – Pop Rock 

20h – Strong Folk – Rock e Pop 

22h – Conexão Central 

Domingo (21) 

14h – Projeto Difusa – Clássico e Pop 

16h – The Dukes – Rock 

18h – Joe Tenta! – Rock 

20h – Conexão Sertaneja 
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Caraguatatuba começa aplicação da dose adicional contra Covid-19 

para pessoas maiores de 18 anos 

 

A partir desta sexta-feira (19) começa a valer a ampliação dos grupos da vacinação com a 

dose adicional – terceira dose – contra a Covid-19 em Caraguatatuba. Agora, de acordo 

com o Ministério da Saúde, todas as pessoas acima de 18 anos devem receber o 

imunizante. 

Para receber a dose adicional a pessoa precisa ter completado o esquema vacinal com a 

segunda dose há pelo menos cinco meses (ou 152 dias), independente do imunizante 

aplicado. 

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população verificar a data de aplicação da 

segunda dose. Ela pode ser encontrada no cartão de vacinação Covid-19 físico e online 

(Conecte Sus ou aplicativo do Poupatempo). 

Para pessoas com imunossupressão, o intervalo continua o mesmo. Todas elas devem 

receber a dose adicional com pelo menos 28 dias após a última dose do esquema vacinal. 

A Secretaria de Estado da Saúde recomenda a aplicação de doses adicionais na 

população, podendo-se utilizar o imunizante disponível. 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Primeira e segunda dose 

A primeira dose continua sendo aplicada para as pessoas com mais de 12 anos por meio 

do ‘Vacina Caragua’. Para se vacinar é muito importante que a pessoa esteja devidamente 

agendada pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Não serão feitas vacinas de primeira dose 

sem o agendamento do aplicativo. 

A segunda dose está sendo aplicada em todo e qualquer indivíduo que precise completar o 

esquema vacinal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 16.244 pessoas ainda 

precisam receber o imunizante. 

A pasta ressalta que os intervalos da segunda dose (Pfizer, Astrezeneca e Coronavac) 

continuam os mesmos: 



 

 
 

Pfizer: para adultos com mais de 18 anos o intervalo é de 21 dias (três semanas). Menores 

de 18 anos recebem a segunda dose com 56 dias (oito semanas); 

CoronaVac: 21 dias; 

Astrezeneca: 56 dias (oito semanas). 

A pessoa deve estar atenta à data marcada no cartão de vacinação Covid-19 recebido no 

dia da primeira dose. 

Locais e horário 

Mudanças vão ocorrer nos locais de vacinação a partir da próxima semana. Na segunda 

(22), as doses contra a Covid-19 serão aplicadas somente nas 11 Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs). Entretanto, o horário continua o mesmo, das 8h às 15h. 

As UBSs são: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê Mirim), 

UBS Porto Novo, UBS Morro do Algodão, UBS Tinga, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, 

UBS Sumaré, UBS Casa Branca, UBS Jetuba, UBS Massaguaçu. 
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Jovem de 22 anos que seria responsável por abastecer ponto de 

tráfico é preso com armas, 4kg de maconha e munição de fuzil 

 

A Polícia Militar prendeu, no início da noite de quinta-feira (18/11), no bairro Casa Branca, 

em Caraguatatuba, um jovem de 22 anos que era responsavel pelo abastecimento de um 

ponto de tráfico. Com ele, a polícia apreendeu 4kg de maconha, 70 pedras de crack, uma 

espingarda calibre 28, munição de fuzil e quatro cartuchos deflagrados de espingardas. 

Também foram apreendidos cinco celulares. Os policiais militares em atividade delegada 

receberam a denúncia sobre o indivíduo que teria ameaçado algumas pessoas no bairro. 

Uma viatura da Força Tática também participou da operação que culminou na prisão. 

Parte da droga apreendida estava enterrada em um matagal. O indivíduo foi levado para a 

delegacia e permaneceu preso.  
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Caraguá Beer Festival 2021 traz diversos shows ao vivo e marca 

retomada na cidade 

Prefeitura espera 12 mil pessoas para ver bandas de rock, pop, samba, MPB e sertanejo, 

de sexta a domingo 

 

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

programação musical variada para esta edição, com artistas locais de diversas 

modalidades. 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. A expectativa é 

receber mais de 4 mil pessoas por noite. 

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. 

Programação 

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, 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 a 

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. 

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


 

 
 

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 Beer Festival 

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. 
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Caraguatatuba intensificará fiscalização contra perturbação de 

sossego, diz Secretaria de Urbanismo 

Até o momento, 493 autos de infração já foram registrados em 2021 

 

Por meio da Secretaria de Urbanismo, a Prefeitura de Caraguatatuba divulgou, na última 

quarta-feira (17),que irá intensificar a fiscalização contra a perturbação do sossego. 

Apenas em 2021, 493 autos de infração já foram registrados até o momento. 

Com base no artigo 183 do Código de Posturas, o volume acima de 45 decibéis é 

qualificado como alto demais e se encaixa dentro do número não permitido. "Todas as 

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 Wilber 

Cardozo, secretário de Urbanismo do município. 

Atualmente, há três escalas de autuação: 

Para comércios, a multa é de R$ 2.685; 

Para residências, a multa é de R$ 1.720; 

Em caso de caixas portáveis em vias públicas, o aparelho é apreendido e a multa é de R$ 

150. 

Denúncia. 

Cardozo destaca que as fiscalizações são colocadas na programação dos fiscais da 

Secretaria. Além disso, a população também pode fazer denúncias pela 'Central de 

Atendimento 156' via aplicativo 'Caraguatatuba 156' -- disponível para Android e IOS. 

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

a PM (Polícia Militar) pelo telefone 190. 
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PM prende jovem com espingarda, munição e drogas no bairro Casa 

Branca, em Caraguatatuba 

Os militares chegaram ao criminoso após uma denúncia de ameaça; ele confessou fazer 

parte do abastecimento de uma 'biqueira' no Canta Galo, outro bairro do município 

 

Uma equipe do 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) conseguiu identificar, 

por volta das 20h da última quinta-feira (18), um rapaz de 22 anos que estava sendo 

denunciado por ameaçar de morte algumas pessoas no bairro Casa Branca, em 

Caraguatatuba. Na casa do suspeito, a PM encontrou uma espingarda calibre 28, 4 kg de 

maconha, munição e outros itens que foram apreendidos. 

Um rapaz que batia com a descrição da denúncia foi localizado perto de um mercado no 

Casa Branca e, ao perceber a movimentação policial, correu para sua casa. Os militares 

conseguiram detê-lo e identificá-lo como o autor das ameaças. 

Ao entrar na casa do suspeito, a PM encontrou uma espingarda calibre 28, uma munição 

de fuzil, quatro cartuchos deflagrados de calibre 28, uma balança de precisão, cinco 

celulares e um tablete de maconha. 

Questionado sobre os itens, o criminoso confessou fazer parte do abastecimento de um 

ponto de venda de drogas no bairro Canta Galo. Além disso, também disse que haviam 

mais drogas enterradas no quintal. Foram desenterradas 70 pedras de crack e outros 

tabletes de maconha. No total, o peso das drogas somava 0,260 g de crack e 4,064 g de 

maconha. 

O homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de 

Caraguatatuba e se encontra à disposição da Justiça. 
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Jovem de 20 anos é assassinado com três tiros em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba registrou nesta quinta(18) a morte de mais um jovem de forma violenta. É o 

segundo homicídio registrado esta semana em bairros da região. Nos dois casos, as 

investigações prosseguem, mas ninguém teria sido preso. A suspeita é de que as mortes 

estejam relacionadas ao tráfico de drogas. 

Na madrugada desta quinta(18),no bairro do Travessão, na rua Sebastião Francisco da 

Silva, um jovem de 20 anos foi assassinado com três tiros e acabou morrendo no local. 

A polícia científica esteve no local investigando, juntamente, com investigadores do 1º 

Distrito Policial do Porto Novo. Foram recolhidas capsulas deflagradas e ouvidas algumas 

testemunhas. 

Na segunda(15), no Rio Claro, também, na região sul, um jovem de 23 anos foi 

assassinado a tiros quando estava na calçada de sua casa.   

Segundo algumas testemunhas ouvidas pela polícia, os disparos foram feitos de um 

veículo que passou pela rua. O jovem foi atingido por três tiros e morreu no local. O caso 

segue em investigação. 

Segundo informações, 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. Ninguém foi preso. 

Segundo o delegado Jairo Pontes, titular do 1º DP, o jovem morto na segunda feira(15), 

teria antecedentes e sua morte pode estar ligada ao tráfico de drogas. 

O delegado informou que ainda não tinha a identificação do jovem morto na madrugada 

desta quinta(18), para verificar se ele possui passagens pela polícia e se a morte dele 

também poderia estar ligada ao tráfico de drogas.  
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Caraguá Beer Festival 2021 traz shows ao vivo e marca retomada na 

cidade 

Prefeitura espera 12 mil pessoas para ver bandas de rock, pop, samba, MPB e sertanejo, 

de sexta a domingo 

 

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

programação musical variada para esta edição, com artistas locais de diversas 

modalidades. 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. 

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. 

Programação 

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, 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 a 

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 

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


 

 
 

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 Beer Festival 

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. 
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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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Em estado de alerta sobre dengue, Caraguá faz última avaliação do 

ano 

Projeção de densidade larvária de junho e setembro acenderam alerta de epidemia na 

cidade; Prefeitura realiza novo levantamento 

 

Com foco em eliminar a possibilidade de uma epidemia de dengue em 2022, os agentes 

de controle da dengue de Caraguatatuba iniciaram, nesta semana, as ações para a última 

ADL (Análise de Densidade Larvária) deste ano. A avaliação realizada anteriormente, em 

setembro, apontou 1,7% dado que acende o alerta para infestação. 

De acordo com dados do Município, a última ADL realizada há cerca de dois meses 

apontou que infestação do mosquito Aedes aegypti de 1,7%, enquanto em junho foi de 

1,8%. A referência do Ministério da Saúde indica estado de alerta. Quando o índice é 

menor que 1,0% é considerado satisfatório. De 1,15 a 3,9% é preciso cautela nas ações de 

prevenção e acima de 4% é considerado como alto risco. 

O biólogo e coordenador do Controle da Dengue, Ricardo Fernandes, enfatizou que a 

análise é importante pois é uma forma de direcionar as ações de combate ao mosquito nos 

próximos meses, tendo em vista o início do verão e a grande circulação de turistas na 

cidade. “O trabalho será ainda mais intensificado nas áreas com maior infestação, além de 

informar a população quais são os principais criadouros em cada bairro do município”, 

explicou. 

Entre as áreas que devem receber ações mais severas, está a “área um”, que corresponde 

a região próxima ao bairro Tabatinga, no norte de Caraguá. A área obteve a maior taxa de 

infestação, ficando cima de 2,3%. 

Cerca de seiscentos quarteirões e mais de 3,3 mil imóveis devem ser vistoriados até o dia 

15 de dezembro, além dos pontos estratégicos com grande acúmulo de materiais como 

empresas de reciclagem, floriculturas, oficinas mecânicas, ferros-velhos e borracharias que 

receberão visitas a cada 15 dias. 
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Praia da Mococa, Caraguatatuba (SP): sossego, mar calmo e areia 

diferenciada 

A Praia Mococa de Caraguatatuba é um dos locais mais visitados por famílias, idoso e 

Portadores de Necessidades Especiais. Praia possui mar calmo areia monazítica e um 

sossego privilegiado 

 

Vai para a praia e procura um local tranquilo, de mar calmo e limpo, com infraestrutura 

para atender sua família? A Praia da Mococa, em Caraguatatuba, no litoral norte de São 

Paulo pode ser o que você procura. 

A praia é dividida em espaços mais movimentados (ao norte) e mais tranquilo (ao sul). 

Onde fica a praia da Mococa? 

A Praia da Mococa fica a 14 quilômetros do centro de Caraguatatuba a cerca de 175 

quilômetros da capital paulistana. 

Está entre as praias da Coconha, ao sul, e da Tabatinga, ao norte. 

Como chegar na Praia da Mococa? 

O acesso pode ser feito de carro ou ônibus urbano pela Rodovia Rio-Santos (SP-55) a partir 

de dois acessos, não pavimentados. Um, mais ao norte, dá acesso ao trecho da praia que 

conta com infraestrutura oferecida pelos quiosques instalados no local. Outro acesso, mais 

ao sul, leva à parte agreste da praia, com menos movimento, e sem infraestrutura e 

serviços. 

Como é praia da Mococa? 

Conheça um pouco mais da praia da Mococa, em Caraguatatuba. 

A praia, que tem cerca de 1 quilômetro de extensão, tem areias monazíticas (com 

concentração de minerais) e mar calmo, ideal para banhistas e a prática de caiaque, que 

pode ser alugado no local. 

Durante o verão, um posto de guarda-vidas é instalado na praia. A costeira, próxima à foz 

do Rio Mococa, no lado norte da praia, é ideal para a prática de mergulho livre. 

A areia monazítica da Praia da Mococa 

A areia monazítica da Praia da Mococa pode ser utilizada no tratamento de artrite, 

inflamações, dores reumáticas e tratamento das articulações. A areia, espalhada sobre os 

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


 

 
 

locais afetados, provoca uma radiação que estimula os tecidos e favorece o fluxo 

sanguíneo. 
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Prainha, Caraguatatuba (SP): pequena no nome, grande em beleza 

Com águas tranquilas, rasas e límpidas, a Prainha de Caraguatatuba é de fácil acesso e 

possui excelente clima para quem busca sossego e tranquilidade. Venha conhecer 

 

A Prainha, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, é aquele lugar que aconchega 

o coração.  

Pequena no nome, mas grande em belezas naturais, a praia tem fácil acesso e um 

excelente clima para quem busca sossego e tranquilidade. A Prainha tem águas tranquilas, 

rasas e límpidas e é Ideal para crianças e idosos.  

Ficou curioso para conhecer? Então vem com a gente.  

Onde fica a Prainha 

A Prainha fica entre as praias do Garcez, ao sul, e a Praia de Martim de Sá, ao norte, e é de 

fácil acesso - na região central de Caraguatatuba, a 175 quilômetros da capital paulistana.  

Como chegar na Prainha 

A praia pode ser acessada de carro ou ônibus urbano pela rua Professora Adaly Coelho 

Passos, que chega em frente ao Boulevard da Prainha. O boulevard possui com 

estacionamento para veículos e uma praça arborizada.  

Como é a Prainha 

A Prainha dispõe de boa estrutura e abriga diversas casas de temporada para aluguel e 

pousadas. Abriga também quiosques, bares e restaurantes, que garantem conforto ao 

visitante.  

No mar, as águas são tranquilas, límpidas e rasas, o que faz com que a Prainha seja 

conhecida como a melhor para famílias que tenham crianças, além de dispor de Projeto 

Praia para Todos, base móvel de apoio para Portadores de Necessidades Especiais e 

idosos. 

Que praia fica a pedra do Jacaré 

No canto norte da praia, uma trilha revitalizada entre os morros leva o visitante até a Pedra 

do Jacaré, uma bela escultura natural que lembra a forma de um jacaré de boca aberta. De 

lá dá pra parar e admirar a incrível vista da praia e da costa, um mergulho no mar para se 

refrescar, ou ainda aproveitar o costão rochoso para pescar. 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-melhores-praias-como-chegar-e-muito-mais-1.352095
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-melhores-praias-como-chegar-e-muito-mais-1.352095
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/praia-martim-de-sa-caraguatatuba-sp-copacabana-do-litoral-norte-1.353159


 

 
 

No canto sul da praia, há uma trilha que leva até a Praia do Garcez e a famosa Pedra da 

Freira. 

Gostou das nossas dicas? Então faça as malas, pegue o protetor solar e o guarda-sol e 

venha para Prainha. 
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Aplicação da dose adicional contra Covid-19 para pessoas maiores de 

18 anos começa nesta sexta (19) em Caraguatatuba 

 

A partir desta sexta-feira (19) começa a valer a ampliação dos grupos da vacinação com a 

dose adicional – terceira dose – contra a Covid-19 em Caraguatatuba. Agora, de acordo 

com o Ministério da Saúde, todas as pessoas acima de 18 anos devem receber o 

imunizante. 

Para receber a dose adicional a pessoa precisa ter completado o esquema vacinal com a 

segunda dose há pelo menos cinco meses (ou 152 dias), independente do imunizante 

aplicado. 

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população verificar a data de aplicação da 

segunda dose. Ela pode ser encontrada no cartão de vacinação Covid-19 físico e online 

(Conecte Sus ou aplicativo do Poupatempo). 

Para pessoas com imunossupressão, o intervalo continua o mesmo. Todas elas devem 

receber a dose adicional com pelo menos 28 dias após a última dose do esquema vacinal. 

A Secretaria de Estado da Saúde recomenda a aplicação de doses adicionais na 

população, podendo-se utilizar o imunizante disponível. 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Primeira e segunda dose 

A primeira dose continua sendo aplicada para as pessoas com mais de 12 anos por meio 

do ‘Vacina Caragua’. Para se vacinar é muito importante que a pessoa esteja devidamente 

agendada pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Não serão feitas vacinas de primeira dose 

sem o agendamento do aplicativo. 

A segunda dose está sendo aplicada em todo e qualquer indivíduo que precise completar o 

esquema vacinal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 16.244 pessoas ainda 

precisam receber o imunizante. 

A pasta ressalta que os intervalos da segunda dose (Pfizer, Astrezeneca e Coronavac) 

continuam os mesmos: 



 

 
 

 Pfizer: para adultos com mais de 18 anos o intervalo é de 21 dias (três semanas). Menores 

de 18 anos recebem a segunda dose com 56 dias (oito semanas); 

 CoronaVac: 21 dias; 

 Astrezeneca: 56 dias (oito semanas). 

A pessoa deve estar atenta à data marcada no cartão de vacinação Covid-19 recebido no 

dia da primeira dose. 

Locais e horário 

Mudanças vão ocorrer nos locais de vacinação a partir da próxima semana. Na segunda 

(22), as doses contra a Covid-19 serão aplicadas somente nas 11 Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs). Entretanto, o horário continua o mesmo, das 8h às 15h. 

As UBSs são: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê Mirim), 

UBS Porto Novo, UBS Morro do Algodão, UBS Tinga, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do 

Ouro, UBS Sumaré, UBS Casa Branca, UBS Jetuba, UBS Massaguaçu. 
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Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 no fim de semana e deve 

atrair mais de 12 mil pessoas 

 

Caraguatatuba recebe neste fim de semana (19 a 21/11) mais uma edição do Beer 

Festival. O evento vai reunir os amantes de cerveja e chopp artesanais e de música de 

ótima qualidade na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no centro da cidade. A expectativa 

é receber mais de 4 mil pessoas por noite. 

São vários estandes de cervejeiros que vão mostrar seus produtos. Um deles é para 

expositores da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), entre 

eles, Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, 

Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que após um longo período de fechamento devido à 

pandemia provocada pela Covid-19, Caraguatatuba está pronta para a retomada dos 

eventos com segurança, e o Beer Festival  2021 é um exemplo disso. 

“Este evento visa contribuir com a retomada econômica, já que é direcionado a uma 

demanda cada vez mais crescente e consolidada e faz parte do Calendário Oficial de 

Eventos com expressiva adesão e crescimento”. 

Ele disse ainda que serão seguindo todos os protocolos sanitários, como aferição de 

temperatura e álcool em gel, além do uso de máscara quando a pessoa estiver circulando 

pelo recinto. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também está animada e acredita na 

venda de mais de 15 mil litros cervejas em três dias de festa. “Somente os produtores 

locais conseguem fazer mais de 3 mil litros e os de outras cidades garantem saciar a sede 

dos nossos visitantes”. 

Além das cervejarias locais, estão confirmadas a presença de representantes de São José 

dos Campos, Jacareí, São Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu. Haverá ainda os trucks 

beers de São José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e 

Jundiaí. 

A Praça de Alimentação abriu espaço para 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, ou seja, opções para todos os paladares. 

Transporte 

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. 

Programação musical 

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. Do classic rock, passando pelo sertanejo e desembarcado no Choro. 

Confira nossa programação. 

Sexta-feira (19) 

18h – Banda Tamoios – Classic Rock 

20h – Banda Jack´s – Classic Rock 

22h – Zamba  – Rock a Música Eletrônica 

Sábado (20) 

13h – Zé Andrade – Sertanejo 

14h – Choro Cinema Mudo – Choro 

16h – Lua e Rodrigo – MPP e Smba 

18h – Fernanda Letúria – Pop Rock 

20h – Strong Folk – Rock e Pop 

22h – Conexão Central 

Domingo (21) 

14h – Projeto Difusa – Clássico e Pop 

16h – The Dukes – Rock 

18h – Joe Tenta! – Rock 

20h – Conexão Sertaneja 
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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 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacc.sp.gov.br/
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Agentes da Defesa Civil de Caraguatatuba participam de treinamento 

para Operação Chuvas de Verão 2021/22 

 

Cinco agentes da Defesa Civil de Caraguatatuba participam nesta sexta-feira (19), em 

Ubatuba, da Oficina Preparatória para Operação Chuvas de Verão 2021/22. A atividade é 

realizada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e tem por objetivo capacitar os agentes 

da Defesa Civil em relação às chuvas de verão e ainda levar conhecimento àqueles que 

direta ou indiretamente estão comprometidos com tal matéria. 

Nesta edição, participam agentes de 26 municípios da região da Serra da Mantiqueira, 

Vale do Paraíba e Litoral Norte. O treinamento prático tem como base os decretos do Plano 

Preventivo de Defesa Civil (PPDC) e Plano Preventivo de Defesa Civil para Ressacas 

(PPDCR) para o próximo verão. 

A primeira fase foi realizada de forma virtual devido à pandemia da Covid e agora os 

agentes colocam o conteúdo em prática. 

O coordenador municipal da Defesa Civil de Caraguatatuba, Capitão Campos Junior, 

destaca a importância da requalificação feita pelos agentes que se preparam, anualmente, 

para esse período que requer uma atenção muito maior por conta das chuvas. 

“Eles conhecem bem a realidade de Caraguá, das nossas áreas de risco, e fazem essa 

requalificação no sentido de renovar o conhecimento”. 

A oficina contou com a presença do Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil e 

Secretário-Chefe da Casa Militar, Coronel PM Alexandre Monclús Romanek. 

Os alunos terão palestras sobre rádio amador, com a Secretaria de Desenvolvimento 

Social, base prática de motoserra e botes infláveis e vistoria de campo com técnicos do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas/ Instituto de Pesquisas Ambientais (IPT/IPA). 

O treinamento contará com a participação do Corpo de Bombeiros e capacitará agentes 

municipais para atuar em ocorrências relacionadas às chuvas intensas do verão e dar o 

suporte necessário ao público afetado caso haja algum incidente, além de promover 

integração dos órgãos envolvidos neste tipo de ocorrência. 

Os municípios que cumprirem os critérios estabelecidos poderão receber kits de verão, 

com equipamentos mínimos para atuação em ocorrências típicas do período, como 

inundação e deslizamento de terra. 
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Pacientes das unidades de saúde participam de palestras sobre 

diabetes com foco nos cuidados e prevenção em Caraguatauba 

 

O Dia Nacional da Diabetes (14 de novembro) passou, mas a rede de Atenção Básica à 

Saúde de Caraguatatuba continua empenhada na promoção dos cuidados e, 

principalmente, da prevenção à doença. 

Na quarta-feira (18), pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Ademir  Reis e Jose 

Maurício Borges, ambas localizadas no bairro Perequê Mirim, e Casa Branca, que 

aguardavam suas consultas rotineiras, foram beneficiados com palestras que tinham como 

tema a diabetes. 

De acordo com o levantamento feito pelas UBSs, cerca de 70 pessoas participaram da 

ação que tinha como objetivo a conscientização sobre sinais e sintomas da doença, além 

da importância do cuidado e do tratamento, que deve ser seguido corretamente. 

A coordenadora da Atenção Básica, Alexandra Freitas, destaca o quão relevante e grave é a 

doença. “Ela pode causar lesões nos órgãos que são importantes para o corpo humano. 

Um deles é o pâncreas, além do coração e rins”. 

Alexandra também explica que a diabetes é silenciosa e, por isso, requer muito atenção. 

Ela ressalta que “existem dois tipos: ‘1’ (aquele paciente que é dependente da insulina) e a 

‘2’ (quando o paciente faz o uso de medicamento via oral)”. Detalhe importante que 

também foi passado aos pacientes no dia das palestras. 

Nas ações, as orientações também foram quanto alimentação adequada e equilibrada 

porque pacientes com diabetes devem evitar o sobrepeso e excesso de peso. 

Saber como cuidar da diabetes é fundamental. As equipes reforçaram que, por conta da 

baixa imunidade ou do excesso de açúcar, ela pode piorar e agravar o quadro do paciente, 

causando outras doenças. 

O trabalho desempenhado pela equipe serviu para o esclarecimento de dúvidas, 

principalmente, das pessoas que não conseguem entender a gravidade da doença que 

também afeta o sistema circulatório. “Isso acontece porque o açúcar consegue entupir os 

pequenos vasos sanguíneos da pessoa”, diz Alexandra. 

Para finalizar, os pacientes foram orientados em relação aos cuidados com os pés, além da 

verificação. Caso houvesse alguma necessidade, o paciente seria encaminhado ao 



 

 
 

programa, ‘Pés Diabéticos, ofertado pelo ambulatório de feridas do Centro de 

Especialidades Médicas (CEM). 
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Última audiência on-line da LOA 2022 de Caraguatatuba é nesta 

sexta-feira (19/11) 

 

A segunda e última audiência pública virtual da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da 

Prefeitura de Caraguatatuba será transmitida nesta sexta-feira (19/11), a partir das 18h, 

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

público pode fazer questionamentos por meio de formulário on-line e aplicativos de 

telemensagens do Legislativo. O primeiro debate sobre o orçamento municipal para 2022 

foi realizado na última quarta-feira (17/11). 

O presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo de Aguilar, coordenou a audiência, 

acompanhado presencialmente dos vereadores Marcos Roberto de Souza, Islando Ramos 

Pessoa, Fernando Augusto da Silva Ferreira, Cristian Alves de Godoi e Gildázio de Oliveira 

Celestino; além das participações remotas dos parlamentares Vera Lúcia de Morais, 

Gildeilson Santos e Jair Araújo da Silva, 

A Prefeitura de Caraguatatuba teve como representante os secretários de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi; e de Fazenda, Nelson Hayashida; o 

ordenador de despesas, Rafael Torres; a diretora Financeira, Nadine Guedes; e o técnico 

em orçamento, Nicolas Dias Padilha. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCkcArEA8NeoVgmLsDMbL_Hw
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga datas de vencimento do IPTU 

2022 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, distribuirá 

cerca de 86 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 pelos 

Correios. O Decreto nº 1.554, de 17 de novembro de 2021, publicado na Edição 671 do 

Diário Oficial Eletrônico do Município desta quinta-feira (18/11), definiu as datas para o 

pagamento com desconto à vista, de 10% e 5%, e as parcelas mensais do IPTU no ano que 

vem. 

A cota única, com desconto de 10%, vencerá dia 10 de fevereiro de 2022.  Haverá também 

opção de pagar à vista, com 5% de desconto, até o dia 10 de março de 2022. Há ainda a 

possibilidade de dividir o carnê em 10 vezes, sendo a primeira parcela para o dia 10 de 

março e a última para o dia 12 de dezembro do próximo ano. 

Cronograma de vencimento do carnê do IPTU 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba 

Cota única 

10% de desconto na cota única até o dia 10 de fevereiro; 

5% de desconto na cota única até o dia 10 de março. 

Parcelado em 10x: 

Datas – 10 de março, 11 de abril, 10 de maio, 10 de junho, 11 de julho, 10 de agosto, 12 

de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro; e 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_671.pdf
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Operação Tapa Buracos chega ao bairro Perequê-Mirim, região sul de 

Caraguatatuba 

 
Nesta quinta-feira (18), a Operação Tapa Buracos chegou ao bairro Perequê-Mirim, região 

sul da cidade. O serviço iniciou na Rua Walmir Alves dos Reis, executado pela Secretaria 
de Serviços Públicos (Sesep), e será finalizado até que todas as ruas sejam atendidas. 

Dez toneladas de material CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) serão utilizadas 
neste local para recuperação da pavimentação da via. 

A equipe da Sesep trabalha com 10 funcionários e conta com o apoio de um caminhão 

trucado para fazer o transporte do material, um rolo compactador e uma máquina 

retroescavadeira. 

Mais serviços 
Ainda na região sul, as equipes realizam hoje os serviços de limpeza e roçada no trecho 

duplicado da Avenida José da Costa Pinheiro Júnior; nas ruas José Ferreira dos Santos e 

Luiz Nicolau Fagundes Varela, no bairro Travessão, e na Praça e ruas do Residencial Nova 
Caraguá II. 

Além disso, aproximadamente 50 toneladas de resíduos foram retiradas das vias públicas 

nos bairros Pegorelli e Bosque dos Guanandis. Os materiais são provenientes de limpeza 

pública ou de descarte irregular da população. 

A praia do Porto Novo recebe roçada mecanizada para retirar a vegetação excedente e 
manter o local limpo para melhorar o acesso de banhistas, sem prejudicar a área verde. 

As ruas Joaquim Ramos, Renan Moreira Orizo, C, Clara de Carlos Freitas e Avenida Carlos 

Roberto Magalhães Reis, no Bosque dos Guanandis, estão com serviço de pintura de guias e 
postes para melhorar a sinalização das vias. 

O desassoreamento de vala continua sendo realizado em um córrego na Estrada Porteira 

Preta, no bairro Pegorelli. O serviço visa facilitar o escoamento das águas e evitar 

enchentes. 

Para finalizar, maquinários fazem o serviço de nivelamento e cascalhamento na estrada 

rural, sentido cachoeiras do Rio Claro. Para o serviço são utilizadas 225 toneladas de 

cascalho, com apoio de máquina motoniveladora, uma retroescavadeira, três caminhões e 
seis funcionários. 
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Urbanismo Itinerante atende mais de 60 pessoas no bairro Rio do 

Ouro 

 

As equipes da Prefeitura de Caraguatatuba prestaram atendimento a 64 pessoas durante 

o Urbanismo Itinerante realizado no bairro Rio do Ouro, localizado na região central da 

cidade. 

Nesta edição, os munícipes puderam tirar suas dúvidas em relação à planta popular, 

aprovação de plantas em geral e guias de emplacamento, pela Secretaria de Urbanismo; 

fizeram aferição de pressão e controle de glicemia com a equipe da Saúde; e tiveram 

orientação com a Secretaria de Habitação sobre regularização fundiária, de construção e 

de edilícia. 

Os servidores da Saúde aferiram a pressão arterial e também houve medição de glicemia. 

Já os servidores do Social deram orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e uma 

nutricionista do Banco de Alimentos também deu orientação aos munícipes. 

Também foi realizada a doação de plantas nativas e a empresa Sabesp tirou dúvidas sobre 

contas de água e esgoto. 
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Campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado incentiva 

descarte correto nos Ecopontos de Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (SMAAP), inicia na próxima segunda-feira (22) a Campanha de Arrecadação do Óleo 

de Cozinha Usado nos Ecopontos para promover o descarte consciente do produto. 

O objetivo da campanha é dar a destinação ambientalmente correta ao produto, que 

quando descartado irregularmente pode causar entupimento das tubulações, além de se 

espalhar no solo, contaminando a água. 

Após o uso do óleo, os munícipes devem deixá-lo esfriar, armazenar em uma garrafa PET e 

entregar o material no Ecoponto mais próximo da sua residência. Será entregue um Cartão 

Fidelidade e a cada 10 litros de óleo descartado, a pessoa ganhará uma muda de espécie 

nativa e um cartaz informativo sobre o plantio adequado. 

A campanha é uma parceria com a empresa Liman-Thec Ambiental, que mensalmente irá 

recolher os produtos e fará o sistema de logística reversa, transformando o óleo em 

produtos de limpeza e outras fontes de energia. 

Ecopontos 

São áreas públicas licenciadas para transbordo e triagem destinadas ao recebimento de 

pequenas quantidades de resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas e 

materiais recicláveis, entregues voluntariamente por munícipes ou catadores. 

São aceitos nos Ecopontos: Resíduos de Construção civil (Entulho – até 1m³ por entrega), 

Móveis e Equipamentos Domésticos, Sobras de Poda, Pneus (máximo de 4 unidades por 

entrega), Material de Coleta Seletiva (Papel, Plástico, Vidro, Metal), Óleo de Cozinha, 

Resíduos Eletrônicos, Pilhas, Lâmpadas, Baterias de equipamentos eletrônicos e Madeiras. 

Não são aceitos lixo orgânico; animais mortos e lixo hospitalar, contaminantes e químicos. 

Volumes acima de 1 metro cúbico devem ser encaminhados para empresas recicladoras 

ou aterros privados licenciados. 

Endereços: 

– Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais / Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 

às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 



 

 
 

– Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo a Praça do 

ParCão. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 

às 14h. 

– Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três. 

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 
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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, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor de colchões, Vendedor de Máquina de 

Cartão, Vendedor Externo, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e Vidraceiro. 
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Prefeito de Caraguatatuba apresenta retomada econômica para 

empresários na Associação Comercial 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta quinta-feira (18) do Café da 

Manhã Empresarial, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba 

(ACE). Aguilar Junior aproveitou o momento para apresentar aos empresários os planos da 

retomada econômica do município. 

O Café Empresarial foi marcado pela despedida do presidente Lucas Gallina, que no fim 

deste ano entrega seu mandato frente à ACE. O prefeito Aguilar Junior realizou uma 

pequena homenagem a Gallina, com a entrega de uma placa de agradecimento. 

“O Lucas, assim que assumiu a presidência da Associação Comercial, se deparou com o 

maior desafio das nossas vidas, que foi o enfrentamento da pandemia. Me lembro da 

nossa primeira reunião, em março de 2020, quando tivemos que tomar decisões que 

impactariam a vida de todos e o presidente sempre esteve disposto a dialogar e juntos 

seguimos com cada ação.”, disse Aguilar Junior. 

“Agradeço por toda dedicação e parceira. Sei que hoje você sai muito mais amadurecido e 

fortalecido. Parabéns e obrigado por todo empenho”, complementou. 

Para o atual presidente Lucas Gallina, seu trabalho foi cumprido com êxito. 

“Assumi a presidência da Associação Comercial em janeiro de 2020 e logo em março a 

pandemia começou em Caraguatatuba. Com muito empenho, dedicação e diálogo 

conseguimos sempre conversar com a administração municipal, na pessoa do senhor 

Aguilar Junior. Com nossa aproximação e reuniões, praticamente que semanais, pudemos 

fazer o melhor para cidade e hoje podemos pensar na retomada econômica”, disse Gallina. 

De acordo com o Prefeito, a cidade se preparou e se dedicou para esse momento de 

retomada e, com segurança, o município terá grandes resultados com eventos e 

temporada de final e começo de ano. 

“Nossos trabalhos de enfrentamento a Covid-19, vacinação avançada e nossos rígidos 

protocolos de segurança nos dão motivos para realizarmos os eventos de retomada na 

nossa cidade”, explica Aguilar Junior. 

“Tenho que exaltar a importância do Empreenda Caraguatatuba para esse processo. O 

maior evento de empreendedorismo dará um impulso para você, comerciante. Quem 



 

 
 

realizou sua inscrição, terá a oportunidade de expor seu negócio para milhares de 

pessoas.”, continuou. 

Além da apresentação do prefeito Aguilar Junior, a Associação Comercial apresentou a 

chapa única que concorrerá às eleições da entidade no dia 15 de dezembro. A chapa tem 

como presidente Yuri Bellato. 

“Conheci o Yuri Bellato aqui mesmo na Associação Comercial, em um curso que 

participamos juntos. Sei que conduzirá a entidade com muito êxito e lhe desejo sorte para 

o futuro”, disse Aguilar Junior. 

Por fim, a Associação Comercial de Caraguatatuba apresentou para os associados 

presentes o grupo ‘Pérolas’, nova comissão da ACE integrada apenas por mulheres 

empresárias de Caraguatatuba. 
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Aguilar Junior apresenta retomada econômica 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta quinta-feira (18) do Café da 

Manhã Empresarial, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba 

(ACE). Aguilar Junior aproveitou o momento para apresentar aos empresários os planos da 

retomada econômica do município. 

O Café Empresarial foi marcado pela despedida do presidente Lucas Gallina, que no fim 

deste ano entrega seu mandato frente à ACE. O prefeito Aguilar Junior realizou uma 

pequena homenagem a Gallina, com a entrega de uma placa de agradecimento. 

“O Lucas, assim que assumiu a presidência da Associação Comercial, se deparou com o 

maior desafio das nossas vidas, que foi o enfrentamento da pandemia. Me lembro da 

nossa primeira reunião, em março de 2020, quando tivemos que tomar decisões que 

impactariam a vida de todos e o presidente sempre esteve disposto a dialogar e juntos 

seguimos com cada ação.”, disse Aguilar Junior. 

“Agradeço por toda dedicação e parceira. Sei que hoje você sai muito mais amadurecido e 

fortalecido. Parabéns e obrigado por todo empenho”, complementou. 

Para o atual presidente Lucas Gallina, seu trabalho foi cumprido com êxito. 

“Assumi a presidência da Associação Comercial em janeiro de 2020 e logo em março a 

pandemia começou em Caraguatatuba. Com muito empenho, dedicação e diálogo 

conseguimos sempre conversar com a administração municipal, na pessoa do senhor 

Aguilar Junior. Com nossa aproximação e reuniões, praticamente que semanais, pudemos 

fazer o melhor para cidade e hoje podemos pensar na retomada econômica”, disse Gallina. 

De acordo com o Prefeito, a cidade se preparou e se dedicou para esse momento de 

retomada e, com segurança, o município terá grandes resultados com eventos e 

temporada de final e começo de ano. 

“Nossos trabalhos de enfrentamento a Covid-19, vacinação avançada e nossos rígidos 

protocolos de segurança nos dão motivos para realizarmos os eventos de retomada na 

nossa cidade”, explica Aguilar Junior. 

“Tenho que exaltar a importância do Empreenda Caraguatatuba para esse processo. O 

maior evento de empreendedorismo dará um impulso para você, comerciante. Quem 



 

 
 

realizou sua inscrição, terá a oportunidade de expor seu negócio para milhares de 

pessoas.”, continuou. 

Além da apresentação do prefeito Aguilar Junior, a Associação Comercial apresentou a 

chapa única que concorrerá às eleições da entidade no dia 15 de dezembro. A chapa tem 

como presidente Yuri Bellato. 

“Conheci o Yuri Bellato aqui mesmo na Associação Comercial, em um curso que 

participamos juntos. Sei que conduzirá a entidade com muito êxito e lhe desejo sorte para 

o futuro”, disse Aguilar Junior. 

Por fim, a Associação Comercial de Caraguatatuba apresentou para os associados 

presentes o grupo ‘Pérolas’, nova comissão da ACE integrada apenas por mulheres 

empresárias de Caraguatatuba. 
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Beer Festival 2021 neste fim de semana 

 

Caraguatatuba recebe neste fim de semana (19 a 21/11) mais uma edição do Beer 

Festival. O evento vai reunir os amantes de cerveja e chopp artesanais e de música de 

ótima qualidade na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no centro da cidade. A expectativa 

é receber mais de 4 mil pessoas por noite. 

São vários estandes de cervejeiros que vão mostrar seus produtos. Um deles é para 

expositores da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), entre 

eles, Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, 

Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que após um longo período de fechamento devido à 

pandemia provocada pela Covid-19, Caraguatatuba está pronta para a retomada dos 

eventos com segurança, e o Beer Festival 2021 é um exemplo disso. 

“Este evento visa contribuir com a retomada econômica, já que é direcionado a uma 

demanda cada vez mais crescente e consolidada e faz parte do Calendário Oficial de 

Eventos com expressiva adesão e crescimento”. 

Ele disse ainda que serão seguindo todos os protocolos sanitários, como aferição de 

temperatura e álcool em gel, além do uso de máscara quando a pessoa estiver circulando 

pelo recinto. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também está animada e acredita na 

venda de mais de 15 mil litros cervejas em três dias de festa. “Somente os produtores 

locais conseguem fazer mais de 3 mil litros e os de outras cidades garantem saciar a sede 

dos nossos visitantes”. 

Além das cervejarias locais, estão confirmadas a presença de representantes de São José 

dos Campos, Jacareí, São Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu. Haverá ainda os trucks 

beers de São José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e 

Jundiaí. 

A Praça de Alimentação abriu espaço para 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, ou seja, opções para todos os paladares. 



 

 
 

Transporte 

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. 

Programação musical 

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. Do classic rock, passando pelo sertanejo e desembarcado no Choro. 

Confira nossa programação. 

Sexta-feira (19) 

18h – Banda Tamoios – Classic Rock 

20h – Banda Jack´s – Classic Rock 

22h – Zamba – Rock a Música Eletrônica 

Sábado (20) 

13h – Zé Andrade – Sertanejo 

14h – Choro Cinema Mudo – Choro 

16h – Lua e Rodrigo – MPP e Smba 

18h – Fernanda Letúria – Pop Rock 

20h – Strong Folk – Rock e Pop 

22h – Conexão Central 

Domingo (21) 

14h – Projeto Difusa – Clássico e Pop 

16h – The Dukes – Rock 

18h – Joe Tenta! – Rock 

20h – Conexão Sertaneja 
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Caraguatatuba faz fiscalização contra perturbação de sossego 

 

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. 

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 população pode denunciar qualquer perturbação por meio da Central de Atendimento 

156, através disso os agentes de fiscalização podem efetuar a vistoria desses locais. 

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

residências o valor chega a R$ 1.720 e, no caso das caixas de som em locais públicos, 

além de serem apreendidas, o dono ainda recebe multa 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 190. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/
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Caraguatatuba vacina maiores de 18 anos com a dose de reforço a 

partir desta sexta (19) 

 

A partir desta sexta-feira (19) começa a valer a ampliação dos grupos da vacinação com a 

dose adicional – terceira dose – contra a Covid-19 em Caraguatatuba. Agora, de acordo 

com o Ministério da Saúde, todas as pessoas acima de 18 anos devem receber o 

imunizante. 

Para receber a dose adicional a pessoa precisa ter completado o esquema vacinal com a 

segunda dose há pelo menos cinco meses (ou 152 dias), independente do imunizante 

aplicado. 

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população verificar a data de aplicação da 

segunda dose. Ela pode ser encontrada no cartão de vacinação Covid-19 físico e online 

(Conecte Sus ou aplicativo do Poupatempo). 

Para pessoas com imunossupressão, o intervalo continua o mesmo. Todas elas devem 

receber a dose adicional com pelo menos 28 dias após a última dose do esquema vacinal. 

A Secretaria de Estado da Saúde recomenda a aplicação de doses adicionais na 

população, podendo-se utilizar o imunizante disponível. 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Primeira e segunda dose 

A primeira dose continua sendo aplicada para as pessoas com mais de 12 anos por meio 

do ‘Vacina Caragua’. Para se vacinar é muito importante que a pessoa esteja devidamente 

agendada pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Não serão feitas vacinas de primeira dose 

sem o agendamento do aplicativo. 

A segunda dose está sendo aplicada em todo e qualquer indivíduo que precise completar o 

esquema vacinal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 16.244 pessoas ainda 

precisam receber o imunizante. 

A pasta ressalta que os intervalos da segunda dose (Pfizer, Astrezeneca e Coronavac) 

continuam os mesmos: 



 

 
 

 Pfizer: para adultos com mais de 18 anos o intervalo é de 21 dias (três semanas). 

Menores de 18 anos recebem a segunda dose com 56 dias (oito semanas); 

 CoronaVac: 21 dias; 

 Astrezeneca: 56 dias (oito semanas). 

A pessoa deve estar atenta à data marcada no cartão de vacinação Covid-19 recebido no 

dia da primeira dose. 

Locais e horário 

Mudanças vão ocorrer nos locais de vacinação a partir da próxima semana. Na segunda 

(22), as doses contra a Covid-19 serão aplicadas somente nas 11 Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs). Entretanto, o horário continua o mesmo, das 8h às 15h. 

As UBSs são: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê Mirim), 

UBS Porto Novo, UBS Morro do Algodão, UBS Tinga, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do 

Ouro, UBS Sumaré, UBS Casa Branca, UBS Jetuba, UBS Massaguaçu. 
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Agentes Da Defesa Civil Participam De Treinamento Para Operação 

Chuvas De Verão 2021/22 

 

Cinco agentes da Defesa Civil de Caraguatatuba participam nesta sexta-feira (19), em 

Ubatuba, da Oficina Preparatória para Operação Chuvas de Verão 2021/22. A atividade é 

realizada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e tem por objetivo capacitar os agentes 

da Defesa Civil em relação às chuvas de verão e ainda levar conhecimento àqueles que 

direta ou indiretamente estão comprometidos com tal matéria. 

Nesta edição, participam agentes de 26 municípios da região da Serra da Mantiqueira, 

Vale do Paraíba e Litoral Norte. O treinamento prático tem como base os decretos do Plano 

Preventivo de Defesa Civil (PPDC) e Plano Preventivo de Defesa Civil para Ressacas 

(PPDCR) para o próximo verão. 

A primeira fase foi realizada de forma virtual devido à pandemia da Covid e agora os 

agentes colocam o conteúdo em prática. 

O coordenador municipal da Defesa Civil de Caraguatatuba, Capitão Campos Junior, 

destaca a importância da requalificação feita pelos agentes que se preparam, anualmente, 

para esse período que requer uma atenção muito maior por conta das chuvas. 

“Eles conhecem bem a realidade de Caraguá, das nossas áreas de risco, e fazem essa 

requalificação no sentido de renovar o conhecimento”. 

A oficina contou com a presença do Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil e 

Secretário-Chefe da Casa Militar, Coronel PM Alexandre Monclús Romanek. 

Os alunos terão palestras sobre rádio amador, com a Secretaria de Desenvolvimento 

Social, base prática de motoserra e botes infláveis e vistoria de campo com técnicos do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas/ Instituto de Pesquisas Ambientais (IPT/IPA). 

O treinamento contará com a participação do Corpo de Bombeiros e capacitará agentes 

municipais para atuar em ocorrências relacionadas às chuvas intensas do verão e dar o 

suporte necessário ao público afetado caso haja algum incidente, além de promover 

integração dos órgãos envolvidos neste tipo de ocorrência. 

Os municípios que cumprirem os critérios estabelecidos poderão receber kits de verão, 

com equipamentos mínimos para atuação em ocorrências típicas do período, como 

inundação e deslizamento de terra. 
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Pacientes Das Unidades De Saúde Participam De Palestras Sobre 

Diabetes Com Foco Nos Cuidados E Prevenção 

 

O Dia Nacional da Diabetes (14 de novembro) passou, mas a rede de Atenção Básica à 

Saúde de Caraguatatuba continua empenhada na promoção dos cuidados e, 

principalmente, da prevenção à doença. 

Na quarta-feira (18), pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Ademir  Reis e Jose 

Maurício Borges, ambas localizadas no bairro Perequê Mirim, e Casa Branca, que 

aguardavam suas consultas rotineiras, foram beneficiados com palestras que tinham como 

tema a diabetes. 

De acordo com o levantamento feito pelas UBSs, cerca de 70 pessoas participaram da 

ação que tinha como objetivo a conscientização sobre sinais e sintomas da doença, além 

da importância do cuidado e do tratamento, que deve ser seguido corretamente. 

A coordenadora da Atenção Básica, Alexandra Freitas, destaca o quão relevante e grave é a 

doença. “Ela pode causar lesões nos órgãos que são importantes para o corpo humano. 

Um deles é o pâncreas, além do coração e rins”. 
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Última Audiência On-Line Da LOA 2022 De Caraguatatuba É Nesta 

Sexta-Feira (19/11) 

 

A segunda e última audiência pública virtual da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da 

Prefeitura de Caraguatatuba será transmitida nesta sexta-feira (19/11), a partir das 18h, 

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

público pode fazer questionamentos por meio de formulário on-line e aplicativos de 

telemensagens do Legislativo. O primeiro debate sobre o orçamento municipal para 2022 

foi realizado na última quarta-feira (17/11). 

O presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo de Aguilar, coordenou a audiência, 

acompanhado presencialmente dos vereadores Marcos Roberto de Souza, Islando Ramos 

Pessoa, Fernando Augusto da Silva Ferreira, Cristian Alves de Godoi e Gildázio de Oliveira 

Celestino; além das participações remotas dos parlamentares Vera Lúcia de Morais, 

Gildeilson Santos e Jair Araújo da Silva, 

A Prefeitura de Caraguatatuba teve como representante os secretários de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi; e de Fazenda, Nelson Hayashida; o 

ordenador de despesas, Rafael Torres; a diretora Financeira, Nadine Guedes; e o técnico 

em orçamento, Nicolas Dias Padilha. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

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

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

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

Alterações na LDO 

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


 

 
 

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

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

de 2022 também será debatida na segunda e última audiência pública online da Câmara 

de Caraguatatuba nesta sexta-feira (19/11), a partir das 18h. 

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

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

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

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

devidamente atualizados para harmonizar objetivos estabelecidos na LDO 2022 com o 

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

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

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

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

balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 
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Prefeitura De Caraguatatuba Divulga Datas De Vencimento Do IPTU 

2022 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, distribuirá 

cerca de 86 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 pelos 

Correios. O Decreto nº 1.554, de 17 de novembro de 2021, publicado na Edição 671 do 

Diário Oficial Eletrônico do Município desta quinta-feira (18/11), definiu as datas para o 

pagamento com desconto à vista, de 10% e 5%, e as parcelas mensais do IPTU no ano que 

vem. 

A cota única, com desconto de 10%, vencerá dia 10 de fevereiro de 2022.  Haverá também 

opção de pagar à vista, com 5% de desconto, até o dia 10 de março de 2022. Há ainda a 

possibilidade de dividir o carnê em 10 vezes, sendo a primeira parcela para o dia 10 de 

março e a última para o dia 12 de dezembro do próximo ano. 

Cronograma de vencimento do carnê do IPTU 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba 

Cota única 

10% de desconto na cota única até o dia 10 de fevereiro; 

5% de desconto na cota única até o dia 10 de março. 

Parcelado em 10x: 

Datas – 10 de março, 11 de abril, 10 de maio, 10 de junho, 11 de julho, 10 de agosto, 12 

de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro; e 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_671.pdf
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Operação Tapa Buracos Chega Ao Bairro Perequê-Mirim, Região Sul 

De Caraguatatuba 

 

Nesta quinta-feira (18), a Operação Tapa Buracos chegou ao bairro Perequê-Mirim, região 

sul da cidade. O serviço iniciou na Rua Walmir Alves dos Reis, executado pela Secretaria de 

Serviços Públicos (Sesep), e será finalizado até que todas as ruas sejam atendidas. 

Dez toneladas de material CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) serão utilizadas 

neste local para recuperação da pavimentação da via. 

A equipe da Sesep trabalha com 10 funcionários e conta com o apoio de um caminhão 

trucado para fazer o transporte do material, um rolo compactador e uma máquina 

retroescavadeira. 

Mais serviços 

Ainda na região sul, as equipes realizam hoje os serviços de limpeza e roçada no trecho 

duplicado da Avenida José da Costa Pinheiro Júnior; nas ruas José Ferreira dos Santos e 

Luiz Nicolau Fagundes Varela, no bairro Travessão, e na Praça e ruas do Residencial Nova 

Caraguá II. 

Além disso, aproximadamente 50 toneladas de resíduos foram retiradas das vias públicas 

nos bairros Pegorelli e Bosque dos Guanandis. Os materiais são provenientes de limpeza 

pública ou de descarte irregular da população. 

A praia do Porto Novo recebe roçada mecanizada para retirar a vegetação excedente e 

manter o local limpo para melhorar o acesso de banhistas, sem prejudicar a área verde. 

As ruas Joaquim Ramos, Renan Moreira Orizo, C, Clara de Carlos Freitas e Avenida Carlos 

Roberto Magalhães Reis, no Bosque dos Guanandis, estão com serviço de pintura de guias 

e postes para melhorar a sinalização das vias. 

O desassoreamento de vala continua sendo realizado em um córrego na Estrada Porteira 

Preta, no bairro Pegorelli. O serviço visa facilitar o escoamento das águas e evitar 

enchentes. 

Para finalizar, maquinários fazem o serviço de nivelamento e cascalhamento na estrada 

rural, sentido cachoeiras do Rio Claro. Para o serviço são utilizadas 225 toneladas de 

cascalho, com apoio de máquina motoniveladora, uma retroescavadeira, três caminhões e 

seis funcionários. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

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 



 

 
 

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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Aplicação Da Dose Adicional Contra Covid-19 Para Pessoas Maiores 

De 18 Anos Começa Nesta Sexta (19) Em Caraguatatuba 

 

A partir desta sexta-feira (19) começa a valer a ampliação dos grupos da vacinação com a 

dose adicional – terceira dose – contra a Covid-19 em Caraguatatuba. Agora, de acordo 

com o Ministério da Saúde, todas as pessoas acima de 18 anos devem receber o 

imunizante. 

Para receber a dose adicional a pessoa precisa ter completado o esquema vacinal com a 

segunda dose há pelo menos cinco meses (ou 152 dias), independente do imunizante 

aplicado. 

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população verificar a data de aplicação da 

segunda dose. Ela pode ser encontrada no cartão de vacinação Covid-19 físico e online 

(Conecte Sus ou aplicativo do Poupatempo). 

Para pessoas com imunossupressão, o intervalo continua o mesmo. Todas elas devem 

receber a dose adicional com pelo menos 28 dias após a última dose do esquema vacinal. 

A Secretaria de Estado da Saúde recomenda a aplicação de doses adicionais na 

população, podendo-se utilizar o imunizante disponível. 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Primeira e segunda dose 

A primeira dose continua sendo aplicada para as pessoas com mais de 12 anos por meio 

do ‘Vacina Caragua’. Para se vacinar é muito importante que a pessoa esteja devidamente 

agendada pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Não serão feitas vacinas de primeira dose 

sem o agendamento do aplicativo. 

A segunda dose está sendo aplicada em todo e qualquer indivíduo que precise completar o 

esquema vacinal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 16.244 pessoas ainda 

precisam receber o imunizante. 

A pasta ressalta que os intervalos da segunda dose (Pfizer, Astrezeneca e Coronavac) 

continuam os mesmos: 



 

 
 

 Pfizer: para adultos com mais de 18 anos o intervalo é de 21 dias (três semanas). 

Menores de 18 anos recebem a segunda dose com 56 dias (oito semanas); 

 CoronaVac: 21 dias; 

 Astrezeneca: 56 dias (oito semanas). 

A pessoa deve estar atenta à data marcada no cartão de vacinação Covid-19 recebido no 

dia da primeira dose. 

Locais e horário 

Mudanças vão ocorrer nos locais de vacinação a partir da próxima semana. Na segunda 

(22), as doses contra a Covid-19 serão aplicadas somente nas 11 Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs). Entretanto, o horário continua o mesmo, das 8h às 15h. 

As UBSs são: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê Mirim), 

UBS Porto Novo, UBS Morro do Algodão, UBS Tinga, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do 

Ouro, UBS Sumaré, UBS Casa Branca, UBS Jetuba, UBS Massaguaçu. 
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Campanha De Arrecadação De Óleo De Cozinha Usado Incentiva 

Descarte Correto Nos Ecopontos De Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (SMAAP), inicia na próxima segunda-feira (22) a Campanha de Arrecadação do Óleo 

de Cozinha Usado nos Ecopontos para promover o descarte consciente do produto. 

O objetivo da campanha é dar a destinação ambientalmente correta ao produto, que 

quando descartado irregularmente pode causar entupimento das tubulações, além de se 

espalhar no solo, contaminando a água. 

Após o uso do óleo, os munícipes devem deixá-lo esfriar, armazenar em uma garrafa PET e 

entregar o material no Ecoponto mais próximo da sua residência. Será entregue um Cartão 

Fidelidade e a cada 10 litros de óleo descartado, a pessoa ganhará uma muda de espécie 

nativa e um cartaz informativo sobre o plantio adequado. 

A campanha é uma parceria com a empresa Liman-Thec Ambiental, que mensalmente irá 

recolher os produtos e fará o sistema de logística reversa, transformando o óleo em 

produtos de limpeza e outras fontes de energia. 

Ecopontos 

São áreas públicas licenciadas para transbordo e triagem destinadas ao recebimento de 

pequenas quantidades de resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas e 

materiais recicláveis, entregues voluntariamente por munícipes ou catadores. 

São aceitos nos Ecopontos: Resíduos de Construção civil (Entulho – até 1m³ por entrega), 

Móveis e Equipamentos Domésticos, Sobras de Poda, Pneus (máximo de 4 unidades por 

entrega), Material de Coleta Seletiva (Papel, Plástico, Vidro, Metal), Óleo de Cozinha, 

Resíduos Eletrônicos, Pilhas, Lâmpadas, Baterias de equipamentos eletrônicos e Madeiras. 

Não são aceitos lixo orgânico; animais mortos e lixo hospitalar, contaminantes e químicos. 

Volumes acima de 1 metro cúbico devem ser encaminhados para empresas recicladoras 

ou aterros privados licenciados. 

Endereços: 

– Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais / Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 

às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 



 

 
 

– Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo a Praça do 

ParCão. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 

às 14h. 

– Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três. 

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 
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Urbanismo Itinerante Atende Mais De 60 Pessoas No Bairro Rio Do 

Ouro 

 

As equipes da Prefeitura de Caraguatatuba prestaram atendimento a 64 pessoas durante 

o Urbanismo Itinerante realizado no bairro Rio do Ouro, localizado na região central da 

cidade. 

Nesta edição, os munícipes puderam tirar suas dúvidas em relação à planta popular, 

aprovação de plantas em geral e guias de emplacamento, pela Secretaria de Urbanismo; 

fizeram aferição de pressão e controle de glicemia com a equipe da Saúde; e tiveram 

orientação com a Secretaria de Habitação sobre regularização fundiária, de construção e 

de edilícia. 

Os servidores da Saúde aferiram a pressão arterial e também houve medição de glicemia. 

Já os servidores do Social deram orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e uma 

nutricionista do Banco de Alimentos também deu orientação aos munícipes. 

Também foi realizada a doação de plantas nativas e a empresa Sabesp tirou dúvidas sobre 

contas de água e esgoto. 
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Caraguatatuba Realiza Beer Festival 2021 No Fim De Semana E Deve 

Atrair Mais De 12 Mil Pessoas 

 

Caraguatatuba recebe neste fim de semana (19 a 21/11) mais uma edição do Beer 

Festival. O evento vai reunir os amantes de cerveja e chopp artesanais e de música de 

ótima qualidade na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no centro da cidade. A expectativa 

é receber mais de 4 mil pessoas por noite. 

São vários estandes de cervejeiros que vão mostrar seus produtos. Um deles é para 

expositores da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), entre 

eles, Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, 

Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que após um longo período de fechamento devido à 

pandemia provocada pela Covid-19, Caraguatatuba está pronta para a retomada dos 

eventos com segurança, e o Beer Festival  2021 é um exemplo disso. 

“Este evento visa contribuir com a retomada econômica, já que é direcionado a uma 

demanda cada vez mais crescente e consolidada e faz parte do Calendário Oficial de 

Eventos com expressiva adesão e crescimento”. 

Ele disse ainda que serão seguindo todos os protocolos sanitários, como aferição de 

temperatura e álcool em gel, além do uso de máscara quando a pessoa estiver circulando 

pelo recinto. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também está animada e acredita na 

venda de mais de 15 mil litros cervejas em três dias de festa. “Somente os produtores 

locais conseguem fazer mais de 3 mil litros e os de outras cidades garantem saciar a sede 

dos nossos visitantes”. 

Além das cervejarias locais, estão confirmadas a presença de representantes de São José 

dos Campos, Jacareí, São Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu. Haverá ainda os trucks 

beers de São José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e 

Jundiaí. 

A Praça de Alimentação abriu espaço para 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, ou seja, opções para todos os paladares. 



 

 
 

Transporte 

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. 

Programação musical 

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. Do classic rock, passando pelo sertanejo e desembarcado no Choro. 

Confira nossa programação. 

Sexta-feira (19) 

18h – Banda Tamoios – Classic Rock 

20h – Banda Jack´s – Classic Rock 

22h – Zamba  – Rock a Música Eletrônica 

Sábado (20) 

13h – Zé Andrade – Sertanejo 

14h – Choro Cinema Mudo – Choro 

16h – Lua e Rodrigo – MPP e Smba 

18h – Fernanda Letúria – Pop Rock 

20h – Strong Folk – Rock e Pop 

22h – Conexão Central 

Domingo (21) 

14h – Projeto Difusa – Clássico e Pop 

16h – The Dukes – Rock 

18h – Joe Tenta! – Rock 

20h – Conexão Sertaneja 
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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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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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Prefeito De Caraguatatuba Apresenta Retomada Econômica Para 

Empresários Na Associação Comercial 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta quinta-feira (18) do Café da 

Manhã Empresarial, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba 

(ACE). Aguilar Junior aproveitou o momento para apresentar aos empresários os planos da 

retomada econômica do município. 

O Café Empresarial foi marcado pela despedida do presidente Lucas Gallina, que no fim 

deste ano entrega seu mandato frente à ACE. O prefeito Aguilar Junior realizou uma 

pequena homenagem a Gallina, com a entrega de uma placa de agradecimento. 

“O Lucas, assim que assumiu a presidência da Associação Comercial, se deparou com o 

maior desafio das nossas vidas, que foi o enfrentamento da pandemia. Me lembro da 

nossa primeira reunião, em março de 2020, quando tivemos que tomar decisões que 

impactariam a vida de todos e o presidente sempre esteve disposto a dialogar e juntos 

seguimos com cada ação.”, disse Aguilar Junior. 

“Agradeço por toda dedicação e parceira. Sei que hoje você sai muito mais amadurecido e 

fortalecido. Parabéns e obrigado por todo empenho”, complementou. 

Para o atual presidente Lucas Gallina, seu trabalho foi cumprido com êxito. 

“Assumi a presidência da Associação Comercial em janeiro de 2020 e logo em março a 

pandemia começou em Caraguatatuba. Com muito empenho, dedicação e diálogo 

conseguimos sempre conversar com a administração municipal, na pessoa do senhor 

Aguilar Junior. Com nossa aproximação e reuniões, praticamente que semanais, pudemos 

fazer o melhor para cidade e hoje podemos pensar na retomada econômica”, disse Gallina. 

De acordo com o Prefeito, a cidade se preparou e se dedicou para esse momento de 

retomada e, com segurança, o município terá grandes resultados com eventos e 

temporada de final e começo de ano. 

“Nossos trabalhos de enfrentamento a Covid-19, vacinação avançada e nossos rígidos 

protocolos de segurança nos dão motivos para realizarmos os eventos de retomada na 

nossa cidade”, explica Aguilar Junior. 

“Tenho que exaltar a importância do Empreenda Caraguatatuba para esse processo. O 

maior evento de empreendedorismo dará um impulso para você, comerciante. Quem 



 

 
 

realizou sua inscrição, terá a oportunidade de expor seu negócio para milhares de 

pessoas.”, continuou. 

Além da apresentação do prefeito Aguilar Junior, a Associação Comercial apresentou a 

chapa única que concorrerá às eleições da entidade no dia 15 de dezembro. A chapa tem 

como presidente Yuri Bellato. 

“Conheci o Yuri Bellato aqui mesmo na Associação Comercial, em um curso que 

participamos juntos. Sei que conduzirá a entidade com muito êxito e lhe desejo sorte para 

o futuro”, disse Aguilar Junior. 

Por fim, a Associação Comercial de Caraguatatuba apresentou para os associados 

presentes o grupo ‘Pérolas’, nova comissão da ACE integrada apenas por mulheres 

empresárias de Caraguatatuba. 
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Postos Do Poupatempo Fecham Onde Haverá Feriado Do Dia Da 

Consciência Negra 

 

Na segunda-feira, dia 22, todas as unidades voltam a atender normalmente, mediante 

agendamento prévio 

Neste sábado, dia 20 de novembro, os postos do Poupatempo estarão fechados para 

atendimentos presenciais nos 31 municípios que decretaram feriado e não anteciparam a 

comemoração ao Dia da Consciência Negra. 

Os postos do Poupatempo que estarão fechados para o atendimento presencial neste 

sábado são: Aguaí, Andradina, Araçatuba, Barretos, Caieiras, Campinas Shopping, 

Caraguatatuba, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Franco da Rocha, Guarujá, Guarulhos, 

Hortolândia, Itaquaquecetuba, Itu, Jahu, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Piquete, Piracicaba, 

Rio Claro, Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Santo André, Santos, Serra Negra, Sumaré, 

Suzano, São João da Boa Vista e São Vicente. Nas demais unidades, inclusive as seis da 

capital paulista, Alesp, Cidade Ademar, Itaquera, Lapa, Santo Amaro e a da Sé, o 

expediente será normal, no horário habitual. 

Na segunda-feira (22), todas as unidades voltam a funcionar normalmente, mediante 

agendamento prévio de data e horário. 

O agendamento pode ser feito pelos canais digitais do programa, onde também estão 

disponíveis mais de 160 serviços eletrônicos, para que o cidadão acesse quando e onde 

quiser. Entre as opções mais procuradas, estão a renovação da CNH, Carteira de Trabalho 

Digital, Seguro-desemprego, licenciamento de veículos, carteira de vacinação da Covid-19, 

entre outros. Todos permanecem disponíveis para a população 24 horas por dia, sete dias 

por semana. Para acessar, basta baixar o aplicativo Poupatempo Digital, no celular, ou 

acessar o site do Poupatempo. 

Importante reforçar que os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados 

somente para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, 

como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência 

interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo. 



 

 
 

Para saber os horários de funcionamento das 92 unidades do Poupatempo, é só acessar o 

portal – www.poupatempo.sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
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FUNDACC promove ações alusivas ao mês da Consciência Negra 

 

No mês da Consciência Negra, a FUNDACC (Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba) preparou uma mobilização educacional, literária, poética e fotográfica. 

A programação começa neste sábado (20), às 20h, pelo Facebook (/Fundacc) com a 

exibição do programa mensal da Fundação: Bate-papo Cultural, que promoverá um 

encontro reflexivo com a temática 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. 

Na segunda-feira (22), tem a inauguração da Exposição Poética: ‘Profusão Visceral’, da 

poetisa e atriz Keiliane Dias, na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt. A mostra será 

realizada em formato de ‘varal’, com textos escritos pela autora desde a infância. 

Em seus textos, Keiliane eterniza com bom humor a vivência de sua família, que migrou de 

uma pequena vila na Bahia para a grande São Paulo, com histórias inspiradoras de 

resistência; além de relatos sobre bullying e racismo que sofreu durante o período escolar. 

“Aprendi a transformar a dor em poesia”, disse. 

Aos 22 anos, a poetisa diz que optou por preservar a escrita original de suas obras, pois: 

“os erros de grafia são compatíveis aos erros da vida, os erros e medos de uma menina 

carregada de sentimentos”, que escrevia para si como forma de desabafo. 

“Espero poder inspirar outras pessoas com a história da minha família. Inspirar outras 

meninas que possam estar passando pelo que passei. Cada pessoa que lê minhas poesias 

e se identifica já é parte de mim”, concluiu. 

O saguão da Biblioteca também abrigará, a partir de segunda-feira (22), a Exposição 

Literária: ‘Pretas Palavras’, com livros de autores negros e literatura sobre a negritude, em 

parceria com o grupo de literatura negra Camugerê Literário (@camugere.literario). 

Dentre autores nacionais e internacionais, estão: Mário de Andrade, Machado de Assis, 

Solano Trindade, Maya Angelou, Paulo Lins, Lima Barreto, Rachel Oliveira, José de Oliveira 

Simão, Lázaro Ramos, Ale Santos, Ana Maria Gonçalves, e mais. Com temas que variam 

entre: contos, poemas, ficção, sonetos, livros-reportagem, clássicos da literatura brasileira, 

música e culinária. 



 

 
 

Os livros em exposição que fazem parte do acervo público da Biblioteca poderão ser 

emprestados após o período de exibição, e novos cadastros podem ser realizados apenas 

com um documento de identidade com foto e um comprovante de residência. 

Compõe a programação, a Exposição Fotográfica: ‘Mostra Sua Cara’, com fotos autorais 

capturadas pelos alunos do ensino médio da Escola Estadual Doutor Eduardo Correa da 

Costa Junior, localizada no bairro Tinga. 

A mostra fotográfica tem como intuito apoiar o movimento antirracista e promover 

reflexões acerca do Mês da Consciência Negra. A exposição também conta com frases de 

grandes personalidades como Martin Luther King Jr em apoio ao movimento. Para os 

estudantes, a ação tem como objetivo “assumir uma postura social”, declararam. 

As exposições estarão em exibição até o dia 30 de novembro, com visitação das 9h às 

14h, de segunda a sexta-feira. Escolas e projetos que queiram visitar o espaço, podem 

entrar em contato com o diretor de cultura da Fundação, Felipe Leite, pelo número: (12) 

3897-5683. 

Serviço 

Bate-papo Cultural – Mês da Consciência Negra 

Data: 20 de novembro (sábado) 

Horário: às 20h 

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

Exposições: 

Profusão Visceral 

Pretas Palavras 

Mostra Sua Cara 

Data: até 30 de novembro 

Visitação: das 9h às 14h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro 

Para mais informações: (12) 3897-5660 

Site Oficial: fundacc.sp.gov.br 

Facebook e Instagram: @fundacc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://facebook.com/Fundacc
http://facebook.com/arquivopublicodecaraguatatuba
http://fundacc.sp.gov.br/
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Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 no fim de semana e deve atrair 

mais de 12 mil pessoas 

 

Caraguatatuba recebe neste fim de semana (19 a 21/11) mais uma edição do Beer 

Festival. O evento vai reunir os amantes de cerveja e chopp artesanais e de música de 

ótima qualidade na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no centro da cidade. A expectativa 

é receber mais de 4 mil pessoas por noite. 

São vários estandes de cervejeiros que vão mostrar seus produtos. Um deles é para 

expositores da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), entre 

eles, Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, 

Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que após um longo período de fechamento devido à 

pandemia provocada pela Covid-19, Caraguatatuba está pronta para a retomada dos 

eventos com segurança, e o Beer Festival  2021 é um exemplo disso. 

“Este evento visa contribuir com a retomada econômica, já que é direcionado a uma 

demanda cada vez mais crescente e consolidada e faz parte do Calendário Oficial de 

Eventos com expressiva adesão e crescimento”. 

Ele disse ainda que serão seguindo todos os protocolos sanitários, como aferição de 

temperatura e álcool em gel, além do uso de máscara quando a pessoa estiver circulando 

pelo recinto. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também está animada e acredita na 

venda de mais de 15 mil litros cervejas em três dias de festa. “Somente os produtores 

locais conseguem fazer mais de 3 mil litros e os de outras cidades garantem saciar a sede 

dos nossos visitantes”. 

Além das cervejarias locais, estão confirmadas a presença de representantes de São José 

dos Campos, Jacareí, São Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu. Haverá ainda os trucks 

beers de São José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e 

Jundiaí. 

A Praça de Alimentação abriu espaço para 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, ou seja, opções para todos os paladares. 



 

 
 

Transporte 

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. 

Programação musical 

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. Do classic rock, passando pelo sertanejo e desembarcado no Choro. 

Confira nossa programação. 

Sexta-feira (19) 

18h – Banda Tamoios – Classic Rock 

20h – Banda Jack´s – Classic Rock 

22h – Zamba  – Rock a Música Eletrônica 

Sábado (20) 

13h – Zé Andrade – Sertanejo 

14h – Choro Cinema Mudo – Choro 

16h – Lua e Rodrigo – MPP e Smba 

18h – Fernanda Letúria – Pop Rock 

20h – Strong Folk – Rock e Pop 

22h – Conexão Central 

Domingo (21) 

14h – Projeto Difusa – Clássico e Pop 

16h – The Dukes – Rock 

18h – Joe Tenta! – Rock 

20h – Conexão Sertaneja 
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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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Urbanismo Itinerante atende mais de 60 pessoas no bairro Rio do Ouro 

 

As equipes da Prefeitura de Caraguatatuba prestaram atendimento a 64 pessoas durante 

o Urbanismo Itinerante realizado no bairro Rio do Ouro, localizado na região central da 

cidade. 

Nesta edição, os munícipes puderam tirar suas dúvidas em relação à planta popular, 

aprovação de plantas em geral e guias de emplacamento, pela Secretaria de Urbanismo; 

fizeram aferição de pressão e controle de glicemia com a equipe da Saúde; e tiveram 

orientação com a Secretaria de Habitação sobre regularização fundiária, de construção e 

de edilícia. 

Os servidores da Saúde aferiram a pressão arterial e também houve medição de glicemia. 

Já os servidores do Social deram orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e uma 

nutricionista do Banco de Alimentos também deu orientação aos munícipes. 

Também foi realizada a doação de plantas nativas e a empresa Sabesp tirou dúvidas sobre 

contas de água e esgoto. 
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Operação Tapa Buracos chega ao bairro Perequê-Mirim, região sul de 

Caraguatatuba 

 

Nesta quinta-feira (18), a Operação Tapa Buracos chegou ao bairro Perequê-Mirim, região 

sul da cidade. O serviço iniciou na Rua Walmir Alves dos Reis, executado pela Secretaria de 

Serviços Públicos (Sesep), e será finalizado até que todas as ruas sejam atendidas. 

Dez toneladas de material CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) serão utilizadas 

neste local para recuperação da pavimentação da via. 

A equipe da Sesep trabalha com 10 funcionários e conta com o apoio de um caminhão 

trucado para fazer o transporte do material, um rolo compactador e uma máquina 

retroescavadeira. 

Mais serviços 

Ainda na região sul, as equipes realizam hoje os serviços de limpeza e roçada no trecho 

duplicado da Avenida José da Costa Pinheiro Júnior; nas ruas José Ferreira dos Santos e 

Luiz Nicolau Fagundes Varela, no bairro Travessão, e na Praça e ruas do Residencial Nova 

Caraguá II. 

Além disso, aproximadamente 50 toneladas de resíduos foram retiradas das vias públicas 

nos bairros Pegorelli e Bosque dos Guanandis. Os materiais são provenientes de limpeza 

pública ou de descarte irregular da população. 

A praia do Porto Novo recebe roçada mecanizada para retirar a vegetação excedente e 

manter o local limpo para melhorar o acesso de banhistas, sem prejudicar a área verde. 

As ruas Joaquim Ramos, Renan Moreira Orizo, C, Clara de Carlos Freitas e Avenida Carlos 

Roberto Magalhães Reis, no Bosque dos Guanandis, estão com serviço de pintura de guias 

e postes para melhorar a sinalização das vias. 

O desassoreamento de vala continua sendo realizado em um córrego na Estrada Porteira 

Preta, no bairro Pegorelli. O serviço visa facilitar o escoamento das águas e evitar 

enchentes. 

Para finalizar, maquinários fazem o serviço de nivelamento e cascalhamento na estrada 

rural, sentido cachoeiras do Rio Claro. Para o serviço são utilizadas 225 toneladas de 

cascalho, com apoio de máquina motoniveladora, uma retroescavadeira, três caminhões e 

seis funcionários. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga datas de vencimento do IPTU 2022 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, distribuirá 

cerca de 86 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 pelos 

Correios. O Decreto nº 1.554, de 17 de novembro de 2021, publicado na Edição 671 do 

Diário Oficial Eletrônico do Município desta quinta-feira (18/11), definiu as datas para o 

pagamento com desconto à vista, de 10% e 5%, e as parcelas mensais do IPTU no ano que 

vem. 

A cota única, com desconto de 10%, vencerá dia 10 de fevereiro de 2022.  Haverá também 

opção de pagar à vista, com 5% de desconto, até o dia 10 de março de 2022. Há ainda a 

possibilidade de dividir o carnê em 10 vezes, sendo a primeira parcela para o dia 10 de 

março e a última para o dia 12 de dezembro do próximo ano. 

Cronograma de vencimento do carnê do IPTU 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba 

Cota única 

10% de desconto na cota única até o dia 10 de fevereiro; 

5% de desconto na cota única até o dia 10 de março. 

Parcelado em 10x: 

Datas – 10 de março, 11 de abril, 10 de maio, 10 de junho, 11 de julho, 10 de agosto, 12 

de setembro, 10 de outubro, 10 de novembro; e 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_671.pdf
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Última audiência on-line da LOA 2022 de Caraguatatuba é nesta sexta-feira 

(19/11) 

 

A segunda e última audiência pública virtual da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da 

Prefeitura de Caraguatatuba será transmitida nesta sexta-feira (19/11), a partir das 18h, 

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

público pode fazer questionamentos por meio de formulário on-line e aplicativos de 

telemensagens do Legislativo. O primeiro debate sobre o orçamento municipal para 2022 

foi realizado na última quarta-feira (17/11). 

O presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo de Aguilar, coordenou a audiência, 

acompanhado presencialmente dos vereadores Marcos Roberto de Souza, Islando Ramos 

Pessoa, Fernando Augusto da Silva Ferreira, Cristian Alves de Godoi e Gildázio de Oliveira 

Celestino; além das participações remotas dos parlamentares Vera Lúcia de Morais, 

Gildeilson Santos e Jair Araújo da Silva, 

A Prefeitura de Caraguatatuba teve como representante os secretários de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi; e de Fazenda, Nelson Hayashida; o 

ordenador de despesas, Rafael Torres; a diretora Financeira, Nadine Guedes; e o técnico 

em orçamento, Nicolas Dias Padilha. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

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

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

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

Alterações na LDO 

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


 

 
 

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

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

de 2022 também será debatida na segunda e última audiência pública online da Câmara 

de Caraguatatuba nesta sexta-feira (19/11), a partir das 18h. 

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

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

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

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

devidamente atualizados para harmonizar objetivos estabelecidos na LDO 2022 com o 

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

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

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

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

balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 
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Pacientes das unidades de saúde participam de palestras sobre diabetes 

com foco nos cuidados e prevenção 

 

O Dia Nacional da Diabetes (14 de novembro) passou, mas a rede de Atenção Básica à 

Saúde de Caraguatatuba continua empenhada na promoção dos cuidados e, 

principalmente, da prevenção à doença. 

Na quarta-feira (18), pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Ademir  Reis e Jose 

Maurício Borges, ambas localizadas no bairro Perequê Mirim, e Casa Branca, que 

aguardavam suas consultas rotineiras, foram beneficiados com palestras que tinham como 

tema a diabetes. 

De acordo com o levantamento feito pelas UBSs, cerca de 70 pessoas participaram da 

ação que tinha como objetivo a conscientização sobre sinais e sintomas da doença, além 

da importância do cuidado e do tratamento, que deve ser seguido corretamente. 

A coordenadora da Atenção Básica, Alexandra Freitas, destaca o quão relevante e grave é a 

doença. “Ela pode causar lesões nos órgãos que são importantes para o corpo humano. 

Um deles é o pâncreas, além do coração e rins”. 

Alexandra também explica que a diabetes é silenciosa e, por isso, requer muito atenção. 

Ela ressalta que “existem dois tipos: ‘1’ (aquele paciente que é dependente da insulina) e a 

‘2’ (quando o paciente faz o uso de medicamento via oral)”. Detalhe importante que 

também foi passado aos pacientes no dia das palestras. 

Nas ações, as orientações também foram quanto alimentação adequada e equilibrada 

porque pacientes com diabetes devem evitar o sobrepeso e excesso de peso. 

Saber como cuidar da diabetes é fundamental. As equipes reforçaram que, por conta da 

baixa imunidade ou do excesso de açúcar, ela pode piorar e agravar o quadro do paciente, 

causando outras doenças. 

O trabalho desempenhado pela equipe serviu para o esclarecimento de dúvidas, 

principalmente, das pessoas que não conseguem entender a gravidade da doença que 

também afeta o sistema circulatório. “Isso acontece porque o açúcar consegue entupir os 

pequenos vasos sanguíneos da pessoa”, diz Alexandra. 

Para finalizar, os pacientes foram orientados em relação aos cuidados com os pés, além da 

verificação. Caso houvesse alguma necessidade, o paciente seria encaminhado ao 



 

 
 

programa, ‘Pés Diabéticos, ofertado pelo ambulatório de feridas do Centro de 

Especialidades Médicas (CEM). 
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Agentes da Defesa Civil participam de treinamento para Operação Chuvas 

de Verão 2021/22 

 

Cinco agentes da Defesa Civil de Caraguatatuba participam nesta sexta-feira (19), em 

Ubatuba, da Oficina Preparatória para Operação Chuvas de Verão 2021/22. A atividade é 

realizada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e tem por objetivo capacitar os agentes 

da Defesa Civil em relação às chuvas de verão e ainda levar conhecimento àqueles que 

direta ou indiretamente estão comprometidos com tal matéria. 

Nesta edição, participam agentes de 26 municípios da região da Serra da Mantiqueira, 

Vale do Paraíba e Litoral Norte. O treinamento prático tem como base os decretos do Plano 

Preventivo de Defesa Civil (PPDC) e Plano Preventivo de Defesa Civil para Ressacas 

(PPDCR) para o próximo verão. 

A primeira fase foi realizada de forma virtual devido à pandemia da Covid e agora os 

agentes colocam o conteúdo em prática. 

O coordenador municipal da Defesa Civil de Caraguatatuba, Capitão Campos Junior, 

destaca a importância da requalificação feita pelos agentes que se preparam, anualmente, 

para esse período que requer uma atenção muito maior por conta das chuvas. 

“Eles conhecem bem a realidade de Caraguá, das nossas áreas de risco, e fazem essa 

requalificação no sentido de renovar o conhecimento”. 

A oficina contou com a presença do Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil e 

Secretário-Chefe da Casa Militar, Coronel PM Alexandre Monclús Romanek. 

Os alunos terão palestras sobre rádio amador, com a Secretaria de Desenvolvimento 

Social, base prática de motoserra e botes infláveis e vistoria de campo com técnicos do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas/ Instituto de Pesquisas Ambientais (IPT/IPA). 

O treinamento contará com a participação do Corpo de Bombeiros e capacitará agentes 

municipais para atuar em ocorrências relacionadas às chuvas intensas do verão e dar o 

suporte necessário ao público afetado caso haja algum incidente, além de promover 

integração dos órgãos envolvidos neste tipo de ocorrência. 

Os municípios que cumprirem os critérios estabelecidos poderão receber kits de verão, 

com equipamentos mínimos para atuação em ocorrências típicas do período, como 

inundação e deslizamento de terra. 
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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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Campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado incentiva 

descarte correto nos Ecopontos de Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca (SMAAP), inicia na próxima segunda-feira (22) a Campanha de Arrecadação do Óleo 

de Cozinha Usado nos Ecopontos para promover o descarte consciente do produto. 

O objetivo da campanha é dar a destinação ambientalmente correta ao produto, que 

quando descartado irregularmente pode causar entupimento das tubulações, além de se 

espalhar no solo, contaminando a água. 

Após o uso do óleo, os munícipes devem deixá-lo esfriar, armazenar em uma garrafa PET e 

entregar o material no Ecoponto mais próximo da sua residência. Será entregue um Cartão 

Fidelidade e a cada 10 litros de óleo descartado, a pessoa ganhará uma muda de espécie 

nativa e um cartaz informativo sobre o plantio adequado. 

A campanha é uma parceria com a empresa Liman-Thec Ambiental, que mensalmente irá 

recolher os produtos e fará o sistema de logística reversa, transformando o óleo em 

produtos de limpeza e outras fontes de energia. 

Ecopontos 

São áreas públicas licenciadas para transbordo e triagem destinadas ao recebimento de 

pequenas quantidades de resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas e 

materiais recicláveis, entregues voluntariamente por munícipes ou catadores. 

São aceitos nos Ecopontos: Resíduos de Construção civil (Entulho – até 1m³ por entrega), 

Móveis e Equipamentos Domésticos, Sobras de Poda, Pneus (máximo de 4 unidades por 

entrega), Material de Coleta Seletiva (Papel, Plástico, Vidro, Metal), Óleo de Cozinha, 

Resíduos Eletrônicos, Pilhas, Lâmpadas, Baterias de equipamentos eletrônicos e Madeiras. 

Não são aceitos lixo orgânico; animais mortos e lixo hospitalar, contaminantes e químicos. 

Volumes acima de 1 metro cúbico devem ser encaminhados para empresas recicladoras 

ou aterros privados licenciados. 

Endereços: 

– Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais / Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 

às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 



 

 
 

– Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo a Praça do 

ParCão. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 

às 14h. 

– Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e Avenida Três. 

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 
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Aplicação da dose adicional contra Covid-19 para pessoas maiores de 

18 anos começa hoje em Caraguatatuba 

 

A partir de hoje começa a valer a ampliação dos grupos da vacinação com a dose adicional 

– terceira dose – contra a Covid-19 em Caraguatatuba. Agora, de acordo com o Ministério 

da Saúde, todas as pessoas acima de 18 anos devem receber o imunizante. 

Para receber a dose adicional a pessoa precisa ter completado o esquema vacinal com a 

segunda dose há pelo menos cinco meses (ou 152 dias), independente do imunizante 

aplicado. 

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população verificar a data de aplicação da 

segunda dose. Ela pode ser encontrada no cartão de vacinação Covid-19 físico e online 

(Conecte Sus ou aplicativo do Poupatempo). 

Para pessoas com imunossupressão, o intervalo continua o mesmo. Todas elas devem 

receber a dose adicional com pelo menos 28 dias após a última dose do esquema vacinal. 

A Secretaria de Estado da Saúde recomenda a aplicação de doses adicionais na 

população, podendo-se utilizar o imunizante disponível. 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Primeira e segunda dose 

A primeira dose continua sendo aplicada para as pessoas com mais de 12 anos por meio 

do ‘Vacina Caragua’. Para se vacinar é muito importante que a pessoa esteja devidamente 

agendada pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Não serão feitas vacinas de primeira dose 

sem o agendamento do aplicativo. 

A segunda dose está sendo aplicada em todo e qualquer indivíduo que precise completar o 

esquema vacinal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 16.244 pessoas ainda 

precisam receber o imunizante. 

A pasta ressalta que os intervalos da segunda dose (Pfizer, Astrezeneca e Coronavac) 

continuam os mesmos: 



 

 
 

 Pfizer: para adultos com mais de 18 anos o intervalo é de 21 dias (três semanas). 

Menores de 18 anos recebem a segunda dose com 56 dias (oito semanas); 

 CoronaVac: 21 dias; 

 Astrezeneca: 56 dias (oito semanas). 

A pessoa deve estar atenta à data marcada no cartão de vacinação Covid-19 recebido no 

dia da primeira dose. 

Locais e horário 

Mudanças vão ocorrer nos locais de vacinação a partir da próxima semana. Na segunda 

(22), as doses contra a Covid-19 serão aplicadas somente nas 11 Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs). Entretanto, o horário continua o mesmo, das 8h às 15h. 

As UBSs são: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê Mirim), 

UBS Porto Novo, UBS Morro do Algodão, UBS Tinga, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do 

Ouro, UBS Sumaré, UBS Casa Branca, UBS Jetuba, UBS Massaguaçu. 
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PAT de Caraguatatuba tem 412 vagas de emprego 

 

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, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor de colchões, Vendedor de Máquina de 

Cartão, Vendedor Externo, Vendedor Projetista de Vidros Temperados e Vidraceiro. 
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Prefeito de Caraguatatuba apresenta retomada econômica para 

empresários na Associação Comercial 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta quinta-feira (18) do Café da 

Manhã Empresarial, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba 

(ACE). Aguilar Junior aproveitou o momento para apresentar aos empresários os planos da 

retomada econômica do município. 

O Café Empresarial foi marcado pela despedida do presidente Lucas Gallina, que no fim 

deste ano entrega seu mandato frente à ACE. O prefeito Aguilar Junior realizou uma 

pequena homenagem a Gallina, com a entrega de uma placa de agradecimento. 

“O Lucas, assim que assumiu a presidência da Associação Comercial, se deparou com o 

maior desafio das nossas vidas, que foi o enfrentamento da pandemia. Me lembro da 

nossa primeira reunião, em março de 2020, quando tivemos que tomar decisões que 

impactariam a vida de todos e o presidente sempre esteve disposto a dialogar e juntos 

seguimos com cada ação.”, disse Aguilar Junior. 

“Agradeço por toda dedicação e parceira. Sei que hoje você sai muito mais amadurecido e 

fortalecido. Parabéns e obrigado por todo empenho”, complementou. 

Para o atual presidente Lucas Gallina, seu trabalho foi cumprido com êxito. 

“Assumi a presidência da Associação Comercial em janeiro de 2020 e logo em março a 

pandemia começou em Caraguatatuba. Com muito empenho, dedicação e diálogo 

conseguimos sempre conversar com a administração municipal, na pessoa do senhor 

Aguilar Junior. Com nossa aproximação e reuniões, praticamente que semanais, pudemos 

fazer o melhor para cidade e hoje podemos pensar na retomada econômica”, disse Gallina. 

De acordo com o Prefeito, a cidade se preparou e se dedicou para esse momento de 

retomada e, com segurança, o município terá grandes resultados com eventos e 

temporada de final e começo de ano. 



 

 
 

“Nossos trabalhos de enfrentamento a Covid-19, vacinação avançada e nossos rígidos 

protocolos de segurança nos dão motivos para realizarmos os eventos de retomada na 

nossa cidade”, explica Aguilar Junior. 

“Tenho que exaltar a importância do Empreenda Caraguatatuba para esse processo. O 

maior evento de empreendedorismo dará um impulso para você, comerciante. Quem 

realizou sua inscrição, terá a oportunidade de expor seu negócio para milhares de 

pessoas.”, continuou. 

Além da apresentação do prefeito Aguilar Junior, a Associação Comercial apresentou a 

chapa única que concorrerá às eleições da entidade no dia 15 de dezembro. A chapa tem 

como presidente Yuri Bellato. 

“Conheci o Yuri Bellato aqui mesmo na Associação Comercial, em um curso que 

participamos juntos. Sei que conduzirá a entidade com muito êxito e lhe desejo sorte para 

o futuro”, disse Aguilar Junior. 

Por fim, a Associação Comercial de Caraguatatuba apresentou para os associados 

presentes o grupo ‘Pérolas’, nova comissão da ACE integrada apenas por mulheres 

empresárias de Caraguatatuba. 
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Poupatempo de Caraguatatuba ficará fechado no Dia da Consciência 

Negra 

Na segunda-feira (22), o posto volta a funcionar normalmente 

 

A unidade do Poupatempo de Caraguatatuba estará fechada neste sábado (20) devido ao 

decreto de feriado municipal no Dia da Consciência Negra. Na segunda-feira (22), o posto 

volta a funcionar normalmente, mediante agendamento prévio de data e horário. 

 O agendamento pode ser feito pelos canais digitais do programa, onde também estão 

disponíveis mais de 160 serviços eletrônicos. Entre as opções mais procuradas, estão a 

renovação da CNH, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, licenciamento de 

veículos, carteira de vacinação da Covid-19, entre outros. Todos permanecem disponíveis 

para a população 24 horas por dia, sete dias por semana. Para acessar, basta baixar o 

aplicativo Poupatempo Digital, no celular, ou acessar o site do Poupatempo. 

Os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados somente para serviços que 

dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e 

renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas 

características de veículos, por exemplo. 
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Caraguatatuba recebe Festival da Cerveja Artesanal até domingo (21) 

Além das cervejas e chopps, evento promete trazer uma programação musical 

 

Acontece nesta sexta-feira (20) em Caraguatatuba, o Festival da Cerveja Artesanal 2021. 

Além da variedade de cervejas e chopps, o evento promete trazer uma programação 

musical, com artistas locais. 

O festival vai acontecer durante todo o final de semana, até domingo (21), na Praça da 

Cultura - no Centro da cidade. 

Esta edição conta com cervejarias de Caraguatatuba, do Vale do Paraíba e outras regiões 

paulistas. Além disso, a Praça de Alimentação será composta pelos vencedores do Caraguá 

A Gosto 2021. 
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Jovem é preso com drogas e arma de fogo no Casa Branca, em 

Caraguatatuba 

Ele informou a polícia que fazia o abastecimento de um ponto de tráfico no Bairro Canta 

Galo 

 

Um jovem de 22 anos foi preso com uma arma de fogo e drogas no Bairro Casa Branca, em 

Caraguatatuba, na noite desta quinta-feira (18). 

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia dizendo que um dia antes um 

homem teria ameaçado algumas pessoas na rua e que ele estava próximo ao bairro da 

ocorrência. Com as informações, a equipe foi até o local e o encontraram.  

Quando o indivíduo viu a polícia correu para dentro de uma casa. Ao ser abordado, os 

policiais encontraram uma espingarda, munições, uma balança de precisão, celulares e um 

tablete de maconha.  

O jovem informou que fazia o abastecimento de um ponto de tráfico no Bairro Canta Galo, 

e que teriam mais drogas enterradas no local. Foram localizadas 70 pedras de crack e 

mais tijolos de maconha. Ao todo, foram apreendidos quatro quilos da droga.  
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CARAGUATATUBA REALIZA BEER FESTIVAL 2021 NO FIM DE SEMANA 

E DEVE ATRAIR MAIS DE 12 MIL PESSOAS 

 

Caraguatatuba recebe neste fim de semana (19 a 21/11) mais uma edição do Beer 

Festival. O evento vai reunir os amantes de cerveja e chopp artesanais e de música de 

ótima qualidade na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no centro da cidade. A expectativa 

é receber mais de 4 mil pessoas por noite. 

São vários estandes de cervejeiros que vão mostrar seus produtos. Um deles é para 

expositores da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), entre 

eles, Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, 

Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que após um longo período de fechamento devido à 

pandemia provocada pela Covid-19, Caraguatatuba está pronta para a retomada dos 

eventos com segurança, e o Beer Festival  2021 é um exemplo disso. 

“Este evento visa contribuir com a retomada econômica, já que é direcionado a uma 

demanda cada vez mais crescente e consolidada e faz parte do Calendário Oficial de 

Eventos com expressiva adesão e crescimento”. 

Ele disse ainda que serão seguindo todos os protocolos sanitários, como aferição de 

temperatura e álcool em gel, além do uso de máscara quando a pessoa estiver circulando 

pelo recinto. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também está animada e acredita na 

venda de mais de 15 mil litros cervejas em três dias de festa. “Somente os produtores 

locais conseguem fazer mais de 3 mil litros e os de outras cidades garantem saciar a sede 

dos nossos visitantes”. 

Além das cervejarias locais, estão confirmadas a presença de representantes de São José 

dos Campos, Jacareí, São Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu. Haverá ainda os trucks 

beers de São José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e 

Jundiaí. 

A Praça de Alimentação abriu espaço para 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, ou seja, opções para todos os paladares. 

Transporte 

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. 

Programação musical 

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. Do classic rock, passando pelo sertanejo e desembarcado no Choro. 

Confira nossa programação. 

Sexta-feira (19) 

18h – Banda Tamoios – Classic Rock 

20h – Banda Jack´s – Classic Rock 

22h – Zamba  – Rock a Música Eletrônica 

Sábado (20) 

13h – Zé Andrade – Sertanejo 

14h – Choro Cinema Mudo – Choro 

16h – Lua e Rodrigo – MPP e Smba 

18h – Fernanda Letúria – Pop Rock 

20h – Strong Folk – Rock e Pop 

22h – Conexão Central 

Domingo (21) 

14h – Projeto Difusa – Clássico e Pop 

16h – The Dukes – Rock 

18h – Joe Tenta! – Rock 

20h – Conexão Sertaneja 
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Caraguatatuba realiza Beer Festival 2021 com estimativa de atrair 

mais de 12 mil pessoas 

 

Caraguatatuba recebe neste fim de semana (19 a 21/11) mais uma edição do Beer 

Festival. O evento vai reunir os amantes de cerveja e chopp artesanais e de música de 

ótima qualidade na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no centro da cidade. A expectativa 

é receber mais de 4 mil pessoas por noite. 

São vários estandes de cervejeiros que vão mostrar seus produtos. Um deles é para 

expositores da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba (ACEAC), entre 

eles, Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, 

Robusta Cervejaria e Latitude 23. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que após um longo período de fechamento devido à 

pandemia provocada pela Covid-19, Caraguatatuba está pronta para a retomada dos 

eventos com segurança, e o Beer Festival  2021 é um exemplo disso. 

“Este evento visa contribuir com a retomada econômica, já que é direcionado a uma 

demanda cada vez mais crescente e consolidada e faz parte do Calendário Oficial de 

Eventos com expressiva adesão e crescimento”. 

Ele disse ainda que serão seguindo todos os protocolos sanitários, como aferição de 

temperatura e álcool em gel, além do uso de máscara quando a pessoa estiver circulando 

pelo recinto. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também está animada e acredita na 

venda de mais de 15 mil litros cervejas em três dias de festa. “Somente os produtores 

locais conseguem fazer mais de 3 mil litros e os de outras cidades garantem saciar a sede 

dos nossos visitantes”. 

Além das cervejarias locais, estão confirmadas a presença de representantes de São José 

dos Campos, Jacareí, São Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu. Haverá ainda os trucks 

beers de São José dos Campos, Piracaia, Taubaté, Jacareí, Suzano, Campos do Jordão e 

Jundiaí. 

A Praça de Alimentação abriu espaço para 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, ou seja, opções para todos os paladares. 

Transporte 

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. 

Programação musical 

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. Do classic rock, passando pelo sertanejo e desembarcado no Choro. 

Confira a programação. 

Sexta-feira (19) 

18h – Banda Tamoios – Classic Rock 

20h – Banda Jack´s – Classic Rock 

22h – Zamba  – Rock a Música Eletrônica 

Sábado (20) 

13h – Zé Andrade – Sertanejo 

14h – Choro Cinema Mudo – Choro 

16h – Lua e Rodrigo – MPP e Smba 

18h – Fernanda Letúria – Pop Rock 

20h – Strong Folk – Rock e Pop 

22h – Conexão Central 

Domingo (21) 

14h – Projeto Difusa – Clássico e Pop 

16h – The Dukes – Rock 

18h – Joe Tenta! – Rock 

20h – Conexão Sertaneja 
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Câmara de Caraguá promove audiências públicas para discutir 

orçamento de R$ 1 bi; segundo encontro é nesta sexta 

 

Foi realizada na noite desta quarta-feira, pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, as 

primeiras audiências públicas para explanações e debates do projeto referente a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e da proposta que altera parcialmente a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Na sexta-feira (19), 18h, acontecerá a segunda audiência relacionada aos 

mesmos temas. 

Assim como a primeira reunião, a segunda terá transmissão ao vivo, e todos podem 

participar com perguntas, através do site www.camaracaragua.sp.gov.br e whatsapp: (12) 

9.9718 5769. 

Estiveram presentes na audiência: Nicolas Dias Padilha e Carlos Focesi, da Secretaria de 

Planejamento; Rafael Torres, Ordenador de Despesas da Prefeitura; Nadine e Nelson 

Hayashida da Secretaria da Fazenda.  Todos puderam dar maiores esclarecimento das 

propostas e tirar as dúvidas dos vereadores. Os técnicos estarão novamente presentes na 

sexta-feira. 

O presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo de Aguilar (Tato Aguilar), presidiu o encontro, 

que também teve a participação dos vereadores: Baduca Filho, Dé Construtor, Fernando 

Cuiu, Gil de Oliveira, Islando Ramos (Bigode), Jair Silva, Marcos Kinkas e Vera Morais. 

A primeira propositura da audiência a ser explanada foi 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 para o ano que vem. As destinações 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/


 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

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

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

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

Alterações na LDO 

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

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

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

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

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

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

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

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

devidamente atualizados para harmonizar objetivos estabelecidos na LDO 2022 com o 

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

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

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

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

balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 
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Jovem de 22 anos que seria responsável por abastecer ponto de 

tráfico é preso com armas, 4kg de maconha e munição de fuzil 

 

A Polícia Militar prendeu, no início da noite de quinta-feira (18/11), no bairro Casa Branca, 

em Caraguatatuba, um jovem de 22 anos que era responsavel pelo abastecimento de um 

ponto de tráfico. Com ele, a polícia apreendeu 4kg de maconha, 70 pedras de crack, uma 

espingarda calibre 28, munição de fuzil e quatro cartuchos deflagrados de espingardas. 

Também foram apreendidos cinco celulares. Os policiais militares em atividade delegada 

receberam a denúncia sobre o indivíduo que teria ameaçado algumas pessoas no bairro. 

Uma viatura da Força Tática também participou da operação que culminou na prisão. 

Parte da droga apreendida estava enterrada em um matagal. O indivíduo foi levado para a 

delegacia e permaneceu preso. 
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Caraguatatuba promove festival de cervejas artesanais 

 

Começa amanhã, sexta-feira(19), na Praça da Cultura, em Caraguatatuba, o Caraguá Beer 

Festival 2021. O evento realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria 

de Turismo, reúne cervejarias artesanais em trucks beers e restaurantes e vai até o dia 21, 

domingo. 

Participarão do festival, as cervejarias Mangona, Pigatto´s Beer, Empório Napa Beer, 

Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23, todas indicadas pela Associação de 

Cervejeiros Artesanais de Caraguatatuba e, também, 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. Na Praça de Alimentação estarão 

restaurantes, 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. 

O Caraguá Beer Festival também irá oferecer grupos musicais com repertório que irá variar 

entre o classic rock, pop rock, MPB,  sertanejo e chorinho. 

Confira a programação. 

Sexta-feira (19) 

18h – Banda Tamoios – Classic Rock 

20h – Banda Jack´s – Classic Rock 

22h – Zamba  – Rock a Música Eletrônica 

Sábado (20) 

13h – Zé Andrade – Sertanejo 

14h – Choro Cinema Mudo – Choro 

16h – Lua e Rodrigo – MPP e Samba 

18h – Fernanda Letúria – Pop Rock 



 

 
 

20h – Strong Folk – Rock e Pop 

22h – Conexão Central 

Domingo (21) 

14h – Projeto Difusa – Clássico e Pop 

16h – The Dukes – Rock 

18h – Joe Tenta! – Rock 

20h – Conexão Sertaneja 
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Advogado Leandro Odilon 
promete levar ao conhecimento 
do Ministério Público Federal 
uma denúncia apontando 
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Bertioga Pág.4
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O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior (MDB), 
participou na quinta-feira 
(18) do Café da Manhã Em-
presarial, promovido pela 
Associação Comercial e 
Empresarial de Caraguata-
tuba. O chefe do Executivo 
aproveitou o momento para 
apresentar aos empresários 
os planos da retomada eco-
nômica do município.

O Café Empresarial foi 
marcado pela despedida 
do presidente Lucas Gallina, 
que no fim deste ano en-
trega seu mandato frente à 
ACE. Na ocasião, Aguilar Ju-
nior realizou uma pequena 
homenagem a Gallina, com 

a entrega de uma placa de 
agradecimento.

“O Lucas, assim que as-
sumiu a presidência da As-
sociação Comercial, se de-
parou com o maior desafio 
das nossas vidas, que foi o 
enfrentamento da pande-
mia. Me lembro da nossa 
primeira reunião, em março 
de 2020, quando tivemos 

que tomar decisões que im-
pactariam a vida de todos e 
o presidente sempre esteve 
disposto a dialogar e juntos 
seguimos com cada ação.”, 
disse o prefeito. 

 “Assumi a presidência da 
Associação Comercial em ja-
neiro de 2020 e logo em mar-
ço a pandemia começou em 
Caraguatatuba. Com muito 
empenho, dedicação e diá-
logo conseguimos sempre 
conversar com a administra-
ção municipal, na pessoa do 
senhor Aguilar Junior. Com 
nossa aproximação e reuni-
ões, praticamente que sema-
nais, pudemos fazer o melhor 
para cidade e hoje podemos 
pensar na retomada econô-
mica”, concluiu Gallina.

Prefeito de Caraguá parabeniza 
gestão de Lucas Gallina na ACE
Útil ao agradável Na ocasião, Aguilar Junior apresentou 
plano de retomada econômica aos empresários da cidade

Da Redação

19, 20 e 21 de Novembro
Na Praça da Cultura

BEBA COM MODERAÇÃO. PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS. • Todos os protocólos sanitários serão seguidos

O prefeito e Lucas Gallina

Com o objetivo de ampliar 
cada vez mais a forma de 
promover a comunicação pú-
blica, o presidente da Câma-
ra de Caraguatatuba, Renato 
Aguilar (PSD), o Tato Aguilar, 
juntamente com o vereador 
Marcos Kinkas (PSD), esteve 
na sede da TV Câmara dos 
Deputados, em Brasília, para 
retomar as tratativas de im-
plementar um canal legislati-
vo na região.

Em uma reunião na sede 
da Secretaria de Comuni-
cação da Câmara dos De-
putados, acompanhado do 
deputado federal Gilberto 
Nascimento (PSC), o presi-
dente assinou a carta de in-
tenção em firmar o apoio de 
cooperação para a implan-
tação da Rede Legislativa de 
Rádio e TV em Caraguá.

Segundo Tato Aguilar, este 
é um desejo antigo e que 
ganha força com a possibi-

lidade de ampliar os canais 
de comunicação da Câmara 
Municipal. “Sabemos da im-
portância deste projeto para 
a democracia e por privilegiar 
a transparência dos deba-
tes parlamentares em canal 
aberto e acessível a todos os 
cidadãos.”

Ainda de acordo com o 
presidente, o próximo passo 
é fazer um estudo técnico 
relacionado à viabilidade de 
investimentos e as necessi-
dades para colocar o novo 
canal no ar. 

“Após esta assinatura va-
mos, juntamente com o nos-
so corpo técnico, avaliar os 
investimentos, custeio e ma-
nutenção dos equipamentos 
digitais e a necessidade de 
toda a preparação da infraes-
trutura física necessária para a 
operação da Rede Legislativa 
de Rádio e TV Digital”, con-
cluiu Tato Aguilar. 

Projeto de TV Câmara avança 
no Legislativo de Caraguá
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