
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 22 e 23 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e produtores rurais 

continua até o dia 30 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Esposa de detento do CDP de Caraguatatuba foi flagrada com um aparelho celular 

na genitália 

 

Caraguatatuba 

Um dos acusados de tentativa de homicídio do ex-vereador, Ceará da Adega, é 

condenado a 10 anos de reclusão 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura continua com obras do Canal Extravasor e Avenida da Praia segue como 

rota alternativa 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Mulher é barrada ao tentar entrar com celular no CDP de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba começa a semana com mais de 250 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo cômico 'Vá Idosas' na sexta-feira 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá define ações da Operação Verão e construção da sede da Força Tática da 

PM 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Visitante é flagrada com celular na vagina no CDP de Caraguatatuba 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cadastramento-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais-continua-ate-o-dia-30-de-novembro/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cadastramento-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais-continua-ate-o-dia-30-de-novembro/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/esposa-de-detento-do-cdp-de-caraguatatuba-foi-flagrada-com-um-aparelho-celular-na-genitalia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/esposa-de-detento-do-cdp-de-caraguatatuba-foi-flagrada-com-um-aparelho-celular-na-genitalia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/um-dos-acusados-de-tentativa-de-homicidio-do-ex-vereador-ceara-da-adega-e-condenado-a-10-anos-de-reclusao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/um-dos-acusados-de-tentativa-de-homicidio-do-ex-vereador-ceara-da-adega-e-condenado-a-10-anos-de-reclusao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-continua-com-obras-do-canal-extravasor-e-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-continua-com-obras-do-canal-extravasor-e-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18532/mulher-e-barrada-ao-tentar-entrar-com-celular-no-cdp-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18529/pat-de-caraguatatuba-comeca-a-semana-com-mais-de-250-vagas-de-emprego-
https://radarlitoral.com.br/noticias/18528/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-comico-'va-idosas'-na-sexta-feira-
https://www.portalr3.com.br/2021/11/caragua-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-sede-da-forca-tatica-da-pm/
https://www.portalr3.com.br/2021/11/caragua-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-sede-da-forca-tatica-da-pm/
https://novaimprensa.com/2021/11/celular-cdp-caraguatatuba.html


 

 
 

O Vale 

Caraguatatuba 

Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 257 oportunidades de emprego 

 

Caraguatatuba 

Esposa de detento é flagrada tentando entrar com celular na genitália no presídio 

de Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Mulher é detida com celular na vagina em visita ao CDP 

 

Caraguatatuba 

Serramar libera estacionamento e amplia horário de atendimento na Black Friday 

 

Caraguatatuba 

"Devotos da Cheirosa" cancela participação no carnaval 

 

Caraguatatuba 

Tetracampeão Mauro Silva fará palestra no Empreenda Caraguá 2021 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Continuam as partidas classificatórias do 1º Caraguá Woman de Futsal 

 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba participam de campeonatos de Futevôlei no final de 

semana 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 32 medalhas na 1º Taça Brasil Master de Atletismo e 

garante o 4º lugar 

 

Caraguatatuba 

Equipe de Caraguatatuba vence jogos pelo Campeonato Paulista de Basquete 

 

Caraguatatuba 

Nadadores de Caraguatatuba participam de diversos campeonatos no final de 

semana 

https://www.ovale.com.br/emprego/tem-vaga-pat-de-caragua-disponibiliza-257-oportunidades-de-emprego-1.197453
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/esposa-de-detento-e-flagrada-tentando-entrar-com-celular-na-genitalia-no-presidio-de-caraguatatuba-1.197544
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/esposa-de-detento-e-flagrada-tentando-entrar-com-celular-na-genitalia-no-presidio-de-caraguatatuba-1.197544
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/mulher-e-detida-com-celular-na-vagina.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/serramar-libera-estacionamento-e-amplia.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/devotos-da-cheirosa-cancela.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/tetracampeao-mauro-silva-fara-palestra.html
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-comico-va-idosas-na-sexta-feira-26/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/continuam-as-partidas-classificatorias-do-1o-caragua-woman-de-futsal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/atletas-de-caraguatatuba-participam-de-campeonatos-de-futevolei-no-final-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/atletas-de-caraguatatuba-participam-de-campeonatos-de-futevolei-no-final-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/caraguatatuba-conquista-32-medalhas-na-1o-taca-brasil-master-de-atletismo-e-garante-o-4o-lugar/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/caraguatatuba-conquista-32-medalhas-na-1o-taca-brasil-master-de-atletismo-e-garante-o-4o-lugar/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/equipe-de-caraguatatuba-vence-jogos-pelo-campeonato-paulista-de-basquete/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/nadadores-de-caraguatatuba-participam-de-diversos-campeonatos-no-final-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/nadadores-de-caraguatatuba-participam-de-diversos-campeonatos-no-final-de-semana/


 

 
 

Caraguatatuba 

Cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e produtores rurais 

continua até o dia 30 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguá Beer Festival 2021 é sucesso no fim de semana e números impressionam 

 

Caraguatatuba 

LOA 2022 de Caraguatatuba será votada em 1º turno nesta terça-feira 

 

Caraguatatuba 

Idosos participam de grupo psicossocial e de fisioterapia pós Covid-19 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatauba faz integração com funcionários públicos reintegrados 

nesta quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba continua com obras do Canal Extravasor e Avenida da 

Praia segue como rota alternativa 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba define ações da Operação Verão e construção da Força 

Tática em reunião com a PM 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Aguilar Junior define ações da Operação Verão 

 

Caraguatatuba 

Sucesso do Caraguá Beer Festival 

 

Caraguatatuba 

Obras do Canal Extravasor 

 

012 News 

Caraguatatuba 

257 Vagas de emprego no PAT de Caraguatatuba 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/cadastramento-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais-continua-ate-o-dia-30-de-novembro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/cadastramento-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais-continua-ate-o-dia-30-de-novembro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/caragua-beer-festival-2021-e-sucesso-no-fim-de-semana-e-numeros-impressionam/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/loa-2022-de-caraguatatuba-sera-votada-em-1o-turno-nesta-terca-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/idosos-participam-de-grupo-psicossocial-e-de-fisioterapia-pos-covid-19/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/pat-de-caraguatatuba-tem-257-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-22/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/prefeitura-de-caraguatauba-faz-integracao-com-funcionarios-publicos-reintegrados-nesta-quarta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/prefeitura-de-caraguatauba-faz-integracao-com-funcionarios-publicos-reintegrados-nesta-quarta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-do-canal-extravasor-e-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-do-canal-extravasor-e-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/prefeito-de-caraguatatuba-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-forca-tatica-em-reuniao-com-a-pm/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/22/prefeito-de-caraguatatuba-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-forca-tatica-em-reuniao-com-a-pm/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/22/aguilar-junior-define-acoes-da-operacao-verao/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/22/sucesso-do-caragua-beer-festival/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/22/obras-do-canal-extravasor/
https://www.012news.com.br/vagas-pat-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Interdição na Rodovia SP-55 em Caraguatatuba 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Filhote De Furão É Resgatado Por Morador De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguá Beer Festival 2021 É Sucesso No Fim De Semana E Números 

Impressionam 

 

Caraguatatuba 

Operação Verão Da PM Terá Reforço De 210 Policiais, Força Tática E Cavalaria Da 

Polícia Militar Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Motociclista Fica Ferido Após Acidente No Cruzamento Do Bairro Poiares Em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Mulher É Detida Ao Tentar Entrar Com Celular Nas Partes Íntimas No CDP De 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Black Friday No Serramar Shopping Terá Lojas Abertas Até A Meia Noite Com 

Estacionamento Gratuito Nesta Sexta-Feira (26/11) E Descontos Especiais Até 

Domingo 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Black Friday no Serramar Shopping terá lojas abertas até a meia noite com estacionamento 

gratuito nesta sexta-feira (26/11) e descontos especiais até domingo  

 

Caraguatatuba 

FUNDACC realiza ‘Mostra de Arte’ com artistas regionais selecionados para I Mostra de 

Saberes Artesanais do Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Nadadores de Caraguatatuba participam de diversos campeonatos nesse final de semana 

 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba participaram de campeonatos de Futevôlei no final de semana 

https://www.012news.com.br/interdicao-na-rodovia-sp-55-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/filhote-de-furao-e-resgatado-por-morador-de-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caragua-beer-festival-2021-e-sucesso-no-fim-de-semana-e-numeros-impressionam/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caragua-beer-festival-2021-e-sucesso-no-fim-de-semana-e-numeros-impressionam/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/operacao-verao-da-pm-tera-reforco-de-210-policiais-forca-tatica-e-cavalaria-da-policia-militar-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/operacao-verao-da-pm-tera-reforco-de-210-policiais-forca-tatica-e-cavalaria-da-policia-militar-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/motociclista-fica-ferido-apos-acidente-no-cruzamento-do-bairro-poiares-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/motociclista-fica-ferido-apos-acidente-no-cruzamento-do-bairro-poiares-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/mulher-e-detida-ao-tentar-entrar-com-celular-nas-partes-intimas-no-cdp-de-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/mulher-e-detida-ao-tentar-entrar-com-celular-nas-partes-intimas-no-cdp-de-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/black-friday-no-serramar-shopping-tera-lojas-abertas-ate-a-meia-noite-com-estacionamento-gratuito-nesta-sexta-feira-26-11-e-descontos-especiais-ate-domingo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/black-friday-no-serramar-shopping-tera-lojas-abertas-ate-a-meia-noite-com-estacionamento-gratuito-nesta-sexta-feira-26-11-e-descontos-especiais-ate-domingo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/black-friday-no-serramar-shopping-tera-lojas-abertas-ate-a-meia-noite-com-estacionamento-gratuito-nesta-sexta-feira-26-11-e-descontos-especiais-ate-domingo/
https://falacaragua.com.br/2021/11/black-friday-no-serramar-shopping-tera-lojas-abertas-ate-a-meia-noite-com-estacionamento-gratuito-nesta-sexta-feira-26-11-e-descontos-especiais-ate-domingo/
https://falacaragua.com.br/2021/11/black-friday-no-serramar-shopping-tera-lojas-abertas-ate-a-meia-noite-com-estacionamento-gratuito-nesta-sexta-feira-26-11-e-descontos-especiais-ate-domingo/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundacc-realiza-mostra-de-arte-com-artistas-regionais-selecionados-para-i-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundacc-realiza-mostra-de-arte-com-artistas-regionais-selecionados-para-i-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2021/11/nadadores-de-caraguatatuba-participam-de-diversos-campeonatos-nesse-final-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2021/11/atletas-de-caraguatatuba-participaram-de-campeonatos-de-futevolei-no-final-de-semana/


 

 
 

Caraguatatuba 

Cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e produtores rurais continua até o 

dia 30 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguá Beer Festival 2021 é sucesso no fim de semana e números impressionam 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba define ações da Operação Verão e construção da Força Tática em 

reunião com a PM 

 

Caraguatatuba 

Continuam as partidas classificatórias do 1º Caraguá Woman de Futsal 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 32 medalhas na 1º Taça Brasil Master de Atletismo e garante o 4º 

lugar 

 

Caraguatatuba 

LOA 2022 de Caraguatatuba será votada em 1º turno nesta terça-feira 

 

Caraguatatuba 

Idosos participam de grupo psicossocial e de fisioterapia pós Covid-19 

 

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) 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguatatuba promove audiências públicas para discutir alteração do 

Código Tributário 

 

Caraguatatuba 

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

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

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

Santamarina 

https://falacaragua.com.br/2021/11/cadastramento-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais-continua-ate-o-dia-30-de-novembro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/cadastramento-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais-continua-ate-o-dia-30-de-novembro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caragua-beer-festival-2021-e-sucesso-no-fim-de-semana-e-numeros-impressionam/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-forca-tatica-em-reuniao-com-a-pm/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-forca-tatica-em-reuniao-com-a-pm/
https://falacaragua.com.br/2021/11/continuam-as-partidas-classificatorias-do-1o-caragua-woman-de-futsal/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-conquista-32-medalhas-na-1o-taca-brasil-master-de-atletismo-e-garante-o-4o-lugar/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-conquista-32-medalhas-na-1o-taca-brasil-master-de-atletismo-e-garante-o-4o-lugar/
https://falacaragua.com.br/2021/11/loa-2022-de-caraguatatuba-sera-votada-em-1o-turno-nesta-terca-feira/
https://falacaragua.com.br/2021/11/idosos-participam-de-grupo-psicossocial-e-de-fisioterapia-pos-covid-19/
https://falacaragua.com.br/2021/11/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-comico-va-idosas-na-sexta-feira-26/
https://falacaragua.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-257-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-22/
http://massaguanews.com.br/2021/11/camara-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-para-discutir-alteracao-do-codigo-tributario/
http://massaguanews.com.br/2021/11/camara-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-para-discutir-alteracao-do-codigo-tributario/
http://massaguanews.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-257-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-22/
https://www.litoralempauta.com.br/via-da-sp-55-e-interditada-nesta-segunda-feira-pelas-obras-do-canal-extravasor-do-pontal-santamarina/
https://www.litoralempauta.com.br/via-da-sp-55-e-interditada-nesta-segunda-feira-pelas-obras-do-canal-extravasor-do-pontal-santamarina/


 

 
 

Vale News 

Caraguatatuba 

Servidores de unidades prisionais de Potim e Caraguatatuba interceptam ilícitos 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba define ações da Operação Verão em reunião com a Polícia Militar 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

AGUILAR JUNIOR DEFINE AÇÕES DA OPERAÇÃO VERÃO E CONSTRUÇÃO DA FORÇA 

TÁTICA EM REUNIÃO COM A PM EM CARAGUATATUBA 

 

Caraguatatuba 

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

(22) 

 

Caraguatatuba 

INSCRIÇÕES PARA ‘DESAFIO CICLÍSTICO POÇO DA ANTA’ VÃO DE 24 A 26 DE 

NOVEMBRO 

 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA: CADASTRAMENTO DE PESCADORES ARTESANAIS, 

MARICULTORES E PRODUTORES RURAIS CONTINUA ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

EDP alerta que mais de 3 mil famílias de Caraguá e São Sebastião precisam 

atualizar NIS para manter Tarifa Social de Energia Elétrica 

 

Caraguatatuba 

Mulher é barrada ao tentar entrar com celular no CDP de Caraguatatuba 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Serramar libera estacionamento e amplia atendimento até a meia noite na Black 

Friday 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Cidades da região aplicam dose de reforço contra Covid 

 

https://valenews.com.br/2021/11/22/servidores-de-unidades-prisionais-de-potim-e-caraguatatuba-interceptam-ilicitos/
https://www.spriomais.com.br/2021/11/22/caraguatatuba-define-acoes-da-operacao-verao-em-reuniao-com-a-policia-militar/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/22/aguilar-junior-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-forca-tatica-em-reuniao-com-a-pm-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/22/aguilar-junior-define-acoes-da-operacao-verao-e-construcao-da-forca-tatica-em-reuniao-com-a-pm-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/22/pat-de-caraguatatuba-tem-257-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-22/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/22/pat-de-caraguatatuba-tem-257-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-22/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/22/inscricoes-para-desafio-ciclistico-poco-da-anta-vao-de-24-a-26-de-novembro/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/22/inscricoes-para-desafio-ciclistico-poco-da-anta-vao-de-24-a-26-de-novembro/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/23/caraguatatuba-cadastramento-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais-continua-ate-o-dia-30-de-novembro/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/23/caraguatatuba-cadastramento-de-pescadores-artesanais-maricultores-e-produtores-rurais-continua-ate-o-dia-30-de-novembro/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/edp-alerta-que-mais-de-3-mil-familias-de-caragua-e-sao-sebastiao-precisam-atualizar-nis-para-manter-tarifa-social-de-energia-eletrica/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/edp-alerta-que-mais-de-3-mil-familias-de-caragua-e-sao-sebastiao-precisam-atualizar-nis-para-manter-tarifa-social-de-energia-eletrica/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/mulher-e-barrada-ao-tentar-entrar-com-celular-no-cdp-de-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/22/serramar-libera-estacionamento-e-amplia-atendimento-ate-a-meia-noite-na-black-friday/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/22/serramar-libera-estacionamento-e-amplia-atendimento-ate-a-meia-noite-na-black-friday/
https://globoplay.globo.com/v/10062112/


 

 
 

Bom Dia Vanguarda 

Vagas para obras do contorno da Tamoios não foram preenchidas 
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Cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e produtores 

rurais continua até o dia 30 de novembro 

 

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

Pesca (SMAAP) segue com o cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e 

produtores rurais do município até o dia 30 de novembro. 

Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, o cadastro serve para atualizar o 

banco de dados municipal, identificar os potenciais fornecedores de produtos e fomentar o 

fornecimento ao comércio local. 

Pescadores artesanais e maricultores devem preencher o formulário online, no 

endereço: https://tinyurl.com/4cve8484 e os produtores rurais no 

link: https://tinyurl.com/t2crw4zx e responder às perguntas, que ficarão disponíveis 

durante todo mês de novembro. 

Para a secretária, a identificação do pescador artesanal, do maricultor e do produtor rural 

do município é importante para elaboração de políticas públicas e definição de estratégias. 

“O questionário busca identificar todos que estejam aptos e que queiram fornecer ao 

comércio local, como hotéis, bares e restaurantes, servindo de ligação entre quem produz 

e quem vende ou consome”, explicou. 

A partir deste material será realizado também o cadastramento dos comerciantes que 

tenham interesse em adquirir produtos locais e, assim, fortalecer a economia para todos 

os envolvidos. A Secretaria estuda ainda a possibilidade da criação de um selo de produtos 

e pescados, fomentando o comércio da cidade. 

Dúvidas no preenchimento do questionário podem ser tiradas diretamente na Secretaria 

do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, no telefone (12) 3897-2530 ou com os presidentes 

das Associações que os interessados fazem parte. 
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Esposa de detento do CDP de Caraguatatuba foi flagrada com um 

aparelho celular na genitália 

 

No sábado, dia 20, a esposa de um detento do CDP de Caraguatatuba foi flagrada com um 

aparelho celular na genitália ao tentar visitar o marido. 

O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista dos familiares cadastrados no rol 

de visitas da SAP. Na inspeção com o equipamento de escâner corporal, foram observadas 

diversas alterações nas imagens da região pélvica da visitante. Ao ser questionada por 

servidores da unidade, a mulher negou portar qualquer material ilícito e, dessa forma, foi 

conduzida para o hospital local para a realização de exames. Uma tomografia revelou a 

presença de um corpo estranho no organismo da mulher. Ela, então, retirou das partes 

íntimas um pequeno aparelho de telefonia móvel. 

Foi instaurado procedimento interno disciplinar em desfavor do preso envolvido e lavrado 

boletim de ocorrência junto à autoridade policial local. A mulher que trazia o item eletrônico 

para o CDP de Caraguatatuba foi encaminhada para a delegacia de plantão para 

providências legais. 
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Um dos acusados de tentativa de homicídio do ex-vereador, Ceará da 

Adega, é condenado a 10 anos de reclusão 

 

Em julgamento realizado na quarta-feira (17) em Caraguatatuba, Djalma Cardoso da Silva 

foi condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado. Djalma é acusado participar da 

tentativa de assassinato ao ex-vereador Eliseu Onofre da Silva (Ceará da Adega), de 

Caraguatatuba. 

Segundo a denúncia do promotor Renato Queiroz de Lima, em 11 de setembro de 2010, 

após reunião política ocorrida no bairro Perequê Mirim, Ceará da Adega foi baleado no 

ombro e na perna por Marcos Gomes de Matos já condenado em julgamento anterior. 

Djalma era comparsa de Marcos e o esperava do lado de fora da residência, dando 

cobertura. 

Nos autos consta que a arma do crime, uma espingarda calibre 12, foi reconhecida 

posteriormente como sendo de propriedade do também ex-vereador Germino de Souza. 

Este foi absolvido em outro júri. 

O delito ocorreu por motivo torpe, visto que os acusados decidiram atentar contra Ceará da 

Adega por sentimento de vingança devido a relacionamento deste com a esposa de 

Germino. 
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Prefeitura continua com obras do Canal Extravasor e Avenida da Praia 

segue como rota alternativa 

 

A Secretaria de Obras Públicas iniciou, nesta segunda-feira (22), as obras na Rodovia Rio-

Santos SP-55, na altura do KM 101, para instalação das aduelas das obras do Canal 

Extravasor, no Jardim Britânia. Por enquanto a via segue liberada para os motoristas, mas 

com o avanço das obras o local pode ter desvios. 

Mesmo com o acesso livre, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão 

orienta que os motoristas que trafegam pela rodovia usem a Avenida Geraldo Nogueira da 

Silva (avenida da praia) como acesso principal nos próximos dias. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, visitou o local nesta manhã e reforçou a 

relevância da obra do Canal Extravasor para a cidade. “Esse canal vai ligar o Pontal 

Santamarina e o Britânia ao Rio Lagoa”. A população que mora próxima ao local sofre há 

anos com enchentes. “Essa obra é extremamente importante porque irá ajudar a 

drenagem dos bairros”, disse. 
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Mulher é barrada ao tentar entrar com celular no CDP de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária informou que uma mulher foi flagrada ao 

tentar entrar com um aparelho celular em suas partes íntimas no Centro de Detenção 

Provisória (CDP) "Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira" de Caraguatatuba, no último sábado 

(20). 

A mulher iria visitar o marido e o flagrante ocorreu durante o procedimento de revista dos 

familiares cadastrados no rol de visitas da Secretaria. Na inspeção com o equipamento de 

escâner corporal, foram observadas diversas alterações nas imagens da região pélvica da 

visitante. 

Ao ser questionada por servidores da unidade, a mulher negou portar qualquer material 

ilícito e, dessa forma, foi conduzida para o hospital local para a realização de exames. Uma 

tomografia revelou a presença de um corpo estranho no organismo da mulher. Ela, então, 

retirou das partes íntimas um pequeno aparelho de telefonia móvel.   

Foi instaurado procedimento interno disciplinar contra o preso envolvido e lavrado boletim 

de ocorrência junto à autoridade policial local. A mulher que trazia o item eletrônico para o 

CDP de Caraguatatuba também foi encaminhada para a delegacia de plantão para 

providências legais. 
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PAT de Caraguatatuba começa a semana com mais de 250 vagas de 

emprego 

 

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 aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm  para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de 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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Teatro Mario Covas recebe espetáculo cômico 'Vá Idosas' na sexta-

feira 

 

A Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba), por meio do Teatro Mario 

Covas, recebe o espetáculo cómico 'Vá Idosas', com os humoristas Cléber Parpinelli e Roy 

Degrossoli, que apresentam o programa "Manda Aí", na Rádio Morada FM (95,5). 

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) 

http://sympla.com.br/


 

 
 

Ingressos: R$ 20 – pelo site sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a partir das 14h, no 

dia 26/11. 
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Caraguá define ações da Operação Verão e construção da sede da 

Força Tática da PM 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na segunda-feira (22) com os 

representantes da Polícia Militar do Litoral Norte. O encontro teve como objetivo definir a 

construção da sede da Força Tática na cidade e ações da temporada de verão. 

No encontro, estiveram presentes o tenente coronel André Luiz Paes, comandante do 20º 

Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I); capitão Adriano Alves Diniz, comandante da PM 

de Caraguatatuba; o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar e os 

secretários Leandro Borella da Secretaria de Obras e Allan Tripac, adjunto de Assuntos 

Jurídicos. 

A reunião alinhou os trâmites para a construção da sede da Força Tática em 

Caraguatatuba, definindo os próximos passos para a realização do empreendimento. 

“Ter a sede da Força Tática em Caraguatatuba é extremamente importante. Além de 

aumentar a segurança, não só da nossa cidade, mas de todo Litoral Norte, auxiliará nas 

operações e ações da Polícia Militar”, diz Aguilar Junior. 

Por fim, a reunião iniciou as tratativas da Operação Verão da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, para a alta temporada de fim e começo de ano. 
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Visitante é flagrada com celular na vagina no CDP de Caraguatatuba 

A mulher, que é esposa de um detento, foi levada para a delegacia após exame comprovar 

a presença do telefone 

 

A esposa de um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caraguatatuba foi 

flagrada tentando entrar com um aparelho celular dentro da vagina. O caso ocorreu 

durante a visita do último sábado (20). 

Os agentes penitenciários descobriram o celular durante o procedimento de revista dos 

familiares cadastrados. Na inspeção com o equipamento de escâner corporal, foram 

observadas diversas alterações nas imagens da região pélvica da visitante. 

Ao ser questionada por servidores da unidade, a mulher negou portar qualquer material 

ilícito e, dessa forma, foi conduzida para o hospital local para a realização de exames. Uma 

tomografia revelou a presença de um corpo estranho no organismo da mulher. Ela, então, 

retirou das partes íntimas um pequeno aparelho de telefonia móvel. 

Foi instaurado procedimento interno disciplinar em desfavor do preso envolvidos e lavrado 

boletim de ocorrência junto à autoridade policial local. A mulher também foi encaminhada 

para a delegacia de plantão para providências legais e deve ter o nome retirado do rol de 

visitas da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). 
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Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 257 oportunidades de 

emprego 

Dentre as vagas, 136 são destinadas ao retorno das obras nos contornos da rodovia dos 

Tamoios 

 

Nesta segunda-feira (22), o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba 

abriu 257 oportunidades de emprego. Dentre as vagas, 136 são voltadas ao retorno das 

obras da rodovia dos Tamoios -- existem 53 vagas para motorista de caminhão basculante, 

26 para carpinteiro, 6 para sinaleiro de guindaste entre outras. Confira a tabela completa 

abaixo. 

Atualmente, o PAT de Caraguá só aceita currículos presencialmente. Os interessados 

comparecer ao PAT (R. Taubaté, 520, bairro Sumaré) das 8h ao 12h. 

É importante levar o RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. Mais informações podem ser obtidas 

através do telefone (12) 3882-5211. 

Confira as oportunidades: 

- Acabador de mármores e granitos (4); 

- Ajudante de instalação com experiência em marmoria, serralheria e/ou marcenaria (3); 

- Analista de Engenharia Civil; 

- Armador (26); 

- Auxiliar de cozinha de quiosque (2); 

- Auxiliar de limpeza; 

- Auxiliar de limpeza e conservação; 

- Auxiliar de loja; 

- Auxiliar de mecânico (2); 

- Balconista (2); 

- Barman; 

- Carpinteiro (26); 



 

 
 

- Consultora de vendas; 

- Controlador de acesso; 

- Coordenador de suprimento; 

- Corretor de imóveis (12); 

- Cozinheiro (2); 

- Eletricista de autos; 

- Eletricista industrial; 

- Empregada doméstica; 

- Ferramenteiro; 

- Fisioterapeuta; 

- Funileiro; 

- Garçom; 

- Gerente de hotel (3); 

- Gerente de loja; 

- Governanta; 

- Greidista (2); 

- Lubrificador (2); 

- Marteleiro (2); 

- Mecânico de máquinas pesadas; 

- Mecânico de veículos leves; 

- Mecânico industrial; 

- Montador de esquadrias; 

- Motoboy (40); 

- Motorista de caminhão basculante (53); 

- Motorista de carreta; 

- Motorista entregador (2); 

- Operador de caixa (3); 

- Operador de rolo compressor (2); 

- Operador de telemarketing (2); 

- Operador de usina de concreto (3); 

- Pedreiro (12); 

- Pintor de automóveis; 



 

 
 

- Protético dentário; 

- Serralheiro de alumínio ou ferro; 

- Sinaleiro de Guindaste (6); 

- Técnico de informática (2); 

- Técnico de manutenção residencial; 

- Trabalhador agropecuário; 

- Vendedor; 

- Vendedor de colchões; 

- Vendedor de máquina de cartão, vaga temporária (10); 

- Vendedor externo; 

- Vendedor projetista de vidros temperados; 

- Vendedora com experiência em CTPS; 

- Vidraceiro. 
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Esposa de detento é flagrada tentando entrar com celular na genitália 

no presídio de Caraguatatuba 

Caso aconteceu neste sábado (20); escâner corporal apontou a presença do aparelho 

eletrônico 

 

Uma mulher, esposa de um detento, foi flagrada neste sábado (20) tentando entrar com 

um aparelho celular escondido na genitália, no CDP (Centro de Detenção Provisória) Dr. 

Eduardo Mariz de Oliveira, em Caraguatatuba. 

Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o flagrante aconteceu durante 

o procedimento de revista dos familiares cadastrados no rol de visitas da secretaria. Na 

inspeção com o equipamento de escâner corporal, foram observadas diversas alterações 

nas imagens da região pélvica da visitante. 

Ao ser questionada por servidores da unidade, a mulher negou portar qualquer material 

ilícito e, dessa forma, foi conduzida para um hospital da cidade. Segundo a SAP, uma 

tomografia revelou a presença de um corpo estranho no organismo da mulher. Ela, então, 

retirou das partes íntimas um pequeno aparelho de telefonia móvel. 

Foi aberto um procedimento interno disciplinar contra o preso envolvido no caso, marido 

da mulher, e lavrado boletim de ocorrência. A mulher que trazia o item eletrônico para o 

CDP de Caraguatatuba também foi encaminhada para a delegacia de plantão para 

providências legais.   
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Mulher é detida com celular na vagina em visita ao CDP 

 

Um mulher foi detida ao ser flagrada tentando entrar no CDP(Centro de Detenção 

Provisória) de Caraguatatuba, com um aparelho celular escondido na vagina. A mulher iria 

visitar o marido, segundo informou a SAP(Secretaria de Administração Penitenciária). 

Segundo a SAP, a tentativas de ingresso de ilícito no cárcere do Centro de Detenção 

Provisória (CDP) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba ocorreu no último 

sábado, dia 20.  

O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista dos familiares cadastrados no rol 

de visitas da SAP. Na inspeção com o equipamento de escâner corporal, foram observadas 

diversas alterações nas imagens da região pélvica da visitante.  

Ao ser questionada por servidores da unidade, a mulher negou portar qualquer material 

ilícito e, dessa forma, foi conduzida para o hospital local para a realização de exames. Uma 

tomografia revelou a presença de um corpo estranho no organismo da mulher. Ela, então, 

retirou das partes íntimas um pequeno aparelho de telefonia móvel. 

Na manhã desta segunda-feira, dia 22, Agentes de Segurança Penitenciária (ASPs) do 

setor de inclusão da Penitenciária 2 de Potim interceptaram uma encomenda com três 

pedaços de papel que continham a droga k4, popularmente conhecida como maconha 

sintética. 
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Serramar libera estacionamento e amplia horário de atendimento na 

Black Friday 

 

O Serramar Shopping, maior complexo de lojas do Litoral Norte, vai liberar gratuitamente o 

uso de seu estacionamento e manter suas lojas abertas até a meia-noite na Black Friday 

de sexta-feira, dia 26. 

Várias lojas já baixaram os preços a partir de hoje (22) no Serramar Shopping, e os lojistas 

prometem baixar mais ainda nos próximos dias. No sábado e domingo, a gratuidade no 

estacionamento será até às 14h. 

Sexta, sábado e domingo, 26, 27 e 28 de novembro, os clientes vão encontrar descontos 

mega especiais em muitas lojas. Na sexta o estacionamento fica gratuito o dia todo. E no 

sábado e domingo, a gratuidade no estacionamento é até às 14h. 

Na sexta “black”, os descontos podem chegar a até 70% em muitas lojas do Shopping, 

inclusive nas sete lojas âncoras que são Magalu, Pernambucanas, Renner, Riachuelo, 

Marisa, Extra e Lojas Americanas. 

Por exemplo, a loja Marisa já divulgou que vai ter blusinha de R$ 29,99 sairá por R$ 9,99; 

vestido de 59,95 por até 29,99; calça jeans de 89,99 por 49,99 entre outras ofertas. 

Várias lojas já baixaram os preços a partir de hoje (22) e vão baixar mais ainda nos 

próximos dias, como é o caso da loja Centauro, Renzs, Oscar, Ortobom, Hering, entre 

outras. 

Para quem gosta de ler, é a oportunidade de comprar livros com mega descontos na 

Livraria Best Books, além das lojas de serviços do Shopping como as Unhas Cariocas e 

outros serviços que terão descontos imperdíveis. 

Para melhor orientar quem vem ao Serramar, das 14h às 20h, terá distribuição de 

panfletos nas cancelas com os descontos de cada loja. Assim, o cliente saberá quais lojas 

procurar com as melhores opções, além da identificação na vitrine das lojas que estão 

participando da Black Friday. 

E tem mais: a cada R$ 150,00 reais em compras, os clientes ganham uma ficha para ir até 

a máquina de prêmios, tipo aquelas “máquinas de bichinho”, e concorrem a ingressos de 

cinema, brindes e outros mimos. Vai ter distribuição de balões e algodão doce para as 

crianças durante a Black Friday do Shopping. 

Serviço: 



 

 
 

Endereço: Av. José Herculano, 1.086 – CEP: 11672-901 Caraguatatuba - São Paulo – SP, 

KM 5 Rodovia Caraguá/São Sebastião. 
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"Devotos da Cheirosa" cancela participação no carnaval 

 

O Bloco Devotos da Cheirosa, um dos principais blocos do carnaval de Caraguatatuba, 

comunicou que também não participará do carnaval 2022 em respeito às vítimas da Covid-

19. Foi o segundo bloco da cidade a anunciar que não irá participar do carnaval 2022. O 

primeiro, foi o bloco “Azedô o Pé do Frango, um dos mais populares da cidade. 

A diretoria publicou um comunicando informando a decisão de cancelar a sua participação 

no carnaval 2022. Confira a nota:  

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. A Diretoria. 

Em respeito a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. 

O bloco “Devotos da Cheirosa” surgiu em 2000, no bairro do Massaguaçu, região norte de 

Caraguatatuba. O bloco carnavalesco tem como característica a cultura caiçara.  O nome 

“Devotos da Cheirosa” se deu a partir da invenção de uma bebida caiçara– mistura 

constituída de pinga com erva cidreira. 

A distribuição da bebida era feita aos participantes ao longo do desfile. O bloco é 

considerado um dos maiores da região norte e chegava a atrair 4 mil pessoas em seus 

desfiles, realizados ao longo do trajeto entre a avenida Maria Carlota, no entroncamento 

com a rodovia Rio-Santos, até a Praça da Cocanha. 
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Tetracampeão Mauro Silva fará palestra no Empreenda Caraguá 2021 

 

O tetracampeão do mundo, Mauro Silva, ex-volante da Seleção Brasileira de Futebol, fará a 

palestra de abertura do Empreenda Caraguá 2021, maior feira de empreendedorismo do 

Litoral Norte, que será realizada em Caraguatatuba nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. 

O anúncio foi feito nesta segunda(22), pelo prefeito da cidade, Aguilar Júnior. O ex-jogador, 

hoje, destaque como empresário, gestor de futebol e palestrante estará na abertura oficial 

do evento, que irá ocorrer no dia 1º, às 19 horas, no Teatro Mário Covas. 

Ocupando atualmente o cargo de Vice-Presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro 

Silva trará todo seu conhecimento dentro e fora das 4 linhas, para empresas e segmento 

corporativo em geral. Como jogador Mauro Silva conquistou 14 títulos na carreira. Mauro 

Silva, hoje, com 53 anos, encerrou sua carreira no futebol em 2005, no La Coruña, da 

Espanha. 

Tetracampeão mundial em 1994 

Conhecido pela raça e determinação em campo, Mauro Silva levou equipes consideradas 

de menor expressão, ao topo mais alto, com exceção da Seleção Brasileira, sempre atuou 

em clubes mais modestos e conquistou títulos importantes com eles. 

A palestra é destinada à jovens, estudantes, vendedores, líderes, administradores, 

gestores, colaboradores, equipes de vendas, empreendedores, mulheres, empresários, 

executivos, instituições de ensino e empresas em geral. 

A palestra, em linhas gerais, temas como liderança, relacionamento profissional, trabalho 

em equipe, disciplina e treinamento. Mauro Silva   falará ainda de momentos expressivos 

da sua carreira, e mostrará o quanto foi importante em sua vida, manter o foco na 

superação de desafios, bem como ter garra e motivação. 

A duração da palestra será de cerca de 60 minutos, com espaço para perguntas do público 

e interação. As inscrições serão feitas pela prefeitura e estarão abertas para participantes 

da feira e do público em geral. 

O Empreenda Caraguá será realizado na Praça da Cultura, na avenida da praia. Serão 86 

estandes, 76 de empresas da cidade e outras dez para empresas de fora. A abertura da 

feira será na quinta, dia 2, às 14 horas. 
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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 (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, 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; 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, 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. 

Para mais informações o site: fundacc.sp.gov.br ou ligue: (12) 3881-2623. 
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Continuam as partidas classificatórias do 1º Caraguá Woman de 

Futsal 

 

O Ginásio Jorge Burihan (Quadra Olaria) recebeu no último sábado (20), a terceira rodada 

classificatória do 1º Caraguá Woman de Futsal. A competição é realizada pela JM 

Assessoria Esportiva, com apoio da Prefeitura da Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Esportes e Recreação. 

Nos três jogos realizados nesta terceira rodada as meninas deram show de bola, com total 

de 21 gols em quadra. Na primeira partida, o time Geração Independente venceu por 7×0 

as Futbonitas. 

Já no segundo jogo da noite, a equipe Tuka Bike goleou por 12×0 o Ajax. Encerrando a 

rodada, o confronto entre o Projeto Futebolando e Acesso Sertão da Quina terminou 

empatado em 1×1. 

As partidas continuam no próximo sábado (27), a partir das 19h, onde serão realizados 

mais três jogos no Ginásio Jorge Burihan e finaliza a fase classificatória do 1º Caraguá 

Woman de Futsal. 

O campeonato tem por objetivo fomentar a organização do futsal e a prática da 

modalidade no município. Ele é disputado, exclusivamente, na categoria Livre Feminino 

(nascidas a partir de 2006, maiores de 15 anos em diante) e conta com oito equipes: 

Futbonitas, União da Ilha, Olaria FC, Geração Independente, ACESC Sertão da Quina, Ajax, 

Projeto Futebolando e Tuka Bike. 
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Atletas de Caraguatatuba participam de campeonatos de Futevôlei no 

final de semana 

 

Os atletas de futevôlei de Caraguatatuba tiveram um final de semana vem agitado com 

competições. Na sexta-feira (19), a dupla Guilherme Souza, de Caraguá, e Henrique Tarlei, 

de São Paulo, jogou na Arena Riplay Beach Club, na capital paulista, e ficou com o vice 

campeonato na categoria sub21. 

O torneio foi organizado pela Federação Paulista de Futevôlei em homenagem ao narrador 

Lucas do Vale, que foi assassinado em frente ao Clube da Riplay no início do ano. Ele era 

neto do também narrador Luciano do Vale. 

Já no sábado (20), na Arena Carolina, em São Paulo, Guilherme Souza voltou às quadras 

com sua parceira Izadora de São Paulo e ficaram com a terceira colocação. 

Ainda no sábado houve outro campeonato de futevôlei, em comemoração aos 216 anos da 

Ilhabela, onde a dupla mista Juliana e Mário, de Caraguatatuba se consagrou campeão 

após vencer os adversários Felipe Cambury e Vitória por 21×18, representante os ilhéus. 

Esse foi o primeiro título da dupla jogando juntos. 

Já no domingo (21), no Clube Prainha, em São José dos Campos, a dupla Coxa e Erik ficou 

com o 2° lugar e a dupla Biel e Durval garantiu a 3º colocação em evento que reuniu 20 

duplas. 

As equipes de Caraguatatuba de Futevôlei tem se destacado e conseguido vários 

resultados importantes para o município. “Esse é o fruto de um trabalho a longo prazo, 

onde estamos colhendo os frutos agora”, reforça os professores Mário, Juliana e Coxinha. 
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Caraguatatuba conquista 32 medalhas na 1º Taça Brasil Master de 

Atletismo e garante o 4º lugar 

 

A equipe de Atletismo Master de Caraguatatuba participou no último final de semana (20 e 

21) do campeonato 1º Taça Brasil Master Loterias Caixas de Atletismo, no município de 

Bragança Paulista (SP). Os 26 atletas da cidade conquistaram 32 medalhas e garantiram o 

4º lugar na colocação geral da competição. 

Segundo o coordenador técnico de atletismo, Gelson de Faria (Primo), os atletas de 

Caraguatatuba deram o máximo para colocar o atletismo entre as cinco melhores equipes 

do Brasil. “Hoje podemos falar com o maior orgulho que o atletismo da categoria Master é 

o quarto melhor da Taça Brasil Master Loterias Caixas de Atletismo de 2021”, destacou. 

A equipe trouxe para cidade sete medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 13 medalhas 

de bronze. Tanto a equipe feminina como a equipe masculina conquistaram o 4° lugar. 

A 1º Taça Brasil Master Loterias Caixas de Atletismo contou com a participação de mais de 

600 atletas, entre 30 e 93 anos, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do 

Atletismo, em Bragança Paulista (SP). O evento teve a presença de público pela primeira 

vez entre os organizados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) em 2021. 

“Agradecemos ao prefeito Aguiar Junior e ao secretário de Esportes e Recreação, Edvaldo 

Ormindo pelo apoio dado ao atletismo de Caraguatatuba”, ressaltou o coordenador técnico. 
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Equipe de Caraguatatuba vence jogos pelo Campeonato Paulista de 

Basquete 

 

O fim de semana foi importante para as equipes de basquete de Caraguatatuba Sub 15 e 

Sub 16 masculino, que venceram as duas partidas realizadas no sábado (20), na cidade 

de Poá, que disputaram partidas válidas pelo Campeonato Paulista (Série B) 

As equipes comandadas pelo técnico Rubens de Castro mostraram a que vieram. No Sub 

15M, a equipe da Associação de Basquetebol de Caraguatatuba (ABASC) empregou um 

forte 1º quarto, onde conseguiu carregar a vantagem até o final do jogo e venceu pelo 

placar de 44×41 contra Poá. 

Destaque desta partida foi o atleta Luiz Carmo com 17 pontos, seis rebotes e 13 de 

eficiência. 

Na categoria Sub 16M, o jogo também foi eletrizante e a equipe de Caraguatatuba levou a 

melhor pelo placar, sendo 58 a 50 também contra Poá. Destaque para Matheus Motta com 

um duplo de 15 pontos e 11 rebotes. 

A equipe agradece o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio Secretaria de 

Esportes e Recreação. 
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Nadadores de Caraguatatuba participam de diversos campeonatos no 

final de semana 

 

Os nadadores de Caraguatatuba participaram neste final de semana (20 e 21) das provas 

do Torneio Regional em São José dos Campos, do Circuito Paulista de Maratona Aquática 

em Bertioga e da tradicional prova de Travessia Caraguá-Ilhabela. Os competidores do 

município dominaram os campeonatos, com a quebra de recordes e conquistas de 

primeiro e segundo lugar. 

O Torneio Regional de São José dos Campos é uma seletiva para conquistar índices de 

campeonatos brasileiros e paulistas. Dois atletas da cidade de Caraguatatuba participaram 

do torneio: 

– Matheus Faria Leite – 1º lugar na prova de 400m no estilo livre e 1º lugar na prova de 

100m no estilo borboleta; 

– Theo Melquíades – 1° lugar na prova de 100m no estilo livre, 1º lugar na prova de 400m 

no estilo livre e 2° lugar na prova de 200m no estilo livre. 

Já o Circuito Paulista de Maratona Aquática, que aconteceu na cidade de Bertioga, teve a 

presença de quatro atletas da cidade: 

– Giovanni Ramos Bonisenha – 2° geral; 

– Kauan Oliveira – 3° geral; 

– Theo Melquíades – 4° geral; 

– Vitor Kanashiro – 6° geral. 

Outra participação aconteceu na tradicional prova de Travessia Caraguá-Ilhabela, que já 

tem mais de 20 anos, e é feita por revezamento de equipes com os atletas numerados de 

um a quatro, sendo que pelo menos um tem que ser mulher, e cada atleta só pode nadar 

por 30 minutos. Os atletas de Caraguatatuba, Rafaella Monilly e Henrique Figueirinha 

bateram o recorde finalizando a prova em 4 horas com a ajuda de dois atletas do interior. 
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Cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e produtores 

rurais continua até o dia 30 de novembro 

 

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

Pesca (SMAAP) segue com o cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e 

produtores rurais do município até o dia 30 de novembro. 

Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, o cadastro serve para atualizar o 

banco de dados municipal, identificar os potenciais fornecedores de produtos e fomentar o 

fornecimento ao comércio local. 

Pescadores artesanais e maricultores devem preencher o formulário online, no 

endereço: https://tinyurl.com/4cve8484 e os produtores rurais no 

link: https://tinyurl.com/t2crw4zx e responder às perguntas, que ficarão disponíveis 

durante todo mês de novembro. 

Para a secretária, a identificação do pescador artesanal, do maricultor e do produtor rural 

do município é importante para elaboração de políticas públicas e definição de estratégias. 

“O questionário busca identificar todos que estejam aptos e que queiram fornecer ao 

comércio local, como hotéis, bares e restaurantes, servindo de ligação entre quem produz 

e quem vende ou consome”, explicou. 

A partir deste material será realizado também o cadastramento dos comerciantes que 

tenham interesse em adquirir produtos locais e, assim, fortalecer a economia para todos 

os envolvidos. A Secretaria estuda ainda a possibilidade da criação de um selo de produtos 

e pescados, fomentando o comércio da cidade. 

Dúvidas no preenchimento do questionário podem ser tiradas diretamente na Secretaria 

do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, no telefone (12) 3897-2530 ou com os presidentes 

das Associações que os interessados fazem parte. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/4cve8484
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Caraguá Beer Festival 2021 é sucesso no fim de semana e números 

impressionam 

 

Após um ano sem ser realizado por conta da pandemia da Covid-19 e ser o primeiro evento 

aberto ao público neste período, o Caraguá Beer Festival 2021 foi considerado um sucesso 

de vendas e de público. Realizado no último final de semana, a estimativa é que mais de 

15 mil pessoas tenham passado no recinto nos três dias de evento, que contou com todos 

os protocolos sanitários para garantir a segurança do público. 

Quando se fala em números, eles impressionam. Dados parciais indicam que foram mais 

de 13 mil litros de cerveja e chopp artesanais comercializados nos estandes e beers 

trucks. Na edição anterior, realizada em quatro dias, foram cerca de 12 mil litros vendidos. 

Ainda com os dados parciais, a informação da Secretaria de Turismo é que foram vendidas 

três mil porções de petiscos, mil espetos, 4,5 mil lanches, cinco mil doces, 180 quilos de 

costela e 35 quilos de tulipa. “Esse é um dado parcial, porque contabilizamos até às 21h 

de domingo e o fechamento foi à meia-noite”, explica a secretária de Turismo, Maria 

Fernanda Galter Reis. 

Para o comerciante Marquinhos Fernandes Alves, do Kintal do Marquinhos, o Beer Festival 

superou todas as suas expectativas. “O povo estava sedento por um evento onde pudesse 

sair de casa, se confraternizar, com todos os protocolos sanitários que a prefeitura 

colocou. Foi espetacular, maravilhoso em todos os sentidos. Da organização ao público que 

veio”. 

Marquinhos participa do Beer Festival desde a primeira edição e confirma que estará 

presente na próxima. “Com certeza estaremos aqui”. 

Miguel Putrino, ou Gaúcho, como é conhecido, ficou sem seus famosos doces antes do 

encerramento da festa no domingo. “Fizemos muitos doces, cinco mil pra ser exato, e 

acabaram”, comemora. 

Já o professor de Educação Física, Jaime Galdino Coelho Junior, 54 anos, foi na Praça da 

Cultura para desfrutar da festa e adorou. “Ficamos presos em casa por muito tempo, mas 

hoje podemos participar e foi muito legal ver o povo reunido, participando dessa festa 

maravilhosa que o prefeito Aguilar Junior trouxe aqui para Caraguatatuba”. 



 

 
 

Para o prefeito Aguilar Junior, a realização e organização do evento ficaram acima de todas 

as expectativas. Foram colocados controladores de acesso, álcool em gel à disposição por 

todo o evento e, ainda, fechamento da entrada quando a capacidade de público exigia. 

“Estamos voltando de forma gradativa e com toda segurança necessária”, afirmou o 

prefeito. 

A Secretária de Turismo comemora os três dias de Caraguá Beer Festival. “Foi muito bom. 

Tivemos movimentação intensa durante todo o dia, o que é novidade para nós. 

Comerciantes felizes, população e turistas felizes de ver essa volta dos eventos, enfim, foi 

um evento absolutamente especial e de um grande sucesso”, destaca Maria Fernanda. 

Participaram desta edição os integrantes da Associação dos Cervejeiros Artesanais de 

Caraguatatuba (ACEAC) que representa as marcas Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, 

Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23, onde tiveram 

um estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba pra que pudesse apresentar 

seus produtos. 

Também estiveram representantes de cervejarias de São José dos Campos, Jacareí, São 

Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu, além de trucks beers de São José dos Campos, 

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

Na Praça de Alimentação, além da galera que apreciou as cervejas e chopps, comida de 

boteco, lanches, sobremesas, sucos, sorvetes e doces. 

O público ainda pode desfrutar de uma excelente programação musical com artistas locais 

para todos os gostos. 
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LOA 2022 de Caraguatatuba será votada em 1º turno nesta terça-feira 

 

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba será 

discutido e votado em 1º turno nesta terça-feira (23/11), na sessão ordinária da Câmara 

Municipal. A proposta estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 

1.079.895.594,00 para 2022. A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências 

públicas online para debater a LOA nas últimas quarta e sexta-feira (17 e 19/11). 

As destinações constitucionais obrigatórias do orçamento do ano que vem ficaram com os 

seguintes valores: R$ 280.428.205,00 para Educação e R$ 214.886.334,00 para a 

Saúde, além da destinação de até 6% da receita para manutenção do Legislativo. Nas 

outras secretarias foram alocados R$ 559.488.815,00, além da reserva de contingência 

de R$ 5.500.000,00. 

A segunda audiência pública virtual LOA de 2022 da última sexta-feira (19/11) foi 

transmitida pelo no site www.camaracaragua.sp.gov.br e Canal da Câmara de 

Caraguatatuba no YouTube. A participação da população foi garantida por meio do 

preenchimento de um formulário disponível no site da Câmara, via ‘Zoom’ (aplicativo de 

videoconferência), e por mensagens de texto, áudio ou vídeo enviados ao número de 

WhatsApp (12) 99718-5769 do Legislativo. 

O presidente da Câmara, Tato Aguilar, coordenou os trabalhos da segunda audiência, 

acompanhado presencialmente dos vereadores Marcos Roberto de Souza, Islando Ramos 

Pessoa, Jair Araújo da Silva e Gildázio de Oliveira Celestino; e remotamente pelos 

vereadores Vera Lúcia de Morais e Gildeilson Santos. 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi representada pelos secretários de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, e de Fazenda, Nelson Hayashida; além do 

ordenador de despesas, Rafael Torres; da diretora Financeira, Nadine Guedes; e do técnico 

em orçamento da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Nicolas Dias 

Padilha. 

O secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, disse que a 

segunda audiência representa o fechamento da LOA. “O Nicolas, no seu último slide, 

apresentou mecanismos para a população participar de forma direta e a forma de 

participação indireta é através dos senhores. A comunidade leva os anseios para os 

vereadores e eles os encaminham ao Executivo para que a necessidade possa ser 

atendida. Temos várias ações pensadas para multiplicar essa participação com 

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


 

 
 

mecanismos para aproximar a população do planejamento do município e não ache que é 

um ‘bicho de sete cabeças’. Quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos compreender e as 

chances de assertividade da Secretaria de Planejamento ficam muito maiores”, enfatizou. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

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

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

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

Alterações na LDO 

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

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

de 2022 também foi tema das duas audiências públicas online da Câmara de 

Caraguatatuba nas últimas quarta e sexta-feira (17 e 19/11). 

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

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

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

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

devidamente atualizados para harmonizar objetivos estabelecidos na LDO 2022 com o 

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

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

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

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

balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 
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Idosos participam de grupo psicossocial e de fisioterapia pós Covid-19 

 

Os idosos, sem dúvida nenhuma, foram os mais afetados desde que a pandemia do novo 

coronavírus se espalhou pelo mundo, há quase dois anos. Mais vulneráveis 

imunologicamente e sem medicamentos ou vacina para controlar a doença, tiveram que se 

isolar do convívio social e foram muito abalados emocionalmente. 

Em Caraguatatuba, as atividades oferecidas pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso (Sepedi) por meio do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi) ao público idoso, foram suspensas no início da pandemia. A 

retomada ocorreu no início deste mês. 

Para a volta das ações, o Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa 

em Saúde e Assistência Social (IDGT), que administra o Ciapi, além das aulas de 

alongamento, bocha tradicional, bocha sentada, ginástica funcional, pilates, tai chi chuan, 

zumba, incluiu dois novos trabalhos: o grupo psicossocial e o grupo de reabilitação pós-

covid. 

O grupo de terapia se reúne nas segundas e quartas, sob o comando da psicóloga Isabela 

Gobetti Leite e tem como principal objetivo trabalhar angústias e ansiedades 

desencadeadas pela pandemia, como também exercícios para melhorar as funções 

cognitivas. 

“A maioria ficou trancada em casa. Deixou de ter contato com filhos, netos e amigos, 

outros ficaram sozinhos mesmo. Uns tiveram perdas de pessoas queridas por causa da 

Covid-19 ou por outra doença e não puderam se despedir em uma cerimônia, vivenciar o 

luto. Essas vivências acarretaram uma perda cognitiva considerável em muitos deles. 

Passaram a ter “esquecimentos” frequentes. Nosso trabalho é conversar sobre as tristezas 

e preocupações geradas nesse período e exercitar o cérebro com exercícios como o 

sudoku, caça-palavras, jogos de memória, de atenção, ábaco, entre outros, para que eles 

possam se sentir seguros novamente ao retomarem a rotina”, explicou a psicóloga. 

O aposentado Francisco Nagy, 71 anos, está frequentando as sessões em grupo. “Tomei 

um grande susto quando a Covid-19 estourou no mundo. A princípio, nem eu nem minha 

esposa não saíamos de casa para nada. Pedia entrega de comida. O contato com a família 

era de longe sem poder encontrar, abraçar e beijar. Tudo isso me gerou muito medo e 

ansiedade. Agora saio, vou ao supermercado, farmácia, ao Ciapi sempre de máscara e 



 

 
 

usando álcool em gel. Estar nesse grupo tem me ajudado a conversar com outras pessoas 

sobre o que passamos e como encarar a vida nessa situação”, contou. 

O mesmo passou Maria de Lourdes da Silva Binder, 66 anos, que ficou em casa com o 

marido sem contato com filhos e netos. “Não saia para nada. Meu marido era quem fazia 

compras. A convivência com os amigos do Ciapi me fez muita falta. Nesse período perdi 

muitos amigos por causa da Covid-19 e recentemente meu marido por causa de um 

infarto. Esse grupo de terapia tem me ajudado muito a enfrentar minhas angústias”, 

declarou. 

Fisioterapia pós Covid-19 

O grupo de fisioterapia é voltado para quem teve Covid-19 e apresenta sequelas físicas. O 

fisioterapeuta responsável, Marcelo Barbosa, explica que a Covid-19 desencadeou outras 

doenças nos pacientes como trombose, Acidente Vascular Encefálico (AVE), insuficiência 

respiratória, entre outras. 

“As sequelas do pós Covid-19 podem ser várias, como perda da capacidade pulmonar, 

motora, crises de ansiedade, etc. Aqui, a gente trabalha exercício cardiovascular, de força 

muscular, flexibilidade, alongamento e também a convivência social”, disse Barbosa. 

A aposentada Vassiliki Messinis, 88 anos, teve Covid-19 em dezembro do ano passado, 

ficou dois meses internada sendo 25 dias na UTI, mas não precisou ser intubada. Ao ter 

alta ficou ainda um mês em uma cadeira de rodas, sem ter forças para andar ou fazer 

qualquer outra atividade sozinha. 

“No hospital, já iniciei a fisioterapia. Depois, continuei em casa. Soube do grupo de pós 

Covid-19 do Ciapi e me inscrevi. Há 15 dias voltei a dirigir e estou andando com o auxílio 

de uma bengala. Já fiz duas sessões e estou gostando muito. Os profissionais são muito 

atenciosos”, declarou. 

Apesar das sequelas como falta de olfato e paladar, fraqueza e falha na voz, a idosa está 

confiante e pretende retornar para as aulas de hidroginástica, no Ciapi. “Fazia as aulas na 

piscina, antes da pandemia. O professor me fez perder medo de estar na água e as aulas 

me fazem muito bem, assim como conviver com outras pessoas, aqui”, afirmou. 
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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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Prefeitura de Caraguatauba faz integração com funcionários públicos 

reintegrados nesta quarta-feira 

 

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

Secretária de Administração, realiza nesta quarta-feira (24) a integração com 74 

funcionários públicos que haviam sido exonerados do Concurso Público 01/2007 e foram 

reintegrados à administração após decisão judicial. 

O encontro será às 8h no Auditório Maristela Oliveira, na Fundação Educacional e Cultural 

de Caraguatatuba (Fundacc). Eles serão informados sobre o funcionamento do serviço 

público, o local onde serão lotados, os direitos e deveres do servidor, entre outros. Após a 

integração, os servidores poderão ir para as respectivas secretarias. 

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

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

recurso de Mandado de Segurança de nº 39154-SP. 

Dos 142 funcionários que deveriam se apresentar, 24 não procuraram o RH. De acordo 

com o prefeito Aguilar Junior, 37 justificaram já estar empregados e vão aguardar o trânsito 

julgado, outros prestaram novos concursos e alguns faleceram. 

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

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

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

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

e terapeuta ocupacional. 
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Prefeitura de Caraguatatuba continua com obras do Canal Extravasor 

e Avenida da Praia segue como rota alternativa 

 

A Secretaria de Obras Públicas iniciou, nesta segunda-feira (22), as obras na Rodovia Rio-

Santos SP-55, na altura do KM 101, para instalação das aduelas das obras do Canal 

Extravasor, no Jardim Britânia. Por enquanto a via segue liberada para os motoristas, mas 

com o avanço das obras o local pode ter desvios. 

Mesmo com o acesso livre, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão 

orienta que os motoristas que trafegam pela rodovia usem a Avenida Geraldo Nogueira da 

Silva (avenida da praia) como acesso principal nos próximos dias. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, visitou o local nesta manhã e reforçou a 

relevância da obra do Canal Extravasor para a cidade. “Esse canal vai ligar o Pontal 

Santamarina e o Britânia ao Rio Lagoa”. A população que mora próxima ao local sofre há 

anos com enchentes. “Essa obra é extremamente importante porque irá ajudar a 

drenagem dos bairros”, disse. 
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Prefeito de Caraguatatuba define ações da Operação Verão e 

construção da Força Tática em reunião com a PM 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta segunda-feira (22) com os 

representantes da Polícia Militar do Litoral Norte. O encontro teve como objetivo definir a 

construção da sede da Força Tática na cidade e ações da temporada de verão. 

No encontro, estiveram presentes o tenente coronel André Luiz Paes, comandante do 20º 

Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I); capitão Adriano Alves Diniz, comandante da PM 

de Caraguatatuba; o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar e os 

secretários Leandro Borella da Secretaria de Obras e Allan Tripac, adjunto de Assuntos 

Jurídicos. 

A reunião alinhou os trâmites para a construção da sede da Força Tática em 

Caraguatatuba, definindo os próximos passos para a realização do empreendimento. 

“Ter a sede da Força Tática em Caraguatatuba é extremamente importante. Além de 

aumentar a segurança, não só da nossa cidade, mas de todo Litoral Norte, auxiliará nas 

operações e ações da Polícia Militar”, diz Aguilar Junior. 

Por fim, a reunião iniciou as tratativas da Operação Verão da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, para a alta temporada de fim e começo de ano. 

De acordo com o capitão Diniz, Caraguatatuba terá o reforço de 210 policiais para a 

temporada, além de equipes da Força Tática e da cavalaria da Polícia Militar. 

Ainda na reunião, foi comentado a possibilidade de Caraguatatuba receber uma sede da 

escola militar. 
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Aguilar Junior define ações da Operação Verão 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta segunda-feira (22) com os 

representantes da Polícia Militar do Litoral Norte. O encontro teve como objetivo definir a 

construção da sede da Força Tática na cidade e ações da temporada de verão. 

No encontro, estiveram presentes o tenente coronel André Luiz Paes, comandante do 20º 

Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I); capitão Adriano Alves Diniz, comandante da PM 

de Caraguatatuba; o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar e os 

secretários Leandro Borella da Secretaria de Obras e Allan Tripac, adjunto de Assuntos 

Jurídicos. 

A reunião alinhou os trâmites para a construção da sede da Força Tática em 

Caraguatatuba, definindo os próximos passos para a realização do empreendimento. 

“Ter a sede da Força Tática em Caraguatatuba é extremamente importante. Além de 

aumentar a segurança, não só da nossa cidade, mas de todo Litoral Norte, auxiliará nas 

operações e ações da Polícia Militar”, diz Aguilar Junior. 

Por fim, a reunião iniciou as tratativas da Operação Verão da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, para a alta temporada de fim e começo de ano. 

De acordo com o capitão Diniz, Caraguatatuba terá o reforço de 210 policiais para a 

temporada, além de equipes da Força Tática e da cavalaria da Polícia Militar. 

Ainda na reunião, foi comentado a possibilidade de Caraguatatuba receber uma sede da 

escola militar. 
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Sucesso do Caraguá Beer Festival 

 

Após um ano sem ser realizado por conta da pandemia da Covid-19 e ser o primeiro evento 

aberto ao público neste período, o Caraguá Beer Festival 2021 foi considerado um sucesso 

de vendas e de público. Realizado no último final de semana, a estimativa é que mais de 

15 mil pessoas tenham passado no recinto nos três dias de evento, que contou com todos 

os protocolos sanitários para garantir a segurança do público. 

Quando se fala em números, eles impressionam. Dados parciais indicam que foram mais 

de 13 mil litros de cerveja e chopp artesanais comercializados nos estandes e beers 

trucks. Na edição anterior, realizada em quatro dias, foram cerca de 12 mil litros vendidos. 

Ainda com os dados parciais, a informação da Secretaria de Turismo é que foram vendidas 

três mil porções de petiscos, mil espetos, 4,5 mil lanches, cinco mil doces, 180 quilos de 

costela e 35 quilos de tulipa. “Esse é um dado parcial, porque contabilizamos até às 21h 

de domingo e o fechamento foi à meia-noite”, explica a secretária de Turismo, Maria 

Fernanda Galter Reis. 

Para o comerciante Marquinhos Fernandes Alves, do Kintal do Marquinhos, o Beer Festival 

superou todas as suas expectativas. “O povo estava sedento por um evento onde pudesse 

sair de casa, se confraternizar, com todos os protocolos sanitários que a prefeitura 

colocou. Foi espetacular, maravilhoso em todos os sentidos. Da organização ao público que 

veio”. 

Marquinhos participa do Beer Festival desde a primeira edição e confirma que estará 

presente na próxima. “Com certeza estaremos aqui”. 

Miguel Putrino, ou Gaúcho, como é conhecido, ficou sem seus famosos doces antes do 

encerramento da festa no domingo. “Fizemos muitos doces, cinco mil pra ser exato, e 

acabaram”, comemora. 

Já o professor de Educação Física, Jaime Galdino Coelho Junior, 54 anos, foi na Praça da 

Cultura para desfrutar da festa e adorou. “Ficamos presos em casa por muito tempo, mas 

hoje podemos participar e foi muito legal ver o povo reunido, participando dessa festa 

maravilhosa que o prefeito Aguilar Junior trouxe aqui para Caraguatatuba”. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a realização e organização do evento ficaram acima de todas 

as expectativas. Foram colocados controladores de acesso, álcool em gel à disposição por 



 

 
 

todo o evento e, ainda, fechamento da entrada quando a capacidade de público exigia. 

“Estamos voltando de forma gradativa e com toda segurança necessária”, afirmou o 

prefeito. 

A Secretária de Turismo comemora os três dias de Caraguá Beer Festival. “Foi muito bom. 

Tivemos movimentação intensa durante todo o dia, o que é novidade para nós. 

Comerciantes felizes, população e turistas felizes de ver essa volta dos eventos, enfim, foi 

um evento absolutamente especial e de um grande sucesso”, destaca Maria Fernanda. 

Participaram desta edição os integrantes da Associação dos Cervejeiros Artesanais de 

Caraguatatuba (ACEAC) que representa as marcas Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, 

Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23, onde tiveram 

um estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba pra que pudesse apresentar 

seus produtos. 

Também estiveram representantes de cervejarias de São José dos Campos, Jacareí, São 

Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu, além de trucks beers de São José dos Campos, 

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

Na Praça de Alimentação, além da galera que apreciou as cervejas e chopps, comida de 

boteco, lanches, sobremesas, sucos, sorvetes e doces. 

O público ainda pode desfrutar de uma excelente programação musical com artistas locais 

para todos os gostos. 
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Obras do Canal Extravasor 

 

A Secretaria de Obras Públicas iniciou, nesta segunda-feira (22), as obras na Rodovia Rio-

Santos SP-55, na altura do KM 101, para instalação das aduelas das obras do Canal 

Extravasor, no Jardim Britânia. Por enquanto a via segue liberada para os motoristas, mas 

com o avanço das obras o local pode ter desvios. 

Mesmo com o acesso livre, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão 

orienta que os motoristas que trafegam pela rodovia usem a Avenida Geraldo Nogueira da 

Silva (avenida da praia) como acesso principal nos próximos dias. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, visitou o local nesta manhã e reforçou a 

relevância da obra do Canal Extravasor para a cidade. “Esse canal vai ligar o Pontal 

Santamarina e o Britânia ao Rio Lagoa”. A população que mora próxima ao local sofre há 

anos com enchentes. “Essa obra é extremamente importante porque irá ajudar a 

drenagem dos bairros”, disse. 
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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/
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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 utilizem 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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Filhote De Furão É Resgatado Por Morador De Caraguatatuba 

 

Um filhote de “Furão” (Galictis Cuja) foi resgatado por um morador do bairro Martim de Sá, 

na manhã deste domingo (21/11), na Avenida, Fioravante Paschoalim, próximo ao rio 

Guaxinduba. 

O animal estava na rua e quase foi atropelado por outros veículos que passavam pelo 

local, quando o morador percebeu o filhote e fez o resgate.  Chama atenção o fato de que o 

filhote, tem poucos dias de vida e o morador durante o regate não sabia de que animal se 

tratava. 

Ele então levou o filhote na sede da Polícia Militar Ambiental que após examinar o animal 

descobriu que se tratava de filhote ‘Furão’. 

O furão (ou ferret), cujo nome científico é Mustela putorius furo, é um mamífero 

quadrúpede e carnívoro pertencente à família dos Mustelídeos (mesma família das 

ariranhas, martas e lontras) e à ordem Carnivora. Trata-se de um excelente animal de 

companhia, bastante brincalhão e amistoso.  
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Caraguá Beer Festival 2021 É Sucesso No Fim De Semana E Números 

Impressionam 

 

Ainda com os dados parciais, a informação da Secretaria de Turismo é que foram vendidas 

três mil porções de petiscos, mil espetos, 4,5 mil lanches, cinco mil doces, 180 quilos de 

costela e 35 quilos de tulipa. “Esse é um dado parcial, porque contabilizamos até às 21h 

de domingo e o fechamento foi à meia-noite”, explica a secretária de Turismo, Maria 

Fernanda Galter Reis. 

Para o comerciante Marquinhos Fernandes Alves, do Kintal do Marquinhos, o Beer Festival 

superou todas as suas expectativas. “O povo estava sedento por um evento onde pudesse 

sair de casa, se confraternizar, com todos os protocolos sanitários que a prefeitura 

colocou. Foi espetacular, maravilhoso em todos os sentidos. Da organização ao público que 

veio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 22/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Repórter Online Litoral 

 

Operação Verão Da PM Terá Reforço De 210 Policiais, Força Tática E 

Cavalaria Da Polícia Militar Em Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta segunda-feira (22) com os 

representantes da Polícia Militar do Litoral Norte. O encontro teve como objetivo definir a 

construção da sede da Força Tática na cidade e ações da temporada de verão. 

No encontro, estiveram presentes o tenente coronel André Luiz Paes, comandante do 20º 

Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I); capitão Adriano Alves Diniz, comandante da PM 

de Caraguatatuba; o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar e os 

secretários Leandro Borella da Secretaria de Obras e Allan Tripac, adjunto de Assuntos 

Jurídicos. 

A reunião alinhou os trâmites para a construção da sede da Força Tática em 

Caraguatatuba, definindo os próximos passos para a realização do empreendimento. 

“Ter a sede da Força Tática em Caraguatatuba é extremamente importante. Além de 

aumentar a segurança, não só da nossa cidade, mas de todo Litoral Norte, auxiliará nas 

operações e ações da Polícia Militar”, diz Aguilar Junior. 

Por fim, a reunião iniciou as tratativas da Operação Verão da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, para a alta temporada de fim e começo de ano. 

De acordo com o capitão Diniz, Caraguatatuba terá o reforço de 210 policiais para a 

temporada, além de equipes da Força Tática e da cavalaria da Polícia Militar. 

Ainda na reunião, foi comentado a possibilidade de Caraguatatuba receber uma sede da 

escola militar. 
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Motociclista Fica Ferido Após Acidente No Cruzamento Do Bairro 

Poiares Em Caraguatatuba 

 

Um motociclista ficou com ferimentos leves após se envolver num acidente com outro 

veículo, por volta 13h45, desta segunda-feira (22/11), no cruzamento do bairro Poiares, 

em Caraguatatuba. 

Uma equipe do Samu compareceu no local para atender a vítima que foi levada para a 

Santa Casa Stella Maris. Agentes da secretaria trânsito organizaram o trânsito até o 

salvamento da vítima que teve somente escoriações pelo corpo. 

Moradores reclamam de acidentes constantes no local e pedem um retorno das 

autoridades para fechar o acesso ou colocar um agente para disciplinar trânsito no local 

evitando novos acidentes. 
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Mulher É Detida Ao Tentar Entrar Com Celular Nas Partes Íntimas No 

CDP De Caraguatatuba 

 

Uma mulher de preso foi flagrada na manhã do último sábado (20/11), durante visita no 

Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de 

Caraguatatuba, tentando entrar com um celular nas partes íntimas. 

O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista dos familiares cadastrados no rol 

de visitas da SAP. Na inspeção com o equipamento de escâner corporal, foram observadas 

diversas alterações nas imagens da região pélvica da visitante. 

A mulher ao ser questionada por servidores da unidade negou portar qualquer material 

ilícito e, dessa forma, foi conduzida para a Santa Casa Stella Maris, para a realização de 

exames. Uma tomografia revelou a presença de um corpo estranho no organismo da 

mulher. Ela, então, retirou das partes íntimas um pequeno aparelho de telefonia móvel. 

Ela teve o nome suspenso do rol de visitas da SAP. A direção do CDP enviou comunicado 

para a Vara de Execuções Criminais (VEC), além de instaurar Procedimento Disciplinar 

Apuratório. 
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Black Friday No Serramar Shopping Terá Lojas Abertas Até A Meia 

Noite Com Estacionamento Gratuito Nesta Sexta-Feira (26/11) E 

Descontos Especiais Até Domingo 

 

Sexta, sábado e domingo, 26, 27 e 28 de novembro, os clientes vão encontrar descontos 

mega especiais em muitas lojas. Na sexta o estacionamento fica gratuito o dia todo. E 

no sábado e domingo, a gratuidade no estacionamento é até às 14h.  

Black Friday se aproxima, e o Serramar programou ações especiais para esta mega 

promoção. Na sexta-feira (26), o Shopping fica aberto até a meia noite para os 

clientes aproveitarem as promoções, sem precisarem pagar estacionamento, 

especificamente nesta sexta “black”. 

A iniciativa conta com descontos agressivos chegando até 70% em muitas lojas do 

Shopping, inclusive nas sete lojas âncoras que são Magalu, Pernambucanas, Renner, 

Riachuelo, Marisa, Extra e Lojas Americanas que oferecem ótimas opções de compras. Por 

exemplo, a loja Marisa já divulgou que vai ter blusinha de R$ 29,99 sairá por R$ 9,99; 

vestido de 59,95 por até 29,99; calça jeans de 89,99 por 49,99 e muito mais! 

Várias lojas já baixaram os preços a partir de hoje (22/11) e vão baixar mais ainda nos 

próximos dias, como é o caso da loja Centauro, Renzs, Oscar, Ortobom, Hering, etc. Essa é 

uma ótima oportunidade para fazer compras e agradar a todos os gostos! 

Pra quem gosta de ler, é a oportunidade de comprar livros com mega descontos na Livraria 

Best Books, além das lojas de serviços do Shopping como as Unhas Cariocas e outros 

serviços que terão descontos imperdíveis. Ótima oportunidade de renovar o guarda-roupa, 

ficar linda, depilada, com unha feita e tudo mais para o verão! 

Para melhor orientar quem vem ao Serramar, das 14h às 20h, terá distribuição de 

panfletos nas cancelas com os descontos de cada loja. Assim, o cliente saberá quais lojas 

procurar com as melhores opções, além da identificação na vitrine das lojas que estão 

participando da Black Friday. E tem mais: a cada R$ 150,00 reais em compras, os clientes 

ganham uma ficha para ir até a máquina de prêmios, tipo aquelas “máquinas de bichinho”, 

e concorrem a ingressos de cinema, brindes e outros mimos! 



 

 
 

Vai ter distribuição de balões e algodão doce para as crianças durante a Black Friday do 

Shopping. O maior Centro Comercial do Litoral Norte proporciona lazer para todas as 

idades. Passeio garantido para toda família, e o melhor, uma boa oportunidade para fazer 

aquelas compras mais que necessárias com preços acessíveis. 

Serviço:  

Redes sociais: serramar_shopping 

Site: www.serramashopping.com.br 

Endereço: Av. José Herculano, 1.086 – CEP: 11672-901 Caraguatatuba – São Paulo – 

SP, KM 5 Rodovia Caraguá/São Sebastião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serramashopping.com.br/
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Black Friday no Serramar Shopping terá lojas abertas até a meia noite com 

estacionamento gratuito nesta sexta-feira (26/11) e descontos especiais até 

domingo 

 

Sexta, sábado e domingo, 26, 27 e 28 de novembro, os clientes vão encontrar descontos 

mega especiais em muitas lojas. Na sexta o estacionamento fica gratuito o dia todo. E no 

sábado e domingo, a gratuidade no estacionamento é até às 14h.  

Black Friday se aproxima, e o Serramar programou ações especiais para esta mega 

promoção. Na sexta-feira (26), o Shopping fica aberto até a meia noite para os 

clientes aproveitarem as promoções, sem precisarem pagar estacionamento, 

especificamente nesta sexta “black”. 

A iniciativa conta com descontos agressivos chegando até 70% em muitas lojas do 

Shopping, inclusive nas sete lojas âncoras que são Magalu, Pernambucanas, Renner, 

Riachuelo, Marisa, Extra e Lojas Americanas que oferecem ótimas opções de compras. Por 

exemplo, a loja Marisa já divulgou que vai ter blusinha de R$ 29,99 sairá por R$ 9,99; 

vestido de 59,95 por até 29,99; calça jeans de 89,99 por 49,99 e muito mais! 

Várias lojas já baixaram os preços a partir de hoje (22/11) e vão baixar mais ainda nos 

próximos dias, como é o caso da loja Centauro, Renzs, Oscar, Ortobom, Hering, etc. Essa é 

uma ótima oportunidade para fazer compras e agradar a todos os gostos! 

Pra quem gosta de ler, é a oportunidade de comprar livros com mega descontos na Livraria 

Best Books, além das lojas de serviços do Shopping como as Unhas Cariocas e outros 

serviços que terão descontos imperdíveis. Ótima oportunidade de renovar o guarda-roupa, 

ficar linda, depilada, com unha feita e tudo mais para o verão! 

Para melhor orientar quem vem ao Serramar, das 14h às 20h, terá distribuição de 

panfletos nas cancelas com os descontos de cada loja. Assim, o cliente saberá quais lojas 

procurar com as melhores opções, além da identificação na vitrine das lojas que estão 

participando da Black Friday. E tem mais: a cada R$ 150,00 reais em compras, os clientes 

ganham uma ficha para ir até a máquina de prêmios, tipo aquelas “máquinas de bichinho”, 

e concorrem a ingressos de cinema, brindes e outros mimos! 

Vai ter distribuição de balões e algodão doce para as crianças durante a Black Friday do 

Shopping. O maior Centro Comercial do Litoral Norte proporciona lazer para todas as 



 

 
 

idades. Passeio garantido para toda família, e o melhor, uma boa oportunidade para fazer 

aquelas compras mais que necessárias com preços acessíveis. 

Serviço:  

Redes sociais: serramar_shopping 

Site: www.serramashopping.com.br 

Endereço: Av. José Herculano, 1.086 – CEP: 11672-901 Caraguatatuba – São Paulo – 

SP, KM 5 Rodovia Caraguá/São Sebastião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 22/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

FUNDACC realiza ‘Mostra de Arte’ com artistas regionais selecionados para I 

Mostra de Saberes Artesanais do Litoral Norte 

 

A FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, realiza, no saguão do 

auditório Maristela de Oliveira, a exposição ‘Mostra de Arte’, com os trabalhos dos artistas 

e artesãos regionais selecionados para a I Mostra de Saberes Artesanais do Litoral Norte. 

A visitação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, à sede da 

Fundação, localizada na Rua Santa Cruz, 396, Centro, até o dia 10 de dezembro. 

Participam da exposição, Norma Gomes da Silva França, contemplada durante a I Mostra 

de Saberes na categoria ‘Adornos, acessórios e vestuários’; Carlo Cury, contemplado na 

categoria ‘Tradicional’; Maurem Mendonça de Aguiar, premiada na categoria ‘Utilitários’ e 

Luciana Oda Kojimoto, em ‘Decorativos’; e os artesãos Tânia Vaz Pallante, Claudia Oliveira 

e Luana Kogus, que também foram selecionados para exporem seus trabalhamos. 

Dentre os trabalhos em exposição, estão: bolsa confeccionada em tecelagem manual; 

artefato em técnicas de modelagem com finalização em engobe de sais; artesanato em 

patchwork; artefato com técnicas em amigurumi, crochê, ponto baixo; decorativo com 

técnica em entrelaçamento e colagem em mosaico; modelagem em telhas, mandala e 

folha decorativa, além de utensílio com técnica em trançado em fibra. 

A I Mostra de Saberes Artesanais do Litoral Norte ocorreu na cidade de Ubatuba, entre os 

dias 9 de outubro a 7 de novembro, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto. A 

exposição reuniu artistas e artesãos de todo o Litoral Norte, e foi dividida em quatro 

categorias: Acessórios, Decorativos, Tradicionais e Utilitários. 

Serviço 

Mostra de Arte – com artistas e artesãos regionais selecionados para a I Mostra de 

Saberes Artesanais do Litoral Norte 

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 14h, até 10 de dezembro. 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3897-5660 ou wwww.fundacc.sp.gov.br 

 
 

http://wwww.fundacc.sp.gov.br/
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Nadadores de Caraguatatuba participam de diversos campeonatos nesse 

final de semana 

 

Os nadadores de Caraguatatuba participaram neste final de semana (20 e 21) das provas 

do Torneio Regional em São José dos Campos, do Circuito Paulista de Maratona Aquática 

em Bertioga e da tradicional prova de Travessia Caraguá-Ilhabela. Os competidores do 

município dominaram os campeonatos, com a quebra de recordes e conquistas de 

primeiro e segundo lugar. 

O Torneio Regional de São José dos Campos é uma seletiva para conquistar índices de 

campeonatos brasileiros e paulistas. Dois atletas da cidade de Caraguatatuba participaram 

do torneio: 

– Matheus Faria Leite – 1º lugar na prova de 400m no estilo livre e 1º lugar na prova de 

100m no estilo borboleta; 

– Theo Melquíades – 1° lugar na prova de 100m no estilo livre, 1º lugar na prova de 400m 

no estilo livre e 2° lugar na prova de 200m no estilo livre. 

Já o Circuito Paulista de Maratona Aquática, que aconteceu na cidade de Bertioga, teve a 

presença de quatro atletas da cidade: 

– Giovanni Ramos Bonisenha – 2° geral; 

– Kauan Oliveira – 3° geral; 

– Theo Melquíades – 4° geral; 

– Vitor Kanashiro – 6° geral. 

Outra participação aconteceu na tradicional prova de Travessia Caraguá-Ilhabela, que já 

tem mais de 20 anos, e é feita por revezamento de equipes com os atletas numerados de 

um a quatro, sendo que pelo menos um tem que ser mulher, e cada atleta só pode nadar 

por 30 minutos. Os atletas de Caraguatatuba, Rafaella Monilly e Henrique Figueirinha 

bateram o recorde finalizando a prova em 4 horas com a ajuda de dois atletas do interior. 
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Atletas de Caraguatatuba participaram de campeonatos de Futevôlei no 

final de semana 

 

Os atletas de futevôlei de Caraguatatuba tiveram um final de semana vem agitado com 

competições. Na sexta-feira (19), a dupla Guilherme Souza, de Caraguá, e Henrique Tarlei, 

de São Paulo, jogou na Arena Riplay Beach Club, na capital paulista, e ficou com o vice 

campeonato na categoria sub21. 

O torneio foi organizado pela Federação Paulista de Futevôlei em homenagem ao narrador 

Lucas do Vale, que foi assassinado em frente ao Clube da Riplay no início do ano. Ele era 

neto do também narrador Luciano do Vale. 

Já no sábado (20), na Arena Carolina, em São Paulo, Guilherme Souza voltou às quadras 

com sua parceira Izadora de São Paulo e ficaram com a terceira colocação. 

Ainda no sábado houve outro campeonato de futevôlei, em comemoração aos 216 anos da 

Ilhabela, onde a dupla mista Juliana e Mário, de Caraguatatuba se consagrou campeão 

após vencer os adversários Felipe Cambury e Vitória por 21×18, representante os ilhéus. 

Esse foi o primeiro título da dupla jogando juntos. 

Já no domingo (21), no Clube Prainha, em São José dos Campos, a dupla Coxa e Erik ficou 

com o 2° lugar e a dupla Biel e Durval garantiu a 3º colocação em evento que reuniu 20 

duplas. 

As equipes de Caraguatatuba de Futevôlei tem se destacado e conseguido vários 

resultados importantes para o município. “Esse é o fruto de um trabalho a longo prazo, 

onde estamos colhendo os frutos agora”, reforça os professores Mário, Juliana e Coxinha. 
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Cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e produtores rurais 

continua até o dia 30 de novembro 

 

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

Pesca (SMAAP) segue com o cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e 

produtores rurais do município até o dia 30 de novembro. 

Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, o cadastro serve para atualizar o 

banco de dados municipal, identificar os potenciais fornecedores de produtos e fomentar o 

fornecimento ao comércio local. 

Pescadores artesanais e maricultores devem preencher o formulário online, no 

endereço: https://tinyurl.com/4cve8484 e os produtores rurais no 

link: https://tinyurl.com/t2crw4zx e responder às perguntas, que ficarão disponíveis 

durante todo mês de novembro. 

Para a secretária, a identificação do pescador artesanal, do maricultor e do produtor rural 

do município é importante para elaboração de políticas públicas e definição de estratégias. 

“O questionário busca identificar todos que estejam aptos e que queiram fornecer ao 

comércio local, como hotéis, bares e restaurantes, servindo de ligação entre quem produz 

e quem vende ou consome”, explicou. 

A partir deste material será realizado também o cadastramento dos comerciantes que 

tenham interesse em adquirir produtos locais e, assim, fortalecer a economia para todos 

os envolvidos. A Secretaria estuda ainda a possibilidade da criação de um selo de produtos 

e pescados, fomentando o comércio da cidade. 

Dúvidas no preenchimento do questionário podem ser tiradas diretamente na Secretaria 

do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, no telefone (12) 3897-2530 ou com os presidentes 

das Associações que os interessados fazem parte. 
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Caraguá Beer Festival 2021 é sucesso no fim de semana e números 

impressionam 

 

Quando se fala em números, eles impressionam. Dados parciais indicam que foram mais 

de 13 mil litros de cerveja e chopp artesanais comercializados nos estandes e beers 

trucks. Na edição anterior, realizada em quatro dias, foram cerca de 12 mil litros vendidos. 

Ainda com os dados parciais, a informação da Secretaria de Turismo é que foram vendidas 

três mil porções de petiscos, mil espetos, 4,5 mil lanches, cinco mil doces, 180 quilos de 

costela e 35 quilos de tulipa. “Esse é um dado parcial, porque contabilizamos até às 21h 

de domingo e o fechamento foi à meia-noite”, explica a secretária de Turismo, Maria 

Fernanda Galter Reis. 

Para o comerciante Marquinhos Fernandes Alves, do Kintal do Marquinhos, o Beer Festival 

superou todas as suas expectativas. “O povo estava sedento por um evento onde pudesse 

sair de casa, se confraternizar, com todos os protocolos sanitários que a prefeitura 

colocou. Foi espetacular, maravilhoso em todos os sentidos. Da organização ao público que 

veio”. 

Marquinhos participa do Beer Festival desde a primeira edição e confirma que estará 

presente na próxima. “Com certeza estaremos aqui”. 

Miguel Putrino, ou Gaúcho, como é conhecido, ficou sem seus famosos doces antes do 

encerramento da festa no domingo. “Fizemos muitos doces, cinco mil pra ser exato, e 

acabaram”, comemora. 

Já o professor de Educação Física, Jaime Galdino Coelho Junior, 54 anos, foi na Praça da 

Cultura para desfrutar da festa e adorou. “Ficamos presos em casa por muito tempo, mas 

hoje podemos participar e foi muito legal ver o povo reunido, participando dessa festa 

maravilhosa que o prefeito Aguilar Junior trouxe aqui para Caraguatatuba”. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a realização e organização do evento ficaram acima de todas 

as expectativas. Foram colocados controladores de acesso, álcool em gel à disposição por 

todo o evento e, ainda, fechamento da entrada quando a capacidade de público exigia. 

“Estamos voltando de forma gradativa e com toda segurança necessária”, afirmou o 

prefeito. 



 

 
 

A Secretária de Turismo comemora os três dias de Caraguá Beer Festival. “Foi muito bom. 

Tivemos movimentação intensa durante todo o dia, o que é novidade para nós. 

Comerciantes felizes, população e turistas felizes de ver essa volta dos eventos, enfim, foi 

um evento absolutamente especial e de um grande sucesso”, destaca Maria Fernanda. 

Participaram desta edição os integrantes da Associação dos Cervejeiros Artesanais de 

Caraguatatuba (ACEAC) que representa as marcas Cervejaria Mangona, Pigatto´s Beer, 

Empório Napa Beer, Cervejaria Guanandi, Robusta Cervejaria e Latitude 23, onde tiveram 

um estande disponibilizado pela Prefeitura de Caraguatatuba pra que pudesse apresentar 

seus produtos. 

Também estiveram representantes de cervejarias de São José dos Campos, Jacareí, São 

Sebastião, Sapucaí-Mirim e Botucatu, além de trucks beers de São José dos Campos, 

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

Na Praça de Alimentação, além da galera que apreciou as cervejas e chopps, comida de 

boteco, lanches, sobremesas, sucos, sorvetes e doces. 

O público ainda pode desfrutar de uma excelente programação musical com artistas locais 

para todos os gostos. 
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Prefeito de Caraguatatuba define ações da Operação Verão e construção da 

Força Tática em reunião com a PM 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta segunda-feira (22) com os 

representantes da Polícia Militar do Litoral Norte. O encontro teve como objetivo definir a 

construção da sede da Força Tática na cidade e ações da temporada de verão. 

No encontro, estiveram presentes o tenente coronel André Luiz Paes, comandante do 20º 

Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I); capitão Adriano Alves Diniz, comandante da PM 

de Caraguatatuba; o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar e os 

secretários Leandro Borella da Secretaria de Obras e Allan Tripac, adjunto de Assuntos 

Jurídicos. 

A reunião alinhou os trâmites para a construção da sede da Força Tática em 

Caraguatatuba, definindo os próximos passos para a realização do empreendimento. 

“Ter a sede da Força Tática em Caraguatatuba é extremamente importante. Além de 

aumentar a segurança, não só da nossa cidade, mas de todo Litoral Norte, auxiliará nas 

operações e ações da Polícia Militar”, diz Aguilar Junior. 

Por fim, a reunião iniciou as tratativas da Operação Verão da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, para a alta temporada de fim e começo de ano. 

De acordo com o capitão Diniz, Caraguatatuba terá o reforço de 210 polícias para a 

temporada, além de equipes da Força Tática e da cavalaria da Polícia Militar. 

Ainda na reunião, foi comentado a possibilidade de Caraguatatuba receber uma sede da 

escola militar. 
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Continuam as partidas classificatórias do 1º Caraguá Woman de Futsal 

 

O Ginásio Jorge Burihan (Quadra Olaria) recebeu no último sábado (20), a terceira rodada 

classificatória do 1º Caraguá Woman de Futsal. A competição é realizada pela JM 

Assessoria Esportiva, com apoio da Prefeitura da Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Esportes e Recreação. 

Nos três jogos realizados nesta terceira rodada as meninas deram show de bola, com total 

de 21 gols em quadra. Na primeira partida, o time Geração Independente venceu por 7×0 

as Futbonitas. 

Já no segundo jogo da noite, a equipe Tuka Bike goleou por 12×0 o Ajax. Encerrando a 

rodada, o confronto entre o Projeto Futebolando e Acesso Sertão da Quina terminou 

empatado em 1×1. 

As partidas continuam no próximo sábado (27), a partir das 19h, onde serão realizados 

mais três jogos no Ginásio Jorge Burihan e finaliza a fase classificatória do 1º Caraguá 

Woman de Futsal. 

O campeonato tem por objetivo fomentar a organização do futsal e a prática da 

modalidade no município. Ele é disputado, exclusivamente, na categoria Livre Feminino 

(nascidas a partir de 2006, maiores de 15 anos em diante) e conta com oito equipes: 

Futbonitas, União da Ilha, Olaria FC, Geração Independente, ACESC Sertão da Quina, Ajax, 

Projeto Futebolando e Tuka Bike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 22/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Caraguatatuba conquista 32 medalhas na 1º Taça Brasil Master de 

Atletismo e garante o 4º lugar 

 

A equipe de Atletismo Master de Caraguatatuba participou no último final de semana (20 e 

21) do campeonato 1º Taça Brasil Master Loterias Caixas de Atletismo, no município de 

Bragança Paulista (SP). Os 26 atletas da cidade conquistaram 32 medalhas e garantiram o 

4º lugar na colocação geral da competição. 

Segundo o coordenador técnico de atletismo, Gelson de Faria (Primo), os atletas de 

Caraguatatuba deram o máximo para colocar o atletismo entre as cinco melhores equipes 

do Brasil. “Hoje podemos falar com o maior orgulho que o atletismo da categoria Master é 

o quarto melhor da Taça Brasil Master Loterias Caixas de Atletismo de 2021”, destacou. 

A equipe trouxe para cidade sete medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 13 medalhas 

de bronze. Tanto a equipe feminina como a equipe masculina conquistaram o 4° lugar. 

A 1º Taça Brasil Master Loterias Caixas de Atletismo contou com a participação de mais de 

600 atletas, entre 30 e 93 anos, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do 

Atletismo, em Bragança Paulista (SP). O evento teve a presença de público pela primeira 

vez entre os organizados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) em 2021. 

“Agradecemos ao prefeito Aguiar Junior e ao secretário de Esportes e Recreação, Edvaldo 

Ormindo pelo apoio dado ao atletismo de Caraguatatuba”, ressaltou o coordenador técnico. 
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LOA 2022 de Caraguatatuba será votada em 1º turno nesta terça-feira 

 

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba será 

discutido e votado em 1º turno nesta terça-feira (23/11), na sessão ordinária da Câmara 

Municipal. A proposta estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 

1.079.895.594,00 para 2022. A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências 

públicas online para debater a LOA nas últimas quarta e sexta-feira (17 e 19/11). 

As destinações constitucionais obrigatórias do orçamento do ano que vem ficaram com os 

seguintes valores: R$ 280.428.205,00 para Educação e R$ 214.886.334,00 para a 

Saúde, além da destinação de até 6% da receita para manutenção do Legislativo. Nas 

outras secretarias foram alocados R$ 559.488.815,00, além da reserva de contingência 

de R$ 5.500.000,00. 

A segunda audiência pública virtual LOA de 2022 da última sexta-feira (19/11) foi 

transmitida pelo no site www.camaracaragua.sp.gov.br e Canal da Câmara de 

Caraguatatuba no YouTube. A participação da população foi garantida por meio do 

preenchimento de um formulário disponível no site da Câmara, via ‘Zoom’ (aplicativo de 

videoconferência), e por mensagens de texto, áudio ou vídeo enviados ao número de 

WhatsApp (12) 99718-5769 do Legislativo. 

O presidente da Câmara, Tato Aguilar, coordenou os trabalhos da segunda audiência, 

acompanhado presencialmente dos vereadores Marcos Roberto de Souza, Islando Ramos 

Pessoa, Jair Araújo da Silva e Gildázio de Oliveira Celestino; e remotamente pelos 

vereadores Vera Lúcia de Morais e Gildeilson Santos. 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi representada pelos secretários de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, e de Fazenda, Nelson Hayashida; além do 

ordenador de despesas, Rafael Torres; da diretora Financeira, Nadine Guedes; e do técnico 

em orçamento da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Nicolas Dias 

Padilha. 

O secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, disse que a 

segunda audiência representa o fechamento da LOA. “O Nicolas, no seu último slide, 

apresentou mecanismos para a população participar de forma direta e a forma de 

participação indireta é através dos senhores. A comunidade leva os anseios para os 

vereadores e eles os encaminham ao Executivo para que a necessidade possa ser 

atendida. Temos várias ações pensadas para multiplicar essa participação com 

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


 

 
 

mecanismos para aproximar a população do planejamento do município e não ache que é 

um ‘bicho de sete cabeças’. Quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos compreender e as 

chances de assertividade da Secretaria de Planejamento ficam muito maiores”, enfatizou. 

A Prefeitura de Caraguatatuba também promoveu três audiências públicas presenciais 

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

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

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

Alterações na LDO 

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

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

de 2022 também foi tema das duas audiências públicas online da Câmara de 

Caraguatatuba nas últimas quarta e sexta-feira (17 e 19/11). 

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

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

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

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

devidamente atualizados para harmonizar objetivos estabelecidos na LDO 2022 com o 

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

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

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

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

balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63). 
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Idosos participam de grupo psicossocial e de fisioterapia pós Covid-19 

 

Os idosos, sem dúvida nenhuma, foram os mais afetados desde que a pandemia do novo 

coronavírus se espalhou pelo mundo, há quase dois anos. Mais vulneráveis 

imunologicamente e sem medicamentos ou vacina para controlar a doença, tiveram que se 

isolar do convívio social e foram muito abalados emocionalmente. 

Em Caraguatatuba, as atividades oferecidas pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso (Sepedi) por meio do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi) ao público idoso, foram suspensas no início da pandemia. A 

retomada ocorreu no início deste mês. 

Para a volta das ações, o Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa 

em Saúde e Assistência Social (IDGT), que administra o Ciapi, além das aulas de 

alongamento, bocha tradicional, bocha sentada, ginástica funcional, pilates, tai chi chuan, 

zumba, incluiu dois novos trabalhos: o grupo psicossocial e o grupo de reabilitação pós-

covid. 

O grupo de terapia se reúne nas segundas e quartas, sob o comando da psicóloga Isabela 

Gobetti Leite e tem como principal objetivo trabalhar angústias e ansiedades 

desencadeadas pela pandemia, como também exercícios para melhorar as funções 

cognitivas. 

“A maioria ficou trancada em casa. Deixou de ter contato com filhos, netos e amigos, 

outros ficaram sozinhos mesmo. Uns tiveram perdas de pessoas queridas por causa da 

Covid-19 ou por outra doença e não puderam se despedir em uma cerimônia, vivenciar o 

luto. Essas vivências acarretaram uma perda cognitiva considerável em muitos deles. 

Passaram a ter “esquecimentos” frequentes. Nosso trabalho é conversar sobre as tristezas 

e preocupações geradas nesse período e exercitar o cérebro com exercícios como o 

sudoku, caça-palavras, jogos de memória, de atenção, ábaco, entre outros, para que eles 

possam se sentir seguros novamente ao retomarem a rotina”, explicou a psicóloga. 

O aposentado Francisco Nagy, 71 anos, está frequentando as sessões em grupo. “Tomei 

um grande susto quando a Covid-19 estourou no mundo. A princípio, nem eu nem minha 

esposa não saíamos de casa para nada. Pedia entrega de comida. O contato com a família 

era de longe sem poder encontrar, abraçar e beijar. Tudo isso me gerou muito medo e 

ansiedade. Agora saio, vou ao supermercado, farmácia, ao Ciapi sempre de máscara e 



 

 
 

usando álcool em gel. Estar nesse grupo tem me ajudado a conversar com outras pessoas 

sobre o que passamos e como encarar a vida nessa situação”, contou. 

O mesmo passou Maria de Lourdes da Silva Binder, 66 anos, que ficou em casa com o 

marido sem contato com filhos e netos. “Não saia para nada. Meu marido era quem fazia 

compras. A convivência com os amigos do Ciapi me fez muita falta. Nesse período perdi 

muitos amigos por causa da Covid-19 e recentemente meu marido por causa de um 

infarto. Esse grupo de terapia tem me ajudado muito a enfrentar minhas angústias”, 

declarou. 

Fisioterapia pós Covid-19 

O grupo de fisioterapia é voltado para quem teve Covid-19 e apresenta sequelas físicas. O 

fisioterapeuta responsável, Marcelo Barbosa, explica que a Covid-19 desencadeou outras 

doenças nos pacientes como trombose, Acidente Vascular Encefálico (AVE), insuficiência 

respiratória, entre outras. 

“As sequelas do pós Covid-19 podem ser várias, como perda da capacidade pulmonar, 

motora, crises de ansiedade, etc. Aqui, a gente trabalha exercício cardiovascular, de força 

muscular, flexibilidade, alongamento e também a convivência social”, disse Barbosa. 

A aposentada Vassiliki Messinis, 88 anos, teve Covid-19 em dezembro do ano passado, 

ficou dois meses internada sendo 25 dias na UTI, mas não precisou ser intubada. Ao ter 

alta ficou ainda um mês em uma cadeira de rodas, sem ter forças para andar ou fazer 

qualquer outra atividade sozinha. 

“No hospital, já iniciei a fisioterapia. Depois, continuei em casa. Soube do grupo de pós 

Covid-19 do Ciapi e me inscrevi. Há 15 dias voltei a dirigir e estou andando com o auxílio 

de uma bengala. Já fiz duas sessões e estou gostando muito. Os profissionais são muito 

atenciosos”, declarou. 

Apesar das sequelas como falta de olfato e paladar, fraqueza e falha na voz, a idosa está 

confiante e pretende retornar para as aulas de hidroginástica, no Ciapi. “Fazia as aulas na 

piscina, antes da pandemia. O professor me fez perder medo de estar na água e as aulas 

me fazem muito bem, assim como conviver com outras pessoas, aqui”, afirmou. 
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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) 

http://sympla.com.br/


 

 
 

Ingressos: R$ 20 – pelo site sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a partir das 14h, no 

dia 26/11. 
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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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Câmara de Caraguatatuba promove audiências públicas para discutir 

alteração do Código Tributário 

 

Nos dias 01 e 03 de dezembro a partir das 18h, a Câmara de Caraguatatuba promove 

duas audiências públicas para explanação e debate do projeto de lei complementar nº 

08/21, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos do Código Tributário 

Municipal com o objetivo de instituir o valor venal de referência para fins de recolhimento 

do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

As audiências serão virtuais com transmissão, ao vivo, pelo site da Câmara e canal no 

Youtube. Servidores da Administração Municipal farão os devidos esclarecimentos da 

proposta e ficarão à disposição para tirar as dúvidas dos vereadores e da população. 

A participação popular pode ser feita mediante o preenchimento do formulário que 

encontra-se disponível no site oficial da Câmara Municipal, bem como o projeto de lei na 

íntegra para consulta. Para acessar basta clicar no 

link: https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia_publica_virtual-12 
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PAT de Caraguatatuba tem 257 vagas de emprego nesta segunda-

feira (22) 

 

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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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, 

porém a interdição acontece meia pista. 

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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Servidores de unidades prisionais de Potim e Caraguatatuba interceptam 

ilícitos 

 

O Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de 

Caraguatatuba e a Penitenciária 2 de Potim registraram tentativas de ingresso de ilícitos 

no cárcere. A informação foi divulgada pela Secretaria da Administração Penitenciária 

(SAP). 

No sábado, dia 20, a esposa de um detento do CDP de Caraguatatuba foi flagrada com um 

aparelho celular na genitália ao tentar visitar o marido.   

O flagrante aconteceu durante o procedimento de revista dos familiares cadastrados no rol 

de visitas da SAP. Na inspeção com o equipamento de escâner corporal, foram observadas 

diversas alterações nas imagens da região pélvica da visitante. Ao ser questionada por 

servidores da unidade, a mulher negou portar qualquer material ilícito e, dessa forma, foi 

conduzida para o hospital local para a realização de exames. Uma tomografia revelou a 

presença de um corpo estranho no organismo da mulher. Ela, então, retirou das partes 

íntimas um pequeno aparelho de telefonia móvel.    

Na manhã desta segunda-feira, dia 22, Agentes de Segurança Penitenciária (ASPs) do 

setor de inclusão da Penitenciária 2 de Potim interceptaram uma encomenda com três 

pedaços de papel que continham a droga k4, popularmente conhecida como maconha 

sintética.  

A ocorrência foi registrada no momento da revista dos itens enviados por familiares de 

presos. Em uma correspondência, agentes encontraram o entorpecente escondido no 

interior de uma bíblia (entre a capa e as páginas do livro). A remessa foi postada pela 

companheira de um detento.  

Em ambos os casos foram instaurados procedimento interno disciplinar em desfavor dos 

presos envolvidos e lavrado boletim de ocorrência junto à autoridade policial local. A 

mulher que trazia o item eletrônico para o CDP de Caraguatatuba também foi 

encaminhada para a delegacia de plantão para providências legais.   
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Caraguatatuba define ações da Operação Verão em reunião com a 

Polícia Militar 

De acordo com o capitão Diniz, a operação terá o reforço de 210 policiais 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), se reuniu nesta segunda-feira (22) com 

os representantes da Polícia Militar do Litoral Norte. O encontro teve como objetivo definir 

a construção da sede da Força Tática na cidade e ações da temporada de verão. 

No encontro, estiveram presentes o tenente coronel André Luiz Paes, comandante do 20º 

Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I); capitão Adriano Alves Diniz, comandante da PM 

de Caraguatatuba; o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar e os 

secretários Leandro Borella da Secretaria de Obras e Allan Tripac, adjunto de Assuntos 

Jurídicos. 

A reunião, segundo o município, alinhou os trâmites para a construção da sede da Força 

Tática em Caraguatatuba, definindo os próximos passos para a realização do 

empreendimento. 

“Ter a sede da Força Tática em Caraguatatuba é extremamente importante. Além de 

aumentar a segurança, não só da nossa cidade, mas de todo Litoral Norte, auxiliará nas 

operações e ações da Polícia Militar”, diz Aguilar Junior. 

De acordo com o capitão Diniz, a Operação Verão da Polícia Militar terá o reforço de 210 

policiais para a temporada, além de equipes da Força Tática e da cavalaria da Polícia 

Militar. 

Ainda na reunião, foi comentado a possibilidade de Caraguatatuba receber uma sede da 

escola militar. 
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AGUILAR JUNIOR DEFINE AÇÕES DA OPERAÇÃO VERÃO E 

CONSTRUÇÃO DA FORÇA TÁTICA EM REUNIÃO COM A PM EM 

CARAGUATATUBA 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu nesta segunda-feira (22) com os 

representantes da Polícia Militar do Litoral Norte. O encontro teve como objetivo definir a 

construção da sede da Força Tática na cidade e ações da temporada de verão. 

No encontro, estiveram presentes o tenente coronel André Luiz Paes, comandante do 20º 

Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I); capitão Adriano Alves Diniz, comandante da PM 

de Caraguatatuba; o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar e os 

secretários Leandro Borella da Secretaria de Obras e Allan Tripac, adjunto de Assuntos 

Jurídicos. 

A reunião alinhou os trâmites para a construção da sede da Força Tática em 

Caraguatatuba, definindo os próximos passos para a realização do empreendimento. 

“Ter a sede da Força Tática em Caraguatatuba é extremamente importante. Além de 

aumentar a segurança, não só da nossa cidade, mas de todo Litoral Norte, auxiliará nas 

operações e ações da Polícia Militar”, diz Aguilar Junior. 

Por fim, a reunião iniciou as tratativas da Operação Verão da Polícia Militar em 

Caraguatatuba, para a alta temporada de fim e começo de ano. 

De acordo com o capitão Diniz, Caraguatatuba terá o reforço de 210 policiais para a 

temporada, além de equipes da Força Tática e da cavalaria da Polícia Militar. 

Ainda na reunião, foi comentado a possibilidade de Caraguatatuba receber uma sede da 

escola militar. 
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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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INSCRIÇÕES PARA ‘DESAFIO CICLÍSTICO POÇO DA ANTA’ VÃO DE 24 A 

26 DE NOVEMBRO 

 

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

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

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

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

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

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

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

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

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

rural de Caraguatatuba. 

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

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

frutas. 

Inscrições 

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

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

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

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

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

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

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

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

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

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

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

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


 

 
 

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 9h até às 16h 
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CARAGUATATUBA: CADASTRAMENTO DE PESCADORES ARTESANAIS, 

MARICULTORES E PRODUTORES RURAIS CONTINUA ATÉ O DIA 30 DE 

NOVEMBRO 

 

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

Pesca (SMAAP) segue com o cadastramento de pescadores artesanais, maricultores e 

produtores rurais do município até o dia 30 de novembro. 

Segundo a secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian, o cadastro serve para atualizar o 

banco de dados municipal, identificar os potenciais fornecedores de produtos e fomentar o 

fornecimento ao comércio local. 

Pescadores artesanais e maricultores devem preencher o formulário online, no 

endereço: https://tinyurl.com/4cve8484 e os produtores rurais no 

link: https://tinyurl.com/t2crw4zx e responder às perguntas, que ficarão disponíveis 

durante todo mês de novembro. 

Para a secretária, a identificação do pescador artesanal, do maricultor e do produtor rural 

do município é importante para elaboração de políticas públicas e definição de estratégias. 

“O questionário busca identificar todos que estejam aptos e que queiram fornecer ao 

comércio local, como hotéis, bares e restaurantes, servindo de ligação entre quem produz 

e quem vende ou consome”, explicou. 

A partir deste material será realizado também o cadastramento dos comerciantes que 

tenham interesse em adquirir produtos locais e, assim, fortalecer a economia para todos 

os envolvidos. A Secretaria estuda ainda a possibilidade da criação de um selo de produtos 

e pescados, fomentando o comércio da cidade. 

Dúvidas no preenchimento do questionário podem ser tiradas diretamente na Secretaria 

do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, no telefone (12) 3897-2530 ou com os presidentes 

das Associações que os interessados fazem parte. 
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EDP alerta que mais de 3 mil famílias de Caraguá e São Sebastião 

precisam atualizar NIS para manter Tarifa Social de Energia Elétrica 

 

A pandemia da Covid-19 levou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a suspender, 

por meio da portaria 443, válida para todas as concessionárias do país, o 

descadastramento de famílias inscritas na Tarifa Social, que concede descontos na fatura 

de energia elétrica. Porém, a portaria perderá validade em janeiro de 2022, e um 

levantamento realizado pela EDP aponta que 3.494 famílias em Caraguatatuba e São 

Sebastião, que estão com dados desatualizados junto ao Governo Federal, podem perder o 

benefício de desconto na conta de luz no início do próximo ano. 

De acordo com a EDP, é importante destacar que os critérios para os clientes que se 

enquadram na Tarifa Social de Energia Elétrica são definidos pelo Governo Federal e que 

as famílias que atendem aos requisitos do programa devem estar com o Número de 

Identificação Social (NIS) ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico), que exige uma atualização a cada dois anos. Por isso, é importante 

buscar informações com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município 

e/ou CadÚnico para saber se o documento está no prazo de validade.  Caso o NIS esteja 

ativo, o benefício será mantido normalmente. 

Como reforço de comunicação, EDP encaminha periodicamente informes, junto da fatura 

de energia elétrica, às famílias com possibilidade de perda do benefício, orientando sobre 

a necessidade da atualização cadastral.  A qualquer momento, o cliente que se enquadrar 

nos critérios definidos pelo Governo Federal e ainda não estiver recebendo o benefício, 

pode solicitar o cadastro no portal EDP Online, no endereço www.edp.com.br/tarifasocial. 

Veja quem tem direito: 

Família inscrita no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal, com renda 

familiar mensal per capita comprovadamente menor ou igual a meio salário mínimo 

nacional; 

Idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC; 

Família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, com 

portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira uso 

continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que dependam do consumo de 

energia elétrica; 

Famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CadÚnico; 



 

 
 

O desconto  

A Tarifa Social é um desconto na conta de luz, que varia de acordo com o próprio consumo 

de energia, podendo chegar a até 65% e concedido para os primeiros 220 kWh 

consumidos mensalmente por clientes residenciais classificados como de baixa renda.  O 

benefício é aplicado somente a uma unidade consumidora por família e é escalonado por 

faixa de consumo (kWh/mês), sendo calculado de modo acumulativo. 

Para ter acesso ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica é necessário que o cliente 

possua o Número de Identificação Social (NIS), do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal (CadÚnico). Após a inscrição ou a atualização do cadastro, que pode 

ser realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, é possível 

ter acesso ao desconto. “É importante destacar que, a qualquer momento, o cliente que se 

enquadrar nos critérios definidos pelo Governo Federal e ainda não estiver inscrito no 

benefício, pode solicitar o cadastro no portal EDP Online, no endereço 

www.edp.com.br/tarifasocial. Além disso, o cliente não precisa ser o titular da conta de 

energia para desfrutar do benefício, ou seja, se o cliente mora de aluguel, tem o NIS ativo e 

se encaixa nas regras da Tarifa Social, ele deve se inscrever no portal EDP Online”, afirma 

Benedito Roberto de Mirando, gestor da EDP. 
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Mulher é barrada ao tentar entrar com celular no CDP de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária informou que uma mulher foi flagrada ao 

tentar entrar com um aparelho celular em suas partes íntimas no Centro de Detenção 

Provisória (CDP) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, no último sábado 

(20). 

A mulher iria visitar o marido e o flagrante ocorreu durante o procedimento de revista dos 

familiares cadastrados no rol de visitas da Secretaria. Na inspeção com o equipamento de 

escâner corporal, foram observadas diversas alterações nas imagens da região pélvica da 

visitante. 

Ao ser questionada por servidores da unidade, a mulher negou portar qualquer material 

ilícito e, dessa forma, foi conduzida para o hospital local para a realização de exames. Uma 

tomografia revelou a presença de um corpo estranho no organismo da mulher. Ela, então, 

retirou das partes íntimas um pequeno aparelho de telefonia móvel. 

Foi instaurado procedimento interno disciplinar contra o preso envolvido e lavrado boletim 

de ocorrência junto à autoridade policial local. A mulher que trazia o item eletrônico para o 

CDP de Caraguatatuba também foi encaminhada para a delegacia de plantão para 

providências legais. 
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Serramar libera estacionamento e amplia atendimento até a meia 

noite na Black Friday 

 

O Serramar Shopping, maior complexo de lojas do Litoral Norte, vai liberar gratuitamente o 

uso de seu estacionamento e manter suas lojas abertas até a meia-noite na Black Friday 

de sexta-feira, dia 26. 

Várias lojas já baixaram os preços a partir de hoje (22) no Serramar Shopping, e os lojistas 

prometem baixar mais ainda nos próximos dias. No sábado e domingo, a gratuidade no 

estacionamento será até às 14h. 

Sexta, sábado e domingo, 26, 27 e 28 de novembro, os clientes vão encontrar descontos 

mega especiais em muitas lojas. Na sexta o estacionamento fica gratuito o dia todo. E no 

sábado e domingo, a gratuidade no estacionamento é até às 14h. 

Na sexta “black”, os descontos podem chegar a até 70% em muitas lojas do Shopping, 

inclusive nas sete lojas âncoras que são Magalu, Pernambucanas, Renner, Riachuelo, 

Marisa, Extra e Lojas Americanas. 

Por exemplo, a loja Marisa já divulgou que vai ter blusinha de R$ 29,99 sairá por R$ 9,99; 

vestido de 59,95 por até 29,99; calça jeans de 89,99 por 49,99 entre outras ofertas. 

Várias lojas já baixaram os preços a partir de hoje (22) e vão baixar mais ainda nos 

próximos dias, como é o caso da loja Centauro, Renzs, Oscar, Ortobom, Hering, entre 

outras. 

Para quem gosta de ler, é a oportunidade de comprar livros com mega descontos na 

Livraria Best Books, além das lojas de serviços do Shopping como as Unhas Cariocas e 

outros serviços que terão descontos imperdíveis. 

Para melhor orientar quem vem ao Serramar, das 14h às 20h, terá distribuição de 

panfletos nas cancelas com os descontos de cada loja. Assim, o cliente saberá quais lojas 

procurar com as melhores opções, além da identificação na vitrine das lojas que estão 

participando da Black Friday. 

E tem mais: a cada R$ 150,00 reais em compras, os clientes ganham uma ficha para ir até 

a máquina de prêmios, tipo aquelas “máquinas de bichinho”, e concorrem a ingressos de 



 

 
 

cinema, brindes e outros mimos. Vai ter distribuição de balões e algodão doce para as 

crianças durante a Black Friday do Shopping. 

Serviço: 

Endereço: Av. José Herculano, 1.086 – CEP: 11672-901 Caraguatatuba – São Paulo – SP, 

KM 5 Rodovia Caraguá/São Sebastião. 
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