
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sábado, Domingo e Segunda-Feira, 20, 21 e 22 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Estudantes de Caraguatatuba participam da soltura de aves reabilitadas no Sítio do 

Jacu 

 

Caraguatatuba 

Campanha de vacinação contra brucelose bovina imuniza 33 animais em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam nesta quarta-feira (24) 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

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

com armas, 4kg de maconha e munição de fuzil 

 

Caraguatatuba 

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

maiores de 18 anos 

 

Caraguatatuba 

Obras de drenagem no Pontal Santamarina interditam SP-55 a partir de segunda-

feira 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Motoboy de 20 anos é assassinado ao entregar lanches em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

[EDITAL] Convocação para assembleia sobre projeto Residência Inclusiva da Apae 

 

Caraguatatuba 

Homem armado ameaça vizinhos e é preso no Casa Branca 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/estudantes-de-caraguatatuba-participam-da-soltura-de-aves-reabilitadas-no-sitio-do-jacu/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/estudantes-de-caraguatatuba-participam-da-soltura-de-aves-reabilitadas-no-sitio-do-jacu/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/campanha-de-vacinacao-contra-brucelose-bovina-imuniza-33-animais-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/campanha-de-vacinacao-contra-brucelose-bovina-imuniza-33-animais-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/inscricoes-para-desafio-ciclistico-poco-da-anta-comecam-nesta-quarta-feira-24/
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://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/18524/obras-de-drenagem-no-pontal-santamarina-interditam-sp-55-a-partir-de-segunda-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/18524/obras-de-drenagem-no-pontal-santamarina-interditam-sp-55-a-partir-de-segunda-feira
https://novaimprensa.com/2021/11/motoboy-20-anos-assassinado.html
https://novaimprensa.com/2021/11/edital-assembleia-apae.html
https://novaimprensa.com/2021/11/homem-armado-ameaca.html


 

 
 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Homem é preso com espingarda e drogas após ameaçar moradores em 

Caraguatatuba 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Ecopontos de Caraguá promovem campanha em incentivo ao descarte correto do 

óleo de cozinha 

 

Caraguatatuba 

Caraguá: prefeitura municipal divulga datas de vencimento do IPTU 2022 

 

Caraguatatuba 

Caraguá: obras do Canal Extravasor do Pontal Santamarina interditam via da SP-55 

nesta segunda-feira 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Rio-Santos terá interdições temporárias por 25 dias em Caraguatatuba 

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Motoboy de 20 anos é assassinado ao entregar lanches em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem armado ameaça vizinhos e é preso no Casa Branca 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Homem ameaça moradores com espingarda e é preso em Caraguatatuba (SP) 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Fundacc promove ações alusivas ao mês da Consciência Negra 

 

Caraguatatuba 

ReciclacircoBR itinerante apresenta espetáculo ‘Picadeiro da Alegria’ nos bairros 

Pegorelli, Rio do Ouro e Tinga 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/19/homem-e-preso-com-espingarda-e-drogas-apos-ameacar-moradores-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/19/homem-e-preso-com-espingarda-e-drogas-apos-ameacar-moradores-em-caraguatatuba.ghtml
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/ecopontos-de-caragua-promovem-campanha-em-incentivo-ao-descarte-correto-do-oleo-de-cozinha-1.197174
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/ecopontos-de-caragua-promovem-campanha-em-incentivo-ao-descarte-correto-do-oleo-de-cozinha-1.197174
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-prefeitura-municipal-divulga-datas-de-vencimento-do-iptu-2022-1.197150
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-obras-do-canal-extravasor-do-pontal-santamarina-interditam-via-da-sp-55-nesta-segunda-feira-1.197444
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-obras-do-canal-extravasor-do-pontal-santamarina-interditam-via-da-sp-55-nesta-segunda-feira-1.197444
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/rio-santos-tera-interdicoes-temporarias.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-20/motoboy-de-20-anos-e-assassinado-ao-entregar-lanches-em-caraguatatuba.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-20/homem-armado-ameaca-vizinhos-e-e-preso-no-casa-branca.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-ameaca-moradores-com-espingarda-e-e-preso-em-caraguatatuba-sp-1.354877
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/fundacc-promove-acoes-alusivas-ao-mes-da-consciencia-negra/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/reciclacircobr-itinerante-apresenta-espetaculo-picadeiro-da-alegria-nos-bairros-pegorelli-rio-do-ouro-e-tinga/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/reciclacircobr-itinerante-apresenta-espetaculo-picadeiro-da-alegria-nos-bairros-pegorelli-rio-do-ouro-e-tinga/


 

 
 

Caraguatatuba 

Audiências públicas online abordam alterações no Código Tributário de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Poupatempo de Caraguatatuba suspende atendimento no feriado da Consciência 

Negra 

 

Caraguatatuba 

Campanha de vacinação contra brucelose bovina imuniza 33 animais em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

CAPS AD e Pró-Mulher promovem palestras para incentivar homens sobre cuidados 

com a saúde 

 

Caraguatatuba 

‘Novembro Azul’: palestra para professores e alunos marca terceira semana das 

ações promovidas pela Saúde 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura divulga balanço da Operação Tapa Buracos e serviços continuam por 

todos os bairros 

 

Caraguatatuba 

Estudantes de Caraguatatuba participam da soltura de aves reabilitadas 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam nesta quarta-feira (28) 

 

Caraguatatuba 

Departamento de Esportes Adaptados de Caraguatatuba recebe equipamentos de 

incentivo do Governo do Estado 

 

012 News 

Caraguatatuba 

257 Vagas de emprego no PAT de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Interdição na Rodovia SP-55 em Caraguatatuba 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/audiencias-publicas-online-abordam-alteracoes-no-codigo-tributario-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/audiencias-publicas-online-abordam-alteracoes-no-codigo-tributario-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/poupatempo-de-caraguatatuba-suspende-atendimento-no-feriado-da-consciencia-negra/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/poupatempo-de-caraguatatuba-suspende-atendimento-no-feriado-da-consciencia-negra/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/campanha-de-vacinacao-contra-brucelose-bovina-imuniza-33-animais-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/campanha-de-vacinacao-contra-brucelose-bovina-imuniza-33-animais-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/caps-ad-e-pro-mulher-promovem-palestras-para-incentivar-homens-sobre-cuidados-com-a-saude/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/caps-ad-e-pro-mulher-promovem-palestras-para-incentivar-homens-sobre-cuidados-com-a-saude/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/novembro-azul-palestra-para-professores-e-alunos-marca-terceira-semana-das-acoes-promovidas-pela-saude/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/novembro-azul-palestra-para-professores-e-alunos-marca-terceira-semana-das-acoes-promovidas-pela-saude/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/prefeitura-divulga-balanco-da-operacao-tapa-buracos-e-servicos-continuam-por-todos-os-bairros/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/prefeitura-divulga-balanco-da-operacao-tapa-buracos-e-servicos-continuam-por-todos-os-bairros/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/estudantes-de-caraguatatuba-participam-da-soltura-de-aves-reabilitadas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/inscricoes-para-desafio-ciclistico-poco-da-anta-comecam-nesta-quarta-feira-28/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/departamento-de-esportes-adaptados-de-caraguatatuba-recebe-equipamentos-de-incentivo-do-governo-do-estado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/19/departamento-de-esportes-adaptados-de-caraguatatuba-recebe-equipamentos-de-incentivo-do-governo-do-estado/
https://www.012news.com.br/vagas-pat-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/interdicao-na-rodovia-sp-55-em-caraguatatuba/


 

 
 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Audiências Públicas Online Abordam Alterações No Código Tributário De 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

ReciclacircoBR Itinerante Apresenta Espetáculo ‘Picadeiro Da Alegria’ Nos Bairros 

Pegorelli, Rio Do Ouro E Tinga 

 

Caraguatatuba 

Poupatempo De Caraguatatuba Suspende Atendimento No Feriado Da Consciência 

Negra 

 

Caraguatatuba 

CAPS AD E Pró-Mulher Promovem Palestras Para Incentivar Homens Sobre 

Cuidados Com A Saúde 

 

Caraguatatuba 

‘Novembro Azul’: Palestra Para Professores E Alunos Marca Terceira Semana Das 

Ações Promovidas Pela Saúde 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura Divulga Balanço Da Operação Tapa Buracos E Serviços Continuam Por 

Todos Os Bairros 

 

Caraguatatuba 

Estudantes De Caraguatatuba Participam Da Soltura De Aves Reabilitadas 

 

Caraguatatuba 

Fundacc Promove Ações Alusivas Ao Mês Da Consciência Negra 

 

Caraguatatuba 

Inscrições Para ‘Desafio Ciclístico Poço Da Anta’ Começam Nesta Quarta-Feira (28) 

 

Caraguatatuba 

Campanha De Vacinação Contra Brucelose Bovina Imuniza 33 Animais Em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Departamento De Esportes Adaptados De Caraguatatuba Recebe Equipamentos De 

Incentivo Do Governo Do Estado 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/audiencias-publicas-online-abordam-alteracoes-no-codigo-tributario-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/audiencias-publicas-online-abordam-alteracoes-no-codigo-tributario-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/reciclacircobr-itinerante-apresenta-espetaculo-picadeiro-da-alegria-nos-bairros-pegorelli-rio-do-ouro-e-tinga/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/reciclacircobr-itinerante-apresenta-espetaculo-picadeiro-da-alegria-nos-bairros-pegorelli-rio-do-ouro-e-tinga/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/poupatempo-de-caraguatatuba-suspende-atendimento-no-feriado-da-consciencia-negra/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/poupatempo-de-caraguatatuba-suspende-atendimento-no-feriado-da-consciencia-negra/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/caps-ad-e-pro-mulher-promovem-palestras-para-incentivar-homens-sobre-cuidados-com-a-saude/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/caps-ad-e-pro-mulher-promovem-palestras-para-incentivar-homens-sobre-cuidados-com-a-saude/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/novembro-azul-palestra-para-professores-e-alunos-marca-terceira-semana-das-acoes-promovidas-pela-saude/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/novembro-azul-palestra-para-professores-e-alunos-marca-terceira-semana-das-acoes-promovidas-pela-saude/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/prefeitura-divulga-balanco-da-operacao-tapa-buracos-e-servicos-continuam-por-todos-os-bairros/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/prefeitura-divulga-balanco-da-operacao-tapa-buracos-e-servicos-continuam-por-todos-os-bairros/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/estudantes-de-caraguatatuba-participam-da-soltura-de-aves-reabilitadas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/fundacc-promove-acoes-alusivas-ao-mes-da-consciencia-negra/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/inscricoes-para-desafio-ciclistico-poco-da-anta-comecam-nesta-quarta-feira-28/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/campanha-de-vacinacao-contra-brucelose-bovina-imuniza-33-animais-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/campanha-de-vacinacao-contra-brucelose-bovina-imuniza-33-animais-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/departamento-de-esportes-adaptados-de-caraguatatuba-recebe-equipamentos-de-incentivo-do-governo-do-estado/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/19/departamento-de-esportes-adaptados-de-caraguatatuba-recebe-equipamentos-de-incentivo-do-governo-do-estado/


 

 
 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem 257 Vagas De Emprego Nesta Segunda-Feira (22) 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Devotos Da Cheirosa Cancela Participação No Carnaval 2022 Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem 257 Vagas De Emprego Nesta Segunda-Feira (22) 

 

Caraguatatuba 

Rio-Santos Terá Interdições Temporárias Por 25 Dias Em Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

*Jonas Almeida, Kelly Maria e influencers do Litoral Norte recebem fãs no Serramar de 22 a 

25/11 nos 10 anos do Shopping*  

 

Caraguatatuba 

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

nesta sexta (19) em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba apresenta retomada econômica para empresários na Associação 

Comercial 

 

Caraguatatuba 

Audiências públicas online abordam alterações no Código Tributário de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Estudantes de Caraguatatuba participam da soltura de aves reabilitadas 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura divulga balanço da Operação Tapa Buracos e serviços continuam por todos os 

bairros 

 

Caraguatatuba 

‘Novembro Azul’: palestra para professores e alunos marca terceira semana das ações 

promovidas pela Saúde 

 

Caraguatatuba 

Poupatempo de Caraguatatuba suspende atendimento no feriado da Consciência Negra 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/22/pat-de-caraguatatuba-tem-257-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-22/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/devotos-da-cheirosa-cancela-participacao-no-carnaval-2022-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-257-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-22/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/rio-santos-tera-interdicoes-temporarias-por-25-dias-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/jonas-almeida-kelly-maria-e-influencers-do-litoral-norte-recebem-fas-no-serramar-de-22-a-25-11-nos-10-anos-do-shopping/
https://falacaragua.com.br/2021/11/jonas-almeida-kelly-maria-e-influencers-do-litoral-norte-recebem-fas-no-serramar-de-22-a-25-11-nos-10-anos-do-shopping/
https://falacaragua.com.br/2021/11/aplicacao-da-dose-adicional-contra-covid-19-para-pessoas-maiores-de-18-anos-comeca-nesta-sexta-19-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/aplicacao-da-dose-adicional-contra-covid-19-para-pessoas-maiores-de-18-anos-comeca-nesta-sexta-19-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-apresenta-retomada-economica-para-empresarios-na-associacao-comercial/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-apresenta-retomada-economica-para-empresarios-na-associacao-comercial/
https://falacaragua.com.br/2021/11/audiencias-publicas-online-abordam-alteracoes-no-codigo-tributario-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/estudantes-de-caraguatatuba-participam-da-soltura-de-aves-reabilitadas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-divulga-balanco-da-operacao-tapa-buracos-e-servicos-continuam-por-todos-os-bairros/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-divulga-balanco-da-operacao-tapa-buracos-e-servicos-continuam-por-todos-os-bairros/
https://falacaragua.com.br/2021/11/novembro-azul-palestra-para-professores-e-alunos-marca-terceira-semana-das-acoes-promovidas-pela-saude/
https://falacaragua.com.br/2021/11/novembro-azul-palestra-para-professores-e-alunos-marca-terceira-semana-das-acoes-promovidas-pela-saude/
https://falacaragua.com.br/2021/11/poupatempo-de-caraguatatuba-suspende-atendimento-no-feriado-da-consciencia-negra/


 

 
 

Caraguatatuba 

Departamento de Esportes Adaptados de Caraguatatuba recebe equipamentos de incentivo 

do Governo do Estado 

 

Caraguatatuba 

Campanha de vacinação contra brucelose bovina imuniza 33 animais em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam nesta quarta-feira (28) 

 

Caraguatatuba 

ReciclacircoBR itinerante apresenta espetáculo ‘Picadeiro da Alegria’ nos bairros Pegorelli, 

Rio do Ouro e Tinga 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo cômico ‘Vá Idosas’ na sexta-feira (26) 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 257 vagas de emprego nesta segunda-feira (22) 

 

Caraguatatuba 

Noel Rosa, O Poeta da Vila e Seus Amores 

 

Caraguatatuba 

Obras do Canal Extravasor do Pontal Santamarina interditam via da SP-55 nesta segunda-

feira 

 

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 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Via da SP-55 é interditada nesta segunda-feira pelas Obras do Canal Extravasor do Pontal 

Santamarina 
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http://massaguanews.com.br/2021/11/aplicacao-da-dose-adicional-contra-covid-19-para-pessoas-maiores-de-18-anos-comeca-hoje-em-caraguatatuba/
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https://www.litoralempauta.com.br/via-da-sp-55-e-interditada-nesta-segunda-feira-pelas-obras-do-canal-extravasor-do-pontal-santamarina/
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Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba abre 136 vagas de emprego destinadas às obras dos 

contornos da Tamoios 

 

Caraguatatuba 

Obras do Canal Extravasor do Pontal Santamarina em Caraguá interditam via da 

SP-55 nesta segunda-feira 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PAT DE CARAGUATATUBA TEM 257 VAGAS DE EMPREGO NESTA SEGUNDA-FEIRA 

(22) 

 

Caraguatatuba 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CARAGUATATUBA RECEBE 

EQUIPAMENTOS DE INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO 

 

Web Rádio Studio 

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 

Homem é condenado a 10 anos por atentado contra assessor parlamentar em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Bloco mais popular de Caraguatatuba cancela sua participação no carnaval 2022 

 

Caraguatatuba 

Rio-Santos terá interdições temporárias e desvio em Caraguatatuba 

 

Folha Viagem 

Caraguatatuba 

Circuito Litoral Norte apoia Caraguatatuba Beer Festival 

 

Tudo Viagem 

Caraguatatuba 

Circuito Litoral Norte recomenda Beer Festival que ocorre em Caraguatatuba neste 

fim de semana 
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Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA REALIZA BEER FESTIVAL NESTE FIM DE SEMANA 

 

SP Acontece 

Caraguatatuba 

Circuito Litoral Norte recomenda Beer Festival que ocorre em Caraguatatuba neste 

fim de semana 

 

Novo São Paulo 

Caraguatatuba 

Circuito Litoral Norte recomenda Beer Festival que ocorre em Caraguatatuba neste 

fim de semana 

 

Gazeta de Hotéis 

Caraguatatuba 

Circuito Litoral Norte recomenda Beer Festival que ocorre em Caraguatatuba neste 

fim de semana 
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Caraguatatuba 

BEER FESTIVAL EM CARAGUATATUBA NESTE FIM DE SEMANA 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Região teve 22% dos leitos de UTI  para COVID ocupados,  Caraguá inicia aplicação 

da terceira dose da vacina 
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Estudantes de Caraguatatuba participam da soltura de aves 

reabilitadas no Sítio do Jacu 

 

Alunos da Emei/Emef Pedro João de Oliveira, localizada no bairro Tabatinga, participaram 

na tarde de quinta-feira (18) de uma atividade muito especial de educação e preservação 

ambiental organizada pelo setor de Projetos da Secretaria de Educação de Caraguatatuba. 

Um grupo de 23 alunos da rede municipal colaborou com a soltura de 72 aves resgatadas 

e reabilitadas no CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), instalado dentro do 

Parque Ecológico Tietê (PET) em São Paulo. 

Elas foram libertadas na natureza na área de soltura e monitoramento do CEEPAM (Centro 

Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental), localizada no Sítio do Jacu, região norte 

de Caraguatatuba. 

O sítio é uma área preparada e habilitada para a realização da soltura, onde a mata nativa 

é protegida há mais de 30 anos. Além dos comedouros, diversas árvores frutíferas foram 

plantadas para garantir a alimentação e readaptação das aves. 

De acordo com informações do Cras, as aves chegam até o Centro através da entrega 

espontânea ou de capturas realizadas pela Polícia Ambiental. São aves que muitas vezes 

estão em feiras ou são feitas de animais de estimação irregularmente. “Nosso principal 

objetivo é devolver a condição biológica desses animais, as condições de voo e de saúde e 

comportamento para que eles estejam preparados para voltar à natureza”, explica a 

médica veterinária do Cras, Liliane Milanelo. 

Quando chegam ao centro, as aves são identificadas, recebem tratamento curativo ou 

preventivo e, em seguida, passam por uma avaliação de comportamento, para correção de 

hábitos alimentares, por exemplo. Vencidas todas essas etapas, é realizada uma avaliação 

sanitária e o encaminhamento para as áreas de solturas para o animal voltar ao seu 

habitat natural. 

Os alunos estavam muito felizes com a oportunidade de realizar a atividade externa, de 

conhecerem um local tão bonito e de participarem de uma atividade tão importante. Eles 

interagiram com os biólogos, fizeram perguntas sobre as aves, seus hábitos e 

demonstraram muita satisfação, muito orgulho em participar da soltura das aves. 



 

 
 

Guilherme, 9 anos, comentou que estava feliz e que gostou de devolver para a natureza 

uma espécie que já esteve ameaçada de extinção. Heitor, também 9 anos, gostou tanto da 

atividade que disse querer morar no sítio. Já a aluna Ana Clara, 8, contou que amou 

passear, mas que ficou encantada mesmo foi com a beleza do pavão! 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou sobre a ação: “Atividades de educação 

ambiental despertam nos alunos a consciência de preservação e de cidadania. É muito 

importante que todos nós entendamos que, desde cedo, é preciso cuidar e preservar, e 

que o futuro depende do equilíbrio entre homem e natureza e do uso racional dos recursos 

naturais”, concluiu. 
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Campanha de vacinação contra brucelose bovina imuniza 33 animais 

em Caraguatatuba 

 

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

Pesca (SMAAP), encerrou na última quinta-feira (18), a 2ª etapa da Campanha de 

Vacinação contra a Brucelose Bovina com a imunização de 33 animais. 

A vacinação contra brucelose é gratuita e ocorre duas vezes ao ano, aplicada em dose 

única para bezerras com idade entre três a oito meses de idade. A campanha atendeu 10 

propriedades rurais da cidade cadastradas na Prefeitura. 

A Brucelose Bovina é uma doença causada por uma bactéria denominada Brucella 

abortus, que ocasiona aborto em vacas, principalmente no final da gestação, além de 

influenciar na produção de leite e reprodução do rebanho, sendo necessário, na maioria 

dos casos, o sacrifício do animal infectado. A doença também é transmissível ao ser 

humano, considerada questão de saúde pública para o município. 

A vacina é aplicada gratuitamente por um médico veterinário disponibilizado pela SMAAP 

para pequenos produtores pecuaristas do município, registrados na Prefeitura. O 

profissional veterinário é cadastrado na Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado 

de São Paulo. 
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Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam nesta 

quarta-feira (24) 

 

O ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ está cada vez mais próximo. O evento está marcado 

para ser realizado no dia 28 de novembro (domingo). As inscrições começam na próxima 

dia 24 (quarta-feira) e seguem até o dia 26 de novembro (sexta-feira). O evento é uma 

realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação. 

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

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

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

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

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

rural de Caraguatatuba. 

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

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

frutas. 

Os inscritos receberão na inscrição a camiseta do Desafio Ciclístico Poço da Anta. No dia, 

após a conclusão do circuito, todos os inscritos ganharão uma medalha como premiação. 

Inscrições 

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

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

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

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

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

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

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

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

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

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


 

 
 

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 
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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 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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Obras de drenagem no Pontal Santamarina interditam SP-55 a partir 

de segunda-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informa que para 

instalação de novas aduelas do Canal Extravasor do Pontal Santamarina será necessária a 

interdição temporária da Rodovia SP-55, sentido São Sebastião-Caraguatatuba a partir 

desta segunda-feira (22). O bloqueio será realizado já na parte da manhã. 

A obra total deve durar 25 dias. Nesse primeiro trecho, o fechamento será alternado 

conforme a necessidade do trabalho no local. Durante os fechamentos, o trânsito será 

desviado para a marginal que dá acesso ao posto de gasolina Asa Delta II, no Pontal 

Santamarina. 

A Prefeitura de Caraguatatuba orienta aos motoristas que, neste período, utilizem a 

Avenida da Praia como via alternativa. 
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Motoboy de 20 anos é assassinado ao entregar lanches em 

Caraguatatuba 

Vítima fazia sua última entrega da noite 

 

O jovem Caio Victor Rodrigues, motoboy de 20 anos de idade, foi assassinado na 

madrugada a última quinta-feira, 18, na Rua Sebastião Francisco da Silva, no bairro 

Travessão, região Sul de Caraguatatuba. 

Segundo testemunhas, o motoboy trabalhou a noite toda entregando lanches para uma 

conhecida hamburgueria e, quando foi entregar o último pedido, foi alvejado com quatro 

tiros. Segundo a Polícia Militar, vizinhos relataram que ouviram a buzina da moto do jovem 

e logo em seguida, os disparos de arma de fogo. A Polícia Militar e o SAMU foram 

acionados, mas Caio já estava morto. 

De acordo com eles, no momento do crime, a vítima ainda estava trabalhando. Dentro de 

sua mochila térmica havia lanches e a máquina de débito da hamburgueria. A moto da 

vítima, uma Honda CG Titan, cor preta, estava ao lado do corpo e foi apreendida pela PM. A 

carteira do jovem não foi encontrada e nem seus documentos. A Polícia Civil averiguou as 

proximidades, porém, não encontrou câmeras de segurança na região. 

Motoboys em risco 

Em nota de luto, a empresa lamentou a morte do jovem, que era muito empenhado em seu 

trabalho. Amigos de Caio usaram as redes sociais para manifestar o quanto ele era 

esforçado, íntegro e querido. Houve ainda o desabafo de que a categoria está em risco, “já 

que muitos motoboys são assaltados e perdem suas motos na cidade”. 

A Polícia Civil irá investigar o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/11/casal-de-idosos-morre-apos-ser-atropelado-na-avenida-da-praia.html
https://www.policiamilitar.sp.gov.br/


 

 
 

Clipping de Notícias: 19/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Nova Imprensa 

 

[EDITAL] Convocação para assembleia sobre projeto Residência 

Inclusiva da Apae 

Edital de convocação para realização de assembleia geral extraordinária para 

apresentação e aprovação do projeto Residência Inclusiva 

 

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caraguatatuba, com sede na 

Avenida Bahia, 633, bairro Indaiá, neste ato, devidamente representada pela sua 

Administradora Provisória, Sra. Sonia Maria Vítor, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 35, inciso II, seção VII do Estatuto Social, para fins do artigo 25, 

inciso II, convoca através do presente edital todos os associados e contribuintes da Apae 

para assembleia geral extraordinária, que será realizada no dia 21 de dezembro de 2021, 

às 9h, sendo 9h em primeira convocação e 9h30, em segunda. 

A assembleia será realizada na sede da Apae, com a seguinte ordem do dia: 

1. Apresentação do projeto Residência Inclusiva; 

2. Apreciação e aprovação do contrato para administração de Residência 

Inclusiva. 

A assembleia geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela 

comparecerem quites com suas obrigações sociais e financeiras (artigo 23). 

A assembleia geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos 

associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, devendo 

ambas constarem dos editais de convocação, não exigindo a lei quórum especial (artigo 

24, inciso 2º, do novo Estatuto Padrão das Apaes). 

Caraguatatuba, 19 de novembro de 2021. 

Sonia Maria Vítor, Administradora Provisória da Apae de Caraguatatuba. 
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Homem armado ameaça vizinhos e é preso no Casa Branca 

Policiais encontraram uma espingarda e munição de fuzil 

 

Um homem armado com uma espingarda foi preso em Caraguatatuba após ameaçar 

vizinhos. O incidente aconteceu no bairro Casa Branca, na noite de quinta-feira (18). 

A Polícia Militar recebeu a denúncia anônima de que o homem armado ameaçava pessoas 

perto de sua casa, próximo a um mercado. Então, a equipe, com apoio de uma viatura de 

Força Tática chegou ao local e encontrou o suspeito com as características passadas. 

Porém, quando viu as viaturas, ele correu para dentro de sua casa. 

Logo os policiais militares conseguiram deter M.A.S., de 22 anos, e vistoriar sua casa. Lá 

estava a espingarda calibre 28, assim como uma munição de fuzil, quatro cartuchos 

deflagrados de calibre 28 e uma balança de precisão. Além disso, a PM apreendeu cinco 

celulares e um tablete de maconha. 

Segundo as equipes, o homem confessou que abastecia um ponto de tráfico no bairro 

Cantagalo e que havia mais drogas enterradas em um matagal. Então, foram apreendidas 

também 70 pedras de crack e quatro quilos de maconha em tijolos. 

M. recebeu voz de prisão e permaneceu preso à disposição da justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/11/motoboy-20-anos-assassinado.html
https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
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Homem é preso com espingarda e drogas após ameaçar moradores 

em Caraguatatuba 

Ele tentou fugir da polícia, mas foi preso na própria casa. No local foram encontrados 

armas, drogas e celulares. 

 

Um homem de 22 anos foi preso com armas e drogas após ameaçar moradores nesta 

quinta-feira (18) no bairro Casa Branca em Caraguatatuba (SP). 

De acordo com a Polícia Militar, denúncias apontaram que o homem estava em um 

mercado no bairro. Quando as equipes chegaram ao local, ele tentou fugir para a própria 

casa. 

Dentro da residência foi encontradas: uma espingarda, munição de fuzil, cinco celulares, 

maconha e crack. Ele disse que traficava em outros bairros e que tinha mais drogas 

escondidas. O homem foi preso e levado para a cadeia de Caraguá. 
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Ecopontos de Caraguá promovem campanha em incentivo ao descarte 

correto do óleo de cozinha 

As sedes aceitam diversos resíduos orgânicos durante todo o ano, confira detalhes 

 

Por meio da Smaap (Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca), a Prefeitura de 

Caraguatatuba inicia a Campanha de Arrecadação de Óleo de Cozinha Usado nos 

Ecopontos da cidade a partir da próxima segunda-feira (22). O objetivo da campanha é 

promover o descarte consciente do produto. 

De acordo com os organizadores da ação, o óleo, quando descartado irregularmente em 

pias, pode causar entupimento das tubulações, além de contaminação do solo e água da 

região. 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. 

Procedimento. 

Para fazer o descarte correto do óleo de cozinha, os munícipes devem, após usar o óleo, 

deixá-lo esfriar e armazená-lo em uma garrafa PET. Após isso, basta entregá-lo no Ecoponto 

mais próximo à sua casa. 

Recompensa. 

Na primeira doação, o munícipe ganha um 'cartão fidelidade' e a cada 10 litros de óleo 

entregue, a pessoa recebe uma muda de espécie nativa e um cartaz informativo sobre o 

plantio adequado. 

Ecopontos. 

Os Ecopontos são áreas públicas licenciadas para o transbordo e traigem de destino de 

pequenas quantidades de resídus volumosos, restos de construção civil, podas e materiais 

recicláveis. Os resíduos podem ser entregues pelos próprios "donos" ou por catadores. 

Aceita ou não aceita? 

Os Ecopontos de Caraguá aceitam: 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. 

Os Ecopontos de Caragua não aceitam: 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. 

Caraguatatuba possui três Ecopontos espalhados pela cidade, confira as localizações. 
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Caraguá: prefeitura municipal divulga datas de vencimento do IPTU 

2022 

Confira os descontos para cada método de pagamento 

 

Por meio da Sefaz (Secretaria da Fazenda), a Prefeitura de Caraguatatuba distribuirá cerca 

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

Publicado na Edicão 671 do Diário Oficial Eletrônico do Município, o Decreto n° 1554 de 

17 de novembro de 2021 definiu as datas para o pagamento com desconto à vista, de 

10% e 5%, e as parcelas mensais do IPTU no ano que vem. 

Veja o diário oficial do dia em questão completo clicando AQUI. 

A cota única com desconto de 10% vence no dia 10 de fevereiro de 2022. Existe também a 

possibilidade de pagar à vista com 5% de desconto até o dia 10 de março de 2022. 

Além disso, também há 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. 

Confira o cronograma de vencimento do carnê do IPTU 2022 da Prefeitura de Caraguá: 

> 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. 

> Dividido em 10 vezes: 

- 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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Caraguá: obras do Canal Extravasor do Pontal Santamarina interditam 

via da SP-55 nesta segunda-feira 

Estima-se que a obra deve durar, no mínimo, 25 dias 

 

Por meio da Secretaria de Obras Públicas, a Prefeitura de Caraguatatuba informa que o 

Canal Extravasor do Pontal Santamarina, na Rodovia SP-55, sentido São Sebastião-

Caraguá, será interditado temporariamente para a instalação de novas aduelas. O bloqueio 

começa na manhã desta segunda-feira (22) e não tem horário específico divulgado para 

acabar. 

A Secretaria responsável afirma que a obra deve durar, no mínimo, 25 dias. Nesse primeiro 

trecho, o fechamento será alternado conforme a necessidade do trabalho no local. Durante 

os fechamentos, o trânsito será desviado para a marginal que dá acesso ao posto de 

gasolina Asa Delta II, no Pontal Santamarina. 

Orientação. 

Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba recomendou que, neste período, os motoristas 

utilizem a Avenida da Praia como via alternativa. 
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Rio-Santos terá interdições temporárias por 25 dias em 

Caraguatatuba 

 

A rodovia Rio-Santos será interditada temporariamente, durante os próximos 25 dias, a 

partir de segunda-feira(22), nas proximidades do bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba, 

devido as obras que serão executadas pela prefeitura da cidade. Confira todos os 

detalhes.  
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Motoboy de 20 anos é assassinado ao entregar lanches em 

Caraguatatuba 

Vítima fazia sua última entrega da noite 

 

O jovem Caio Victor Rodrigues, motoboy de 20 anos de idade, foi assassinado na 

madrugada a última quinta-feira, 18, na Rua Sebastião Francisco da Silva, no bairro 

Travessão, região Sul de Caraguatatuba . 

Segundo testemunhas, o motoboy trabalhou a noite toda entregando lanches para uma 

conhecida hamburgueria e, quando foi entregar o último pedido, foi alvejado com quatro 

tiros. Segundo a Polícia Militar, vizinhos relataram que ouviram a buzina da moto do jovem 

e logo em seguida, os disparos de arma de fogo. A Polícia Militar e o SAMU foram 

acionados, mas Caio já estava morto. 

De acordo com eles, no momento do crime, a vítima ainda estava trabalhando. Dentro de 

sua mochila térmica havia lanches e a máquina de débito da hamburgueria. A moto da 

vítima, uma Honda CG Titan, cor preta, estava ao lado do corpo e foi apreendida pela PM. A 

carteira do jovem não foi encontrada e nem seus documentos. A Polícia Civil averiguou as 

proximidades, porém, não encontrou câmeras de segurança na região. 

Motoboys em risco 

Em nota de luto, a empresa lamentou a morte do jovem, que era muito empenhado em seu 

trabalho. Amigos de Caio usaram as redes sociais para manifestar o quanto ele era 

esforçado, íntegro e querido. Houve ainda o desabafo de que a categoria está em risco, “já 

que muitos motoboys são assaltados e perdem suas motos na cidade”. 

A Polícia Civil irá investigar o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/11/casal-de-idosos-morre-apos-ser-atropelado-na-avenida-da-praia.html
https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
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Homem armado ameaça vizinhos e é preso no Casa Branca 

Policiais encontraram uma espingarda e munição de fuzil 

 

Um homem armado com uma espingarda foi preso em Caraguatatuba após ameaçar 

vizinhos. O incidente aconteceu no bairro Casa Branca, na noite de quinta-feira (18). 

A Polícia Militar recebeu a denúncia anônima de que o homem armado ameaçava pessoas 

perto de sua casa, próximo a um mercado. Então, a equipe, com apoio de uma viatura de 

Força Tática chegou ao local e encontrou o suspeito com as características passadas. 

Porém, quando viu as viaturas, ele correu para dentro de sua casa. 

Logo os policiais militares conseguiram deter M.A.S., de 22 anos, e vistoriar sua casa. Lá 

estava a espingarda calibre 28, assim como uma munição de fuzil, quatro cartuchos 

deflagrados de calibre 28 e uma balança de precisão. Além disso, a PM apreendeu cinco 

celulares e um tablete de maconha. 

Segundo as equipes, o homem confessou que abastecia um ponto de tráfico no bairro 

Cantagalo e que havia mais drogas enterradas em um matagal. Então, foram apreendidas 

também 70 pedras de crack e quatro quilos de maconha em tijolos. 

M. recebeu voz de prisão e permaneceu preso à disposição da justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/11/motoboy-20-anos-assassinado.html
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Homem ameaça moradores com espingarda e é preso em 

Caraguatatuba (SP) 

Ele também estava com drogas e tentou fugir da polícia, mas foi preso na quinta-feira (18) 

 

Com armas e drogas, um homem de 22 anos foi preso após ameaçar moradores no bairro 

Casa Branca, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. 

De acordo com a Polícia Militar, denúncias apontaram que o homem estava em um 

mercado no bairro na última quinta-feira (18). Quando as equipes chegaram ao local, ele 

tentou fugir para a própria casa. 

Dentro da residência foram encontradas: uma espingarda, munição de fuzil, cinco 

celulares, maconha e crack. Ele disse que traficava em outros bairros e que tinha mais 

drogas escondidas. O homem foi preso e levado para a cadeia de Caraguá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba
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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, entre outros. São 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 
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ReciclacircoBR itinerante apresenta espetáculo ‘Picadeiro da Alegria’ 

nos bairros Pegorelli, Rio do Ouro e Tinga 

 

A magia do circo chega a Caraguatatuba com o espetáculo ‘Picadeiro da Alegria’, da trupe 

do ReciclacircoBR itinerante. As apresentações são gratuitas e serão realizadas aos 

sábados e domingo, nos dias 20, 28/11 e 4 de dezembro. 

A programação conta com uma oficina de circo, palhaços, malabaristas, equilibristas, 

pernas de pau, mágicos, tecido aéreo e muita diversão para toda a família, sob o comando 

de Edhyman Paulino, o querido Palhaço Folia. 

A primeira apresentação será neste sábado (20), no Centro Comunitário Habitar Brasil, no 

bairro Pegorelli. O espetáculo contará com a participação do grupo de danças folclóricas 

Maracatu Odé da Mata, da Palhaça Labalita, e do Palhaço Bastião e Tio Gu. 

No dia 28, o picadeiro fará a alegria da garotada do bairro Rio do Ouro, no Grêmio 

Recreativo Rio do Ouro. A apresentação também contará com a participação do Tio Gu, 

Ateliê Infinit8Art, Palhaça Labalita e Cia. Smile e Palhaço Bastião. 

E no sábado, 4 de dezembro, encerrando a programação, o circo estará na Associação 

Atlética Corinthians de Caraguá, no bairro Tinga, com os convidados especiais do Tio Gu, 

Palhaça Labalita, e Palhaço Bastião e Mágico Rony. 

As apresentações são gratuitas e ocorrem das 14h30 às 17h. O projeto ReciclacircoBR foi 

contemplado pelo Edital nº126/2020 da Lei Aldir Blanc em Caraguatatuba. O projeto tem 

como proposta o resgate da arte circense nos bairros mais afastados do Centro. 

O projeto é realizado pela Foliacircoshow com o apoio da FUNDACC (Fundação Educacional 

e Cultural de Caraguatatuba), Prefeitura Municipal e Conselho Municipal de Política 

Cultural de Caraguatatuba (CMPCC). 

Serviço 

Espetáculo Circense: ‘Picadeiro da Alegria’ – ReciclacircoBR itinerante 

Data: 20 de novembro (sábado) – no bairro Pegorelli 

Local: Centro Comunitário Habitar Brasil – Rua Dois, nº 75. 

Data: 28 de novembro (domingo) – no bairro Rio do Ouro 



 

 
 

Local: Grêmio Recreativo Rio do Ouro – Rua Barão Jacareí, nº 122. 

Data: 4 de dezembro (sábado) – no bairro Tinga 

Local: Associação Atlética Corinthians de Caraguá – Rua Marechal da Fonseca, nº 1.225. 

Horário das apresentações: das 14h30 às 17h 
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Audiências públicas online abordam alterações no Código Tributário 

de Caraguatatuba 

 

O projeto de lei complementar que institui o valor venal de referência para fins de 

recolhimento do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos ou Imposto sobre Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI) será discutido nos dias 1º e 3 de dezembro (quarta e sexta-feira), a 

partir das 18h, em duas audiências públicas virtuais promovidas pela Câmara de 

Caraguatatuba. Servidores Prefeitura Municipal vão explicar a proposta.  As audiências 

online do Legislativo serão transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br e Canal da 

Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

A proposta altera dispositivos do Código Tributário Municipal (LC nº 01/1997) e institui o 

Valor Venal de Referência (VVR) para fins de recolhimento do ITBI. O projeto visa à 

definição de parâmetros específicos para aferição da base de cálculo do imposto em 

questão, com apuração do valor de mercado dos bens e direitos transmitidos, evitando-se 

a sonegação e/ou defasagem na apuração do tributo devido, com maior eficiência e 

eficácia na arrecadação de receita tributária, bem como colaborando na consecução dos 

objetivos e fundamentos jurídicos do Provimento 88/2019 (que dispõe sobre a política, os 

procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores visando à 

prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei Federal n. 9.613, de 3 de 

março de 1998) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

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

audiência no site da Câmara. A participação da população é garantida 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. 
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Poupatempo de Caraguatatuba suspende atendimento no feriado da 

Consciência Negra 

 

O Posto do Poupatempo de Caraguatatuba não terá atendimento presencial neste sábado 

(20/11) em razão do feriado do Dia da Consciência Negra. A suspensão do expediente 

ocorre em Caraguatatuba e mais 30 municípios paulistas com o serviço, que decretaram e 

não anteciparam o feriado, celebrado anualmente em 20 de novembro. 

O atendimento ao público no posto de Caraguá continua na próxima segunda-feira (22/11), 

das 9h às 17h, mediante agendamento prévio, no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Em Caraguatatuba, o feriado do Dia da Consciência Negra 

foi instituído pela Lei Municipal nº 1.402, de 14 de junho de 2007, de autoria do vereador 

Francisco Carlos Marcelino. 

O Poupatempo fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à Escola Estadual 

Colônia dos Pescadores). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e 

aos sábados, das 9h às 13h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
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Campanha de vacinação contra brucelose bovina imuniza 33 animais 

em Caraguatatuba 

 

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

Pesca (SMAAP), encerrou na última quinta-feira (18), a 2ª etapa da Campanha de 

Vacinação contra a Brucelose Bovina com a imunização de 33 animais. 

A vacinação contra brucelose é gratuita e ocorre duas vezes ao ano, aplicada em dose 

única para bezerras com idade entre três a oito meses de idade. A campanha atendeu 10 

propriedades rurais da cidade cadastradas na Prefeitura. 

A Brucelose Bovina é uma doença causada por uma bactéria denominada Brucella 

abortus, que ocasiona aborto em vacas, principalmente no final da gestação, além de 

influenciar na produção de leite e reprodução do rebanho, sendo necessário, na maioria 

dos casos, o sacrifício do animal infectado. A doença também é transmissível ao ser 

humano, considerada questão de saúde pública para o município. 

A vacina é aplicada gratuitamente por um médico veterinário disponibilizado pela SMAAP 

para pequenos produtores pecuaristas do município, registrados na Prefeitura. O 

profissional veterinário é cadastrado na Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado 

de São Paulo. 
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CAPS AD e Pró-Mulher promovem palestras para incentivar homens 

sobre cuidados com a saúde 

 

As unidades de especialidades médicas de Caraguatatuba promoveram na quinta e sexta-

feira (18 e 19), palestras e encontros para reforçar ao público masculino que todo dia é dia 

de cuidar da saúde e que o homem precisa procurar o serviço de saúde. 

Na quinta-feira, o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD), no Perequê-

Mirim, realizou uma palestra para 25 homens, atendidos pela unidade. O destaque foi a 

importância da prevenção câncer de próstata, o conhecimento da doença e detecção 

precoce. 

Nesta sexta-feira (19), o Centro de Referência da Saúde da Mulher (Pró-Mulher), no 

Sumaré, aproveitou a presença do grupo de planejamento familiar para uma conversa com 

foco no mesmo assunto, a saúde do homem. 

No local, havia cerca de 20 pessoas em sua maioria homens sozinhos ou acompanhados 

de suas respectivas esposas. 

Mesmo com poucos homens com mais de 40 anos, o momento serviu como aprendizado, 

que pode ser compartilhado com outras pessoas. 

A função de apresentar as informações ficou com a enfermeira Maria Cosma. Durante a 

conversa, ela explicou que os homens devem ficar atentos aos sinais do câncer de próstata 

que só aparecem em seu estágio avançado. 

A enfermeira reforça que para prevenir a doença é necessário ter hábitos saudáveis como 

a higienização da região íntima, manter o peso adequado, fazer o uso de preservativo em 

toda e qualquer relação sexual, praticar atividade física, além de evitar o consumo de 

bebida alcoólica e o tabaco. 

Os participantes também foram orientados a procurar as Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) para tirarem dúvidas sobre o antígeno prostático específico PSA – exame que 

auxilia na prevenção do câncer de próstata – para homens acima de 40 anos. 

A enfermeira e coordenadora do Pró-Mulher, Iara Nunweiler, explicou que a saúde do 

homem não deveria ser lembrada apenas no mês de novembro, já que esse público tem 

mais dificuldade para se cuidar e de procurar o serviço de saúde. “As UBSs trabalham com 

a prevenção durante todo o ano, mas muitos se esquecem disso”, disse. 
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‘Novembro Azul’: palestra para professores e alunos marca terceira 

semana das ações promovidas pela Saúde 

 

Tão importante quanto aprender sobre os cuidados com a saúde na fase adulta é começar 

a entender a importância desse assunto desde cedo, principalmente os homens. Esse 

público tem a “fama” de ser o que menos procura o serviço de saúde. 

Por esse motivo, alunos da EMEF Prof. Luiz Silvar do Prado (Casa Branca) e EMEF Prof.ª 

Maria Moraes de Oliveira (Tinga) participaram de palestras promovidas pelas suas 

respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

Ambas as unidades abordaram com os alunos, com idades entre 13 e 17 anos, sobre as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a saúde do homem em sua totalidade. 

Na EMEF do Casa Branca, 103 adolescentes participaram da ação. No Tinga, a palestra 

contou com a presença de 60 alunos. As palestras foram minitradas pelos próprios 

médicos das UBSs. 

A UBS Tinga também pensou nos adultos e resolveu investir em uma roda de conversa 

entre médico e professores da EE Colônia dos Pescadores. Ao todo, 13 receberam 

informações quanto ao câncer de próstata, assunto central do ‘Novembro Azul’, e saúde do 

homem. 

Além das informações específicas do ‘Novembro Azul’, os professores tiveram a 

oportunidade de verificar a pressão arterial. 

As ações da rede de Atenção Básica à Saúde continuam na próxima semana. 

Para ter acesso a cronograma completo, com as atividades de todas as 11 unidades de 

saúde, clique aqui. 

Não perca a oportunidade de participar das ações. Compareça à UBS mais próxima de sua 

residência. Cuide da sua saúde! 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/aqui.pdf
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Prefeitura divulga balanço da Operação Tapa Buracos e serviços 

continuam por todos os bairros 

 

Os trabalhos intensificados pela Operação Tapa Buracos resultaram, no mês de outubro, 

em aproximadamente 3 toneladas de asfalto frio para cobrir 55 locais. A Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), esclarece que devido 

ao período intenso de chuvas, o serviço foi prejudicado. 

O convênio com a empresa Electra também possibilitou execução de nove cabeceiras de 

rua, mais conhecidas como ‘sarjetão’, onde são reformadas as passagens entre as ruas 

para escoamento superficial das águas pluviais evitando que acumule água nas vias. Para 

o serviço foi utilizada uma tonelada de asfalto frio. 

Ainda com Tapa Buracos foram utilizadas aproximadamente 12 toneladas de asfalto 

quente nos bairros Jardim Jaqueira, Martim de Sá, Centro, Tinga, Estrela D’alva, Travessão, 

Porto Novo, Indaiá e Jardim Aruan. 

O balanço mostra que foram instaladas cinco lombadas, sendo duas na Avenida Afonso 

Batista de Souza e uma na Rua José Benedito da Silva, no Jardim Itaúna, e duas na Rua 

Antônio José da Silva, no Jardim Jaqueira. 

As equipes também realizaram limpezas de córregos, bueiros, entre outros, em 

atendimento a 16 protocolos encaminhados pela Central 156. 

Os serviços são direcionados através das Secretarias de Serviços Públicos e de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão. 
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Estudantes de Caraguatatuba participam da soltura de aves 

reabilitadas 

 

Alunos da Emei/Emef Pedro João de Oliveira, localizada no bairro Tabatinga, participaram 

na tarde de quinta-feira (18) de uma atividade muito especial de educação e preservação 

ambiental organizada pelo setor de Projetos da Secretaria de Educação de Caraguatatuba. 

Um grupo de 23 alunos da rede municipal colaborou com a soltura de 72 aves resgatadas 

e reabilitadas no CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), instalado dentro do 

Parque Ecológico Tietê (PET) em São Paulo. 

Elas foram libertadas na natureza na área de soltura e monitoramento do CEEPAM (Centro 

Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental), localizada no Sítio do Jacu, região norte 

de Caraguatatuba. 

O sítio é uma área preparada e habilitada para a realização da soltura, onde a mata nativa 

é protegida há mais de 30 anos. Além dos comedouros, diversas árvores frutíferas foram 

plantadas para garantir a alimentação e readaptação das aves. 

De acordo com informações do Cras, as aves chegam até o Centro através da entrega 

espontânea ou de capturas realizadas pela Polícia Ambiental. São aves que muitas vezes 

estão em feiras ou são feitas de animais de estimação irregularmente. “Nosso principal 

objetivo é devolver a condição biológica desses animais, as condições de voo e de saúde e 

comportamento para que eles estejam preparados para voltar à natureza”, explica a 

médica veterinária do Cras, Liliane Milanelo. 

Quando chegam ao centro, as aves são identificadas, recebem tratamento curativo ou 

preventivo e, em seguida, passam por uma avaliação de comportamento, para correção de 

hábitos alimentares, por exemplo. Vencidas todas essas etapas, é realizada uma avaliação 

sanitária e o encaminhamento para as áreas de solturas para o animal voltar ao seu 

habitat natural. 

Os alunos estavam muito felizes com a oportunidade de realizar a atividade externa, de 

conhecerem um local tão bonito e de participarem de uma atividade tão importante. Eles 

interagiram com os biólogos, fizeram perguntas sobre as aves, seus hábitos e 

demonstraram muita satisfação, muito orgulho em participar da soltura das aves. 

Guilherme, 9 anos, comentou que estava feliz e que gostou de devolver para a natureza 

uma espécie que já esteve ameaçada de extinção. Heitor, também 9 anos, gostou tanto da 



 

 
 

atividade que disse querer morar no sítio. Já a aluna Ana Clara, 8, contou que amou 

passear, mas que ficou encantada mesmo foi com a beleza do pavão! 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou sobre a ação: “Atividades de educação 

ambiental despertam nos alunos a consciência de preservação e de cidadania. É muito 

importante que todos nós entendamos que, desde cedo, é preciso cuidar e preservar, e 

que o futuro depende do equilíbrio entre homem e natureza e do uso racional dos recursos 

naturais”, concluiu. 
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Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam nesta 

quarta-feira (28) 

 

O ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ está cada vez mais próximo. O evento está marcado 

para ser realizado no dia 28 de novembro (domingo). As inscrições começam na próxima 

dia 24 (quarta-feira) e seguem até o dia 26 de novembro (sexta-feira). O evento é uma 

realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação. 

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

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

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

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

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

rural de Caraguatatuba. 

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

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

frutas. 

Os inscritos receberão na inscrição a camiseta do Desafio Ciclístico Poço da Anta. No dia, 

após a conclusão do circuito, todos os inscritos ganharão uma medalha como premiação. 

Inscrições 

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

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

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

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

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

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

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

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


 

 
 

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

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

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 
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Departamento de Esportes Adaptados de Caraguatatuba recebe 

equipamentos de incentivo do Governo do Estado 

 

Os professores Rodrigo Brandt e Thiago Intrieri, do Departamento de Esportes Adaptados 

da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, participaram nesta semana, na 

cidade de São Paulo, da cerimônia de entrega de equipamentos paralímpicos do programa 

Paradens, do Governo do Estado. 

O Paradens é o Programa de Desenvolvimento Paralímpico do Estado que visa desenvolver 

as modalidades paralímpicas em São Paulo. Os equipamentos serão utilizados para o 

fomento dos esportes adaptados em Caraguatatuba. 

Atletas do Departamento de Esportes Adaptados de Caraguatatuba vem se destacando em 

competições regionais, estaduais e nacionais. No início do mês de novembro, o município 

participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de Bocha Adaptada, sendo 

representado pelo atleta Edriano Lucas da Silva. O competidor finalizou a competição na 5ª 

colocação. 

Caraguatatuba foi destaque ainda em outras modalidades de esporte adaptados como, por 

exemplo, a conquista de cinco medalhas de ouro na Etapa Paralímpica dos Jogos Escolares 

do Estado de São Paulo; três medalhas na Paralímpiadas Universitárias, 12 medalhas no 

Festival Regional de Paranatação e outras participações em campeonatos. 

Além disso, os professores do departamento buscam a capacitação de forma recorrente. 

Além de encontros e palestras, os professores participaram, recentemente, em São José 

dos Campos, do Programa de Desenvolvimento Paralímpico. 
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257 Vagas de emprego no PAT de Caraguatatuba 

 
O PAT de Caraguatatuba abriu nesta segunda-feira (22) 257 vagas de emprego disponíveis 

até sexta-feira (26). Dentre as 257 vagas, 136 são referentes às obras do contorno da 

Tamoios. 

Os interessados nas vagas devem comparecer ao PAT, localizado na Rua Taubaté, 520, no 

bairro Sumaré, das 8h às 12h, com os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS: e currículo. 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador reforça que agora só aceitam currículo de forma 

presencial. Para conferir os critérios e vagas disponíveis o candidato deve acessar o 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/


 

 
 

Clipping de Notícias: 22/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: 012 News 

 

Interdição na Rodovia SP-55 em Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Caraguatatuba vai interditar 

temporáriamente a Rodovia SP-55, no sentido São Sebastião-Caraguatatuba a partir da 

manhã de hoje (22) para a instalação de novas aduelas do Canal Extravasor do Pontal 

Santamarina. 

A recomendação é de que os motoristas utilizam a Avenida da Praia como rota alternativa 

durante os 25 dias de obras. A princípio, a paralisação será alternada em função da 

necessidade de trabalho no local. 
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Audiências Públicas Online Abordam Alterações No Código Tributário 

De Caraguatatuba 

 

O projeto de lei complementar que institui o valor venal de referência para fins de 

recolhimento do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos ou Imposto sobre Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI) será discutido nos dias 1º e 3 de dezembro (quarta e sexta-feira), a 

partir das 18h, em duas audiências públicas virtuais promovidas pela Câmara de 

Caraguatatuba. Servidores Prefeitura Municipal vão explicar a proposta.  As audiências 

online do Legislativo serão transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br e Canal da 

Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

A proposta altera dispositivos do Código Tributário Municipal (LC nº 01/1997) e institui o 

Valor Venal de Referência (VVR) para fins de recolhimento do ITBI. O projeto visa à 

definição de parâmetros específicos para aferição da base de cálculo do imposto em 

questão, com apuração do valor de mercado dos bens e direitos transmitidos, evitando-se 

a sonegação e/ou defasagem na apuração do tributo devido, com maior eficiência e 

eficácia na arrecadação de receita tributária, bem como colaborando na consecução dos 

objetivos e fundamentos jurídicos do Provimento 88/2019 (que dispõe sobre a política, os 

procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores visando à 

prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei Federal n. 9.613, de 3 de 

março de 1998) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

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

audiência no site da Câmara. A participação da população é garantida 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. 
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ReciclacircoBR Itinerante Apresenta Espetáculo ‘Picadeiro Da Alegria’ 

Nos Bairros Pegorelli, Rio Do Ouro E Tinga 

 

A magia do circo chega a Caraguatatuba com o espetáculo ‘Picadeiro da Alegria’, da trupe 

do ReciclacircoBR itinerante. As apresentações são gratuitas e serão realizadas aos 

sábados e domingo, nos dias 20, 28/11 e 4 de dezembro. 

A programação conta com uma oficina de circo, palhaços, malabaristas, equilibristas, 

pernas de pau, mágicos, tecido aéreo e muita diversão para toda a família, sob o comando 

de Edhyman Paulino, o querido Palhaço Folia. 

A primeira apresentação será neste sábado (20), no Centro Comunitário Habitar Brasil, no 

bairro Pegorelli. O espetáculo contará com a participação do grupo de danças folclóricas 

Maracatu Odé da Mata, da Palhaça Labalita, e do Palhaço Bastião e Tio Gu. 

No dia 28, o picadeiro fará a alegria da garotada do bairro Rio do Ouro, no Grêmio 

Recreativo Rio do Ouro. A apresentação também contará com a participação do Tio Gu, 

Ateliê Infinit8Art, Palhaça Labalita e Cia. Smile e Palhaço Bastião. 

E no sábado, 4 de dezembro, encerrando a programação, o circo estará na Associação 

Atlética Corinthians de Caraguá, no bairro Tinga, com os convidados especiais do Tio Gu, 

Palhaça Labalita, e Palhaço Bastião e Mágico Rony. 

As apresentações são gratuitas e ocorrem das 14h30 às 17h. O projeto ReciclacircoBR foi 

contemplado pelo Edital nº126/2020 da Lei Aldir Blanc em Caraguatatuba. O projeto tem 

como proposta o resgate da arte circense nos bairros mais afastados do Centro. 

O projeto é realizado pela Foliacircoshow com o apoio da FUNDACC (Fundação Educacional 

e Cultural de Caraguatatuba), Prefeitura Municipal e Conselho Municipal de Política 

Cultural de Caraguatatuba (CMPCC). 

Serviço 

Espetáculo Circense: ‘Picadeiro da Alegria’ – ReciclacircoBR itinerante 

Data:20 de novembro (sábado) – no bairro Pegorelli 

Local: Centro Comunitário Habitar Brasil – Rua Dois, nº 75. 

Data:28 de novembro (domingo) – no bairro Rio do Ouro 

Local: Grêmio Recreativo Rio do Ouro – Rua Barão Jacareí, nº 122. 



 

 
 

Data:4 de dezembro (sábado) – no bairro Tinga 

Local: Associação Atlética Corinthians de Caraguá – Rua Marechal da Fonseca, nº 1.225. 

Horário das apresentações: das 14h30 às 17h 
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Poupatempo De Caraguatatuba Suspende Atendimento No Feriado Da 

Consciência Negra 

 

O Posto do Poupatempo de Caraguatatuba não terá atendimento presencial neste sábado 

(20/11) em razão do feriado do Dia da Consciência Negra. A suspensão do expediente 

ocorre em Caraguatatuba e mais 30 municípios paulistas com o serviço, que decretaram e 

não anteciparam o feriado, celebrado anualmente em 20 de novembro. 

O atendimento ao público no posto de Caraguá continua na próxima segunda-feira (22/11), 

das 9h às 17h, mediante agendamento prévio, no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Em Caraguatatuba, o feriado do Dia da Consciência Negra 

foi instituído pela Lei Municipal nº 1.402, de 14 de junho de 2007, de autoria do vereador 

Francisco Carlos Marcelino. 

O Poupatempo fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à Escola Estadual 

Colônia dos Pescadores). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e 

aos sábados, das 9h às 13h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
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CAPS AD E Pró-Mulher Promovem Palestras Para Incentivar Homens 

Sobre Cuidados Com A Saúde 

 

As unidades de especialidades médicas de Caraguatatuba promoveram na quinta e sexta-

feira (18 e 19), palestras e encontros para reforçar ao público masculino que todo dia é dia 

de cuidar da saúde e que o homem precisa procurar o serviço de saúde. 

Na quinta-feira, o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD), no Perequê-

Mirim, realizou uma palestra para 25 homens, atendidos pela unidade. O destaque foi a 

importância da prevenção câncer de próstata, o conhecimento da doença e detecção 

precoce. 

Nesta sexta-feira (19), o Centro de Referência da Saúde da Mulher (Pró-Mulher), no 

Sumaré, aproveitou a presença do grupo de planejamento familiar para uma conversa com 

foco no mesmo assunto, a saúde do homem. 

No local, havia cerca de 20 pessoas em sua maioria homens sozinhos ou acompanhados 

de suas respectivas esposas. 

Mesmo com poucos homens com mais de 40 anos, o momento serviu como aprendizado, 

que pode ser compartilhado com outras pessoas. 
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‘Novembro Azul’: Palestra Para Professores E Alunos Marca Terceira 

Semana Das Ações Promovidas Pela Saúde 

 

Tão importante quanto aprender sobre os cuidados com a saúde na fase adulta é começar 

a entender a importância desse assunto desde cedo, principalmente os homens. Esse 

público tem a “fama” de ser o que menos procura o serviço de saúde. 

Por esse motivo, alunos da EMEF Prof. Luiz Silvar do Prado (Casa Branca) e EMEF Prof.ª 

Maria Moraes de Oliveira (Tinga) participaram de palestras promovidas pelas suas 

respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

Ambas as unidades abordaram com os alunos, com idades entre 13 e 17 anos, sobre as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a saúde do homem em sua totalidade. 

Na EMEF do Casa Branca, 103 adolescentes participaram da ação. No Tinga, a palestra 

contou com a presença de 60 alunos. As palestras foram minitradas pelos próprios 

médicos das UBSs. 

A UBS Tinga também pensou nos adultos e resolveu investir em uma roda de conversa 

entre médico e professores da EE Colônia dos Pescadores. Ao todo, 13 receberam 

informações quanto ao câncer de próstata, assunto central do ‘Novembro Azul’, e saúde do 

homem. 

Além das informações específicas do ‘Novembro Azul’, os professores tiveram a 

oportunidade de verificar a pressão arterial. 

As ações da rede de Atenção Básica à Saúde continuam na próxima semana. 

Para ter acesso a cronograma completo, com as atividades de todas as 11 unidades de 

saúde, clique aqui. 

Não perca a oportunidade de participar das ações. Compareça à UBS mais próxima de sua 

residência. Cuide da sua saúde! 

 

 

 
 
 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/aqui.pdf
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Prefeitura Divulga Balanço Da Operação Tapa Buracos E Serviços 

Continuam Por Todos Os Bairros 

 

Os trabalhos intensificados pela Operação Tapa Buracos resultaram, no mês de outubro, 

em aproximadamente 3 toneladas de asfalto frio para cobrir 55 locais. A Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), esclarece que devido 

ao período intenso de chuvas, o serviço foi prejudicado. 

O convênio com a empresa Electra também possibilitou execução de nove cabeceiras de 

rua, mais conhecidas como ‘sarjetão’, onde são reformadas as passagens entre as ruas 

para escoamento superficial das águas pluviais evitando que acumule água nas vias. Para 

o serviço foi utilizada uma tonelada de asfalto frio. 

Ainda com Tapa Buracos foram utilizadas aproximadamente 12 toneladas de asfalto 

quente nos bairros Jardim Jaqueira, Martim de Sá, Centro, Tinga, Estrela D’alva, Travessão, 

Porto Novo, Indaiá e Jardim Aruan. 

O balanço mostra que foram instaladas cinco lombadas, sendo duas na Avenida Afonso 

Batista de Souza e uma na Rua José Benedito da Silva, no Jardim Itaúna, e duas na Rua 

Antônio José da Silva, no Jardim Jaqueira. 

As equipes também realizaram limpezas de córregos, bueiros, entre outros, em 

atendimento a 16 protocolos encaminhados pela Central 156. 

Os serviços são direcionados através das Secretarias de Serviços Públicos e de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão. 
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Estudantes De Caraguatatuba Participam Da Soltura De Aves 

Reabilitadas 

 

Alunos da Emei/Emef Pedro João de Oliveira, localizada no bairro Tabatinga, participaram 

na tarde de quinta-feira (18) de uma atividade muito especial de educação e preservação 

ambiental organizada pelo setor de Projetos da Secretaria de Educação de Caraguatatuba. 

Um grupo de 23 alunos da rede municipal colaborou com a soltura de 72 aves resgatadas 

e reabilitadas no CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), instalado dentro do 

Parque Ecológico Tietê (PET) em São Paulo. 

Elas foram libertadas na natureza na área de soltura e monitoramento do CEEPAM (Centro 

Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental), localizada no Sítio do Jacu, região norte 

de Caraguatatuba. 

O sítio é uma área preparada e habilitada para a realização da soltura, onde a mata nativa 

é protegida há mais de 30 anos. Além dos comedouros, diversas árvores frutíferas foram 

plantadas para garantir a alimentação e readaptação das aves. 

De acordo com informações do Cras, as aves chegam até o Centro através da entrega 

espontânea ou de capturas realizadas pela Polícia Ambiental. São aves que muitas vezes 

estão em feiras ou são feitas de animais de estimação irregularmente. “Nosso principal 

objetivo é devolver a condição biológica desses animais, as condições de voo e de saúde e 

comportamento para que eles estejam preparados para voltar à natureza”, explica a 

médica veterinária do Cras, Liliane Milanelo. 

Quando chegam ao centro, as aves são identificadas, recebem tratamento curativo ou 

preventivo e, em seguida, passam por uma avaliação de comportamento, para correção de 

hábitos alimentares, por exemplo. Vencidas todas essas etapas, é realizada uma avaliação 

sanitária e o encaminhamento para as áreas de solturas para o animal voltar ao seu 

habitat natural. 

Os alunos estavam muito felizes com a oportunidade de realizar a atividade externa, de 

conhecerem um local tão bonito e de participarem de uma atividade tão importante. Eles 

interagiram com os biólogos, fizeram perguntas sobre as aves, seus hábitos e 

demonstraram muita satisfação, muito orgulho em participar da soltura das aves. 

Guilherme, 9 anos, comentou que estava feliz e que gostou de devolver para a natureza 

uma espécie que já esteve ameaçada de extinção. Heitor, também 9 anos, gostou tanto da 



 

 
 

atividade que disse querer morar no sítio. Já a aluna Ana Clara, 8, contou que amou 

passear, mas que ficou encantada mesmo foi com a beleza do pavão! 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou sobre a ação: “Atividades de educação 

ambiental despertam nos alunos a consciência de preservação e de cidadania. É muito 

importante que todos nós entendamos que, desde cedo, é preciso cuidar e preservar, e 

que o futuro depende do equilíbrio entre homem e natureza e do uso racional dos recursos 

naturais”, concluiu. 
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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, entre outros. São 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 
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Inscrições Para ‘Desafio Ciclístico Poço Da Anta’ Começam Nesta 

Quarta-Feira (28) 

 

O ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ está cada vez mais próximo. O evento está marcado 

para ser realizado no dia 28 de novembro (domingo). As inscrições começam na próxima 

dia 24 (quarta-feira) e seguem até o dia 26 de novembro (sexta-feira). O evento é uma 

realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação. 

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

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

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

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

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

rural de Caraguatatuba. 

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

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

frutas. 

Os inscritos receberão na inscrição a camiseta do Desafio Ciclístico Poço da Anta. No dia, 

após a conclusão do circuito, todos os inscritos ganharão uma medalha como premiação. 

Inscrições 

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

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

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

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

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

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

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

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

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


 

 
 

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

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 
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Campanha De Vacinação Contra Brucelose Bovina Imuniza 33 

Animais Em Caraguatatuba 

 

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

Pesca (SMAAP), encerrou na última quinta-feira (18), a 2ª etapa da Campanha de 

Vacinação contra a Brucelose Bovina com a imunização de 33 animais. 

A vacinação contra brucelose é gratuita e ocorre duas vezes ao ano, aplicada em dose 

única para bezerras com idade entre três a oito meses de idade. A campanha atendeu 10 

propriedades rurais da cidade cadastradas na Prefeitura. 

A Brucelose Bovina é uma doença causada por uma bactéria denominada Brucella 

abortus, que ocasiona aborto em vacas, principalmente no final da gestação, além de 

influenciar na produção de leite e reprodução do rebanho, sendo necessário, na maioria 

dos casos, o sacrifício do animal infectado. A doença também é transmissível ao ser 

humano, considerada questão de saúde pública para o município. 

A vacina é aplicada gratuitamente por um médico veterinário disponibilizado pela SMAAP 

para pequenos produtores pecuaristas do município, registrados na Prefeitura. O 

profissional veterinário é cadastrado na Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado 

de São Paulo. 
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Departamento De Esportes Adaptados De Caraguatatuba Recebe 

Equipamentos De Incentivo Do Governo Do Estado 

 

Os professores Rodrigo Brandt e Thiago Intrieri, do Departamento de Esportes Adaptados 

da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, participaram nesta semana, na 

cidade de São Paulo, da cerimônia de entrega de equipamentos paralímpicos do programa 

Paradens, do Governo do Estado. 

O Paradens é o Programa de Desenvolvimento Paralímpico do Estado que visa desenvolver 

as modalidades paralímpicas em São Paulo. Os equipamentos serão utilizados para o 

fomento dos esportes adaptados em Caraguatatuba. 

Atletas do Departamento de Esportes Adaptados de Caraguatatuba vem se destacando em 

competições regionais, estaduais e nacionais. No início do mês de novembro, o município 

participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de Bocha Adaptada, sendo 

representado pelo atleta Edriano Lucas da Silva. O competidor finalizou a competição na 5ª 

colocação. 

Caraguatatuba foi destaque ainda em outras modalidades de esporte adaptados como, por 

exemplo, a conquista de cinco medalhas de ouro na Etapa Paralímpica dos Jogos Escolares 

do Estado de São Paulo; três medalhas na Paralímpiadas Universitárias, 12 medalhas no 

Festival Regional de Paranatação e outras participações em campeonatos. 

Além disso, os professores do departamento buscam a capacitação de forma recorrente. 

Além de encontros e palestras, os professores participaram, recentemente, em São José 

dos Campos, do Programa de Desenvolvimento Paralímpico. 
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PAT De Caraguatatuba Tem 257 Vagas De Emprego Nesta Segunda-

Feira (22) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 257 

oportunidades de emprego. Entre elas, 136 vagas são destinadas às obras do contorno da 

Tamoios, disponíveis até sexta-feira (26). 

O PAT destaca que agora só aceitam 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 Mármores e Granitos, Ajudante de 

Instalação, Analista de Engenharia Civil, Armador, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar 

de Limpeza, Auxiliar de Limpeza e Conservação (Marina), Auxiliar de Loja, Auxiliar de 

Mecânico, Balconista, Balconista temporária, Barman, Carpinteiro, Consultora de Vendas, 

Controlador de Acesso, Coordenador de Suprimento (Supervisor de Almoxarifado), Corretor 

de Imóveis, Cozinheira (o), Eletricista de Autos, Eletricista Industrial, Empregada Doméstica, 

Ferramenteiro, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, 

Governanta, Greidista, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), 

Mecânico de Veículos Leves, Mecânico Industrial, Montador de Esquadrias, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Basculante, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, Operador 

de Caixa, Operador de Rolo, Operador de Telemarketing, Operador de Usina de Concreto, 

Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, 

Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Informática, Técnico de Manutenção Residencial, 

Televendas (Operador de Telemarketing), 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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Devotos Da Cheirosa Cancela Participação No Carnaval 2022 Em 

Caraguatatuba 

 

Na manhã desta segunda-feira (22/11) mais um bloco tradicional do Carnaval de 

Caraguatatuba divulgou uma nota informando que não vai entrar na avenida no Carnaval 

de 2022. 

O Bloco Devotos da Cheirosa surgiu em 2000, quando amigos se encontraram e 

resolveram criar um bloco carnavalesco com características baseadas na cultura caiçara e, 

ao mesmo tempo, proporcionar tanto folia quanto alegria ao ritmos de marchinhas antigas 

para os moradores e turistas frequentadores da Massaguaçu, na região Norte de 

Caraguatatuba. 

O curioso nome se deu a partir da invenção de uma bebida – mistura constituída de pinga 

com erva cidreira – que agradou aos paladares dos foliões de diversos lugares que 

participaram da festividade. 

Porém depois do cancelamento do bloco ‘Azedô o Pé do Frango’ na semana passada, na 

manhã de hoje a diretoria do bloco encaminhou uma nota onde fala os motivos de ficar de 

fora da folia de momo em 2022. 

“Informamos a todos os foliões e amigos que não realizaremos o carnaval de 2022 devido 

ao fato de ainda estarmos em uma pandemia. Tendo em vista que o bloco, “Devotos da 

Cheirosa” é um bloco independente, do qual sua diretoria é composta por amigos sem 

cunho político, e composto só pelo intuito do bem estar dos moradores locais e de turistas 

de boa índole, pedimos desculpas por não ocuparmos a avenida em 2022. Mas 

esperamos a compreensão de todos. Em respeito a todas as pessoas que perderam seus 

entes queridos” , assina  a nota à diretoria do bloco. 
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PAT De Caraguatatuba Tem 257 Vagas De Emprego Nesta Segunda-

Feira (22) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 257 

oportunidades de emprego. Entre elas, 136 vagas são destinadas às obras do contorno da 

Tamoios, disponíveis até sexta-feira (26). 

O PAT destaca que agora só aceitam 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 Mármores e Granitos, Ajudante de 

Instalação, Analista de Engenharia Civil, Armador, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar 

de Limpeza, Auxiliar de Limpeza e Conservação (Marina), Auxiliar de Loja, Auxiliar de 

Mecânico, Balconista, Balconista temporária, Barman, Carpinteiro, Consultora de Vendas, 

Controlador de Acesso, Coordenador de Suprimento (Supervisor de Almoxarifado), Corretor 

de Imóveis, Cozinheira (o), Eletricista de Autos, Eletricista Industrial, Empregada Doméstica, 

Ferramenteiro, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, 

Governanta, Greidista, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), 

Mecânico de Veículos Leves, Mecânico Industrial, Montador de Esquadrias, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Basculante, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, Operador 

de Caixa, Operador de Rolo, Operador de Telemarketing, Operador de Usina de Concreto, 

Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, 

Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Informática, Técnico de Manutenção Residencial, 

Televendas (Operador de Telemarketing), Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor 

de colchões, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor Externo, Vendedor Projetista de 

Vidros Temperados e Vidraceiro. 
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Rio-Santos Terá Interdições Temporárias Por 25 Dias Em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informa que para 

instalação de novas aduelas do Canal Extravasor do Pontal Santamarina será necessária a 

interdição temporária da Rodovia SP-55, sentido São Sebastião-Caraguatatuba a partir 

desta segunda-feira, 22 de novembro. O bloqueio será realizado já na parte da manhã. 

A obra total deve durar 25 dias. Nesse primeiro trecho, o fechamento será alternado 

conforme a necessidade do trabalho no local. Durante os fechamentos, o trânsito será 

desviado para a marginal que dá acesso ao posto de gasolina Asa Delta II, no Pontal 

Santamarina. 

A Prefeitura de Caraguatatuba orienta aos motoristas que, neste período, utilizem a 

Avenida da Praia como via alternativa. 
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*Jonas Almeida, Kelly Maria e influencers do Litoral Norte recebem fãs no 

Serramar de 22 a 25/11 nos 10 anos do Shopping* 

 

Nos quatro dias, os 30 primeiros fãs que chegarem entre 14h e 15h no Lounge ao lado da 

loja Polo Wear, vão retirar a pulseira vip e desfrutar de um momento exclusivo de fotos, 

autógrafos e brindes com dois influencers por dia.  

A campanha dos 10 anos do Serramar Shopping é sucesso! Nos próximos dias 22, 23, 24 

e 25 de novembro, o Open Mall recebe influencers que são importantes para a trajetória 

do shopping para realizar os sorteios dos 9 Iphones mais o carro zero km. Giullya Becker 

que trabalha com as marcas Riachuelo, Renz e Subway, é a moderadora do evento durante 

os 4 dias de sorteios que serão transmitidos ao vivo pelo youtube e facebook do Serramar 

Shopping. 

A partir do dia 21/11, os seguidores poderão enviar perguntas e curiosidades para os 

influencers, que a Giullya Becker vai ler e responder todas as questões, inclusive vai rolar 

um bate papo antes dos sorteios. A distribuição da pulseira será feita a partir das 16h para 

os 30 primeiros que chegarem no Lounge, local da live, ao lado da PoloWear. 

Dia 22, Alicia Forlim frequentadora do Shopping e que já trabalhou com grandes marcas 

como Renz e Gold Finger, além da influencer Thaina Ribeiro sorteiam 2 Iphones. 

No dia 23 é a vez do Gustavo Eras e da Mariana de Jesus, de Ilhabela, que representam a 

marca Billabong, fazerem as fotos com os fãs e sortearem os 2 Iphones. 

Já no dia 24, Mariane Souza, que representa a M.Officer, e Stefani Weingartner, que 

trabalha com a marca Renz, fazem os sorteios dos 2 Iphones. 

No dia do aniversário do Shopping, 25 de novembro, Jonas Almeida que tem mais de 

110.000 seguidores e é apresentador de TV (Vanguarda Mix), e sua esposa Kelly Maria 

com 156.000 fãs, de São José dos Campos, sorteia Iphones e o carro 0KM Tiggo3, às 18h. 

Campanha dos 10 anos – A cada R$ 250,00 em compras até 21 de novembro, o cliente 

troca suas notas fiscais por cupons para concorrer aos prêmios da campanha dos 10 anos 

do Serramar. E tem mais! Os vinte clientes que mais cadastrarem notas, ganham um par 

de ingressos para a Live Experience, uma apresentação intimista com atração principal do 

cantor Nando Reis, que acontece no dia 04 de dezembro e será transmitida ao vivo pelas 

redes sociais do Shopping. 
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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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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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Audiências públicas online abordam alterações no Código Tributário de 

Caraguatatuba 

 

O projeto de lei complementar que institui o valor venal de referência para fins de 

recolhimento do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos ou Imposto sobre Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI) será discutido nos dias 1º e 3 de dezembro (quarta e sexta-feira), a 

partir das 18h, em duas audiências públicas virtuais promovidas pela Câmara de 

Caraguatatuba. Servidores Prefeitura Municipal vão explicar a proposta.  As audiências 

online do Legislativo serão transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br e Canal da 

Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

A proposta altera dispositivos do Código Tributário Municipal (LC nº 01/1997) e institui o 

Valor Venal de Referência (VVR) para fins de recolhimento do ITBI. O projeto visa à 

definição de parâmetros específicos para aferição da base de cálculo do imposto em 

questão, com apuração do valor de mercado dos bens e direitos transmitidos, evitando-se 

a sonegação e/ou defasagem na apuração do tributo devido, com maior eficiência e 

eficácia na arrecadação de receita tributária, bem como colaborando na consecução dos 

objetivos e fundamentos jurídicos do Provimento 88/2019 (que dispõe sobre a política, os 

procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores visando à 

prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei Federal n. 9.613, de 3 de 

março de 1998) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

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

audiência no site da Câmara. A participação da população é garantida 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. 
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Estudantes de Caraguatatuba participam da soltura de aves reabilitadas 

 

Alunos da Emei/Emef Pedro João de Oliveira, localizada no bairro Tabatinga, participaram 

na tarde de quinta-feira (18) de uma atividade muito especial de educação e preservação 

ambiental organizada pelo setor de Projetos da Secretaria de Educação de Caraguatatuba. 

Um grupo de 23 alunos da rede municipal colaborou com a soltura de 72 aves resgatadas 

e reabilitadas no CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), instalado dentro do 

Parque Ecológico Tietê (PET) em São Paulo. 

Elas foram libertadas na natureza na área de soltura e monitoramento do CEEPAM (Centro 

Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental), localizada no Sítio do Jacu, região norte 

de Caraguatatuba. 

O sítio é uma área preparada e habilitada para a realização da soltura, onde a mata nativa 

é protegida há mais de 30 anos. Além dos comedouros, diversas árvores frutíferas foram 

plantadas para garantir a alimentação e readaptação das aves. 

De acordo com informações do Cras, as aves chegam até o Centro através da entrega 

espontânea ou de capturas realizadas pela Polícia Ambiental. São aves que muitas vezes 

estão em feiras ou são feitas de animais de estimação irregularmente. “Nosso principal 

objetivo é devolver a condição biológica desses animais, as condições de voo e de saúde e 

comportamento para que eles estejam preparados para voltar à natureza”, explica a 

médica veterinária do Cras, Liliane Milanelo. 

Quando chegam ao centro, as aves são identificadas, recebem tratamento curativo ou 

preventivo e, em seguida, passam por uma avaliação de comportamento, para correção de 

hábitos alimentares, por exemplo. Vencidas todas essas etapas, é realizada uma avaliação 

sanitária e o encaminhamento para as áreas de solturas para o animal voltar ao seu 

habitat natural. 

Os alunos estavam muito felizes com a oportunidade de realizar a atividade externa, de 

conhecerem um local tão bonito e de participarem de uma atividade tão importante. Eles 

interagiram com os biólogos, fizeram perguntas sobre as aves, seus hábitos e 

demonstraram muita satisfação, muito orgulho em participar da soltura das aves. 

Guilherme, 9 anos, comentou que estava feliz e que gostou de devolver para a natureza 

uma espécie que já esteve ameaçada de extinção. Heitor, também 9 anos, gostou tanto da 

atividade que disse querer morar no sítio. Já a aluna Ana Clara, 8, contou que amou 

passear, mas que ficou encantada mesmo foi com a beleza do pavão! 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou sobre a ação: “Atividades de educação 

ambiental despertam nos alunos a consciência de preservação e de cidadania. É muito 

importante que todos nós entendamos que, desde cedo, é preciso cuidar e preservar, e 

que o futuro depende do equilíbrio entre homem e natureza e do uso racional dos recursos 

naturais”, concluiu. 
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Prefeitura divulga balanço da Operação Tapa Buracos e serviços continuam 

por todos os bairros 

 

Os trabalhos intensificados pela Operação Tapa Buracos resultaram, no mês de outubro, 

em aproximadamente 3 toneladas de asfalto frio para cobrir 55 locais. A Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), esclarece que devido 

ao período intenso de chuvas, o serviço foi prejudicado. 

O convênio com a empresa Electra também possibilitou execução de nove cabeceiras de 

rua, mais conhecidas como ‘sarjetão’, onde são reformadas as passagens entre as ruas 

para escoamento superficial das águas pluviais evitando que acumule água nas vias. Para 

o serviço foi utilizada uma tonelada de asfalto frio. 

Ainda com Tapa Buracos foram utilizadas aproximadamente 12 toneladas de asfalto 

quente nos bairros Jardim Jaqueira, Martim de Sá, Centro, Tinga, Estrela D’alva, Travessão, 

Porto Novo, Indaiá e Jardim Aruan. 

O balanço mostra que foram instaladas cinco lombadas, sendo duas na Avenida Afonso 

Batista de Souza e uma na Rua José Benedito da Silva, no Jardim Itaúna, e duas na Rua 

Antônio José da Silva, no Jardim Jaqueira. 

As equipes também realizaram limpezas de córregos, bueiros, entre outros, em 

atendimento a 16 protocolos encaminhados pela Central 156. 

Os serviços são direcionados através das Secretarias de Serviços Públicos e de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão. 
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‘Novembro Azul’: palestra para professores e alunos marca terceira semana 

das ações promovidas pela Saúde 

 

Tão importante quanto aprender sobre os cuidados com a saúde na fase adulta é começar 

a entender a importância desse assunto desde cedo, principalmente os homens. Esse 

público tem a “fama” de ser o que menos procura o serviço de saúde. 

Por esse motivo, alunos da EMEF Prof. Luiz Silvar do Prado (Casa Branca) e EMEF Prof.ª 

Maria Moraes de Oliveira (Tinga) participaram de palestras promovidas pelas suas 

respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

Ambas as unidades abordaram com os alunos, com idades entre 13 e 17 anos, sobre as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a saúde do homem em sua totalidade. 

Na EMEF do Casa Branca, 103 adolescentes participaram da ação. No Tinga, a palestra 

contou com a presença de 60 alunos. As palestras foram minitradas pelos próprios 

médicos das UBSs. 

A UBS Tinga também pensou nos adultos e resolveu investir em uma roda de conversa 

entre médico e professores da EE Colônia dos Pescadores. Ao todo, 13 receberam 

informações quanto ao câncer de próstata, assunto central do ‘Novembro Azul’, e saúde do 

homem. 

Além das informações específicas do ‘Novembro Azul’, os professores tiveram a 

oportunidade de verificar a pressão arterial. 

As ações da rede de Atenção Básica à Saúde continuam na próxima semana. 

Para ter acesso a cronograma completo, com as atividades de todas as 11 unidades de 

saúde, clique aqui. 

Não perca a oportunidade de participar das ações. Compareça à UBS mais próxima de sua 

residência. Cuide da sua saúde! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/aqui.pdf
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Poupatempo de Caraguatatuba suspende atendimento no feriado da 

Consciência Negra 

 

O Posto do Poupatempo de Caraguatatuba não terá atendimento presencial neste sábado 

(20/11) em razão do feriado do Dia da Consciência Negra. A suspensão do expediente 

ocorre em Caraguatatuba e mais 30 municípios paulistas com o serviço, que decretaram e 

não anteciparam o feriado, celebrado anualmente em 20 de novembro. 

O atendimento ao público no posto de Caraguá continua na próxima segunda-feira (22/11), 

das 9h às 17h, mediante agendamento prévio, no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

aplicativo Poupatempo Digital. Em Caraguatatuba, o feriado do Dia da Consciência Negra 

foi instituído pela Lei Municipal nº 1.402, de 14 de junho de 2007, de autoria do vereador 

Francisco Carlos Marcelino. 

O Poupatempo fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá (Em frente à Escola Estadual 

Colônia dos Pescadores). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e 

aos sábados, das 9h às 13h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
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Departamento de Esportes Adaptados de Caraguatatuba recebe 

equipamentos de incentivo do Governo do Estado 

 

Os professores Rodrigo Brandt e Thiago Intrieri, do Departamento de Esportes Adaptados 

da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, participaram nesta semana, na 

cidade de São Paulo, da cerimônia de entrega de equipamentos paralímpicos do programa 

Paradens, do Governo do Estado. 

O Paradens é o Programa de Desenvolvimento Paralímpico do Estado que visa desenvolver 

as modalidades paralímpicas em São Paulo. Os equipamentos serão utilizados para o 

fomento dos esportes adaptados em Caraguatatuba. 

Atletas do Departamento de Esportes Adaptados de Caraguatatuba vem se destacando em 

competições regionais, estaduais e nacionais. No início do mês de novembro, o município 

participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de Bocha Adaptada, sendo 

representado pelo atleta Edriano Lucas da Silva. O competidor finalizou a competição na 5ª 

colocação. 

Caraguatatuba foi destaque ainda em outras modalidades de esporte adaptados como, por 

exemplo, a conquista de cinco medalhas de ouro na Etapa Paralímpica dos Jogos Escolares 

do Estado de São Paulo; três medalhas na Paralímpiadas Universitárias, 12 medalhas no 

Festival Regional de Paranatação e outras participações em campeonatos. 

Além disso, os professores do departamento buscam a capacitação de forma recorrente. 

Além de encontros e palestras, os professores participaram, recentemente, em São José 

dos Campos, do Programa de Desenvolvimento Paralímpico. 
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Campanha de vacinação contra brucelose bovina imuniza 33 animais em 

Caraguatatuba 

 

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

Pesca (SMAAP), encerrou na última quinta-feira (18), a 2ª etapa da Campanha de 

Vacinação contra a Brucelose Bovina com a imunização de 33 animais. 

A vacinação contra brucelose é gratuita e ocorre duas vezes ao ano, aplicada em dose 

única para bezerras com idade entre três a oito meses de idade. A campanha atendeu 10 

propriedades rurais da cidade cadastradas na Prefeitura. 

A Brucelose Bovina é uma doença causada por uma bactéria denominada Brucella 

abortus, que ocasiona aborto em vacas, principalmente no final da gestação, além de 

influenciar na produção de leite e reprodução do rebanho, sendo necessário, na maioria 

dos casos, o sacrifício do animal infectado. A doença também é transmissível ao ser 

humano, considerada questão de saúde pública para o município. 

A vacina é aplicada gratuitamente por um médico veterinário disponibilizado pela SMAAP 

para pequenos produtores pecuaristas do município, registrados na Prefeitura. O 

profissional veterinário é cadastrado na Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado 

de São Paulo. 
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Inscrições para ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ começam nesta quarta-feira 

(28) 

 

O ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ está cada vez mais próximo. O evento está marcado 

para ser realizado no dia 28 de novembro (domingo). As inscrições começam na próxima 

dia 24 (quarta-feira) e seguem até o dia 26 de novembro (sexta-feira). O evento é uma 

realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação. 

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

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

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

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

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

rural de Caraguatatuba. 

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

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

frutas. 

Os inscritos receberão na inscrição a camiseta do Desafio Ciclístico Poço da Anta. No dia, 

após a conclusão do circuito, todos os inscritos ganharão uma medalha como premiação. 

Inscrições 

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

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

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

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

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

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

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

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


 

 
 

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

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

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 
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ReciclacircoBR itinerante apresenta espetáculo ‘Picadeiro da Alegria’ nos 

bairros Pegorelli, Rio do Ouro e Tinga 

 

A magia do circo chega a Caraguatatuba com o espetáculo ‘Picadeiro da Alegria’, da trupe 

do ReciclacircoBR itinerante. As apresentações são gratuitas e serão realizadas aos 

sábados e domingo, nos dias 20, 28/11 e 04 de dezembro. 

A programação conta com uma oficina de circo, palhaços, malabaristas, equilibristas, 

pernas de pau, mágicos, tecido aéreo e muita diversão para toda a família, sob o comando 

de Edhyman Paulino, o querido Palhaço Folia. 

A primeira apresentação será neste sábado (20), no Centro Comunitário Habitar Brasil, no 

bairro Pegorelli. O espetáculo contará com a participação do grupo de danças folclóricas 

Maracatu Odé da Mata, da Palhaça Labalita, e do Palhaço Bastião e Tio Gu. 

No dia 28, domingo, o picadeiro fará a alegria da garotada do bairro Rio do Ouro, no 

Grêmio Recreativo Rio do Ouro. A apresentação também contará com a participação do Tio 

Gu, Ateliê Infinit8Art, Palhaça Labalita e Cia. Smile e Palhaço Bastião. 

E no sábado, dia 04 de dezembro, encerrando a programação, o circo estará na 

Associação Atlética Corinthians de Caraguá, no bairro Tinga, com os convidados especiais 

do Tio Gu, Palhaça Labalita, e Palhaço Bastião e Mágico Rony. 

As apresentações são gratuitas, e ocorrem das 14h30 às 17h. O projeto ReciclacircoBR foi 

contemplado pelo Edital nº126/2020 da Lei Aldir Blanc em Caraguatatuba. O projeto tem 

como proposta o resgate da arte circense nos bairros mais afastados do Centro. 

O projeto é realizado pela Foliacircoshow com o apoio da FUNDACC (Fundação Educacional 

e Cultural de Caraguatatuba), Prefeitura Municipal e Conselho Municipal de Política 

Cultural de Caraguatatuba (CMPCC). 

Serviço 

Espetáculo Circense: ‘Picadeiro da Alegria’ – ReciclacircoBR itinerante 

  

Data: 20 de novembro (sábado) – no bairro Pegorelli 

Data: 28 de novembro (domingo) – no bairro Rio do Ouro 



 

 
 

Local: Grêmio Recreativo Rio do Ouro – Rua Barão Jacareí, nº 122. 

  

Data: 04 de dezembro (sábado) – no bairro Tinga 

Local: Associação Atlética Corinthians de Caraguá – Rua Marechal da Fonseca, nº 1.225. 

  

Horário das apresentações: das 14h30 às 17h. 
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Teatro Mario Covas recebe espetáculo cômico ‘Vá Idosas’ na sexta-feira (26) 

 

A FUNDACC (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba), por meio do Teatro Mario 

Covas (TMC), recebe o espetáculo cómico ‘Vá Idosas’, com os humoristas Cléber Parpinelli 

e Roy Degrossoli. 

A apresentação é sexta-feira, dia 26, às 21h, no TMC. Os ingressos podem ser adquiridos 

pelo valor promocional de R$ 20 pelo site sympla.com.br ou na bilheteria no teatro, a partir 

das 14h, no dia da apresentação. O espetáculo tem classificação indicativa para 14 anos. 

A peça ‘Vá Idosas’, realizada em um novo formato de entretenimento, combina a atuação 

de duas personagens senhorinhas, Geni e Lurdes, abordando assuntos atuais e de 

relevância nacional, de forma bem humorada e descontraída. 

Sobre o elenco 

Radialista e humorista, Cleber Parpinelli atuou por 10 anos na Rádio Líder, na região de 

São José do Rio Preto (SP), em comerciais televisivos e na rádio. Atualmente é 

apresentador e humorista do programa ‘Manda Aí’, na Rádio Morada, no Litoral Norte, em 

São Paulo. 

Destaque da Virada Cultural em Mogi Mirim, em 2013, e Sorocaba, em 2016, com solo de 

Stand Up Comedy, o humorista Roy Degrossoli trabalhou durante sete anos na Rádio Clip 

FM, em Indaiatuba (SP); fez participações especiais no Programa do Ratinho e no 

Programa Eliana, ambos da emissora de TV SBT. Atualmente é apresentador e humorista 

do programa ‘Manda Aí’, com Cleber Parpinelli. 

Serviço 

Espetáculo: Vá Idosas – com Cleber Parpinelli e Roy Degrossoli 

Data: 26 de novembro (sexta-feira) 

Horário: às 21h 

Local: Avenida Goiás, nº 187 – Indaiá (Teatro Mario Covas) 

Ingressos: R$ 20 – pelo site sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a partir das 14h, no 

dia 26/11. 

http://sympla.com.br/
http://sympla.com.br/


 

 
 

Para mais informações o site: fundacc.sp.gov.br ou ligue: (12) 3881-2623. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacc.sp.gov.br/
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PAT de Caraguatatuba tem 257 vagas de emprego nesta segunda-feira (22) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 257 

oportunidades de emprego. Entre elas, 136 vagas são destinadas às obras do contorno da 

Tamoios, disponíveis até sexta-feira (26). 

O PAT destaca que agora só aceitam 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 Mármores e Granitos, Ajudante de 

Instalação, Analista de Engenharia Civil, Armador, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar 

de Limpeza, Auxiliar de Limpeza e Conservação (Marina), Auxiliar de Loja, Auxiliar de 

Mecânico, Balconista, Balconista temporária, Barman, Carpinteiro, Consultora de Vendas, 

Controlador de Acesso, Coordenador de Suprimento (Supervisor de Almoxarifado), Corretor 

de Imóveis, Cozinheira (o), Eletricista de Autos, Eletricista Industrial, Empregada Doméstica, 

Ferramenteiro, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, 

Governanta, Greidista, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), 

Mecânico de Veículos Leves, Mecânico Industrial, Montador de Esquadrias, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Basculante, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, Operador 

de Caixa, Operador de Rolo, Operador de Telemarketing, Operador de Usina de Concreto, 

Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, 

Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Informática, Técnico de Manutenção Residencial, 

Televendas (Operador de Telemarketing), 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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Noel Rosa, O Poeta da Vila e Seus Amores 

 

O espetáculo Noel Rosa, O Poeta da Vila e Seus Amores, que conta a vida do compositor 

em flash back e teve bilheterias esgotadas em todas suas temporadas, estará no dia 27 de 

Novembro, no Teatro Mário Covas. Com texto de Plínio Marcos e direção de Dagoberto 

Feliz, peça passeia pela história de Noel Rosa, traz diversas músicas de sua carreira e 

convida o público a entrar no clima dos botequins cariocas, ambientes favoritos do cantor. 

Um Noel Rosa moribundo, que se coloca a recordar os grandes momentos de sua vida é o 

fio condutor para o espetáculo musical, que narra em forma não linear os fragmentos da 

história do compositor. Mulheres como a mãe de Noel, as damas que abalaram seu 

coração e suas intérpretes favoritas, Araci de Almeida e Marília Batista, protagonizam uma 

espécie de delírio, que recria o clima boêmio da era do rádio, dos grandes carnavais e 

cabarés típicos dos redores dos Arcos da Lapa. 

 Os dados históricos que compõem o espetáculo servem de apoio para falar de um Noel 

Rosa pessoa e não do mito musical. O roteiro da peça parte de texto originalmente escrito 

por Plínio Marcos. Contudo, para levar a peça para um caminho mais fantasioso, algumas 

cenas foram ambientadas em locais diferentes dos propostos pelo dramaturgo. 

Composto por atores e músicos, o espetáculo tem 90 minutos de duração e 12 pessoas no 

elenco. “Gosto de atores que cantem e músicos que representem. O trabalho acaba não 

ficando complexo quando essas diferenças de formação são consideradas só 

tecnicamente e não na encenação em si”, afirma o diretor Dagoberto Feliz, que acredita 

que encenar engloba todas as áreas sem distinção. 

 Com foco especial em canções que marcaram a carreira do compositor e cronista 

brasileiro, a montagem músico-teatral busca um caminho de maior interação com o 

público. “O espetáculo busca fazer com que o público se sinta quase que nos bares e 

locais em que Noel Rosa transitou, numa aproximação ‘fantástica’ do universo boêmio”, 

conta Dagoberto. 

Por todo o espaço cênico são espalhadas mesas e cadeiras, nas quais os espectadores 

são convidados a se acomodarem e a degustarem quitutes e bebidinhas. Nasce, então, um 

cenário de botequim ou cabaré, que envolve atores e público no mesmo universo de 

nomes como o radialista Casé e o sambista Wilson Batista – figuras que emolduram o Rio 

de Janeiro da década de 30. 



 

 
 

SERVIÇO 

NOEL ROSA, O POETA DA VILA E SEUS AMORES 

QUANDO: 27 de Novembro. 

Sábados – 20h 

ONDE: Teatro Mário Covas 

Endereço: Av Goiás, 187, Indaiá, São Paulo – SP 

QUANTO: R$40,00 (Inteira) / R$20,00 (Meia) 

*Estacionamentos próximos 

** Acesso a portadores de deficiência física 

FICHA TÉCNICA 

Texto: Plínio Marcos 

Direção: Dagoberto Feliz 

Elenco: Cristiano Tomiossi 

Cibele Bissoli 

Lucélia Sergio 

Deborah Veneziani 

Gisela Millás 

Tayrone Porto 

José Eduardo Rennó 

Lívia Camargo 

Músicos: Alexandre Moura 

Flavio Rubens 

Ildo Silva 

Miró Parma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNC_enBR618BR618&espv=2&biw=1152&bih=749&q=espa%C3%A7o+parlapat%C3%B5es+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yCk0qSxM0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAcf0CWQtAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjRqIK6gJHKAhXEGJAKHTPtCSMQ6BMIfjAQ
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Obras do Canal Extravasor do Pontal Santamarina interditam via da SP-55 

nesta segunda-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informa que para 

instalação de novas aduelas do Canal Extravasor do Pontal Santamarina será necessária a 

interdição temporária da Rodovia SP-55, sentido São Sebastião-Caraguatatuba a partir 

desta segunda-feira, 22 de novembro. O bloqueio será realizado já na parte da manhã. 

A obra total deve durar 25 dias. Nesse primeiro trecho, o fechamento será alternado 

conforme a necessidade do trabalho no local. Durante os fechamentos, o trânsito será 

desviado para a marginal que dá acesso ao posto de gasolina Asa Delta II, no Pontal 

Santamarina. 

A Prefeitura de Caraguatatuba orienta aos motoristas que, neste período, utilizem a 

Avenida da Praia como via alternativa. 
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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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Via da SP-55 é interditada nesta segunda-feira pelas Obras do Canal 

Extravasor do Pontal Santamarina 

A Prefeitura de Caraguatatuba orienta aos motoristas que, neste período, utilizem a 

Avenida da Praia como via alternativa. 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informa que para 

instalação de novas aduelas do Canal Extravasor do Pontal Santamarina será necessária a 

interdição temporária da Rodovia SP-55, sentido São Sebastião-Caraguatatuba a partir 

desta segunda-feira, 22 de novembro. O bloqueio será realizado já na parte da manhã. 

A obra total deve durar 25 dias. Nesse primeiro trecho, o fechamento será alternado 

conforme a necessidade do trabalho no local. Durante os fechamentos, o trânsito será 

desviado para a marginal que dá acesso ao posto de gasolina Asa Delta II, no Pontal 

Santamarina. 

A Prefeitura de Caraguatatuba orienta aos motoristas que, neste período, utilizem a 

Avenida da Praia como via alternativa. 
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PAT de Caraguatatuba abre 136 vagas de emprego destinadas às 

obras dos contornos da Tamoios 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba está oferecendo mais 257 

oportunidades de emprego nesta segunda-feira (22). Entre elas, 136 vagas serão 

destinadas às obras dos contornos da Tamoios, disponíveis até sexta-feira (26). 

A prefeitura ressalta, que o PAT só aceita o recebimento de currículo presencialmente. É 

importante que o candidato acesse o link 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 bairro Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de 

Instalação, Analista de Engenharia Civil, Armador, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar 

de Limpeza, Auxiliar de Limpeza e Conservação (Marina), Auxiliar de Loja, Auxiliar de 

Mecânico, Balconista, Balconista temporária, Barman, Carpinteiro, Consultora de Vendas, 

Controlador de Acesso, Coordenador de Suprimento (Supervisor de Almoxarifado), Corretor 

de Imóveis, Cozinheira (o), Eletricista de Autos, Eletricista Industrial, Empregada Doméstica, 

Ferramenteiro, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, 

Governanta, Greidista, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), 

Mecânico de Veículos Leves, Mecânico Industrial, Montador de Esquadrias, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Basculante, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, Operador 

de Caixa, Operador de Rolo, Operador de Telemarketing, Operador de Usina de Concreto, 

Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, 

Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Informática, Técnico de Manutenção Residencial, 

Televendas (Operador de Telemarketing), Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor 

de colchões, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor Externo, Vendedor Projetista de 

Vidros Temperados e Vidraceiro. 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/
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Obras do Canal Extravasor do Pontal Santamarina em Caraguá 

interditam via da SP-55 nesta segunda-feira 

Durante os fechamentos, o trânsito fará um desvio para a marginal que dá acesso ao posto 

de gasolina Asa Delta II, no Pontal Santamarina 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informou que o 

Canal Extravasor do Pontal Santana, na SP-55 – sentido São Paulo, será interditado 

temporariamente a partir desta segunda-feira (22). 

Segundo a administração, o bloqueio será feito para a instalação de novas duelas e não 

possui horário específico para término. 

A secretaria responsável pela obra afirma que a intervenção deverá durar, no mínimo, 25 

dias e, que nesse primeiro trecho, o fechamento será alternado conforme a necessidade 

do trabalho no local. 

Durante os fechamentos, o trânsito fará um desvio para a marginal que dá acesso ao posto 

de gasolina Asa Delta II, no Pontal Santamarina. Em nota, a prefeitura da cidade 

recomendou que, durante o período de obras, os motoristas utilizem a Avenida da Praia 

como via alternativa. 
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PAT DE CARAGUATATUBA TEM 257 VAGAS DE EMPREGO NESTA 

SEGUNDA-FEIRA (22) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 257 

oportunidades de emprego. Entre elas, 136 vagas são destinadas às obras do contorno da 

Tamoios, disponíveis até sexta-feira (26). 

O PAT destaca que agora só aceitam 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 Mármores e Granitos, Ajudante de 

Instalação, Analista de Engenharia Civil, Armador, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar 

de Limpeza, Auxiliar de Limpeza e Conservação (Marina), Auxiliar de Loja, Auxiliar de 

Mecânico, Balconista, Balconista temporária, Barman, Carpinteiro, Consultora de Vendas, 

Controlador de Acesso, Coordenador de Suprimento (Supervisor de Almoxarifado), Corretor 

de Imóveis, Cozinheira (o), Eletricista de Autos, Eletricista Industrial, Empregada Doméstica, 

Ferramenteiro, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente de Loja, 

Governanta, Greidista, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), 

Mecânico de Veículos Leves, Mecânico Industrial, Montador de Esquadrias, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Basculante, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, Operador 

de Caixa, Operador de Rolo, Operador de Telemarketing, Operador de Usina de Concreto, 

Pedreiro, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, 

Sinaleiro de Guindaste, Técnico de Informática, Técnico de Manutenção Residencial, 

Televendas (Operador de Telemarketing), 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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DEPARTAMENTO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CARAGUATATUBA 

RECEBE EQUIPAMENTOS DE INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO 

 

Os professores Rodrigo Brandt e Thiago Intrieri, do Departamento de Esportes Adaptados 

da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, participaram nesta semana, na 

cidade de São Paulo, da cerimônia de entrega de equipamentos paralímpicos do programa 

Paradens, do Governo do Estado. 

O Paradens é o Programa de Desenvolvimento Paralímpico do Estado que visa desenvolver 

as modalidades paralímpicas em São Paulo. Os equipamentos serão utilizados para o 

fomento dos esportes adaptados em Caraguatatuba. 

Atletas do Departamento de Esportes Adaptados de Caraguatatuba vem se destacando em 

competições regionais, estaduais e nacionais. No início do mês de novembro, o município 

participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de Bocha Adaptada, sendo 

representado pelo atleta Edriano Lucas da Silva. O competidor finalizou a competição na 5ª 

colocação. 

Caraguatatuba foi destaque ainda em outras modalidades de esporte adaptados como, por 

exemplo, a conquista de cinco medalhas de ouro na Etapa Paralímpica dos Jogos Escolares 

do Estado de São Paulo; três medalhas na Paralímpiadas Universitárias, 12 medalhas no 

Festival Regional de Paranatação e outras participações em campeonatos. 

Além disso, os professores do departamento buscam a capacitação de forma recorrente. 

Além de encontros e palestras, os professores participaram, recentemente, em São José 

dos Campos, do Programa de Desenvolvimento Paralímpico. 
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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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Homem é condenado a 10 anos por atentado contra assessor 

parlamentar em Caraguatatuba 

 

Um júri popular condenou D.C.S., conhecido como “branco”, há dez anos de prisão, em 

regime fechado, por seu envolvimento no atentado contra o assessor parlamentar e ex-

vereador E.O.F., conhecido como “Ceará”,  ocorrido em 2011. em Caraguatatuba. O 

julgamento ocorreu na quarta(17).  A defesa de D.C.S. irá recorrer da decisão. 

O julgamento foi presidido pelo juiz Júlio da Silva Bianchini. O Ministério Público foi 

representado pelo promotor Renato Queiroz de Lima. A defesa do acusado ficou a cargo da 

advogada B.L.B.F. 

Outro envolvido no atentado, M.G.M., conhecido como “marquinhos”, já havia sido julgado 

anteriormente e condenado, também, há dez anos de prisão. Um terceiro homem 

supostamente envolvido no atentado, o ex-vereador G.S., foi absolvido das acusações. 

AtentadoJúri  

No dia 11 de setembro de 2011, o então assessor parlamentar “Ceará”  participava de 

uma reunião política na Travessa 3, no bairro do Perequê-Mirim, quando por volta das 22 

horas, um homem encapuzado e armado com uma espingarda calibre 12., adentrou o local 

e deferiu dois tiros contra o assessor parlamentar. 

O assessor parlamentar foi atingido no ombro e na perna. Populares, que estava na 

reunião, conseguiram segurar o atirador e ao retirarem o capuz, viram que se tratava de 

“Marquinhos. D.C.S., o “branco”, estava do lado de fora, supostamente, dando cobertura 

ao atirador.  O ex-vereador G.S., chegou a ser denunciado como suposto mentor intelectual 

do atentado, mas foi absolvido das acusações. 
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Bloco mais popular de Caraguatatuba cancela sua participação no 

carnaval 2022 

 

O bloco “Azedô o Pé do Frango”, um dos mais tradicionais e populares do carnaval de rua 

em Caraguatatuba, cancelou a sua participação no carnaval 2022. A decisão foi tomada 

ontem, após reunião da diretoria. O cancelamento é em respeito as vítimas da Covid-19. 

Segundo Eduardo Campos, fundador e vice-presidente do bloco, o cancelamento ocorreu 

devido a pandemia e as milhares de pessoas que morreram por conta da Covid-19. Na 

cidade, desde o início da pandemia, foram contabilizados, até agora, 23.529 casos e 449 

óbitos pelo vírus. 

“Não podemos comemorar o carnaval. Não tem sentido isso, não existe clima, enquanto a 

pandemia não estiver totalmente controlada e, principalmente, em respeito as famílias que 

ainda sofrem e muito com a perda de seus entes queridos.”, comentou Eduardo. 

Eduardo conta que perdeu o pai, um tio e grandes amigos por conta da Covid-19. “Trabalho 

também como agente funerário há mais de 20 anos e o luto sempre foi triste, mas nessa 

pandemia presenciei tragédias em famílias inteiras que me cortou o coração. Algumas 

pessoas que participam do bloco perderam duas até três pessoas da família”, contou. 

Fundado há 11 anos, o bloco fechava o carnaval de rua de Caraguatatuba, com mais de 

duas mil pessoas. Confira a nota sobre o cancelamento do bloco Azedô o Pé do Frango no 

carnaval 2022. 

“Nós da Associação Cultural e Carnavalesca Azedô o Pé do Frango, por meio desta nota 

muito respeitosamente informamos que no ano de 2022, não participaremos de qualquer 

festa ou evento carnavalesco. Motivo se dá por conta da Pandemia que não chegou ao fim 

e em respeito as milhares de pessoas que perderam suas vidas por conta do vírus COVID, 

assim como os familiares ainda sofrem com as perdas irreparáveis. Esse manifesto se dá 

principalmente em respeito a vida e a saúde das pessoas. Mateus 22:37-9 ” Amar o 

próximo como a ti mesmo”. Deus abençoe á todos em breve estaremos ainda mais 

fortalecidos… As pessoas que perderam seus entes queridos e amigos, nossos mais 

profundos sentimentos… Deus conforte á todos”, comunicado da Associação Cultural e 

Carnavalesca Azedô o Pé do Frango. 
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Rio-Santos terá interdições temporárias e desvio em Caraguatatuba 

 

Os motoristas que trafegam pela rodovia Rio-Santos, no trecho entre Caraguatatuba e São 

Sebastião, no Litoral Norte, devem enfrentar a partir desta segunda-feira(22), interdições 

temporárias nas proximidades do Serramar Shopping, no bairro Jardim Britânia, região sul 

de Caraguatatuba. 

A partir desta segunda e durante os próximos 25 dias, neste trecho da rodovia, haverá 

interdições temporárias diárias devido as obras que serão executadas pela prefeitura de 

Caraguatatuba no trecho. 

Durante os fechamentos, o trânsito será desviado para a marginal que dá acesso ao posto 

de gasolina Asa Delta II, no Pontal Santamarina. A Prefeitura de Caraguatatuba orienta aos 

motoristas que, neste período, utilizem a Avenida da Praia como via alternativa. 

A prefeitura, através da Secretaria de Obras Públicas, irá instalar aduelas do Canal 

Extravasor do Pontal Santamarina, uma obra muito importante para vários bairros da 

região, que sofrem com enchentes e alagamentos provocado pelas cheias nos rios, que no 

período de chuvas encontram dificuldades para chegar ao mar. 

Na SP-55, um canal será construído sob a pista, com o objetivo de interligar o canal 

extravasor do bairro Jardim Britânia ao canal do Pontal Santamarina. Para execução dos 

serviços , será necessário interromper temporariamente o trânsito da avenida. A interdição 

temporária foi autorizada pelo DER Departamento de Estradas e Rodagem). 

O objetivo dessa obra é dar maior vazão às águas que desembocam no Rio Lagoa, 

oriundas dos bairros Pontal Santamarina, Balneário dos Golfinhos, Jardim Britânia e parte 

da Praia das Palmeiras. Além de contribuir para a diminuição de enchentes na região. 
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Circuito Litoral Norte apoia Caraguatatuba Beer Festival 

 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo, consórcio turístico que integra as cidades de 

Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, está apoiando o Beer Festival, 

que ocorre de 19 a 21 de novembro em Caraguatatuba. 

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. 

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

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

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, 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”. 

Durante o festival, serão seguidos todos os protocolos sanitários, como aferição de 

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

pelo recinto. 

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. 



 

 
 

O Beer Festival 2021 também 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. 

O Circuito Litoral aposta na retomada de eventos de atividades além do sol e mar, como 

gastronomia, birdwatching, turismo náutico, vela, esportivos, de ecoaventura, entre outros, 

como prática para qualificar o visitante e desenvolver uma forma de turismo sustentável. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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Circuito Litoral Norte recomenda Beer Festival que ocorre em 

Caraguatatuba neste fim de semana 

 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo, consórcio turístico que integra as cidades de 

Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, está apoiando o Beer Festival, 

que ocorre de 19 a 21 de novembro em Caraguatatuba. 

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. 

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

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

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, 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”. 

Durante o festival, serão seguidos todos os protocolos sanitários, como aferição de 

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

pelo recinto. 

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. 



 

 
 

O Beer Festival 2021 também 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. 

O Circuito Litoral aposta na retomada de eventos de atividades além do sol e mar, como 

gastronomia, birdwatching, turismo náutico, vela, esportivos, de ecoaventura, entre outros, 

como prática para qualificar o visitante e desenvolver uma forma de turismo sustentável. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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CARAGUATATUBA REALIZA BEER FESTIVAL NESTE FIM DE SEMANA 

 

Circuito Litoral Norte recomenda Beer Festival que ocorre em Caraguatatuba neste fim de 

semana 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo, consórcio turístico que integra as cidades de 

Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, está apoiando o Beer Festival, 

que ocorre de 19 a 21 de novembro em Caraguatatuba. 

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. 

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

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

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, 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”. 

Durante o festival, serão seguidos todos os protocolos sanitários, como aferição de 

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

pelo recinto. 

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. 



 

 
 

O Beer Festival 2021 também 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. 

O Circuito Litoral aposta na retomada de eventos de atividades além do sol e mar, como 

gastronomia, birdwatching, turismo náutico, vela, esportivos, de ecoaventura, entre outros, 

como prática para qualificar o visitante e desenvolver uma forma de turismo sustentável. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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Circuito Litoral Norte recomenda Beer Festival que ocorre em 

Caraguatatuba neste fim de semana 

 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo, consórcio turístico que integra as cidades de 

Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, está apoiando o Beer Festival, 

que ocorre de 19 a 21 de novembro em Caraguatatuba. 

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. 

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

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

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, 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”. 

Durante o festival, serão seguidos todos os protocolos sanitários, como aferição de 

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

pelo recinto. 

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. 



 

 
 

O Beer Festival 2021 também 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. 

O Circuito Litoral aposta na retomada de eventos de atividades além do sol e mar, como 

gastronomia, birdwatching, turismo náutico, vela, esportivos, de ecoaventura, entre outros, 

como prática para qualificar o visitante e desenvolver uma forma de turismo sustentável. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Sobre o Circuito Litoral Norte 

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se 

consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão 

integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). 

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades 

integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a 

satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes 

na região do Litoral Norte de São Paulo, assim como a geração de trabalho, renda e 

qualidade de vida. 

Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir 

o retorno das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se 

restabelecer da melhor forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias


 

 
 

Clipping de Notícias: 19/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Novo São Paulo 

 

Circuito Litoral Norte recomenda Beer Festival que ocorre em 

Caraguatatuba neste fim de semana 

 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo, consórcio turístico que integra as cidades de 

Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, está apoiando o Beer Festival, 

que ocorre de 19 a 21 de novembro em Caraguatatuba. 

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. 

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

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

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, 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”. 

Durante o festival, serão seguidos todos os protocolos sanitários, como aferição de 

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

pelo recinto. 

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. 



 

 
 

O Beer Festival 2021 também 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. 

O Circuito Litoral aposta na retomada de eventos de atividades além do sol e mar, como 

gastronomia, birdwatching, turismo náutico, vela, esportivos, de ecoaventura, entre outros, 

como prática para qualificar o visitante e desenvolver uma forma de turismo sustentável. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Sobre o Circuito Litoral Norte 

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se 

consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão 

integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). 

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades 

integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a 

satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes 

na região do Litoral Norte de São Paulo, assim como a geração de trabalho, renda e 

qualidade de vida. 

Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir 

o retorno das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se 

restabelecer da melhor forma. 
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Circuito Litoral Norte recomenda Beer Festival que ocorre em 

Caraguatatuba neste fim de semana 

 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo, consórcio turístico que integra as cidades de 

Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, está apoiando o Beer Festival, 

que ocorre de 19 a 21 de novembro em Caraguatatuba. 

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. 

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

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

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, 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”. 

Durante o festival, serão seguidos todos os protocolos sanitários, como aferição de 

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

pelo recinto. 

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. 

O Beer Festival 2021 também 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. 



 

 
 

O Circuito Litoral aposta na retomada de eventos de atividades além do sol e mar, como 

gastronomia, birdwatching, turismo náutico, vela, esportivos, de ecoaventura, entre outros, 

como prática para qualificar o visitante e desenvolver uma forma de turismo sustentável. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Sobre o Circuito Litoral Norte 

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se 

consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão 

integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). 

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades 

integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a 

satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes 

na região do Litoral Norte de São Paulo, assim como a geração de trabalho, renda e 

qualidade de vida. 

Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir 

o retorno das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se 

restabelecer da melhor forma. 
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BEER FESTIVAL EM CARAGUATATUBA NESTE FIM DE SEMANA 

 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo, consórcio turístico que integra as cidades de 

Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, está apoiando o Beer 

Festival, que ocorre de 19 a 21 de novembro em Caraguatatuba. 

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. 

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

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

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, 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”. 

Durante o festival, serão seguidos todos os protocolos sanitários, como aferição de 

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

circulando pelo recinto. 

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. 



 

 
 

O Beer Festival 2021 também 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. 

O Circuito Litoral aposta na retomada de eventos de atividades além do sol e mar, como 

gastronomia, birdwatching, turismo náutico, vela, esportivos, de ecoaventura, entre 

outros, como prática para qualificar o visitante e desenvolver uma forma de turismo 

sustentável. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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