
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 24 e 25 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia fiscalização de áreas irregulares com uso de 

drone 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove Campanha ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres’ 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 10 medalhas em meeting de atletismo e natação 

paralímpico 

 

Caraguatatuba 

Família procura idoso de 85 anos desaparecido em Caraguatatuba 

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Grafite de Qualidade embeleza Pista de Skate do centro 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba encerra campanha 'Servidor Solidário' no próximo dia 10 de 

dezembro 

 

Caraguatatuba 

Primeira-dama de Caraguatatuba, Samara Aguilar, fala sobre Fundo Social e a 

mulher na sociedade 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Educação de Caraguá anuncia recadastramento do Transporte 

Universitário para 2022 

 

Caraguatatuba 

Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 326 oportunidades de emprego 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-fiscalizacao-de-areas-irregulares-com-uso-de-drone/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-fiscalizacao-de-areas-irregulares-com-uso-de-drone/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-promove-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-promove-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-10-medalhas-em-meeting-de-atletismo-e-natacao-paralimpico/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-10-medalhas-em-meeting-de-atletismo-e-natacao-paralimpico/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/familia-procura-idoso-de-85-anos-desaparecido-em-caraguatatuba/
https://contraeverso.com.br/grafite-de-qualidade-embeleza-pista-de-skate-do-centro/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-encerra-campanha-servidor-solidario-no-proximo-dia-10-de-dezembro-1.197956
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-encerra-campanha-servidor-solidario-no-proximo-dia-10-de-dezembro-1.197956
https://www.ovale.com.br/brand/primeira-dama-de-caraguatatuba-samara-aguilar-fala-sobre-fundo-social-e-a-mulher-na-sociedade-1.197933
https://www.ovale.com.br/brand/primeira-dama-de-caraguatatuba-samara-aguilar-fala-sobre-fundo-social-e-a-mulher-na-sociedade-1.197933
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/secretaria-de-educac-o-de-caragua-anuncia-recadastramento-do-transporte-universitario-para-2022-1.197832
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/secretaria-de-educac-o-de-caragua-anuncia-recadastramento-do-transporte-universitario-para-2022-1.197832
https://www.ovale.com.br/emprego/tem-vaga-pat-de-caragua-disponibiliza-326-oportunidades-de-emprego-1.197831


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá cobra Caixa sobre retomada das unidades habitacionais 

ocupadas irregularmente 

 

Caraguatatuba 

Vídeo: carro pega fogo na rodovia Rio Branco em Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Serramar Shopping completa 10 anos e projeta150 novas lojas até 2024 

 

Caraguatatuba 

Sindpetro fornecerá gasolina a R$ 4,40 para motoboys de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Júri condena réu a 30 anos por matar companheira no CDP de Caraguatatuba 

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Sindicato vende gasolina a R$ 4,40 em Caraguatatuba nesta quinta 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo musical ‘Noel Rosa, O Poeta da Vila e seus 

Amores’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura Municipal e FUNDACC abrem credenciamento para artistas orientadores 

das Oficinas Culturais 2022 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Centro Integrado de Atendimento à Mulher 

 

Caraguatatuba 

Campanha Servidor Solidário 

 

Caraguatatuba 

IF Caraguatatuba oferece oportunidade para Jovens 

 

 

 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/prefeitura-de-caragua-cobra-caixa-sobre-retomada-das-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente-1.197828
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/prefeitura-de-caragua-cobra-caixa-sobre-retomada-das-unidades-habitacionais-ocupadas-irregularmente-1.197828
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/video-carro-pega-fogo-na-rodovia-rio-branco-em-caraguatatuba-1.197986
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/serramar-shopping-completa-10-anos-e.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/sindpetro-fornecera-gasolina-r-440-para.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/juri-condena-reu-30-anos-por-matar.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-24/sindicato-vende-gasolina-a-r--4-40-em-caraguatatuba-nesta-quinta.html
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/24/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-musical-noel-rosa-o-poeta-da-vila-e-seus-amores/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/24/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-musical-noel-rosa-o-poeta-da-vila-e-seus-amores/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/24/prefeitura-municipal-e-fundacc-abrem-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/24/prefeitura-municipal-e-fundacc-abrem-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/24/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/24/campanha-servidor-solidario/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/24/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens/


 

 
 

012 News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba usa drones para combater ocupação irregular 

 

Caraguatatuba 

São José e Caraguatatuba realizam o Dia Nacional da Gasolina sem custo de 

importação, nesta quinta (25) 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Tribunal De Contas Aprova Contas De 2019 Da Prefeitura De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Promove Campanha ‘16 Dias De Ativismo Pelo Fim Da Violência 

Contra As Mulheres’ 

 

Caraguatatuba 

Saúde Promove Capacitação Para Agentes De Endemias E Fiscais De Saúde 

Pública 

 

Caraguatatuba 

Centro Integrado De Atendimento À Mulher Atende 454 Mulheres Em Situação De 

Violência Em Quatro Anos 

 

Caraguatatuba 

Editais Municipais Da Lei Aldir Blanc Têm 104 Propostas Culturais Selecionadas 

 

Caraguatatuba 

Com Média De 950 Por Mês, SAMU De Caraguatatuba Celebra 11º Aniversário Com 

Mais De 150 Mil Atendimentos 

 

Caraguatatuba 

Orçamento De 2022 Para Caraguatatuba É Aprovado Em 1º Turno 

 

Caraguatatuba 

Campanha “Servidor Solidário” Da Prefeitura De Caraguatatuba Encerra No Dia 10 

De Dezembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Disputa Mundial De Jiu Jitsu Com 12 Atletas 

 

 

https://www.012news.com.br/caraguatatuba-fiscalizacao-drone/
https://www.012news.com.br/dia-nacional-da-gasolina-sem-ppi/
https://www.012news.com.br/dia-nacional-da-gasolina-sem-ppi/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/tribunal-de-contas-aprova-contas-de-2019-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/caraguatatuba-promove-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/caraguatatuba-promove-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/saude-promove-capacitacao-para-agentes-de-endemias-e-fiscais-de-saude-publica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/saude-promove-capacitacao-para-agentes-de-endemias-e-fiscais-de-saude-publica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher-atende-454-mulheres-em-situacao-de-violencia-em-quatro-anos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher-atende-454-mulheres-em-situacao-de-violencia-em-quatro-anos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/editais-municipais-da-lei-aldir-blanc-tem-104-propostas-culturais-selecionadas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/com-media-de-950-por-mes-samu-de-caraguatatuba-celebra-11o-aniversario-com-mais-de-150-mil-atendimentos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/com-media-de-950-por-mes-samu-de-caraguatatuba-celebra-11o-aniversario-com-mais-de-150-mil-atendimentos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/orcamento-de-2022-para-caraguatatuba-e-aprovado-em-1o-turno/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/campanha-servidor-solidario-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-no-dia-10-de-dezembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/campanha-servidor-solidario-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-no-dia-10-de-dezembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/caraguatatuba-disputa-mundial-de-jiu-jitsu-com-12-atletas/


 

 
 

Caraguatatuba 

IF Caraguatatuba Oferece Oportunidade Para Jovens E Adultos Cursarem Técnico 

Em Administração Integrado Ao Ensino Médio 

 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem 326 Vagas De Emprego Para Esta Quarta-Feira (24) 

 

Agora Litoral Norte 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo musical ‘Noel Rosa, O Poeta da Vila e seus 

Amores’ 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Convoca Mais 24 Bolsistas Do PEAD Para Limpeza 

Pública 

 

Caraguatatuba 

Procon De Caraguatatuba Orienta Consumidores Sobre “Pegadinhas” Da “Black 

Friday” 

 

Caraguatatuba 

Sindpetro Fornecerá Gasolina A R$ 4,40 Para Motoboys De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

IF Caraguatatuba Oferece Oportunidade Para Jovens E Adultos Cursarem Técnico 

Em Administração Integrado Ao Ensino Médio 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Mauro Silva, Erik Penna, rodadas de negócios e muito mais: confira a programação do 

Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

Caraguatatuba 

Tribunal de Contas aprova contas de 2019 da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Saúde promove capacitação para agentes de endemias e fiscais de saúde pública 

 

Caraguatatuba 

Centro Integrado de Atendimento à Mulher atende 454 mulheres em situação de violência 

em quatro anos 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/24/pat-de-caraguatatuba-tem-326-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-24/
https://agoralitoralnorte.com.br/2021/11/24/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-musical-noel-rosa-o-poeta-da-vila-e-seus-amores/
https://agoralitoralnorte.com.br/2021/11/24/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-musical-noel-rosa-o-poeta-da-vila-e-seus-amores/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-24-bolsistas-do-pead-para-limpeza-publica/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-24-bolsistas-do-pead-para-limpeza-publica/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-sobre-pegadinhas-da-black-friday/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-sobre-pegadinhas-da-black-friday/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/sindpetro-fornecera-gasolina-a-r-440-para-motoboys-de-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
https://falacaragua.com.br/2021/11/mauro-silva-erik-penna-rodadas-de-negocios-e-muito-mais-confira-a-programacao-do-empreenda-caraguatatuba-2021/
https://falacaragua.com.br/2021/11/mauro-silva-erik-penna-rodadas-de-negocios-e-muito-mais-confira-a-programacao-do-empreenda-caraguatatuba-2021/
https://falacaragua.com.br/2021/11/tribunal-de-contas-aprova-contas-de-2019-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/saude-promove-capacitacao-para-agentes-de-endemias-e-fiscais-de-saude-publica/
https://falacaragua.com.br/2021/11/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher-atende-454-mulheres-em-situacao-de-violencia-em-quatro-anos/
https://falacaragua.com.br/2021/11/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher-atende-454-mulheres-em-situacao-de-violencia-em-quatro-anos/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura Municipal e FUNDACC abrem credenciamento para artistas orientadores das 

Oficinas Culturais 2022 

 

Caraguatatuba 

Editais Municipais da Lei Aldir Blanc têm 104 propostas culturais selecionadas 

 

Caraguatatuba 

Com média de 950 por mês, SAMU de Caraguatatuba celebra 11º aniversário com mais de 

150 mil atendimentos 

 

Caraguatatuba 

Campanha “Servidor Solidário” da Prefeitura de Caraguatatuba encerra no dia 10 de 

dezembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba disputa Mundial de Jiu Jitsu com 12 atletas 

 

Caraguatatuba 

IF Caraguatatuba oferece oportunidade para Jovens e Adultos cursarem Técnico em 

Administração integrado ao Ensino Médio 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 326 vagas de emprego para esta quarta-feira (24 

 

Caraguatatuba 

Noel Rosa, O Poeta da Vila e Seus Amores 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

IF Caraguatatuba oferece oportunidade para Jovens e Adultos cursarem Técnico em 

Administração integrado ao Ensino Médio 

 

Caraguatatuba 

Orçamento de 2022 para Caraguatatuba é aprovado em 1º turno 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 326 vagas de emprego para esta quarta-feira (24) 

 

 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-municipal-e-fundacc-abrem-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-municipal-e-fundacc-abrem-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022/
https://falacaragua.com.br/2021/11/editais-municipais-da-lei-aldir-blanc-tem-104-propostas-culturais-selecionadas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/com-media-de-950-por-mes-samu-de-caraguatatuba-celebra-11o-aniversario-com-mais-de-150-mil-atendimentos/
https://falacaragua.com.br/2021/11/com-media-de-950-por-mes-samu-de-caraguatatuba-celebra-11o-aniversario-com-mais-de-150-mil-atendimentos/
https://falacaragua.com.br/2021/11/campanha-servidor-solidario-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-no-dia-10-de-dezembro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/campanha-servidor-solidario-da-prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-no-dia-10-de-dezembro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-disputa-mundial-de-jiu-jitsu-com-12-atletas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
https://falacaragua.com.br/2021/11/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
https://falacaragua.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-326-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-24/
https://falacaragua.com.br/2021/11/noel-rosa-o-poeta-da-vila-e-seus-amores/
http://massaguanews.com.br/2021/11/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
http://massaguanews.com.br/2021/11/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
http://massaguanews.com.br/2021/11/orcamento-de-2022-para-caraguatatuba-e-aprovado-em-1o-turno/
http://massaguanews.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-326-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira-24/


 

 
 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguatatuba promove audiências públicas para discutir alteração do Código 

Tributário 

 

Caraguatatuba 

IF Caraguatatuba oferece oportunidade para Jovens e Adultos cursarem Técnico em 

Administração integrado ao Ensino Médio 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

FUNDACC ABRE CREDENCIAMENTO PARA ARTISTAS ORIENTADORES DAS OFICINAS 

CULTURAIS 2022 

 

Caraguatatuba 

IFSP CARAGUATATUBA OFERECE OPORTUNIDADE PARA JOVENS E ADULTOS 

CURSAREM TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta consumidores para compras na ‘Black Friday’ 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Centro Integrado de Atendimento à Mulher em Caraguatatuba já realizou 

mais de 400 atendimentos 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Júri condena réu a 30 anos por matar companheira no CDP de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Serramar Shopping completa 10 anos e projeta150 novas lojas até 2024 

 

Band Vale 

Band Cidade 1ª Edição 

Caraguatatuba reforça a segurança para a temporada 

 

 

 

 

 

 

https://www.litoralempauta.com.br/camara-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-para-discutir-alteracao-do-codigo-tributario/
https://www.litoralempauta.com.br/camara-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-para-discutir-alteracao-do-codigo-tributario/
https://www.litoralempauta.com.br/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
https://www.litoralempauta.com.br/if-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/25/fundacc-abre-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/25/fundacc-abre-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/25/ifsp-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/25/ifsp-caraguatatuba-oferece-oportunidade-para-jovens-e-adultos-cursarem-tecnico-em-administracao-integrado-ao-ensino-medio/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/procon-de-caraguatatuba-orienta-consumidores-para-compras-na-black-friday/
https://ln21.com.br/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher-em-caraguatatuba-ja-realizou-mais-de-400-atendimentos/
https://ln21.com.br/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher-em-caraguatatuba-ja-realizou-mais-de-400-atendimentos/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/25/juri-condena-reu-a-30-anos-por-matar-companheira-no-cdp-de-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/24/serramar-shopping-completa-10-anos-e-projeta150-novas-lojas-ate-2024/
https://www.youtube.com/watch?v=FHsFu7177uY
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia fiscalização de áreas irregulares 

com uso de drone 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta terça-

feira (23) mais uma ação de combate à ocupação irregular. Agora, está sendo feito uso de 

drone para fiscalização e monitoramento em áreas públicas e de difícil acesso. 

De acordo com o secretário da pasta, Wilber Cardozo, os fiscais de postura tem ido aos 

locais, por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e 

agora com mais esse instrumento. 

“A ideia é fazer sobrevoos por toda a cidade, em pontos conhecidos e onde há denúncias 

para verificar possíveis movimentações e/ou invasões”, destaca o secretário. 

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para 

registrar a ocorrência. 
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Caraguatatuba promove Campanha ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da 

Violência contra as Mulheres’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania (Sedesc), inicia nesta quinta-feira (25) a Campanha dos 16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A mobilização é anual e internacional e encerra 

no dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

O objetivo da Campanha é mobilizar a população para essa realidade que ocorre 

diariamente com muitas mulheres, que na maioria das vezes desconhecem quais serviços 

devem procurar para interromper o ciclo de violência e como devem agir nestas situações. 

A Campanha inicia no dia 25 de novembro, pois a data é lembrada como Dia Internacional 

de Luta Contra a Violência à Mulher. Em Caraguatatuba, haverá uma cerimônia de 

abertura, às 14h, na Câmara Municipal, onde serão realizadas diversas palestras sobre o 

tema. A população poderá assistir de forma online no 

endereço: https://tinyurl.com/p23exas2. 

A abertura oficial contará com as palestras da delegada da mulher de Caraguatatuba, Dra. 

Patrícia Casanova Crivochein, com o tema: Os tipos de violência contra mulher; da diretora 

e assistente social da Sedesc, Carmem Landin, com o tema: Fluxo de Atendimento da 

Sedesc; da secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Derci Andolfo, com o tema: Fluxo de 

Atendimento da Saúde; e por último, com a psicóloga do Pró-Mulher, Jaquelina Teixeira, 

com o tema: Ciclos da Violência Contra a Mulher. 

No decorrer da programação, a equipe da Sedesc percorrerá diversas secretarias 

municipais e pontos da cidade realizando orientação e divulgação sobre o tema. Os 

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (Ciam) realizarão palestras e atendimentos para mulheres que necessitam de 

apoio. 

Já no dia 6 de dezembro, considerado como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo 

Fim da Violência contra as Mulheres, será realizado exclusivamente para o público 

masculino uma roda de conversa com diversas autoridades da cidade, para debater o 

tema: Desconstruindo o machismo. O evento será realizado no auditório da Fundacc, no 

centro, às 9h. Para participar, os homens devem ser inscrever no 

link: https://tinyurl.com/arsskcnk. 

https://tinyurl.com/p23exas2
https://tinyurl.com/arsskcnk


 

 
 

Ativismo – Os 16 Dias de Ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes 

países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram uma 

campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência 

contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria 

Teresa, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a 

oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo, na República Dominicana. 

Confira a programação completa: 

– Dia 25 (quinta): 9h às 12h – Divulgação e orientação nas secretarias de Educação, 

Governo e Tecnologia da Informação; 14h – Abertura oficial na Câmara Municipal com a 

presença de autoridades; 

– Dia 26 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias da Fazenda, 

Administração e Gabinete; 9h às 11h – Sensibilização e orientação na Praça Cândido Mota 

– Centro; 

– Dia 29 (segunda): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Comunicação, 

Turismo e Urbanismo; 9h às 11h – Sensibilização e orientação nos comércios do centro da 

cidade; 

– Dia 30 (terça): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Esportes e da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

– Dia 1º (quarta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Serviços 

Públicos, Planejamento e Habitação; 9h às 12h – Oficina no Ciam, com o tema: Respeite 

as Minas; 

– Dia 2 (quinta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Obras Públicas e 

Assuntos Jurídicos e na Câmara; 9h às 12h – Grupo socioeducativo no Ciam, com o tema: 

Girl Power; 

– Dia 3 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Meio Ambiente e 

Saúde; 9h às 12h – Orientações (Dia do Autocuidado) no Ciam; 9h às 17h – Roda de 

Conversa no Ciapi, com o tema: PcD por um dia – Ser mulher PcD convivendo com minhas 

limitações; 

– Dia 4 (sábado): 14h às 19h – Fórum LGBTQI+ Litoral Norte: Palestra ‘Sexualidade e 

Gênero’, Roda de conversa com mulheres transexuais, travestis, lésbicas e bissexuais e 

Apresentações de Shows de Drags Queens; 

– Dia 6 (segunda): 9h às 11h – Dia do Laço Branco – Roda de Conversa: Desconstruindo o 

Machismo na Fundacc com participação de diversas autoridades municipais; 

– Dia 7 (terça): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Massaguaçu e Getuba; 

– Dia 8 (quarta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Centro e Norte; 

– Dia 9 (quinta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Sul e Barranco Alto; 

– Dia 10 (sexta): 13h30 às 17h30 – Enceramento da Campanha com o 3º Fórum 

“Vigilância as Violências” – Tema: O itinerário da mulher x O ciclo de violência frente ao 

trabalho articulado em rede – Fundacc. 
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Caraguatatuba conquista 10 medalhas em meeting de atletismo e 

natação paralímpico 

 

A equipe de Departamento de Esportes Adaptados da Secretaria de Esportes e Recreação 

de Caraguatatuba participou neste final de semana, do meeting de atletismo e natação 

realizado no Centro Paralímpico, em São Paulo. Os atletas retornaram para o município 

com 10 medalhas. 

Ao todo, os atletas de Caraguatatuba conquistaram cinco medalhas de ouro, três de prata 

e duas de bronze. 

Confira o desempenho completo dos atletas: 

Atletismo 

Álvaro Alencar 

– Ouro: 100m (T37); 

– Prata: Dardo (F37). 

Ellen Cristina 

– Ouro: 100m (RR1). 

– Ouro: Arremesso de Peso (F32); 

Natação 

Adalberto Romano 

– Prata: 50m livres (C5); 

– Bronze: 50m costas (C5). 

Diogo Alexandre Brandão 

– Bronze: 100m livres (C8) 

Nicolas Silvestre França 

– Ouro: 400m livres (C8) 

– Ouro: 100m costas (C8) 

– Prata: 100m (C8) 
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Família procura idoso de 85 anos desaparecido em Caraguatatuba 

 

A família de Fausto Ferreira Militão está a sua procura. O senhor idoso saiu às 10 horas da 

manhã desta terça-feira (23) para dar uma volta pela praia das Palmeiras e não retornou 

para casa. 

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso usava boné laranja, bermuda azul 

clara, camiseta cinza ou bege e chinelo. O passeio pela praia era rotina e o Senhor Fausto 

nunca desapareceu antes e não tem qualquer problema de saúde mental. 

A família pede para quem tiver alguma informação ligar para o 190 ou (12) 99177-8621 

Sebastião ou ainda (11) 97726-9197 Nathalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Contra e Verso 

 

Grafite de Qualidade embeleza Pista de Skate do centro 

 

A pista de Skate localizada na praia do centro em Caraguatatuba ganhou uma nova 

roupagem com os Grafites de Alexandre Filiage, realizado juntamente com um grupo de 

crianças no final do mês passado. Em cinco dias o grupo de jovens recrutado para o 

trabalho aprendeu a mexer e conhecer o universo do spray e a fazer Grafites de qualidade, 

com o apoio da Panco. 

Os grafites existentes atualmente na pista de Skate na praia do centro foram realizados no 

final do mês passado, graças ao empreendimento de Paulo Reis, da Agência Perfecto, com 

o apoio da Panco e aproveitando-se de um Projeto de Incentivo Fiscal junto a PROAC – 

Programa de Ação Cultural – do Governo do Estado de São Paulo. 

No total foram 125 jovens com idades entre 13 e 18 anos, oriundos da Rede Pública 

Estadual de Ensino, de escolas particulares e da Casa Beija-Flor. O trabalho durou cinco 

dias e teve a supervisão de Diego Barbosa Bonadias, juntamente com Felipe Leite, Diretor 

de Cultura e Erick Lemos, ambos da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba. 

Em cinco dias os jovens puderam conhecer e aprender as técnicas do Grafite, bem como 

receberam orientação quanto as pinturas e imagens escolhidas para ilustrar a pista de 

Skate do centro da cidade, localizada entre a Praia do Centro e a principal avenida que 

corta o centro da cidade. 

No período de aprendizado a chuva não atrapalhou o trabalho de Alexandre Filiage, pois as 

dependências da Academia de Ginástica localizada ao lado da pista de Skate foram 

utilizadas para aulas teóricas e o recorte dos moldes de cartolina usados para formar e 

montar as imagens que hoje ilustram as paredes da pista. 

O novo visual garante mais beleza ao já popular e agora o mais badalado esporte nacional, 

que trouxe medalhas nas Olimpíadas de Tóquio este ano e com grandes chances nas 

Olimpíadas de Paris, em 2024. 
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Caraguatatuba encerra campanha 'Servidor Solidário' no próximo dia 

10 de dezembro 

Criada em abril de 2020, a ação visava arrecadar fundos às famílias necessitadas que 

sofreram grandes impactos econômicos devido à pandemia de Covid-19 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba anunciou, nesta quarta-feira (24), que encerrará a 

campanha 'Servidor Solidário' no próximo dia 10 de dezembro. Criado em abril de 

2020, a campanha arrecadou recursos financeiros da categoria para minimizar os 

impactos sociais ocasionados pela pandemia de Covid-19 no município. 

De acordo com a administração pública, os valores arrecadados são reveritos 

integralmente para o Fundo Social de Caraguatatuba. 

A campanha consiste em uma doação feita por funcionários públicos ao Fundo 

Social. Para contribuir, o servidor deve destinar a quantia desejada para a agência 

do Banco do Brasil nº 1741-8 C/C (conta corrente) 42.968-6, por meio de depósito, 

Ted (Transferência Eletrônica Disponível), PIX e Doc (Documento de Ordem de 

Crédito) nas agências, internet banking, caixas eletrônicos ou pelo aplicativo do 

banco. Os doadores precisam colocar o CNPJ da Prefeitura Municipal 

46.482.840/0001-39, no campo do favorecido. 

Fundo Social 

Apesar do fim da campanha, o Fundo Social de Caraguá mantém uma ação 

contínua de doação de cestas básicas. Os interessados podem entrar em contato 

pelo telefone (12) 3897-5656 para ter acesso a mais detalhes. 

"As cestas são destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social", disse 

a equipe do Fundo Social, em nota. 

O Fundo Social fica localizado na r. José Damazo dos Santos, número 39, no Centro 

da cidade. 
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Primeira-dama de Caraguatatuba, Samara Aguilar, fala sobre Fundo 

Social e a mulher na sociedade 

OVALE realiza Série Especial Vivacità ‘Mulheres na Vida Pública’, com lideranças femininas 

da região 

 

Samara Aguilar, primeira-dama de Caraguatatuba pelo segundo mandato consecutivo, 

participou do terceiro dia da Série Especial Vivacità ‘Mulheres na Vida Pública’, nesta 

quarta-feira (24), para falar sobre a força da mulher na política e sobre o trabalho que 

desempenha no Fundo Social de Solidariedade do município. 

OVALE já recebeu Luciane Leite, Secretária de Turismo de Ilhabela e Adriana Mussi 

(Republicanos), vice-prefeita de Taubaté. E ainda contará com a presença de mais 

lideranças de municípios da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, contando suas 

experiências na vida pública e também, discutindo sobre a necessidade de 

representatividade das mulheres no cenário público. 

A Série é um desdobramento da revista Vivacità, uma publicação semestral do 

jornal OVALE para o público feminino, que tem como objetivo abordar assuntos que 

evidencie o poder feminino e a luta das mulheres por seu espaço no mundo. As lives serão 

conduzidas pela jornalista Michelle Sampaio a convite de OVALE, no Instagram do 

jornal @jornalovale. 

Samara Aguilar 

Samara Aguilar é mãe de duas meninas, esposa do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar 

Junior (MDB), e como ela mesma afirmou: “Dona de casa, professora, faxineira e tudo o 

que nós mulheres somos nessa vida... Sou muito orgulhosa disso”, disse se referindo à 

família que possui e ao papel que desempenha dentro e fora de casa. 

A primeira-dama de Caraguatatuba é formada em Administração de Empresas com ênfase 

em Hotelaria e também possui formação em pedagogia. Trabalhou com Hotelaria em São 

Paulo e se mudou para Caraguatatuba em 2006, casando-se com o atual prefeito, Aguilar 

Junior em 2007. O casal teve duas filhas e permanecem juntos desde então. 

Ao longo da conversa, Samara contou que a política sempre esteve muito presente em sua 

vida, principalmente, pelo relacionamento que possui com a família Aguilar. No entanto, 

https://www.ovale.com.br/brand/secretaria-de-turismo-de-ilhabela-luciane-leite-fala-sobre-trabalho-e-novos-projetos-para-a-ilha-1.197488
https://www.ovale.com.br/brand/vice-prefeita-de-taubate-adriana-mussi-fala-sobre-mulheres-na-politica-e-inclus-o-social-1.197808
https://www.ovale.com.br/brand/vice-prefeita-de-taubate-adriana-mussi-fala-sobre-mulheres-na-politica-e-inclus-o-social-1.197808
https://www.instagram.com/jornalovale/?hl=pt-br


 

 
 

dentro de casa os limites sempre existiram evitando que o tema ‘trabalho’ fosse assunto 

24h por dia. 

Desafios das mulheres na política 

Michelle Sampaio trouxe para a conversa os desafios e preconceitos enfrentados por 

mulheres que possuem papéis públicos e a primeira-dama compartilhou a sua visão: 

“Meu maior desafio é não arrumar briga na rua”, contou de forma descontraída, “A política 

vem seguindo cada vez mais caminhos da desunião, porque quando se fala em 

democracia, divisão de ideias, opiniões, a gente sabe que a nossa opinião nem sempre vai 

ser a prioridade”, alertando que precisa existir diálogo e dizendo que é um grande 

problema perceber que pessoas buscam a política para satisfações pessoais em 

detrimento do bem e das necessidades do coletivo, da população. 

Sobre ataques pessoais e a mulheres na política, de forma geral, Samara esclareceu: 

“Eu, particularmente, nunca sofri nenhuma situação que me constrangesse, mas eu sei 

que isso faz parte da nossa realidade, eu tenho percebido um avanço, mas acho que ainda 

é muito lento. Quando a gente fala em cultura, nós vivemos, sim, uma cultura machista, 

vivemos numa sociedade patriarcal... Não acontece comigo, mas eu ainda vejo muitas 

piadas, muita desconsideração com a opinião da mulher e isso está muito ligado às nossas 

raízes... Eu, sinceramente, olho pras minhas filhas, hoje, e vejo que elas são pessoas 

melhores do que eu era na idade delas e eu vejo que nós estamos na estrada certa”, 

afirmou durante a live. 

Fundo Social de Solidariedade 

Em sua vida pública, Samara Aguilar é presidente do Fundo Social de Solidariedade, 

ferramenta do governo que tem como objetivo promover ações em assistência a pessoas 

em situação de vulnerabilidade social. 

De acordo com a presidente, um dos maiores focos do Fundo é o desenvolvimento de 

cursos de qualificação profissional e capacitação, que além de levarem a dignidade do 

emprego e renda para o cidadão, também contribui para o desenvolvimento econômico do 

município como um todo: 

“Cursos de qualificação profissional sempre foram minha bandeira número 1 dentro do 

Fundo, porque muito mais do que nós qualificarmos as pessoas, a partir do momento que 

nós temos a veia do turismo, nós precisamos que as pessoas sejam bem recebidas, então, 

quando a gente fala do desenvolvimento do turismo, a gente precisa falar sobre como uma 

pessoa é recebida [em Caraguatatuba]”, explica. 

Samara contou que durante a pandemia, o Fundo desenvolveu trabalhos essenciais para o 

auxílio de pessoas em situação de vulnerabilidade social, ressaltando a importância do 

trabalho da própria população: 

“Entre vários outros projetos, ações frutos de doação, tudo que a gente faz no Fundo é 

porque a comunidade nos apoia”, contando que mais de 3.400 cestas básicas nos últimos 

18 meses foram doadas com a contribuição da população. 



 

 
 

Por fim, Samara Aguilar afirmou que não pretende se candidatar a cargos políticos no 

futuro e aproveitou para falar sobre o projeto que se inicia no município, no qual serão 16 

dias de ativismo com ações sobre a mulher na sociedade, citando o trabalho nos centros 

de atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade e alertando sobre o fato de 

que mulheres podem e devem fazer suas escolhas e seguir seus próprios caminhos. 

As lives continuam ao longo da Semana com a apresentação de Michelle Sampaio e Jussi 

Ramos, Diretora de Comunicação da Prefeitura de São José dos Campos é a convidada 

desta quinta-feira (24), às 12h, no Instagram de OVALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/jornalovale/?hl=pt-br
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Secretaria de Educação de Caraguá anuncia recadastramento do 

Transporte Universitário para 2022 

Novos alunos com interesse de integrar o programa devem realizar inscrição para aguardar 

uma vaga na fila de espera 

 

Por meio da Seduc (Secretaria de Educação), a Prefeitura de Caraguatatuba informa aos 

estudantes universitários, que estavam cadastrados no transporte público da prefeitura 

com destino às faculdades de São José dos Campos e Taubaté no 2° semestre de 2021, 

sobre a necessidade de recadastramento para o 1° semestre de 2022 no programa 

Transporte Universitário. 

O recadastramento deve ser efetuado do dia 1° até o dia 15 de dezembro, através do link 

disponibilizado pela prefeitura municipal. Clique AQUI para acessar. 

Recadastro 

Além do preenchimento da ficha de inscrição que consta no site, o estudante deverá, 

também, anexar uma cópia de um comprovante de endereço recente junto de uma 

declaração de matrícula na universidade. 

O estudante que não realizar o recadastramento dentro do prazo imposto terá seu 

cadastro cancelado e não poderá usufruir do programa ao longo do período definido. A 

mesma punição vale àqueles que não apresentarem os documentos necessários. 

Em caso de problemas com o serviço online, o estudante pode realizá-lo com consulta no 

Setor de Transporte Universitário da Secretaria Municipal da Educação, de forma 

presencial. 

O setor fica localizado na Av. Bahia, número 845, bairro Indaiá. O horário de atendimento é 

das 8h às 14h. 

Cadastro aos novos alunos 

Os estudantes novos que pretendem concorrer a uma vaga no Transporte Universitário 

devem se inscrever na lista de espera. Nesse caso, é obrigatório comparecer 

presencialmente no Setor de Transporte Universitário da Secretaria Municipal de 

Educação. 

O prazo para entrar na lista de espera também é do dia 1 até o dia 15 de dezembro. 

https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br/


 

 
 

Pedidos de isenção 

A pasta responsável informa que as solicitações de isenções para o 1º semestre de 2022 

deverão ser entregues, pessoalmente no local já citado, no período de 3 a 17 de janeiro de 

2022, com a apresentação da comprovação de renda familiar necessária, conforme art. 5º, 

§5º, do Decreto Municipal nº 1.302/2020. 

Edital completo 

Confira o edital completo postado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, n° 

672, clicando AQUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf
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Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 326 oportunidades de 

emprego 

Dentre as vagas, 135 são destinadas ao retorno das obras nos contornos da rodovia dos 

Tamoios 

 

Nesta quarta-feira (24), o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba 

abriu 326 oportunidades de emprego. Dentre as vagas, 135 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); 

- Ajudante de motorista de caminhão (7); 

- Analista de Engenharia Civil; 

- Armador (26); 

- Auxiliar administrativo; 

- Auxiliar de cozinha; 

- Auxiliar de cozinha de quiosque (2); 

- Auxiliar de funileiro; 

- Auxiliar de limpeza; 

- Auxiliar de limpeza e conservação; 

- Auxiliar de loja; 



 

 
 

- Auxiliar de manutenção predial; 

- Auxiliar de mecânico (3); 

- Auxiliar de serviços gerais; 

- Balconista (3); 

- Barman (2); 

- Carpinteiro (26); 

- Caseiro em Ubatuba; 

- Consultor comercial com curso superior em Administração ou área correlata; 

- Consultor de vendas; 

- Controlador de acesso; 

- Coordenador de suprimento; 

- Corretor de imóveis (18); 

- Cozinheiro (3); 

- Cozinheiro de quiosque; 

- Eletricista de autos; 

- Eletricista de manutenção predial; 

- Eletricista industrial; 

- Empregada doméstica; 

- Fiscal de caixa; 

- Fisioterapeuta; 

- Funileiro (2); 

- Garçom (7); 

- Gerente de hotel (3); 

- Gerente de loja; 

- Governanta; 

- Greidista (2); 

- Instrutor de auto-escola (4); 

- Lavador de autos; 

- Líder de cozinha; 

- Lubrificador (2); 

- Marteleiro (2); 

- Mecânico de máquinas pesadas; 



 

 
 

- Mecânico de veículos leves; 

- Mecânico de veículos pesados (3) 

- Mecânico industrial; 

- Montador de esquadrias; 

- Motoboy (40); 

- Motorista; 

- Motoritsta de caminhão (14); 

- Motorista de caminhão basculante (53); 

- Motorista de caminhão guincho (3); 

- Motorista de carreta; 

- Motorista entregador (2); 

- Motorista entregador de materiais de construção; 

- Operador de caixa (3); 

- Operador de rolo compressor (2); 

- Operador de telemarketing (2); 

- Operador de usina de concreto (3); 

- Pedreiro (13); 

- Pintor de automóveis; 

- Protético dentário; 

- Psicólogo na educação; 

- Representante comercial com experiência no ramo alimentício (2); 

- Serralheiro de alumínio ou ferro; 

- Sinaleiro de Guindaste (6); 

- Soldador; 

- Técnico de enfermagem; 

- Técnico de informática (2); 

- Técnico de manutenção residencial; 

- Técnico em radiadores;  

- Trabalhador agropecuário; 

- Vendedor (3); 

- Vendedor de colchões; 

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



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: O Vale 

 

Prefeitura de Caraguá cobra Caixa sobre retomada das unidades 

habitacionais ocupadas irregularmente 

120 denúncias já foram registradas, mas, até o momento, nenhuma área ocupada foi 

recuperada 

 

Por meio da Secretaria de Habitação, a Prefeitura de Caraguatatuba se reuniu, na última 

sexta-feira (19), com representantes da Caixa Econômica Federal para debater o 

andamento dos processos de reintegração de posse e demais denúncias de ocupação 

irregular de unidades dos empreendimentos habitacionais do programa 'Minha Casa, 

Minha Vida'. 

Segunda a Secretaria responsável, mais de 120 vistorias já foram realizadas nas unidades 

habitacionais do Residencial Jetuba, Nova Caraguá I e Nova Caraguá II, onde houveram 

diversas denúncias de ações irregulares; como venda, troca, cessão e invasão de terrenos. 

A prefeitura informa que, até o momento, não houve retomada de nenhuma unidade pela 

Caixa. 

Durante a reunião, a gestão municipal foi informada que 58 processos estão em 

andamento na Caixa, sendo que 38 estão na etapa de notificação e 19 deles na etapa 

posterior, onde é realizada a execução judicial com a consolidação de propriedade e o rito 

judicial de reintegração de posse. 

Além disso, durante o encontro, a Secretaria de Habitação descreveu as ocorrências de 

danos físicos existentes nos empreendimentos habitacionais, junto da explicação do 

levantamento das ocorrências desde o ano de 2017 e questionamento sobre a ausência e 

demora na resposta aos ofícios encaminhados para a Caixa. 

Respota da Caixa 

A Caixa informa que em nove dos processos já houve consolidação de propriedade, sendo 

possível realizar a nova alienação, caso o imóvel esteja vazio e em condições de 

habitabilidade. Ainda explicando à prefeitura, a Caixa disse que, se detectado pela 

Prefeitura a ociosidade do imóvel, será necessário confirmar a habitabilidade para que ele 

possa ser novamente direcionado a outro beneficiário. 



 

 
 

Em caso de imóvel desocupado, uma sugestão foi já encaminhar à Caixa a documentação 

do candidato a beneficiário daquele imóvel para agilizar o processo de análise e nova 

assinatura de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: O Vale 

 

Vídeo: carro pega fogo na rodovia Rio Branco em Caraguatatuba 

O incêndio ocorreu próximo a um posto de gasolina; apesar do susto, ninguém se feriu 

 

Um carro de passeio ficou em chamas próximo a um posto de gasolina na rodovia Rio 

Branco, em Caraguatatuba, por volta das 10h da última quarta-feira (24). O incêndio se 

deu próximo a um posto de combustíveis. O motorista conseguiu sair do veículo e não se 

feriu. 

O veículo, que era um 'Ford Ka' sedan, teve o fogo completamente extinto pelo CB (Corpo 

de Bombeiros) e foi deixado aos cuidados do proprietário. Até o momento, não há 

informações oficiais do que pode ter causado o incêndio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Salim Burihan 

 

Serramar Shopping completa 10 anos e projeta150 novas lojas até 

2024 

 

O Serramar Shopping, em Caraguatatuba, o maior centro de compras do Litoral Norte, 

completa dez anos, nesta quinta-feira(25), com a previsão de dobrar de tamanho até 

2024. O Serramar deverá ganhar 150 novas lojas e, possivelmente, um hotel, anexo ao 

shopping. 

Inaugurado no dia 25 de novembro de 2011, pelo Grupo Serveng, o Serramar Shopping, 

em Caraguatatuba, é o maior centro de lojas do Litoral Norte. O shopping ocupa uma área 

de 163.000m², sendo de 29.681,13m² de área construída, em áreas da fazenda 

Serramar, no Jardim Britânia, região sul de Caraguatatuba, de propriedade do grupo 

Serveng. 

Projeto 

O projeto do Serramar Shopping foi desenvolvido pela Aflalo e Gasperini Arquitetos, sob o 

comando dos arquitetos Roberto Aflalo, Felipe Aflalo e Giancarlos Gasperini. 

Os profissionais criaram um conceito de espaço aberto e integrado com a natureza, 

negando o conceito de shopping fechado. A opção por um shopping térreo mais aberto, 

com pátios internos arborizados, foi desenvolvida a fim de valorizar o clima praiano. 

Os profissionais também privilegiaram as belezas naturais da fazenda Serramar e vista 

panorâmica da serra do Mar e sua mata atlântica, que podem ser apreciadas através da 

praça de alimentação e de um deck externo, de onde se pode contemplar, também, um 

córrego e muitos pássaros. O projeto encantou moradores e turistas. 

Shopping 

O Serramar Shopping possui atualmente 103 lojas, restaurantes, cinemas e um 

hipermercado, sendo o maior shopping do Litoral Norte. São 70 lojas satélites e sete lojas 

ancoras. O estacionamento tem vagas para mais de 1.000 carros. Circulam diariamente 

pelo local mais de 10 mil pessoas, número que triplica nos feriados prolongado e 

temporada de verão. 

É importante destacar, que na fase mais crítica da pandemia, a direção do shopping foi 

parceira dos lojistas, reduzindo o valor de taxas e locações.  Nesta quinta-feira(25), em um 



 

 
 

evento fechado, que reunirá autoridades, lojistas, empresários e a imprensa, a direção do 

shopping irá apresentar o projeto das novas ampliações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Salim Burihan 

 

Sindpetro fornecerá gasolina a R$ 4,40 para motoboys de 

Caraguatatuba 

 

Nesta quinta-feira (25) o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista irá promover o “Dia 

Nacional da Gasolina sem PPI”. A ação, encabeçada pela Federação Nacional dos 

Petroleiros e pelo Observatório Social da Petrobrás, irá fornecer gasolina a R$ 4,40 por litro 

aos motoboys de Caraguatatuba.  A ação acontecerá de Norte a sul do país, em Rio de 

Janeiro (RJ), Manaus (AM), Aracaju (SE), Maceió (AL), Santos e São José dos Campos (SP). 

No total serão disponibilizados três mil litros do combustível para venda em 

Caraguatatuba, para motoboys entregadores de aplicativos e limitado a 9 litros por moto. O 

Cadastro para fornecimento dos cupons acontece a partir das 9h em uma tenda ao lado do 

Auto Posto Britânia (Rua Álvaro Theodoro da Cruz n° 415 – Jardim Britânia – 

Caraguatatuba, onde os motoboys poderão abastecer a R$4,40. Nos postos do município, 

o preço do litro da gasolina custa mais de R$ 7,00. 

O pagamento deve ser feito no posto de combustível, com a apresentação dos cupons, que 

serão limitados a 9 litros por moto. O objetivo da iniciativa é denunciar como a política de 

privatização da empresa já gera consequências como os preços abusivos dos combustíveis 

praticados hoje no Brasil. 

Alta 

A iniciativa visa também denunciar a Política de Preço de Importação (PPI), praticada pela 

Petrobrás a mando de Paulo Guedes, ministro da economia do governo Bolsonaro. Até 

então, a narrativa encontrada na mídia é de que os preços altos dos combustíveis seguem 

a alta do dólar, e Bolsonaro tem desinformado em suas lives e no curralzinho na saída do 

Alvorada, que a culpa na verdade seria dos impostos estaduais. 

O PPI, política adotada no Governo Temer, em 2016, e implantado pelo presidente da 

Petrobrás à época, Pedro Parente, precifica os combustíveis conforme as variações do 

dólar e do petróleo internacional, somando-se a isso o transporte do exterior até o Brasil e 

também as taxas de importação, o que tem levado a valores estratosféricos o preço dos 

combustíveis e do gás de cozinha. 



 

 
 

Ao contrário do que muita gente pensa, não são os impostos os principais responsáveis 

pelos preços abusivos dos combustíveis. Os reajustes sucessivos não estão relacionados 

ao falso aumento de tributos, mas sim à política de preços do PPI. 

Em alguns estados a gasolina já está sendo vendida e R$ 7,00 e o gás de cozinha a mais 

de R$ 100. Esse também é o motivo de muitas famílias cozinharem usando fogão à lenha. 

Esses trabalhadores não conseguem comprar o gás, que já equivale a quase 10% do valor 

do salário mínimo. 

Apesar de cerca de 80% dos derivados do petróleo serem produzidos hoje no Brasil, o PPI 

segue o mercado de importação, e usa a cotação do barril de petróleo e do dólar, mais os 

custos da importação, que incluem transporte e taxas portuárias, como principais 

referências para o cálculo da gasolina, seguro para garantir a estabilidade cambial e do 

preço do produto durante o tempo de importação e ainda atribui um lucro, criando preços 

fictícios para o consumidor brasileiro. 

Para reduzir o valor da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha, os petroleiros 

defendem o fim da paridade de preços de importação, a suspensão do desmonte da 

Petrobrás (venda de ativos, demissões e outras medidas), bem como a diminuição da 

importação de derivados e a retomada das obras de ampliação das refinarias para atender 

o mercado interno e gerar emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Salim Burihan 

 

Júri condena réu a 30 anos por matar companheira no CDP de 

Caraguatatuba 

 

Um júri popular condenou, ontem, quarta(24), a 30 anos de prisão o detento P.A.D.V., que 

em janeiro de 2016 matou asfixiada sua companheira, Débora Carvalho, de 33 anos, 

durante visita íntima no CDP(Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba. 

Débora foi morta estrangulada com uma tira feita com plásticos de embalagem de leite. 

Ela teria sido atacada dentro do banheiro da cela pelo companheiro. A morte dela foi 

constatada apenas às 15h55, no final da visita, quando os agentes constataram que 

Débora não tinha deixado o pavilhão. 

Ela foi localizada ainda com vida, pelos agentes e encaminhada a um hospital da cidade.  

Débora não resistiu aos ferimentos e morreu. A Secretaria de Administração Penitenciária 

instaurou sindicância para apurar o caso. O companheiro foi transferido para a 

Penitenciaria de Presidente Bernardes. 

A família acionou o Estado, mas a sindicância constatou que não teria dolo, culpa ou 

responsabilidade por parte dos agentes ou funcionários do CDP. O caso foi arquivado pelo 

Estado. A audiência no Fórum de Caraguatatuba foi restrita aos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Norte IG 

 

Sindicato vende gasolina a R$ 4,40 em Caraguatatuba nesta quinta 

A ação visa denunciar a atual política de preços da Petrobras e protestar contra os 

recentes aumentos do combustível 

 

O Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista (Sindipetro) vai vender gasolina para 

motoboys ao preço de R$ 4,40 o litro, nesta quinta-feira (25), em Caraguatatuba . O 

chamado “Dia Nacional da Gasolina sem PPI” visa denunciar a atual política de preços da 

Petrobras e protestar contra os recentes aumentos do combustível. 

No total serão disponibilizados 3 mil litros do combustível, limitado a 9 litros por moto. O 

cadastro para fornecimento dos cupons acontece a partir das 9h em uma tenda ao lado do 

Auto Posto Britânia (Rua Álvaro Theodoro da Cruz n° 415 – Jardim Britânia). 

O motociclista deve então apresentar os cupons e realizar o pagamento no posto. Só serão 

aceitos dinheiro ou Pix. 

A ação, encabeçada pela Federação Nacional dos Petroleiros e pelo Observatório Social da 

Petrobrás, acontecerá de norte a sul do país, no Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM), Aracaju 

(SE), Maceió (AL), Santos, Caraguatatuba e São José dos Campos (SP). 

PPI e a alta da gasolina 

O objetivo da iniciativa é denunciar a Política de Preço de Importação (PPI), praticada a 

mando de Paulo Guedes, ministro da economia do governo Bolsonaro. “Até então, a 

narrativa encontrada na mídia é de que os preços altos dos combustíveis seguem a alta do 

dólar, e o presidente tem desinformado em suas lives e no curralzinho na saída do 

Alvorada, que a culpa na verdade seria dos impostos estaduais”, divulgou a Sindipetro . 

O PPI, política adotada no Governo Temer, em 2016, e implantado pelo presidente da 

Petrobrás à época, Pedro Parente, precifica os combustíveis conforme as variações do 

dólar e do petróleo internacional. Somando a isso o transporte do exterior até o Brasil e 

também as taxas de importação, o País tem enfrentado alta constante nos valores dos 

combustíveis e do gás de cozinha. “Ao contrário do que muita gente pensa, não são os 

impostos os principais responsáveis pelos preços abusivos dos combustíveis. Os reajustes 

sucessivos não estão relacionados ao falso aumento de tributos, mas sim à política de 

preços do PPI”. 

https://novaimprensa.com/
https://sindipetrosp.org.br/


 

 
 

Em alguns estados a gasolina já está sendo vendida e R$ 7 e o gás de cozinha a mais de 

R$ 100. Esse também é o motivo de muitas famílias cozinharem usando fogão à lenha. 

Esses trabalhadores não conseguem comprar o gás, que já equivale a quase 10% do valor 

do salário mínimo. 

Apesar de cerca de 80% dos derivados do petróleo serem produzidos hoje no Brasil, o PPI 

segue o mercado de importação, e usa a cotação do barril de petróleo e do dólar, mais os 

custos da importação, que incluem transporte e taxas portuárias, como principais 

referências para o cálculo da gasolina, seguro para garantir a estabilidade cambial e do 

preço do produto durante o tempo de importação e ainda atribui um lucro, criando preços 

fictícios para o consumidor brasileiro. 

Para reduzir o valor da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha, os petroleiros 

defendem o fim da paridade de preços de importação, a suspensão do desmonte da 

Petrobrás (venda de ativos, demissões e outras medidas), bem como a diminuição da 

importação de derivados e a retomada das obras de ampliação das refinarias para atender 

o mercado interno e gerar emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo musical ‘Noel Rosa, O Poeta da 

Vila e seus Amores’ 

 

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

Covas (TMC), recebe, no sábado, dia 27 de novembro, às 20h, o espetáculo musical ‘Noel 

Rosa, O Poeta da Vila e seus Amores’, da Cia. Coisas Nossas de Teatro. 

Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada 

no site bilheteriaexpress.com.br/ ou na bilheteria do teatro, a partir das 14h, no dia da 

apresentação. O espetáculo tem classificação indicativa para 16 anos. 

Com texto de Plínio Marcos e direção de Dagoberto Feliz, o espetáculo passeia pela história 

da vida de Noel Rosa e traz diversas músicas de sua carreira, convidando o público a 

entrar no clima dos botequins cariocas, ambientes favoritos do cantor. 

Um Noel Rosa moribundo, que se coloca a recordar os grandes momentos de sua vida, é o 

fio condutor para o espetáculo musical, que narra em forma não linear os fragmentos da 

história do compositor. Mulheres como a mãe de Noel, as damas que abalaram seu 

coração e suas intérpretes favoritas, Araci de Almeida e Marília Batista, protagonizam uma 

espécie de delírio que recria o clima boêmio da Era do Rádio, dos grandes carnavais e 

cabarés típicos dos arredores dos Arcos da Lapa. 

Plínio Marcos, o autor, e Noel Rosa, o grande protagonista, são figuras que carregam, por si 

só, importância para a arte brasileira. Ambos estão na “boca do povo”: no diálogo direto e 

explosivo de Plínio Marcos que, de tão popular, cabe facilmente na fala de qualquer um 

que se sente sufocado por um sistema que não lhe deixa saída; ou quando 

cantarolamos: ‘Com que Roupa?’, ‘Feitiço da Vila’, ‘Filosofia’, entre muitas outras músicas 

do poeta de Vila Isabel que, mesmo depois de quase oitenta anos, não foram esquecidas. 

Serviço 

Espetáculo: ‘Noel Rosa, O Poeta da Vila e seus Amores’ 

Data: 27 de novembro (sábado) 

Horário: às 20h 

Local: Avenida Goiás, nº 187 – Indaiá (Teatro Mario Covas) 

https://www.bilheteriaexpress.com.br/


 

 
 

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – pelo site bilheteriaexpress.com.br/ ou na 

bilheteria do teatro, a partir das 14h, no dia 27/11. 

Para mais informações o site: fundacc.sp.gov.br ou ligue: (12) 3881-2623. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://fundacc.sp.gov.br/
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Prefeitura Municipal e FUNDACC abrem credenciamento para artistas 

orientadores das Oficinas Culturais 2022 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e a FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural 

de Caraguatatuba abrem inscrições para o credenciamento de artistas orientadores para 

prestação de serviços nas Oficinas Culturais 2022. Os credenciados integrarão o cadastro 

da fundação e poderão ser convocados quando houver demanda. 

As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente pelo formulário disponível na aba 

Oportunidades do Mapa Cultural de Caraguatatuba, no 

endereço: http://mapas.fundacc.sp.gov.br até às 14h do dia 07 de janeiro de 2022. 

Para se inscrever, o candidato deve estar cadastrado ou cadastrar-se como agente cultural 

na plataforma do Mapa Cultural de Caraguatatuba, preencher todos os campos 

obrigatórios do formulário online e anexar documentação classificatória que comprove 

formação ou notório saber para a área pretendida, de acordo com as exigências do edital. 

Lembrando que o candidato poderá inscrever mais de um projeto, devendo efetuar uma 

inscrição para cada. 

Para aqueles que não tiverem acesso à internet, serão disponibilizados computadores com 

acesso à rede na sede da FUNDACC, localizada à Rua Santa Cruz, 396, Centro, de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 14h. 

A análise dos documentos para credenciamento será realizada de 08 a 16 de janeiro de 

2022, pela Comissão de Avaliação de Credenciamento. A habilitação e classificação dos 

artistas orientadores serão divulgadas no dia 17 de janeiro de 2022, no site da 

Fundação: https://fundacc.sp.gov.br/ e no mural na Sede Administrativa. 

A primeira convocação se dará junto à homologação do credenciamento, em 31 de janeiro 

de 2022, chamando os melhores classificados, de acordo com a demanda inicial das 

Oficinas Culturais da FUNDACC. 

Podem participar do credenciamento qualquer interessado, prestador de serviço artístico 

representado por pessoa jurídica em cujo objetivo social esteja prevista a prestação de 

serviço artístico e que atendam aos requisitos e condições do edital e seus anexos. 

http://mapas.fundacc.sp.gov.br/
https://fundacc.sp.gov.br/


 

 
 

Conforme o edital, o credenciamento não gera qualquer direito à contratação, objetivando 

somente o cadastramento de artistas orientadores para as oficinas culturais em 

linguagens artísticas como artesanato, arte circense, artes plásticas, cine-foto-vídeo, 

dança, ecologia, folclore e tradições populares, literatura, música, teatro e cursos livres. 

As Oficinas Culturais compreendem atividades de aspecto predominantemente prático e 

cultural, de forma extensiva e regular, realizadas semanalmente, de março a junho e de 

agosto a novembro de 2022, de acordo com os dias e carga horária a serem definidos pela 

FUNDACC. 

Vale ressaltar que as Oficinas poderão sofrer modificações de acordo com a legislação 

federal, estadual e municipal relativas à pandemia de Covid-19, com previsão de 

realização presencial ou online. 

O edital completo do credenciamento poderá ser consultado pelo interessado no endereço 

eletrônico: https://fundacc.sp.gov.br/outros/24/11/2021/edital-no-029-de-24-de-

novembro-de-2021-credenciamento-de-artistas-orientadores-para-as-oficinas-culturais-

2022. 
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Centro Integrado de Atendimento à Mulher 

 

Há quatro anos, as mulheres em situação de violência em Caraguatatuba possuem um 

espaço especializado de atendimento e acolhimento. O Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (CIAM) Benedita Arcanjo Aparecido de Oliveira – ‘Dita Marques – foi inaugurado em 

2017 e desde então muitas mulheres que foram atendidas no espaço tiveram a chance de 

mudar de história. 

Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) atende vítimas de violência em 

Caraguatatuba 

Arte simbolizando uma mulher com o número do 180 para ligação anônima (Foto: 

Arquivo/PMC) 

Prova disso é a Selma, de 43 anos. Mãe de três filhos, ela conheceu o espaço após 

procurar a Delegacia da Mulher de Caraguatatuba para fazer um boletim de ocorrência 

relatando violência física por parte do marido, quando foi encaminhada para o CIAM. 

Selma conta que através do CIAM foi possível superar alguns traumas devido às situações 

de violência que passou. Foram 20 anos de casada e há seis meses resolveu dar um basta 

e seguir em frente. 

“Muitas vezes eu pensei em ter outras atitudes que só prejudicariam a mim, mas com o 

apoio das profissionais estou superando. No final tudo dá certo e graças a Deus está 

dando certo. Eu não vivo mais com ele, mas um dia vamos resolver tudo e ter uma boa 

relação pelos meus filhos. O importante é que eu não aceite mais viver este tipo de relação 

abusiva, seja com quem for”, relatou Selma. 

Localizado no bairro Indaiá, o CIAM busca fortalecer e resgatar a autoestima e autonomia 

das mulheres, com foco na emancipação e empoderamento para que saiam da condição 

de violência. Atualmente, 133 mulheres são acompanhadas pelas técnicas do espaço. 

A coordenadora do CREAS, Patrícia Aparecida Silva, conta que nesses quatro anos 454 

mulheres passaram pelo espaço, sendo as principais violências, a física e a psicológica. 

“Em média, são aproximadamente 115 mulheres atendidas por ano. Em se tratando de 

violência, os números são altos, por isso, o trabalho e a luta são constantes para que a 

gente consiga mudar esta realidade”, explicou. 

As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de 



 

 
 

Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria mulher busca 

ajuda. O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e 

acompanhamento. 

Na avaliação é classificado o risco do caso e decidido junto com a mulher as medidas que 

serão tomadas. Após esse primeiro contato, a mulher passa por orientação com assistente 

social e psicóloga. Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos 

individualizados, visita domiciliar e grupos, que serão retomados em breve. 

Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180. Esse número é 

gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive 

finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. 

O CIAM está localizado na Avenida Cuiabá, 400, no Indaiá, telefone: 3883-9908. Horário 

de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. 

Serviço: 

– Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim Primavera – 

Telefone: 3882-3242 – Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h 

– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador Feijó, 

165 – Jardim Aruan – Telefone: (12) 3886-2960 – Horário de atendimento: Segunda a 

sexta, das 8h às 17h 
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Campanha Servidor Solidário 

 

A Campanha “Servidor Solidário” da Prefeitura de Caraguatatuba termina no próximo dia 

10 de dezembro (sexta-feira). Criada em abril de 2020, a campanha arrecadou recursos 

financeiros da categoria para minimizar os impactos sociais causados pela pandemia da 

Covid-19 no município. Os valores arrecadados são repassados integralmente ao Fundo 

Social de Solidariedade de Caraguatatuba. 

Para contribuir, o funcionário deve destinar a quantia desejada para a agência do Banco do 

Brasil nº 1741-8 C/C (conta corrente) 42.968-6, por meio de depósito, Transferência 

Eletrônica Disponível (TED), PIX e Documento de Ordem de Crédito (DOC) nas agências, 

internet banking, caixas eletrônicos ou pelo aplicativo do banco. Os doadores precisam 

colocar o CNPJ da Prefeitura Municipal 46.482.840/0001-39, no campo do favorecido. 

Cestas Básicas 

O Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba mantém uma campanha contínua de 

arrecadação de cestas básicas. Os interessados em contribuir podem entrar em contato 

pelo telefone (12) 3897-5656. As cestas são destinadas às famílias em situação de 

vulnerabilidade social. O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro. 
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IF Caraguatatuba oferece oportunidade para Jovens 

 

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Caraguatatuba, está com inscrições 

abertas para o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) até o dia 7/12. Serão ofertadas 40 

vagas para o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. 

Para inscrever-se é necessário ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 

anos na data da matrícula. O ingresso do aluno será para o 1º semestre de 2022. 

O curso é totalmente gratuito, não há taxa de inscrição, nem prova. O processo seletivo 

será por sorteio que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 14h, e será transmitido nos 

canais oficiais do IFSP. 

O curso é presencial, no período noturno (podendo ser ofertado na forma online devido à 

situação pandêmica), e terá duração de seis semestres. Ao concluir o curso o estudante 

terá certificação de Ensino Médio e Técnico em Administração. 

Nesse curso também está previsto o recebimento de uma bolsa auxílio no valor de ¼ de 

salário mínimo, desde que o estudante tenha frequência mínima em 75% das aulas. 

No formato online há previsão de oferta de outros programas inclusivos, como chips 

conectividade (chip de celular com pacote de dados de internet) caso o estudante 

comprove situação de baixa renda. 

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas online, no link 

https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-

Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true ou presencialmente na secretaria 

do campus, no endereço Avenida Bahia, 1.739, bairro Indaiá, das 9h às 13h. 

O edital que regulamenta o processo seletivo foi publicado pelo IFSP e pode ser acessado 

no endereço https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer 
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Caraguatatuba usa drones para combater ocupação irregular 

 

A Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba iniciou nesta semana mais uma ação de 

combate à ocupação irregular. A fiscalização agora usa drones para monitorar áreas 

públicas de difícil acesso. 

O secretário da pasta, Wilber Cardozo, disse que os fiscais de postura tem ido aos locais, 

por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e agora 

contam com mais esse instrumento para checar denúncias e pontos conhecidos da cidade. 

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para 

registrar a ocorrência. 
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São José e Caraguatatuba realizam o Dia Nacional da Gasolina sem 

custo de importação, nesta quinta (25) 

 

O Sindicato dos Petroleiros vai promover nesta quinta-feira (25) o Dia Nacional da Gasolina 

sem PPI. A ação vai fornecer gasolina a R$ 4,40 por litro em diversas cidades do Brasil 

como Rio de Janeiro, Santos, Manaus e Caraguatatuba. 

Para ter acesso, no dia da ação solidária, será necessário preencher uma ficha de 

cadastro (acesse aqui) e curtir as páginas do Observatório Social da Petrobrás nas redes 

sociais. 

Em São José dos Campos a ação acontece no posto BR, ao lado do Center Vale Shopping, 

a partir das 10h. Serão distribuídos 3 mil litros de gasolina para motoristas de aplicativo, 

com a venda de 100 cupons para motoristas de carro e 150 de motos (limite de 15 litros 

para carros e 10 para motos). 

Em Caraguatatuba também serão 3 mil litros, porém, apenas para motoboys entregadores 

de aplicativo, limitado a 9 litros por moto. Para receber o benefício é preciso realizar um 

cadastro na que acontece a partir das 9h em uma tenda ao lado do Auto Posto Britânia, 

que fica na Rua Álvaro Theodoro da Cruz n° 415, no bairro Jardim Britânia. O pagamento 

poderá ser feito apenas com dinheiro ou por pix. 

De acordo com o Sindicato a ação visa denunciar a Política de Preço de Importação (PPI), 

que, segundo eles, é responsável pela alta no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. 

O PPI foi implantado pelo presidente da Petrobrás, Pedro Parente, em 2016 durante o 

Governo Temer. A medida precifica os combustíveis conforme as variações do dólar e do 

petróleo internacional, somando-se a isso o transporte do exterior até o Brasil e também as 

taxas de importação. 
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Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Tribunal De Contas Aprova Contas De 2019 Da Prefeitura De 

Caraguatatuba 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) aprovou, em sessão online 

realizada nesta terça-feira (23/11), as contas de 2019 da administração do atual prefeito 

de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Agora, a administração do Prefeito Aguilar Junior conta com três aprovações no Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. Além das contas de 2019, anteriormente as contas de 

2017 e 2018 também foram aprovadas. 

“Sempre deixei claro que o meu compromisso é com o trabalho e a transparência no gerir a 

cidade. Com muito empenho e dedicação, eu e minha equipe administramos com 

propriedade as necessidades dos nossos cidadãos”, disse Aguilar Junior. 

Aguilar Junior complementa dizendo ainda que é necessário investir no que realmente 

importa e dá impacto na vida da população. 

A sessão foi comandada pelo presidente da 1ª Câmara do TCE/SP, Antônio Citadini. 

Durante a leitura do parecer favorável, o Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, leu que 

“o resultado financeiro do município em 2019 teve um encerramento positivo”. Por fim, 

Rodrigues conclui que “Contas muito boas merecem parecer favorável”. 

De acordo com o documento, o parecer favorável também se dá por conta dos principais 

índices constitucionais e legais terem sido atendidos. Além disso, as balizas fixadas às 

despesas do executivo deu um encerramento financeiro positivo para o município. 
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Caraguatatuba Promove Campanha ‘16 Dias De Ativismo Pelo Fim Da 

Violência Contra As Mulheres’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania (Sedesc), inicia nesta quinta-feira (25) a Campanha dos 16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A mobilização é anual e internacional e encerra 

no dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. 

O objetivo da Campanha é mobilizar a população para essa realidade que ocorre 

diariamente com muitas mulheres, que na maioria das vezes desconhecem quais serviços 

devem procurar para interromper o ciclo de violência e como devem agir nestas situações. 

A Campanha inicia no dia 25 de novembro, pois a data é lembrada como Dia Internacional 

de Luta Contra a Violência à Mulher. Em Caraguatatuba, haverá uma cerimônia de 

abertura, às 14h, na Câmara Municipal, onde serão realizadas diversas palestras sobre o 

tema. A população poderá assistir de forma online no 

endereço: https://tinyurl.com/p23exas2. 

A abertura oficial contará com as palestras da delegada da mulher de Caraguatatuba, Dra. 

Patrícia Casanova Crivochein, com o tema: Os tipos de violência contra mulher; da diretora 

e assistente social da Sedesc, Carmem Landin, com o tema: Fluxo de Atendimento da 

Sedesc; da secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Derci Andolfo, com o tema: Fluxo de 

Atendimento da Saúde; e por último, com a psicóloga do Pró-Mulher, Jaquelina Teixeira, 

com o tema: Ciclos da Violência Contra a Mulher. 

No decorrer da programação, a equipe da Sedesc percorrerá diversas secretarias 

municipais e pontos da cidade realizando orientação e divulgação sobre o tema. Os 

Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (Ciam) realizarão palestras e atendimentos para mulheres que necessitam de 

apoio. 

Já no dia 6 de dezembro, considerado como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo 

Fim da Violência contra as Mulheres, será realizado exclusivamente para o público 

masculino uma roda de conversa com diversas autoridades da cidade, para debater o 

tema: Desconstruindo o machismo. O evento será realizado no auditório da Fundacc, no 

centro, às 9h. Para participar, os homens devem ser inscrever no 

link: https://tinyurl.com/arsskcnk. 

https://tinyurl.com/p23exas2
https://tinyurl.com/arsskcnk


 

 
 

Ativismo – Os 16 Dias de Ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes 

países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram uma 

campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência 

contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria 

Teresa, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961 por integrarem a 

oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo, na República Dominicana. 

Confira a programação completa: 

– Dia 25 (quinta): 9h às 12h – Divulgação e orientação nas secretarias de Educação, 

Governo e Tecnologia da Informação; 14h – Abertura oficial na Câmara Municipal com a 

presença de autoridades; 

– Dia 26 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias da Fazenda, 

Administração e Gabinete; 9h às 11h – Sensibilização e orientação na Praça Cândido Mota 

– Centro; 

– Dia 29 (segunda): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Comunicação, 

Turismo e Urbanismo; 9h às 11h – Sensibilização e orientação nos comércios do centro da 

cidade; 

– Dia 30 (terça): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Esportes e da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

– Dia 1º (quarta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Serviços 

Públicos, Planejamento e Habitação; 9h às 12h – Oficina no Ciam, com o tema: Respeite 

as Minas; 

– Dia 2 (quinta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Obras Públicas e 

Assuntos Jurídicos e na Câmara; 9h às 12h – Grupo socioeducativo no Ciam, com o tema: 

Girl Power; 

– Dia 3 (sexta): 8h às 14h – Divulgação e orientação nas secretarias de Meio Ambiente e 

Saúde; 9h às 12h – Orientações (Dia do Autocuidado) no Ciam; 9h às 17h – Roda de 

Conversa no Ciapi, com o tema: PcD por um dia – Ser mulher PcD convivendo com minhas 

limitações; 

– Dia 4 (sábado): 14h às 19h – Fórum LGBTQI+ Litoral Norte: Palestra ‘Sexualidade e 

Gênero’, Roda de conversa com mulheres transexuais, travestis, lésbicas e bissexuais e 

Apresentações de Shows de Drags Queens; 

– Dia 6 (segunda): 9h às 11h – Dia do Laço Branco – Roda de Conversa: Desconstruindo o 

Machismo na Fundacc com participação de diversas autoridades municipais; 

– Dia 7 (terça): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Massaguaçu e Getuba; 

– Dia 8 (quarta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Centro e Norte; 

– Dia 9 (quinta): 9h às 14h – Divulgação e orientação nos Cras Sul e Barranco Alto; 

– Dia 10 (sexta): 13h30 às 17h30 – Enceramento da Campanha com o 3º Fórum 

“Vigilância as Violências” – Tema: O itinerário da mulher x O ciclo de violência frente ao 

trabalho articulado em rede – Fundacc. 
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Saúde Promove Capacitação Para Agentes De Endemias E Fiscais De 

Saúde Pública 

 

A Secretaria de Saúde continua com as ações para combate ao mosquito Aedes aegypti. 

Além da dengue, o município se preocupa com uma possível alta de casos de chikungunya. 

Embora esteja aguardando o resultado da avaliação de densidade larvária, a Secretaria de 

Saúde promoveu nesta quarta-feira (24) uma capacitação para os  agentes de controle da 

dengue (agentes de endemias) e fiscais de saúde pública. 

A capacitação foi realizada no auditório do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) 

para 36 profissionais. 

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Boher, o objetivo da capacitação é fazer com os 

agentes saibam identificar as diferenças entre dengue, zika e chikungunya. “Esses 

profissionais devem aproveitar este momento para adquirirem mais conhecimentos, 

principalmente com a chegada da temporada de verão. Isso aumenta ainda mais a nossa 

preocupação”. 

A médica da Vigilância Epidemiológica, Érica Lanzillo, conduziu a capacitação e reforçou 

que “saber diferenciar as três doenças é muito importante”. Por isso, ela falou sobre as 

características de cada uma delas. “Conhecer os sinais ajuda na identificação”. 

“Cidades próximas do município já começaram a registrar casos de chikungunya, 

precisamos saber como nos preparar”, disse Érica. 

Ainda esteve na capacitação o biólogo e coordenador dos agentes, Ricardo Fernandes, e 

coordenadora de arboviroses da Vigilância Epidemiológica, Valéria Cristiane. Ambos 

falaram da importância da ação e dos cuidados com a doença. 

Atualmente, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, Caraguatatuba tem 896 

notificações de dengue. Desses, 69 foram confirmados e 827 descartados. Nenhum caso 

de chikungunya foi registrado até o momento. 
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Centro Integrado De Atendimento À Mulher Atende 454 Mulheres Em 

Situação De Violência Em Quatro Anos 

 

Há quatro anos, as mulheres em situação de violência em Caraguatatuba possuem um 

espaço especializado de atendimento e acolhimento. O Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (CIAM) Benedita Arcanjo Aparecido de Oliveira – ‘Dita Marques – foi inaugurado em 

2017 e desde então muitas mulheres que foram atendidas no espaço tiveram a chance de 

mudar de história. 

Prova disso é a Selma, de 43 anos. Mãe de dois filhos, ela conheceu o espaço após 

procurar a Delegacia da Mulher de Caraguatatuba para fazer um boletim de ocorrência 

relatando violência física por parte do marido, quando foi encaminhada para o CIAM. 

Selma conta que através do CIAM foi possível superar alguns traumas devido às situações 

de violência que passou. Foram 20 anos de casada e há seis meses resolveu dar um basta 

e seguir em frente. 

“Muitas vezes eu pensei em ter outras atitudes que só prejudicariam a mim, mas com o 

apoio das profissionais estou superando. No final tudo dá certo e graças a Deus está 

dando certo. Eu não vivo mais com ele, mas um dia vamos resolver tudo e ter uma boa 

relação pelos meus filhos. O importante é que eu não aceite mais viver este tipo de relação 

abusiva, seja com quem for”, relatou Selma. 

Localizado no bairro Indaiá, o CIAM busca fortalecer e resgatar a autoestima e autonomia 

das mulheres, com foco na emancipação e empoderamento para que saiam da condição 

de violência. Atualmente, 133 mulheres são acompanhadas pelas técnicas do espaço. 

A coordenadora do CREAS, Patrícia Aparecida Silva, conta que nesses quatro anos 454 

mulheres passaram pelo espaço, sendo as principais violências, a física e a psicológica. 

“Em média, são aproximadamente 115 mulheres atendidas por ano. Em se tratando de 

violência, os números são altos, por isso, o trabalho e a luta são constantes para que a 

gente consiga mudar esta realidade”, explicou. 

As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria mulher busca 

ajuda. O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e 

acompanhamento. 



 

 
 

Na avaliação é classificado o risco do caso e decidido junto com a mulher as medidas que 

serão tomadas. Após esse primeiro contato, a mulher passa por orientação com assistente 

social e psicóloga. Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos 

individualizados, visita domiciliar e grupos, que serão retomados em breve. 

Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180. Esse número 

é gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive 

finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. 

O CIAM está localizado na Avenida Cuiabá, 400, no Indaiá, telefone: 3883-9908. Horário 

de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. 

Serviço: 

– Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim Primavera – 

Telefone: 3882-3242 – Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h 

– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador Feijó, 

165 – Jardim Aruan – Telefone: (12) 3886-2960 – Horário de atendimento: Segunda a 

sexta, das 8h às 17h 
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Editais Municipais Da Lei Aldir Blanc Têm 104 Propostas Culturais 

Selecionadas 

 

Os editais municipais da Lei Aldir Blanc selecionaram 104 propostas culturais em duas 

chamadas públicas, nos segmentos apresentação artística ou cultural de agentes culturais 

individuais e coletivos e conteúdo digital artístico de agentes culturais individuais do 

município de Caraguatatuba. 

A avaliação das propostas inscritas foi realizada por profissionais da região com notório 

saber artístico indicados pelo Conselho Municipal de Política Cultural (CMPCC). Os projetos 

selecionados pelos editais deverão, com apoio da Fundacc – Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba, compor atividades gratuitas voltadas à população. 

Para a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, as propostas selecionadas contribuirão 

para a propagação da produção cultural local, de maneira a apoiar o acesso 

descentralizado de atividades culturais gratuitas voltadas para toda população. “Esse é um 

investimento não só para a classe artística, mas para toda a população que poderá se 

beneficiar dos projetos contemplados”. 

Recursos e apontamentos poderão ser feitos exclusivamente pelo envio do formulário de 

recurso anexo aos Editais para o e-mail: projetos@fundacc.sp.gov.br até Às 17h de terça-

feira (30). 

Após a divulgação do resultado final, os selecionados receberão um e-mail solicitando o 

envio de documentos obrigatórios para a contratação. Já o pagamento dos prêmios está 

previsto para o mês de dezembro de 2021, a disponibilização dos conteúdos digitais em 

plataformas digitais e a realização das apresentações até fevereiro de 2022. 

Para conferir os projetos selecionados acesse: https://fundacc.sp.gov.br/lei-aldir-blanc. 
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Com Média De 950 Por Mês, SAMU De Caraguatatuba Celebra 11º 

Aniversário Com Mais De 150 Mil Atendimentos 

 

O Serviço de Atendimento Móvel Urgência (SAMU) de Caraguatatuba celebrou, na última 

segunda-feira (22), seu 11º aniversário. Ao longo dos anos, 153 mil ocorrências já foram 

atendidas pela equipe. Uma média de 950 por mês. 

Somente de 1º de janeiro a 22 de novembro deste ano, o SAMU atendeu 12.896 

ocorrências, entre casos clínicos (convulsão, gestante, hipertensão e mal súbito) e traumas 

(acidente de moto, acidente de trânsito com vítimas, acidente de bicicleta e 

quedas/traumas). 

Com atendimento 24 horas, sete dias por semana, sem feriados ou finais de semana, o 

SAMU chega ao seu 11º ano de existência com três bases: Sul (entregue no ano de 2019), 

Norte (inaugurada em 2018) e Central. A equipe é composta por 62 funcionários 

(enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos, condutores e 

administrativo). 

A equipe do SAMU tem à disposição seis ambulâncias para prestar os atendimentos, sendo 

quatro Unidades de Suporte Básico (USBs) e duas Unidades de Suporte Avançado (USAs). 

Além de uma ambulância reserva técnica. 

Nesta quarta (24), os funcionários do SAMU comemoraram o tempo de casa ao lado do 

prefeito Aguilar Junior e do secretário de Saúde Gustavo Boher. A comemoração foi 

realizada na base Central, no Jardim Primavera. 

Durante um breve discurso, o coordenador e médico do SAMU, Thiago Bonaccorsi, explicou 

o porquê de o dia ser especial para o SAMU. “Para manter uma equipe de excelência, 

treinada e preparada para atender as ocorrências da cidade exige-se a dedicação total dos 

funcionários, seja da parte administrativa ou executiva”. 

“É um trabalho muito difícil que gasta muito e exige muito tempo de todos nós”, enfatizou 

Bonaccorsi. Ele ainda destacou os esforços da equipe para manter uma estrutura de 

socorro com excelência. 

Para as próximas comemorações, o médico espera uma equipe muito mais evoluída. 

“Temos a certeza de que outros aniversários virão. E neles será possível observar que a 

nossa equipe estará ainda mais preparada e capacitada”. 



 

 
 

Para o prefeito Aguilar Junior, “feliz é a cidade que tem um SAMU como o de 

Caraguatatuba”. Na comemoração, ele se lembrou de quando foi convidado por um 

programa de televisão para passar o dia ao lado da equipe. “Um trabalho de grande 

importância e que requer muito esforço”. 

“Desafios são muitos, mas o que me leva a acreditar no trabalho do SAMU é saber que a 

equipe está sempre pronta para ajudar a população, mesmo com dificuldades”. 

“Conseguem fazer o trabalho com maestria”, considerou o prefeito. 

Aguilar Junior citou os mais de 150 mil atendimentos realizados ao longo dos 11 anos. “Sei 

que o resultado de muitos deles foram de alegrias e outras de frustrações”. “Às vezes, vem 

aquela pergunta – por que eu não cheguei antes?. Mas eu digo: se empolguem e se 

engrandeçam pelas vidas que vocês já conseguiram salvar”, concluiu. 

Também faz parte da comemoração de aniversário a entrega de novos uniformes. Em 

2021, foram adquiridos 180 macacões, 300 camisetas, 150 bonés, 65 jaquetas. Ano 

passado, a equipe recebeu 100 novas botas. Durante a celebração, na base Central, o 

prefeito e o secretário de Saúde foram presenteados com um macacão cada. 
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Orçamento De 2022 Para Caraguatatuba É Aprovado Em 1º Turno 

 

A proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba foi 

aprovada por unanimidade em 1º turno na sessão ordinária da última terça-feira (23/11), 

na Câmara Municipal, no Centro. A proposta estima a receita e fixa a despesa do município 

em R$ 1.079.895.594,00 para 2022. 

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 Câmara de Caraguatatuba promoveu audiências públicas online para debater a LOA nas 

últimas quarta e sexta-feira (17 e 19/11). A Prefeitura de Caraguatatuba realizou três 

audiências públicas presenciais descentralizadas nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no 

Travessão, Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além da audiência eletrônica entre os 

dias 27 de setembro e 4 de outubro, no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. 

Alterações na LDO 

Após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2022 em 1º turno, o presidente da 

Câmara de Caraguatatuba, Renato Leite Carrijo de Aguilar, convocou uma sessão 

extraordinária para a discussão e votação do projeto de lei que altera parcialmente a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO/Lei Municipal 2.562/2021) para elaboração e execução da 

LOA para o exercício financeiro do próximo ano. A proposta foi aprovada por 14 votos a 1, 

na sessão extraordinária da terça-feira (21/11). 

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

previstos para o exercício de 2022, 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. O projeto foi tema 

de duas audiências públicas online da Câmara de Caraguatatuba nas últimas quarta e 

sexta-feira (17 e 19/11). 

Confira as destinações Orçamento de Caraguatatuba para 2022 

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


 

 
 

 Órgão Valores em R$ 

Administração Direta 

01 Gabinete do Prefeito  6.263.239,00 

02 Sec. Assuntos Jurídicos 12.010.683,00 

03 Sec. Planejamento Estratégico e Desenvolvimento 5.249.144,00 

04 Secretaria de Administração 45.707.093,00 

05 Secretaria da Fazenda 52.829.510,00 

06 Secretaria de Obras Públicas 99.200.004,00 

07 Secretaria de Urbanismo 6.510.452,00 

08 Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 9.716.969,00 

09 Secretaria de Serviços Públicos 107.503.216,00 

10  Secretaria de Educação 280.428.205,00 

11  Secretaria de Esportes 20.083.502,00 

12  Secretaria de Turismo 7.336.936,00 

13  Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania 29.682.649,00 

14  Secretaria de Saúde 214.886.334,00 

15  Secretaria de Governo 1.932.260,00 



 

 
 

16  Secretaria de Habitação 4.208.237,00 

18  Sec. dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do 

Idoso 

 18.456.975,00 

19  Secretaria de Comunicação  10.017.336,00 

23 Sec. de Tecnologia da Informação  6.965.144,00 

24 Sec. Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão 24.498.466,00 

99 Reserva de Contingência  5.500.000,00 

TOTAL   R$     968.986.354,00 

Administração Indireta 

20 Câmara Municipal 25.092.240,00 

21 CaraguaPrev 75.807.000,00 

22 Fundacc 10.010.000,00 

TOTAL GERAL                                                                         R$ 1.079.895.594,00 
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Campanha “Servidor Solidário” Da Prefeitura De Caraguatatuba 

Encerra No Dia 10 De Dezembro 

 

A Campanha “Servidor Solidário” da Prefeitura de Caraguatatuba termina no próximo dia 

10 de dezembro (sexta-feira). Criada em abril de 2020, a campanha arrecadou recursos 

financeiros da categoria para minimizar os impactos sociais causados pela pandemia da 

Covid-19 no município. Os valores arrecadados são repassados integralmente ao Fundo 

Social de Solidariedade de Caraguatatuba. 

Para contribuir, o funcionário deve destinar a quantia desejada para a agência do Banco do 

Brasil nº 1741-8 C/C (conta corrente) 42.968-6, por meio de depósito, Transferência 

Eletrônica Disponível (TED), PIX e Documento de Ordem de Crédito (DOC) nas agências, 

internet banking, caixas eletrônicos ou pelo aplicativo do banco. Os doadores precisam 

colocar o CNPJ da Prefeitura Municipal 46.482.840/0001-39, no campo do favorecido. 

Cestas Básicas 

O Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba mantém uma campanha contínua de 

arrecadação de cestas básicas. Os interessados em contribuir podem entrar em contato 

pelo telefone (12) 3897-5656. As cestas são destinadas às famílias em situação de 

vulnerabilidade social. O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro. 
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Caraguatatuba Disputa Mundial De Jiu Jitsu Com 12 Atletas 

 

Entre os dias 25 e 28 de novembro, atletas da Secretaria de Esporte e Recreação da 

Prefeitura de Caraguatatuba participam do Mundial de Jiu Jitsu 2021. O evento será na 

cidade de São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. Das categorias Mirim até o Master, o 

município será representado por 12 atletas. 

Os lutadores têm a supervisão do professor e técnico Ulrico Corrêa Mesquita Junior, 

campeão em diversos torneios, sendo os títulos mais recentes a conquista do 1º lugar no 

campeonato Latino Americano, Panamericano e Internacional. 

O evento contará com a presença de aproximadamente 6 mil atletas de diversas partes do 

Mundo. 

Confira a lista de atletas que representarão Caraguatatuba: 

– Isabelly Soares Macedo Mesquita: Categoria infantil A (faixa amarela); 

– Sybelli Soares Macedo Mesquita: Categoria infantil juvenil A (faixa laranja); 

– Cristiano cajazeira da Silva: Categoria master (faixa marrom); 

– Cauã Emanuel Salvo Martins: Categoria infantil juvenil A (faixa laranja); 

– Kalel Lorenzo líbanio santos: Categoria mirim (faixa branca); 

– Enzo Taufic Gomes Abrahao: Categoria infantil B (faixa cinza); 

– John Wayne bandeira Gonçalves: Categoria master (faixa azul); 

– Pedro Henrique Santos de Almeida: Categoria Adulto (faixa azul); 

– Jonatas Souza: Categoria adulto (faixa roxa); 

– Rian Vieira Reis: Categoria adulto (faixa roxa); 

– Bruno Lourenço Lopes: Categoria adulto (faixa azul); 

– Anilson Matias: Categoria master (faixa azul). 
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IF Caraguatatuba Oferece Oportunidade Para Jovens E Adultos 

Cursarem Técnico Em Administração Integrado Ao Ensino Médio 

 

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Caraguatatuba, está com inscrições 

abertas para o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) até o dia 7/12. Serão ofertadas 40 

vagas para o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. 

Para inscrever-se é necessário ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 

anos na data da matrícula. O ingresso do aluno será para o 1º semestre de 2022. 

O curso é totalmente gratuito, não há taxa de inscrição, nem prova. O processo seletivo 

será por sorteio que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 14h, e será transmitido nos 

canais oficiais do IFSP. 

O curso é presencial, no período noturno (podendo ser ofertado na forma online devido à 

situação pandêmica), e terá duração de seis semestres. Ao concluir o curso o estudante 

terá certificação de Ensino Médio e Técnico em Administração. 

Nesse curso também está previsto o recebimento de uma bolsa auxílio no valor de ¼ de 

salário mínimo, desde que o estudante tenha frequência mínima em 75% das aulas. 

No formato online há previsão de oferta de outros programas inclusivos, como chips 

conectividade (chip de celular com pacote de dados de internet) caso o estudante 

comprove situação de baixa renda. 

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas online, no 

link https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-

Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true ou presencialmente na secretaria 

do campus, no endereço Avenida Bahia, 1.739, bairro Indaiá, das 9h às 13h. 

O edital que regulamenta o processo seletivo foi publicado pelo IFSP e pode ser acessado 

no endereço https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer
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PAT De Caraguatatuba Tem 326 Vagas De Emprego Para Esta Quarta-

Feira (24) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (24) para 326 vagas. Entre elas, 135 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 mármore e granito, Ajudante de 

Instalação, Ajudante de Motorista de Caminhão, Analista de Engenharia Civil, Armador, 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de 

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

Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais e 

Limpeza, Balconista, Balconista temporária, Barman, Carpinteiro, Caseiro, Consultor 

Comercial, Consultora de Vendas, Controlador de Acesso, Coordenador de Suprimento 

(Supervisor de Almoxarifado), Corretor de Imóveis, Cozinheira (o), Cozinheira de Quiosque, 

Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção Predial, Eletricista Industrial, Empregada 

Doméstica, Fiscal de Caixa, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente 

de Loja, Governanta, Greidista, Instrutor de Autoescola, Lavador de Autos, Líder de 

Cozinha, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Mecânico Industrial, Montador de 

Esquadrias, Motoboy, Motorista, Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão 

Basculante, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção (Caminhão Munck), Operador de Caixa, 

Operador de Rolo, Operador de Telemarketing, Operador de Usina de Concreto, Pedreiro, 

Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Soldador, Técnico de 

Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico de Manutenção Residencial, Técnico em 

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

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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

Projetista de Vidros Temperados, Vendedora e Vidraceiro. 
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Teatro Mario Covas recebe espetáculo musical ‘Noel Rosa, O Poeta da 

Vila e seus Amores’ 

 

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

Covas (TMC), recebe, no sábado, dia 27 de novembro, às 20h, o espetáculo musical ‘Noel 

Rosa, O Poeta da Vila e seus Amores’, da Cia. Coisas Nossas de Teatro.Os ingressos podem 

ser adquiridos pelo valor de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada no 

site bilheteriaexpress.com.br/ ou na bilheteria do teatro, a partir das 14h, no dia da 

apresentação. O espetáculo tem classificação indicativa para 16 anos.Com texto de Plínio 

Marcos e direção de Dagoberto Feliz, o espetáculo passeia pela história da vida de Noel 

Rosa e traz diversas músicas de sua carreira, convidando o público a entrar no clima dos 

botequins cariocas, ambientes favoritos do cantor.Um Noel Rosa moribundo, que se coloca 

a recordar os grandes momentos de sua vida, é o fio condutor para o espetáculo musical, 

que narra em forma não linear os fragmentos da história do compositor. Mulheres como a 

mãe de Noel, as damas que abalaram seu coração e suas intérpretes favoritas, Araci de 

Almeida e Marília Batista, protagonizam uma espécie de delírio que recria o clima boêmio 

da Era do Rádio, dos grandes carnavais e cabarés típicos dos arredores dos Arcos da 

Lapa.Plínio Marcos, o autor, e Noel Rosa, o grande protagonista, são figuras que carregam, 

por si só, importância para a arte brasileira. Ambos estão na “boca do povo”: no diálogo 

direto e explosivo de Plínio Marcos que, de tão popular, cabe facilmente na fala de 

qualquer um que se sente sufocado por um sistema que não lhe deixa saída; ou quando 

cantarolamos: ‘Com que Roupa?’, ‘Feitiço da Vila’, ‘Filosofia’, entre muitas outras músicas 

do poeta de Vila Isabel que, mesmo depois de quase oitenta anos, não foram 

esquecidas. ServiçoEspetáculo: ‘Noel Rosa, O Poeta da Vila e seus Amores’Data: 27 de 

novembro (sábado)Horário: às 20hLocal: Avenida Goiás, nº 187 – Indaiá (Teatro Mario 

Covas)Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) – pelo site bilheteriaexpress.com.br/ ou na 

bilheteria do teatro, a partir das 14h, no dia 27/11.Para mais informações o 

site: fundacc.sp.gov.br ou ligue: (12) 3881-2623. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Convoca Mais 24 Bolsistas Do PEAD 

Para Limpeza Pública 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais 24 bolsistas do Programa Emergencial de 

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

logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, nesta 

quarta, quinta e sexta-feira (24, 25 e 26/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH da 

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

Oficial Eletrônico do Município (Edital 670) desta terça-feira (23/11). 

Os candidatos devem ir ao Departamento de RH para receberem senhas com horários de 

atendimentos específicos para evitar aglomerações, preferencialmente na seguinte ordem: 

do 1077º ao 1085º colocado de beneficiário de serviços pesados no dia 24/11; do 1086º 

ao 1093º colocado de beneficiário de serviços pesados no dia 25/11; e do 298º ao 304º 

colocado de beneficiário de serviços leves no dia 26/11. Quem não comparecer nos dias 

agendados, tem até sexta-feira (26) para ir ao Departamento de RH, das 9h às 14h. 

Nesta semana foram convocados 17 bolsistas beneficiários de serviços pesados e sete 

beneficiários de serviços leves. A Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.397 bolsistas do 

PEAD desde março de 2020, dos quais 304 eram beneficiários de serviços leves e 1.093 

de pesados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em 

fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 



 

 
 

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

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

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

(Sesep). 

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

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

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

das 9h às 14h. Acompanhe também outras notícias do Litoral Norte no #LinkInformativo.  
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Procon De Caraguatatuba Orienta Consumidores Sobre “Pegadinhas” 

Da “Black Friday” 

 

A Black Friday (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), 

incorporada ao mercado brasileiro, é na próxima sexta-feira (26/11). A penúltima data 

importante para o comércio antes do Natal será marcada pelos descontos generosos de 

diversos produtos, mas algumas empresas já ofertam promoções desde o início do mês. O 

Procon da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas sobre como escapar das armadilhas e dos 

golpes nas ofertas da Black Friday. 

De acordo com o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, a data é esperada o 

ano todo por ter bons descontos e promoções. “Mas antes do dia oficial algumas empresas 

dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro lado, os cibercriminosos 

aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se proteger e garantir a 

segurança durante suas compras nesse período? Verificar antecipadamente os preços do 

produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos descontos oferecidos”, 

recomenda. 
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Sindpetro Fornecerá Gasolina A R$ 4,40 Para Motoboys De 

Caraguatatuba 

 

Motoristas e entregadores por aplicativos poderão comprar gasolina mais barata nesta 

quinta-feira (25/11), nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. O Observatório 

Social da Petrobrás (OSP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) vão vender o 

combustível a R$ 4,40 o litro. O valor chega a ser 35% mais barato do que os preços de 

mercado. Na semana de 14 a 20 de novembro, de acordo com a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), o litro da gasolina era comercializado, em média, a R$ 6,75 em postos de 

abastecimento do país. 

A ação solidária, batizada de “Dia Nacional da Gasolina sem PPI”, será realizada pelos 

sindicatos que compõem a FNP, nas cidades paulistas de São José dos Campos, Santos e 

Caraguatatuba, em Angra dos Reis (RJ) e Manaus (AM). No total, serão comercializados 12 

mil litros de gasolina. Os motoristas vão adquirir cupons, com a quantidade de combustível 

determinada, que serão trocados por gasolina nos postos parceiros, indicados por cada 

sindicato. 

Caraguatatuba: O cadastro para fornecimento dos cupons em Caraguatatuba acontece a 

partir das 9h em uma tenda ao lado do Auto Posto Britânia, na Rua Álvaro Theodoro da 

Cruz, 415, Jardim Britânia. Serão disponibilizados 3 mil litros de gasolina. Cada voucher é 

limitado a 9 litros do combustível. A ação é direcionada a entregadores de moto por app e 

motoboys. 

Valor de importação 

A ação é mais uma iniciativa da campanha “Petrobrás para os brasileiros”, que chama a 

atenção da população para o PPI (Preço de Paridade de Importação), a política que o 

governo e a Petrobrás estabeleceram para definir os valores dos combustíveis. “Hoje, 

produzimos cerca de 80% de todo combustível consumido no Brasil e importamos 20%. 

Mas, em função do PPI, 100% do combustível é tratado como se fosse importado”, afirma 

Adaedson Costa, secretário geral da FNP. 

O PPI é alinhado aos preços do mercado internacional e define os valores dos combustíveis 

com base na variação cambial e do barril de petróleo. “O PPI é o vilão dos preços altos e 

não os impostos estaduais, como tenta convencer o discurso do governo federal. Essa 



 

 
 

política é a principal responsável pelo maior preço real da história da gasolina, do diesel e 

do gás de cozinha no Brasil”, destaca o dirigente. 
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IF Caraguatatuba Oferece Oportunidade Para Jovens E Adultos 

Cursarem Técnico Em Administração Integrado Ao Ensino Médio 

 

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Caraguatatuba, está com inscrições 

abertas para o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) até o dia 7/12. Serão ofertadas 40 

vagas para o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. 

Para inscrever-se é necessário ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 

anos na data da matrícula. O ingresso do aluno será para o 1º semestre de 2022. 

O curso é totalmente gratuito, não há taxa de inscrição, nem prova. O processo seletivo 

será por sorteio que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 14h, e será transmitido nos 

canais oficiais do IFSP. 

O curso é presencial, no período noturno (podendo ser ofertado na forma online devido à 

situação pandêmica), e terá duração de seis semestres. Ao concluir o curso o estudante 

terá certificação de Ensino Médio e Técnico em Administração. 

Nesse curso também está previsto o recebimento de uma bolsa auxílio no valor de ¼ de 

salário mínimo, desde que o estudante tenha frequência mínima em 75% das aulas. 

No formato online há previsão de oferta de outros programas inclusivos, como chips 

conectividade (chip de celular com pacote de dados de internet) caso o estudante 

comprove situação de baixa renda. 

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas online, no 

link https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-

Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true ou presencialmente na secretaria 

do campus, no endereço Avenida Bahia, 1.739, bairro Indaiá, das 9h às 13h. 

O edital que regulamenta o processo seletivo foi publicado pelo IFSP e pode ser acessado 

no endereço https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer
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Mauro Silva, Erik Penna, rodadas de negócios e muito mais: confira a 

programação do Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

O Empreenda Caraguatatuba 2021 será realizado de 2 a 4 de dezembro, consolidando a 

retomada econômica do município. A feira terá uma programação diversificada, com 

rodadas de negócios e importantes palestrantes, como Mauro Silva, tetracampeão mundial 

com a seleção brasileira de futebol em 1994 e Erik Penna, palestrante internacional e 

autor de seis livros e do best-seller ‘A Arte de Encantar Clientes’. 

Por conta dos protocolos de segurança contra a Covid-19, as palestras também precisarão 

de inscrições prévias do público, já que o auditório do Empreenda Caraguatatuba 2021 

comportará 120 pessoas. 

A entrada do público para a feira na Praça da Cultura entre os dias 2 a 4 de dezembro e a 

participação nas palestras será somente mediante inscrição prévia, que pode ser feita 

através do 

link: https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/confirm 

As rodadas de negócios do Empreenda Caraguatatuba 2021 são exclusivas para empresas 

e é necessário a realização da inscrição através do 

link: https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm 

Na ultima edição do evento, em 2019, foram 21,5 mil visitantes de diversas regiões do 

Brasil e mundo, como Venezuela, Líbano, México, Espanha, Bolívia, Romênia, Estados 

Unidos e Uruguai. No mesmo ano, o evento movimentou mais de R$ 10 milhões de 

negócios entre empreendedores. 

Para a edição 2021 o sucesso está garantido, com a participação de mais de 80 empresas 

e expositores renomados. 

Confira a programação completa do Empreenda Caraguatatuba 2021: 

 1º de dezembro: Mauro Silva (19h – Teatro Mário Covas) 

 Realizando a tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba, no Teatro Mário 

Covas, a palestra fica por conta do tetracampeão da Copa do Mundo com a seleção 

Brasileira em 1994, Mauro Silva. A palestra tem como tema ‘Como formar um time 

campeão’. 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/confirm
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm


 

 
 

O evento de abertura do Empreenda Caraguatatuba é voltado para os empreendedores 

que se inscreveram para expor seus produtos na feira, além de parceiros do Empreenda 

Caraguatatuba 2021. 

Além de campeão da Copa do Mundo de 1994, Mauro Silva é o atual vice-presidente de 

Atletas e Competições da Federação Paulista de Futebol. O ex-jogador iniciou sua carreira 

no futebol ainda com 17 anos, em 1985, no Guarani. Em 1989 foi transferido para o então 

Bragantino (Red Bull Bragantino). Antes da Copa do Mundo, o ex-atleta foi jogar na Europa, 

mais precisamente na Espanha, para defender as cores do Deportivo La Coruña. 

Mauro Silva divide seus trabalhos na Federação Paulista de Futebol, com a sua formação 

em Administração, através da Universidade Anhembi Morumbi. O palestrante da abertura 

do Empreenda Caraguatatuba 2021 é formado nos cursos de Aperfeiçoamento em Gestão 

de Esportes (2021 – FGV), Programa Odyssey – Para Liderar em um Mundo em Transição 

(2019), Liderança Transformadora (2019), Conselheiros de Administração (2018), 

Governança e Melhores Práticas (2018), e Gestão de Futebol (2016). 

Além disso, o tetracampeão mundial de 94 tem experiência em visão estratégica, práticas 

de governança corporativa, noções de legislação societária e percepção do perfil de risco 

de organizações, implementação de estratégias, altas capacidades de líder e mediar 

conflitos e unir equipes de altas performances e outros conhecimentos. Com uma palestra 

empolgante e envolvente, ele apresenta a importância de um time unido e as estratégias 

para fazer desse time um time campeão! 

02 de dezembro – Auditório do Empreenda Caraguatatuba 2021 (Praça da Cultura) 

 14h30: Time is Money! Administrando o tempo – Profº Me. Ricardo Maroni Neto (IFSP) 

O primeiro dia do Empreenda Caraguatatuba, na Praça da Cultura, será aberto pela 

palestra ‘Time is Money! Administrando o tempo’, ministrada pelo Profº Me. Ricardo Maroni 

Neto, às 14h30. 

Ricardo Maroni é economista, mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica e 

professor do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), de Caraguatatuba. Em sua carreira, 

Maroni é autor de diversos livros e artigos na área de economia. 

15h30: Inteligência Emocional nos Negócios – SEBRAE 

Ministrada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a palestra 

‘Inteligência Emocional nos Negócios’, às 15h30, promete mostrar aos empreendedores e 

visitantes maneiras de gerir os seus negócios. 

17h: Fomento do Mercado de Trabalho e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência – 

Paula Kawadi (SEPEDI) 

 Paula Kawadi, funcionária pública da Prefeitura de Caraguatatuba, apresenta a palestra 

‘Fomento do Mercado de Trabalho e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência’. 

Paula Kawadi é fonoaudióloga, formada pela Universidade de São Paulo (USP), e pós-

graduada em Fonoaudiologia Hospitalar. Kawadi conta com experiência em consultoria de 

empregabilidade para a pessoa com deficiência e Marketing Vocal. 



 

 
 

Atualmente, Paula Kawadi atua no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com deficiência e 

ao idoso desde 2016. 

19h: Atitude Criativas para superar a pandemia – Erik Penna 

Encerrando as palestras do 1º dia do Empreenda Caraguatatuba 2021, Erik Penna 

apresenta uma palestra que vem de encontro com o propósito da feira neste ano: ‘Atitude 

Criativas para superar a pandemia’. 

Erik Penna é palestrante internacional e autor de seis livros e do best-seller ‘A Arte de 

Encantar Clientes’. O palestrante já ministrou mais de mil palestras no Brasil, Uruguai, 

Portugal e Estados Unidos e é o 1º lugar no Google como ‘Palestrante em Excelência no 

Atendimento’ e ‘Palestrante de Motivação’. 

Em seu canal no YouTube, Erik Penna conta com mais de 1 milhão de visualizações. Na 

televisão, Penna conta com participações no programa ‘É de Casa’, ‘Profissão Repórter’ e 

‘Pequenas Empresas Grande Negócios’, da TV Globo. 

O palestrante tem ainda artigos publicados no UOL, Estadão, Exame, G1, Terra, Catho, 

Band Notícias, Gshow, Globoplay e outros. 

Erik Penna possui MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e conta com 

qualificações internacionais na Universidade de Tampa, Bosto College e Instituto Disney 

em Orlando, nos Estados Unidos. 

03 de dezembro – Empreenda Caraguatatuba 2021 (Praça da Cultura) 

 14h: Atendimento: Uma excelente ferramenta para retomar os negócios e os lucros – Profº 

Me. César Augusto Ilodio Alves (IFSP) 

Abrindo o 2º dia do Empreenda Caraguatatuba 2021, o Profº Me. César Augusto Ilodio 

Alves apresenta às 14h a palestra ‘Atendimento: Uma excelente ferramenta para retomar 

os negócios e os lucros’. 

César Augusto é administrador com especialidade em Gestão e Marketing e Coaching. O 

professor também é mestre em Gestão e Desevolvimento Regional e docente no Instituto 

Federal de São Paulo (IFSP), de Caraguatatuba. 

15h15: O futuro dos mercados consumidores: as tendências de consumo Pós-Covi19 – 

Profº Me. Tcharla Bragantin (Centro Universitário Módulo) 

 A Profº Me. Tcharla Bragantin ministra a palestra ‘O futuro dos mercados consumidores: as 

tendências de consumo Pós-Covi19’, que apresentará o futuro do mercado após a 

pandemia. 

Além de professora, Tcharla Bragantin é economista, mestre em Planejamento e 

Desenvolvimento Regional nas áreas de Economia, Contabilidade e Administração. Além 

disso, Tcharla acumula especialidades em Gestão de Finanças Empresariais e Mercado de 

Capitais e é a atual coordenadora dos cursos de Administração. Ciências Contábeis e 

Gestão de Recursos Humanos do Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba e da 

Faculdade São Sebastião (FASS). 

Tcharla Bragantin também é consultora empresarial nas áreas de economia, contabilidade 

e administração, com expertise em controle financeiro; gestão de custos e preços; plano de 



 

 
 

negócios; diagnóstico empresarial; diagnóstico econômico-financeiro; planejamento 

estratégico; gestão terceirizada da controladoria; planejamento e gestão tributária; e 

treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

 16h30: Lei de Liberdade Econômica – Sebrae 

 O Sebrae aprofundará os empresários e visitantes do Empreenda Caraguatatuba 2021 na 

Lei de Liberdade Econômica. Além disso, a palestra terá o objetivo de tirar as dúvidas 

sobre o tema. 

 18h: Rodada de Negócio 

 Um dos pontos principais do Empreenda Caraguatatuba, a primeira Rodada de Negócios 

da edição 2021 acontece às 18h do dia 03 de dezembro. Nela os empresários e 

empreendedores debatem ideias e firmam acordos, movimentando a economia local. 

As rodadas de negócios do Empreenda Caraguatatuba 2021 são exclusivas para empresas 

e é necessário a realização da inscrição através do link: 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm 

04 de dezembro – Empreenda Caraguatatuba 2021 (Praça da Cultura) 

 14h: Ousar. Liderar. Conquistar. Empreendedorismo com Auto Conhecimento – Geraldo 

Assunção (Grupo Focus) 

Geraldo Assunção, do Grupo Focus, apresenta a palestra ‘Ousar. Liderar. Conquistar. 

Empreendedorismo com Auto Conhecimento.’ 

 Assunção é especialista em sua área e acumula formações e realizações. É formado em 

NLP Practitioner, pela International Association of – NLP Institutes (Programação 

Neurolinguística); Master Coach – ICI, pela International Association of Coaching-Institutes; 

Analista Comportamental pelo Instituto Você e Metaforum International e Analista 

Comportamental Disc Coacheecom. 

Além disso, Geraldo Assunção já participou de diversos cursos de empreendedorismo pelo 

Sebrae, entre eles o Empretec e o Empreenda. Assunção é contador e sócio fundador do 

Grupo Focus – Contabilidade e Gestão Empresaria há 25 anos. 

14h40: Como Vender para o Governo – Flávia Oliveira (O2M) 

 Flávia Oliveira, da O2M, apresenta a palestra ‘Como Vender para o Governo’, onde 

mostrará que através de conhecimento e organização os empresários podem traçar um 

caminho de sucesso nas contratações e prestações de serviços para os governos públicos. 

Flávia Oliveira é administradora de empresas e cursou administração pública pela FGV/RJ 

e conta com pós-graduação em Gerente de Cidade pela FAAP. Oliveira conta com 

experiência em mais de 5 mil processos licitatórios. 

A palestrante conta com 20 anos de experiência no setor público e já ocupou o cargo de 

Secretária de Administração, de Fazenda e de Planejamento e Tecnologia da Informação 

no município. Também foi consultora em Licitações e Contratos na Prefeitura Municipal de 

Sinop (MT) e Secretária de Administração e Finanças em Guarantã do Norte (MT). 



 

 
 

Além disso, exerceu a presidência da comissão permanente de licitações em prefeituras e 

também atuou como professora universitária da UNICSUL. Há mais de 5 anos se dedica 

apenas à área de consultoria à frente da empresa O2M Consultoria. 

15h30: Marketing no Turismo – Sebrae 

A palestra Marketing no Turismo, apresentada pelo Sebrae, vai mostrar aos empresários e 

visitantes ações em marketing que as empresas podem aproveitar no turismo de seus 

municípios, fomentando a economia e a cultura local. 

17h: Rodada de Negócio 

 Encerrando o Empreenda Caraguatatuba 2021, a Rodada de Negócio do dia 04 de 

dezembro é uma grande oportunidade de fechar o melhor negócio do ano. 

As rodadas de negócios do Empreenda Caraguatatuba 2021 são exclusivas para empresas 

e é necessário a realização da inscrição através do link: 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm 
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Tribunal de Contas aprova contas de 2019 da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) aprovou, em sessão online 

realizada nesta terça-feira (23/11), as contas de 2019 da administração do atual prefeito 

de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Agora, a administração do Prefeito Aguilar Junior conta com três aprovações no Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. Além das contas de 2019, anteriormente as contas de 

2017 e 2018 também foram aprovadas. 

“Sempre deixei claro que o meu compromisso é com o trabalho e a transparência no gerir a 

cidade. Com muito empenho e dedicação, eu e minha equipe administramos com 

propriedade as necessidades dos nossos cidadãos”, disse Aguilar Junior. 

Aguilar Junior complementa dizendo ainda que é necessário investir no que realmente 

importa e dá impacto na vida da população. 

A sessão foi comandada pelo presidente da 1ª Câmara do TCE/SP, Antônio Citadini. 

Durante a leitura do parecer favorável, o Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, leu que 

“o resultado financeiro do município em 2019 teve um encerramento positivo”. Por fim, 

Rodrigues conclui que “Contas muito boas merecem parecer favorável”. 

De acordo com o documento, o parecer favorável também se dá por conta dos principais 

índices constitucionais e legais terem sido atendidos. Além disso, as balizas fixadas às 

despesas do executivo deu um encerramento financeiro positivo para o município. 
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Saúde promove capacitação para agentes de endemias e fiscais de saúde 

pública 

 

A Secretaria de Saúde continua com as ações para combate ao mosquito Aedes aegypti. 

Além da dengue, o município se preocupa com uma possível alta de casos de chikungunya. 

Embora esteja aguardando o resultado da avaliação de densidade larvária, a Secretaria de 

Saúde promoveu nesta quarta-feira (24) uma capacitação para os  agentes de controle da 

dengue (agentes de endemias) e fiscais de saúde pública. 

A capacitação foi realizada no auditório do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) 

para 36 profissionais. 

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Boher, o objetivo da capacitação é fazer com os 

agentes saibam identificar as diferenças entre dengue, zika e chikungunya. “Esses 

profissionais devem aproveitar este momento para adquirirem mais conhecimentos, 

principalmente com a chegada da temporada de verão. Isso aumenta ainda mais a nossa 

preocupação”. 

A médica da Vigilância Epidemiológica, Érica Lanzillo, conduziu a capacitação e reforçou 

que “saber diferenciar as três doenças é muito importante”. Por isso, ela falou sobre as 

características de cada uma delas. “Conhecer os sinais ajuda na identificação”. 

“Cidades próximas do município já começaram a registrar casos de chikungunya, 

precisamos saber como nos preparar”, disse Érica. 

Ainda esteve na capacitação o biólogo e coordenador dos agentes, Ricardo Fernandes, e 

coordenadora de arboviroses da Vigilância Epidemiológica, Valéria Cristiane. Ambos 

falaram da importância da ação e dos cuidados com a doença. 

Atualmente, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, Caraguatatuba tem 896 

notificações de dengue. Desses, 69 foram confirmados e 827 descartados. Nenhum caso 

de chikungunya foi registrado até o momento. 
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Centro Integrado de Atendimento à Mulher atende 454 mulheres em 

situação de violência em quatro anos 

 

Há quatro anos, as mulheres em situação de violência em Caraguatatuba possuem um 

espaço especializado de atendimento e acolhimento. O Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (CIAM) Benedita Arcanjo Aparecido de Oliveira – ‘Dita Marques – foi inaugurado em 

2017 e desde então muitas mulheres que foram atendidas no espaço tiveram a chance de 

mudar de história. 

Prova disso é a Selma, de 43 anos. Mãe de três filhos, ela conheceu o espaço após 

procurar a Delegacia da Mulher de Caraguatatuba para fazer um boletim de ocorrência 

relatando violência física por parte do marido, quando foi encaminhada para o CIAM. 

Selma conta que através do CIAM foi possível superar alguns traumas devido às situações 

de violência que passou. Foram 20 anos de casada e há seis meses resolveu dar um basta 

e seguir em frente. 

“Muitas vezes eu pensei em ter outras atitudes que só prejudicariam a mim, mas com o 

apoio das profissionais estou superando. No final tudo dá certo e graças a Deus está 

dando certo. Eu não vivo mais com ele, mas um dia vamos resolver tudo e ter uma boa 

relação pelos meus filhos. O importante é que eu não aceite mais viver este tipo de relação 

abusiva, seja com quem for”, relatou Selma. 

Localizado no bairro Indaiá, o CIAM busca fortalecer e resgatar a autoestima e autonomia 

das mulheres, com foco na emancipação e empoderamento para que saiam da condição 

de violência. Atualmente, 133 mulheres são acompanhadas pelas técnicas do espaço. 

A coordenadora do CREAS, Patrícia Aparecida Silva, conta que nesses quatro anos 454 

mulheres passaram pelo espaço, sendo as principais violências, a física e a psicológica. 

“Em média, são aproximadamente 115 mulheres atendidas por ano. Em se tratando de 

violência, os números são altos, por isso, o trabalho e a luta são constantes para que a 

gente consiga mudar esta realidade”, explicou. 

As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria mulher busca 

ajuda. O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e 

acompanhamento. 



 

 
 

Na avaliação é classificado o risco do caso e decidido junto com a mulher as medidas que 

serão tomadas. Após esse primeiro contato, a mulher passa por orientação com assistente 

social e psicóloga. Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos 

individualizados, visita domiciliar e grupos, que serão retomados em breve. 

Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180. Esse número 

é gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive 

finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. 

O CIAM está localizado na Avenida Cuiabá, 400, no Indaiá, telefone: 3883-9908. Horário 

de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. 

Serviço: 

– Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim Primavera – 

Telefone: 3882-3242 – Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h 

– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador Feijó, 

165 – Jardim Aruan – Telefone: (12) 3886-2960 – Horário de atendimento: Segunda a 

sexta, das 8h às 17h 
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Prefeitura Municipal e FUNDACC abrem credenciamento para artistas 

orientadores das Oficinas Culturais 2022 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e a FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural 

de Caraguatatuba abrem inscrições para o credenciamento de artistas orientadores para 

prestação de serviços nas Oficinas Culturais 2022. Os credenciados integrarão o cadastro 

da fundação e poderão ser convocados quando houver demanda. As inscrições devem ser 

feitas online, exclusivamente pelo formulário disponível na aba Oportunidades do Mapa 

Cultural de Caraguatatuba, no endereço: http://mapas.fundacc.sp.gov.br até às 14h do dia 

07 de janeiro de 2022. 

Para se inscrever, o candidato deve estar cadastrado ou cadastrar-se como agente cultural 

na plataforma do Mapa Cultural de Caraguatatuba, preencher todos os campos 

obrigatórios do formulário online e anexar documentação classificatória que comprove 

formação ou notório saber para a área pretendida, de acordo com as exigências do edital. 

Lembrando que o candidato poderá inscrever mais de um projeto, devendo efetuar uma 

inscrição para cada. 

Para aqueles que não tiverem acesso à internet, serão disponibilizados computadores com 

acesso à rede na sede da FUNDACC, localizada à Rua Santa Cruz, 396, Centro, de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 14h. 

A análise dos documentos para credenciamento será realizada de 08 a 16 de janeiro de 

2022, pela Comissão de Avaliação de Credenciamento. A habilitação e classificação dos 

artistas orientadores serão divulgadas no dia 17 de janeiro de 2022, no site da 

Fundação: https://fundacc.sp.gov.br/ e no mural na Sede Administrativa. 

A primeira convocação se dará junto à homologação do credenciamento, em 31 de janeiro 

de 2022, chamando os melhores classificados, de acordo com a demanda inicial das 

Oficinas Culturais da FUNDACC. 

Podem participar do credenciamento qualquer interessado, prestador de serviço artístico 

representado por pessoa jurídica em cujo objetivo social esteja prevista a prestação de 

serviço artístico e que atendam aos requisitos e condições do edital e seus anexos. 

Conforme o edital, o credenciamento não gera qualquer direito à contratação, objetivando 

somente o cadastramento de artistas orientadores para as oficinas culturais em 

http://mapas.fundacc.sp.gov.br/
https://fundacc.sp.gov.br/


 

 
 

linguagens artísticas como artesanato, arte circense, artes plásticas, cine-foto-vídeo, 

dança, ecologia, folclore e tradições populares, literatura, música, teatro e cursos livres. 

As Oficinas Culturais compreendem atividades de aspecto predominantemente prático e 

cultural, de forma extensiva e regular, realizadas semanalmente, de março a junho e de 

agosto a novembro de 2022, de acordo com os dias e carga horária a serem definidos pela 

FUNDACC. 

Vale ressaltar que as Oficinas poderão sofrer modificações de acordo com a legislação 

federal, estadual e municipal relativas à pandemia de Covid-19, com previsão de 

realização presencial ou online. 

O edital completo do credenciamento poderá ser consultado pelo interessado no endereço 

eletrônico: https://fundacc.sp.gov.br/outros/24/11/2021/edital-no-029-de-24-de-

novembro-de-2021-credenciamento-de-artistas-orientadores-para-as-oficinas-culturais-

2022. 
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Editais Municipais da Lei Aldir Blanc têm 104 propostas culturais 

selecionadas 

 

Os editais municipais da Lei Aldir Blanc selecionaram 104 propostas culturais em duas 

chamadas públicas, nos segmentos apresentação artística ou cultural de agentes culturais 

individuais e coletivos e conteúdo digital artístico de agentes culturais individuais do 

município de Caraguatatuba. 

A avaliação das propostas inscritas foi realizada por profissionais da região com notório 

saber artístico indicados pelo Conselho Municipal de Política Cultural (CMPCC). Os projetos 

selecionados pelos editais deverão, com apoio da Fundacc – Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba, compor atividades gratuitas voltadas à população. 

Para a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, as propostas selecionadas contribuirão 

para a propagação da produção cultural local, de maneira a apoiar o acesso 

descentralizado de atividades culturais gratuitas voltadas para toda população. “Esse é um 

investimento não só para a classe artística, mas para toda a população que poderá se 

beneficiar dos projetos contemplados”. 

Recursos e apontamentos poderão ser feitos exclusivamente pelo envio do formulário de 

recurso anexo aos Editais para o e-mail: projetos@fundacc.sp.gov.br até Às 17h de terça-

feira (30). 

Após a divulgação do resultado final, os selecionados receberão um e-mail solicitando o 

envio de documentos obrigatórios para a contratação. Já o pagamento dos prêmios está 

previsto para o mês de dezembro de 2021, a disponibilização dos conteúdos digitais em 

plataformas digitais e a realização das apresentações até fevereiro de 2022. 

Para conferir os projetos selecionados acesse: https://fundacc.sp.gov.br/lei-aldir-blanc. 
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Com média de 950 por mês, SAMU de Caraguatatuba celebra 11º 

aniversário com mais de 150 mil atendimentos 

 

O Serviço de Atendimento Móvel Urgência (SAMU) de Caraguatatuba celebrou, na última 

segunda-feira (22), seu 11º aniversário. Ao longo dos anos, 153 mil ocorrências já foram 

atendidas pela equipe. Uma média de 950 por mês. 

Somente de 1º de janeiro a 22 de novembro deste ano, o SAMU atendeu 12.896 

ocorrências, entre casos clínicos (convulsão, gestante, hipertensão e mal súbito) e traumas 

(acidente de moto, acidente de trânsito com vítimas, acidente de bicicleta e 

quedas/traumas). 

Com atendimento 24 horas, sete dias por semana, sem feriados ou finais de semana, o 

SAMU chega ao seu 11º ano de existência com três bases: Sul (entregue no ano de 2019), 

Norte (inaugurada em 2018) e Central. A equipe é composta por 62 funcionários 

(enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos, condutores e 

administrativo). 

A equipe do SAMU tem à disposição seis ambulâncias para prestar os atendimentos, sendo 

quatro Unidades de Suporte Básico (USBs) e duas Unidades de Suporte Avançado (USAs). 

Além de uma ambulância reserva técnica. 

Nesta quarta (24), os funcionários do SAMU comemoraram o tempo de casa ao lado do 

prefeito Aguilar Junior e do secretário de Saúde Gustavo Boher. A comemoração foi 

realizada na base Central, no Jardim Primavera. 

Durante um breve discurso, o coordenador e médico do SAMU, Thiago Bonaccorsi, explicou 

o porquê de o dia ser especial para o SAMU. “Para manter uma equipe de excelência, 

treinada e preparada para atender as ocorrências da cidade exige-se a dedicação total dos 

funcionários, seja da parte administrativa ou executiva”. 

“É um trabalho muito difícil que gasta muito e exige muito tempo de todos nós”, enfatizou 

Bonaccorsi. Ele ainda destacou os esforços da equipe para manter uma estrutura de 

socorro com excelência. 

Para as próximas comemorações, o médico espera uma equipe muito mais evoluída. 

“Temos a certeza de que outros aniversários virão. E neles será possível observar que a 

nossa equipe estará ainda mais preparada e capacitada”. 



 

 
 

Para o prefeito Aguilar Junior, “feliz é a cidade que tem um SAMU como o de 

Caraguatatuba”. Na comemoração, ele se lembrou de quando foi convidado por um 

programa de televisão para passar o dia ao lado da equipe. “Um trabalho de grande 

importância e que requer muito esforço”. 

“Desafios são muitos, mas o que me leva a acreditar no trabalho do SAMU é saber que a 

equipe está sempre pronta para ajudar a população, mesmo com dificuldades”. 

“Conseguem fazer o trabalho com maestria”, considerou o prefeito. 

Aguilar Junior citou os mais de 150 mil atendimentos realizados ao longo dos 11 anos. “Sei 

que o resultado de muitos deles foram de alegrias e outras de frustrações”. “Às vezes, vem 

aquela pergunta – por que eu não cheguei antes?. Mas eu digo: se empolguem e se 

engrandeçam pelas vidas que vocês já conseguiram salvar”, concluiu. 

Também faz parte da comemoração de aniversário a entrega de novos uniformes. Em 

2021, foram adquiridos 180 macacões, 300 camisetas, 150 bonés, 65 jaquetas. Ano 

passado, a equipe recebeu 100 novas botas. Durante a celebração, na base Central, o 

prefeito e o secretário de Saúde foram presenteados com um macacão cada. 
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Campanha “Servidor Solidário” da Prefeitura de Caraguatatuba encerra no 

dia 10 de dezembro 

 

A Campanha “Servidor Solidário” da Prefeitura de Caraguatatuba termina no próximo dia 

10 de dezembro (sexta-feira). Criada em abril de 2020, a campanha arrecadou recursos 

financeiros da categoria para minimizar os impactos sociais causados pela pandemia da 

Covid-19 no município. Os valores arrecadados são repassados integralmente ao Fundo 

Social de Solidariedade de Caraguatatuba. 

Para contribuir, o funcionário deve destinar a quantia desejada para a agência do Banco do 

Brasil nº 1741-8 C/C (conta corrente) 42.968-6, por meio de depósito, Transferência 

Eletrônica Disponível (TED), PIX e Documento de Ordem de Crédito (DOC) nas agências, 

internet banking, caixas eletrônicos ou pelo aplicativo do banco. Os doadores precisam 

colocar o CNPJ da Prefeitura Municipal 46.482.840/0001-39, no campo do favorecido. 

Cestas Básicas 

O Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba mantém uma campanha contínua de 

arrecadação de cestas básicas. Os interessados em contribuir podem entrar em contato 

pelo telefone (12) 3897-5656. As cestas são destinadas às famílias em situação de 

vulnerabilidade social. O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro. 
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Caraguatatuba disputa Mundial de Jiu Jitsu com 12 atletas 

 

Entre os dias 25 e 28 de novembro, atletas da Secretaria de Esporte e Recreação da 

Prefeitura de Caraguatatuba participam do Mundial de Jiu Jitsu 2021. O evento será na 

cidade de São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. Das categorias Mirim até o Master, o 

município será representado por 12 atletas. 

Os lutadores têm a supervisão do professor e técnico Ulrico Corrêa Mesquita Junior, 

campeão em diversos torneios, sendo os títulos mais recentes a conquista do 1º lugar no 

campeonato Latino Americano, Panamericano e Internacional. 

O evento contará com a presença de aproximadamente 6 mil atletas de diversas partes do 

Mundo. 

Confira a lista de atletas que representarão Caraguatatuba: 

– Isabelly Soares Macedo Mesquita: Categoria infantil A (faixa amarela); 

– Sybelli Soares Macedo Mesquita: Categoria infantil juvenil A (faixa laranja); 

– Cristiano cajazeira da Silva: Categoria master (faixa marrom); 

– Cauã Emanuel Salvo Martins: Categoria infantil juvenil A (faixa laranja); 

– Kalel Lorenzo líbanio santos: Categoria mirim (faixa branca); 

– Enzo Taufic Gomes Abrahao: Categoria infantil B (faixa cinza); 

– John Wayne bandeira Gonçalves: Categoria master (faixa azul); 

– Pedro Henrique Santos de Almeida: Categoria Adulto (faixa azul); 

– Jonatas Souza: Categoria adulto (faixa roxa); 

– Rian Vieira Reis: Categoria adulto (faixa roxa); 

– Bruno Lourenço Lopes: Categoria adulto (faixa azul); 

– Anilson Matias: Categoria master (faixa azul). 
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IF Caraguatatuba oferece oportunidade para Jovens e Adultos cursarem 

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio 

 

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Caraguatatuba, está com inscrições 

abertas para o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) até o dia 7/12. Serão ofertadas 40 

vagas para o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. 

Para inscrever-se é necessário ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 

anos na data da matrícula. O ingresso do aluno será para o 1º semestre de 2022. 

O curso é totalmente gratuito, não há taxa de inscrição, nem prova. O processo seletivo 

será por sorteio que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 14h, e será transmitido nos 

canais oficiais do IFSP. 

O curso é presencial, no período noturno (podendo ser ofertado na forma online devido à 

situação pandêmica), e terá duração de seis semestres. Ao concluir o curso o estudante 

terá certificação de Ensino Médio e Técnico em Administração. 

Nesse curso também está previsto o recebimento de uma bolsa auxílio no valor de ¼ de 

salário mínimo, desde que o estudante tenha frequência mínima em 75% das aulas. 

No formato online há previsão de oferta de outros programas inclusivos, como chips 

conectividade (chip de celular com pacote de dados de internet) caso o estudante 

comprove situação de baixa renda. 

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas online, no 

link https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-

Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true ou presencialmente na secretaria 

do campus, no endereço Avenida Bahia, 1.739, bairro Indaiá, das 9h às 13h. 

O edital que regulamenta o processo seletivo foi publicado pelo IFSP e pode ser acessado 

no endereço https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer 
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PAT de Caraguatatuba tem 326 vagas de emprego para esta quarta-feira 

(24 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (24) para 326 vagas. Entre elas, 135 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 mármore e granito, Ajudante de 

Instalação, Ajudante de Motorista de Caminhão, Analista de Engenharia Civil, Armador, 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de 

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

Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais e 

Limpeza, Balconista, Balconista temporária, Barman, Carpinteiro, Caseiro, Consultor 

Comercial, Consultora de Vendas, Controlador de Acesso, Coordenador de Suprimento 

(Supervisor de Almoxarifado), Corretor de Imóveis, Cozinheira (o), Cozinheira de Quiosque, 

Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção Predial, Eletricista Industrial, Empregada 

Doméstica, Fiscal de Caixa, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente 

de Loja, Governanta, Greidista, Instrutor de Autoescola, Lavador de Autos, Líder de 

Cozinha, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Mecânico Industrial, Montador de 

Esquadrias, Motoboy, Motorista, Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão 

Basculante, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção (Caminhão Munck), Operador de Caixa, 

Operador de Rolo, Operador de Telemarketing, Operador de Usina de Concreto, Pedreiro, 

Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Soldador, Técnico de 

Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico de Manutenção Residencial, Técnico em 

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

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

Projetista de Vidros Temperados, Vendedora e Vidraceiro. 

https://tinyurl.com/2y9d9asm
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Noel Rosa, O Poeta da Vila e Seus Amores 

 

O espetáculo Noel Rosa, O Poeta da Vila e Seus Amores, que conta a vida do compositor 

em flash back e teve bilheterias esgotadas em todas suas temporadas, estará no dia 27 de 

Novembro, no Teatro Mário Covas. Com texto de Plínio Marcos e direção de Dagoberto 

Feliz, peça passeia pela história de Noel Rosa, traz diversas músicas de sua carreira e 

convida o público a entrar no clima dos botequins cariocas, ambientes favoritos do cantor. 

Um Noel Rosa moribundo, que se coloca a recordar os grandes momentos de sua vida é o 

fio condutor para o espetáculo musical, que narra em forma não linear os fragmentos da 

história do compositor. Mulheres como a mãe de Noel, as damas que abalaram seu 

coração e suas intérpretes favoritas, Araci de Almeida e Marília Batista, protagonizam uma 

espécie de delírio, que recria o clima boêmio da era do rádio, dos grandes carnavais e 

cabarés típicos dos redores dos Arcos da Lapa. 

 Os dados históricos que compõem o espetáculo servem de apoio para falar de um Noel 

Rosa pessoa e não do mito musical. O roteiro da peça parte de texto originalmente escrito 

por Plínio Marcos. Contudo, para levar a peça para um caminho mais fantasioso, algumas 

cenas foram ambientadas em locais diferentes dos propostos pelo dramaturgo. 

Composto por atores e músicos, o espetáculo tem 90 minutos de duração e 12 pessoas no 

elenco. “Gosto de atores que cantem e músicos que representem. O trabalho acaba não 

ficando complexo quando essas diferenças de formação são consideradas só 

tecnicamente e não na encenação em si”, afirma o diretor Dagoberto Feliz, que acredita 

que encenar engloba todas as áreas sem distinção. 

 Com foco especial em canções que marcaram a carreira do compositor e cronista 

brasileiro, a montagem músico-teatral busca um caminho de maior interação com o 

público. “O espetáculo busca fazer com que o público se sinta quase que nos bares e 

locais em que Noel Rosa transitou, numa aproximação ‘fantástica’ do universo boêmio”, 

conta Dagoberto. 

Por todo o espaço cênico são espalhadas mesas e cadeiras, nas quais os espectadores 

são convidados a se acomodarem e a degustarem quitutes e bebidinhas. Nasce, então, um 

cenário de botequim ou cabaré, que envolve atores e público no mesmo universo de 

nomes como o radialista Casé e o sambista Wilson Batista – figuras que emolduram o Rio 

de Janeiro da década de 30. 



 

 
 

SERVIÇO 

NOEL ROSA, O POETA DA VILA E SEUS AMORES 

QUANDO: 27 de Novembro. 

Sábados – 20h 

ONDE: Teatro Mário Covas 

Endereço: Av Goiás, 187, Indaiá, São Paulo – SP 

QUANTO: R$40,00 (Inteira) / R$20,00 (Meia) 

 *Estacionamentos próximos 

** Acesso a portadores de deficiência física 

FICHA TÉCNICA 

Texto: Plínio Marcos 

Direção: Dagoberto Feliz 

Elenco: Cristiano Tomiossi 

Cibele Bissoli 

Lucélia Sergio 

Deborah Veneziani 

Gisela Millás 

Tayrone Porto 

José Eduardo Rennó 

Lívia Camargo 

Músicos: Alexandre Moura 

Flavio Rubens 

Ildo Silva 

Miró Parma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNC_enBR618BR618&espv=2&biw=1152&bih=749&q=espa%C3%A7o+parlapat%C3%B5es+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yCk0qSxM0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAcf0CWQtAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjRqIK6gJHKAhXEGJAKHTPtCSMQ6BMIfjAQ
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IF Caraguatatuba oferece oportunidade para Jovens e Adultos 

cursarem Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio 

 

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Caraguatatuba, está com inscrições 

abertas para o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) até o dia 7/12. Serão ofertadas 40 

vagas para o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. 

Para inscrever-se é necessário ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 

anos na data da matrícula. O ingresso do aluno será para o 1º semestre de 2022. 

O curso é totalmente gratuito, não há taxa de inscrição, nem prova. O processo seletivo 

será por sorteio que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 14h, e será transmitido nos 

canais oficiais do IFSP. 

O curso é presencial, no período noturno (podendo ser ofertado na forma online devido à 

situação pandêmica), e terá duração de seis semestres. Ao concluir o curso o estudante 

terá certificação de Ensino Médio e Técnico em Administração. 

Nesse curso também está previsto o recebimento de uma bolsa auxílio no valor de ¼ de 

salário mínimo, desde que o estudante tenha frequência mínima em 75% das aulas. 

No formato online há previsão de oferta de outros programas inclusivos, como chips 

conectividade (chip de celular com pacote de dados de internet) caso o estudante 

comprove situação de baixa renda. 

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas online, no 

link https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-

Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true ou presencialmente na secretaria 

do campus, no endereço Avenida Bahia, 1.739, bairro Indaiá, das 9h às 13h. 

O edital que regulamenta o processo seletivo foi publicado pelo IFSP e pode ser acessado 

no endereço https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer
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Orçamento de 2022 para Caraguatatuba é aprovado em 1º turno 

 

A proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba foi 

aprovada por unanimidade em 1º turno na sessão ordinária da última terça-feira (23/11), 

na Câmara Municipal, no Centro. A proposta estima a receita e fixa a despesa do município 

em R$ 1.079.895.594,00 para 2022. 

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 Câmara de Caraguatatuba promoveu audiências públicas online para debater a LOA nas 

últimas quarta e sexta-feira (17 e 19/11). A Prefeitura de Caraguatatuba realizou três 

audiências públicas presenciais descentralizadas nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no 

Travessão, Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além da audiência eletrônica entre os 

dias 27 de setembro e 4 de outubro, no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/. 

Alterações na LDO 

Após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2022 em 1º turno, o presidente da 

Câmara de Caraguatatuba, Renato Leite Carrijo de Aguilar, convocou uma sessão 

extraordinária para a discussão e votação do projeto de lei que altera parcialmente a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO/Lei Municipal 2.562/2021) para elaboração e execução da 

LOA para o exercício financeiro do próximo ano. A proposta foi aprovada por 14 votos a 1, 

na sessão extraordinária da terça-feira (21/11). 

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

previstos para o exercício de 2022, 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. O projeto foi tema 

de duas audiências públicas online da Câmara de Caraguatatuba nas últimas quarta e 

sexta-feira (17 e 19/11). 

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


 

 
 

Confira as destinações Orçamento de Caraguatatuba para 2022 

 Órgão Valores em R$ 

Administração Direta 

01 Gabinete do Prefeito  6.263.239,00 

02 Sec. Assuntos Jurídicos 12.010.683,00 

03 Sec. Planejamento Estratégico e Desenvolvimento 5.249.144,00 

04 Secretaria de Administração 45.707.093,00 

05 Secretaria da Fazenda 52.829.510,00 

06 Secretaria de Obras Públicas 99.200.004,00 

07 Secretaria de Urbanismo 6.510.452,00 

08 Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 9.716.969,00 

09 Secretaria de Serviços Públicos 107.503.216,00 

10  Secretaria de Educação 280.428.205,00 

11  Secretaria de Esportes 20.083.502,00 

12  Secretaria de Turismo 7.336.936,00 

13  Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania 29.682.649,00 

14  Secretaria de Saúde 214.886.334,00 



 

 
 

15  Secretaria de Governo 1.932.260,00 

16  Secretaria de Habitação 4.208.237,00 

18  Sec. dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso  18.456.975,00 

19  Secretaria de Comunicação  10.017.336,00 

23 Sec. de Tecnologia da Informação  6.965.144,00 

24 Sec. Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão 24.498.466,00 

99 Reserva de Contingência  5.500.000,00 

TOTAL   R$     968.986.354,00 

Administração Indireta 

20 Câmara Municipal 25.092.240,00 

21 CaraguaPrev 75.807.000,00 

22 Fundacc 10.010.000,00 

TOTAL GERAL                                                                         R$ 1.079.895.594,00 
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PAT de Caraguatatuba tem 326 vagas de emprego para esta quarta-

feira (24) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o número de 

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (24) para 326 vagas. Entre elas, 135 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 mármore e granito, Ajudante de 

Instalação, Ajudante de Motorista de Caminhão, Analista de Engenharia Civil, Armador, 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de 

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

Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais e 

Limpeza, Balconista, Balconista temporária, Barman, Carpinteiro, Caseiro, Consultor 

Comercial, Consultora de Vendas, Controlador de Acesso, Coordenador de Suprimento 

(Supervisor de Almoxarifado), Corretor de Imóveis, Cozinheira (o), Cozinheira de Quiosque, 

Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção Predial, Eletricista Industrial, Empregada 

Doméstica, Fiscal de Caixa, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Gerente 

de Loja, Governanta, Greidista, Instrutor de Autoescola, Lavador de Autos, Líder de 

Cozinha, Lubrificador, Marteleteiro, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Mecânico Industrial, Montador de 

Esquadrias, Motoboy, Motorista, Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão 

Basculante, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Carreta, Motorista Entregador, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção (Caminhão Munck), Operador de Caixa, 

Operador de Rolo, Operador de Telemarketing, Operador de Usina de Concreto, Pedreiro, 

Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de Guindaste, Soldador, Técnico de 

Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico de Manutenção Residencial, Técnico em 

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

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

Projetista de Vidros Temperados, Vendedora e Vidraceiro. 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Clipping de Notícias: 24/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral em Pauta 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia_publica_virtual-12
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IF Caraguatatuba oferece oportunidade para Jovens e Adultos cursarem 

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio 

 

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Caraguatatuba, está com inscrições 

abertas para o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) até o dia 7/12. Serão ofertadas 40 

vagas para o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. 

Para inscrever-se é necessário ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 

anos na data da matrícula. O ingresso do aluno será para o 1º semestre de 2022. 

O curso é totalmente gratuito, não há taxa de inscrição, nem prova. O processo seletivo 

será por sorteio que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 14h, e será transmitido nos 

canais oficiais do IFSP. 

O curso é presencial, no período noturno (podendo ser ofertado na forma online devido à 

situação pandêmica), e terá duração de seis semestres. Ao concluir o curso o estudante 

terá certificação de Ensino Médio e Técnico em Administração. 

Nesse curso também está previsto o recebimento de uma bolsa auxílio no valor de ¼ de 

salário mínimo, desde que o estudante tenha frequência mínima em 75% das aulas. 

No formato online há previsão de oferta de outros programas inclusivos, como chips 

conectividade (chip de celular com pacote de dados de internet) caso o estudante 

comprove situação de baixa renda. 

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas online, no 

link https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-

Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true ou presencialmente na secretaria 

do campus, no endereço Avenida Bahia, 1.739, bairro Indaiá, das 9h às 13h. 

O edital que regulamenta o processo seletivo foi publicado pelo IFSP e pode ser acessado 

no endereço https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer
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FUNDACC ABRE CREDENCIAMENTO PARA ARTISTAS ORIENTADORES 

DAS OFICINAS CULTURAIS 2022 

 

A FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba abrem inscrições para o 

credenciamento de artistas orientadores para prestação de serviços nas Oficinas Culturais 

2022. Os credenciados integrarão o cadastro da fundação e poderão ser convocados 

quando houver demanda. 

As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente pelo formulário disponível na aba 

Oportunidades do Mapa Cultural de Caraguatatuba, no 

endereço: http://mapas.fundacc.sp.gov.br até às 14h do dia 07 de janeiro de 2022. 

Para se inscrever, o candidato deve estar cadastrado ou cadastrar-se como agente cultural 

na plataforma do Mapa Cultural de Caraguatatuba, preencher todos os campos 

obrigatórios do formulário online e anexar documentação classificatória que comprove 

formação ou notório saber para a área pretendida, de acordo com as exigências do edital. 

Lembrando que o candidato poderá inscrever mais de um projeto, devendo efetuar uma 

inscrição para cada. 

Para aqueles que não tiverem acesso à internet, serão disponibilizados computadores com 

acesso à rede na sede da FUNDACC, localizada à Rua Santa Cruz, 396, Centro, de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 14h. 

A análise dos documentos para credenciamento será realizada de 08 a 16 de janeiro de 

2022, pela Comissão de Avaliação de Credenciamento. A habilitação e classificação dos 

artistas orientadores serão divulgadas no dia 17 de janeiro de 2022, no site da 

Fundação: https://fundacc.sp.gov.br/ e no mural na Sede Administrativa. 

A primeira convocação se dará junto à homologação do credenciamento, em 31 de janeiro 

de 2022, chamando os melhores classificados, de acordo com a demanda inicial das 

Oficinas Culturais da FUNDACC. 

Podem participar do credenciamento qualquer interessado, prestador de serviço artístico 

representado por pessoa jurídica em cujo objetivo social esteja prevista a prestação de 

serviço artístico e que atendam aos requisitos e condições do edital e seus anexos. 

http://mapas.fundacc.sp.gov.br/
https://fundacc.sp.gov.br/


 

 
 

Conforme o edital, o credenciamento não gera qualquer direito à contratação, objetivando 

somente o cadastramento de artistas orientadores para as oficinas culturais em 

linguagens artísticas como artesanato, arte circense, artes plásticas, cine-foto-vídeo, 

dança, ecologia, folclore e tradições populares, literatura, música, teatro e cursos livres. 

As Oficinas Culturais compreendem atividades de aspecto predominantemente prático e 

cultural, de forma extensiva e regular, realizadas semanalmente, de março a junho e de 

agosto a novembro de 2022, de acordo com os dias e carga horária a serem definidos pela 

FUNDACC. 

Vale ressaltar que as Oficinas poderão sofrer modificações de acordo com a legislação 

federal, estadual e municipal relativas à pandemia de Covid-19, com previsão de 

realização presencial ou online. 

O edital completo do credenciamento poderá ser consultado pelo interessado no endereço 

eletrônico: https://fundacc.sp.gov.br/outros/24/11/2021/edital-no-029-de-24-de-

novembro-de-2021-credenciamento-de-artistas-orientadores-para-as-oficinas-culturais-

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacc.sp.gov.br/outros/24/11/2021/edital-no-029-de-24-de-novembro-de-2021-credenciamento-de-artistas-orientadores-para-as-oficinas-culturais-2022
https://fundacc.sp.gov.br/outros/24/11/2021/edital-no-029-de-24-de-novembro-de-2021-credenciamento-de-artistas-orientadores-para-as-oficinas-culturais-2022
https://fundacc.sp.gov.br/outros/24/11/2021/edital-no-029-de-24-de-novembro-de-2021-credenciamento-de-artistas-orientadores-para-as-oficinas-culturais-2022
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IFSP CARAGUATATUBA OFERECE OPORTUNIDADE PARA JOVENS E 

ADULTOS CURSAREM TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO 

ENSINO MÉDIO 

 

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Caraguatatuba, está com inscrições 

abertas para o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) até o dia 7/12. Serão ofertadas 40 

vagas para o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. 

Para inscrever-se é necessário ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 

anos na data da matrícula. O ingresso do aluno será para o 1º semestre de 2022. 

O curso é totalmente gratuito, não há taxa de inscrição, nem prova. O processo seletivo 

será por sorteio que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 14h, e será transmitido nos 

canais oficiais do IFSP. 

O curso é presencial, no período noturno (podendo ser ofertado na forma online devido à 

situação pandêmica), e terá duração de seis semestres. Ao concluir o curso o estudante 

terá certificação de Ensino Médio e Técnico em Administração. 

Nesse curso também está previsto o recebimento de uma bolsa auxílio no valor de ¼ de 

salário mínimo, desde que o estudante tenha frequência mínima em 75% das aulas. 

No formato online há previsão de oferta de outros programas inclusivos, como chips 

conectividade (chip de celular com pacote de dados de internet) caso o estudante 

comprove situação de baixa renda. 

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas online, no 

link https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-

Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true ou presencialmente na secretaria 

do campus, no endereço Avenida Bahia, 1.739, bairro Indaiá, das 9h às 13h. 

O edital que regulamenta o processo seletivo foi publicado pelo IFSP e pode ser acessado 

no endereço https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rcWDLNKsn0zG3POgPoC3rJC2-Jm_KaBW5uQ8_sUaRyk/viewform?edit_requested=true
https://drive.ifsp.edu.br/s/8eiXkJ5pPadbYCI#pdfviewer
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Procon de Caraguatatuba orienta consumidores para compras na 

‘Black Friday’ 

 
A Black Friday (a sexta-feira após o Dia de Ações de Graças nos Estados Unidos), 

incorporada ao mercado brasileiro, é nesta sexta-feira (26). A penúltima data importante 

para o comércio antes do Natal será marcada pelos descontos generosos de diversos 

produtos, mas algumas empresas já ofertam promoções desde o início do mês. O Procon 

da Prefeitura de Caraguatatuba dá dicas sobre como escapar das armadilhas e dos golpes 

nas ofertas da Black Friday. 

De acordo com o diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, a data é esperada o 

ano todo por ter bons descontos e promoções. “Mas antes do dia oficial algumas empresas 

dão ‘spoilers’ do que os consumidores podem esperar. Por outro lado, os cibercriminosos 

aproveitam a ocasião para lesar o consumidor. Então, como se proteger e garantir a 

segurança durante suas compras nesse período? Verificar antecipadamente os preços do 

produto ajuda a não cair em armadilhas em relação aos descontos oferecidos”, 

recomenda. 

As mercadorias mais procuradas na Black Friday são TVs e smartphones. “Pesquise o 

produto escolhido, suas características, preço, qualidade, durabilidade, se possui 

assistência técnica local, valor do frete e prazo de entrega. “Cuidado para não comprar 

‘gato por lebre’ ou pagar a metade do dobro do preço!”, enfatizou o diretor do Procon de 

Caraguatatuba. 

Moreira pede para o consumidor pesquisar o preço médio de mercado do produto de 

interesse com antecedência. “Certifique-se de que, realmente, o preço se trata de uma 

promoção real e não de um desconto ilusório. Não se aventure a comprar em sites 

internacionais, o barato pode sair caro, inclusive, é preciso considerar os prazos de 

entrega, e que os produtos importados poderão ser tributados ao entrar no território 

nacional”, reforça. 

O diretor disse que para levar em consideração os fornecedores mais conhecidos nas 

compras online. “Pesquise a procedência, o histórico e verifique se o mesmo possui um 

CNPJ, endereço, e-mail ou telefone de contato, SAC e Ouvidoria. As compras realizadas fora 

da loja física, ou seja, pela internet, pelo telefone, de porta em porta e por reembolso 

postal, podem ser canceladas no prazo de sete dias, contados da data da compra ou da 

entrega do produto. Desconfie e jamais se iluda com preços extremamente menores que a 

média de preço daquele produto no mercado”, conclui. 

Black Friday 



 

 
 

A Black Friday (em português, sexta-feira negra) é o dia que inaugura a temporada de 

compras de Natal com grandes promoções em muitas lojas. É um dia depois do Dia de 

Ação de Graças (“Thanksgiving Day”), nos Estados Unidos, após quarta quinta-feira do mês 

de novembro. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online no aplicativo Caraguatatuba 

156 na loja do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o site 

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

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou site 

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

Confira mais dicas para evitar transtornos nas compras da Black Friday 

Compre somente o necessário, nunca compre por impulso ou porque o preço está muito 

atrativo; 

Na compra de um produto, não se apegue a marcas, a qualidade do produto é uma 

obrigação de mercado; 

Verifique e pesquise se o fornecedor escolhido não possui reclamações nas diversas 

plataformas de reclamação, ainda faça uma pesquisa no link para verificar se o site é 

confiável; 

Não clique em ofertas por e-mail ou WhatsApp, pode ser um golpe, escolha comprar 

somente por sites oficiais e devidamente identificados; 

Evite comprar se o pagamento pelo produto for ofertado somente através de débito, Pix ou 

depósito bancário, isto pode significar indícios de fraude; 

Na dúvida entre em contato com o fornecedor através de sites oficiais para obter maiores 

esclarecimentos e confirmar a oferta, certifique-se do preço exato do produto para concluir 

a compra; 

Planeje sua compra e os gastos, considerando que, as compras por impulso e 

desnecessárias podem comprometer o seu orçamento por um bom tempo e risco de 

endividamento; 

Compras realizadas presencialmente em lojas físicas não poderão ser canceladas, salvo os 

casos excepcionais, portanto, evite transtornos, confira o tamanho do produto, cor e 

qualidade antes de concluir a compra; e 

Ao comprar em uma loja física, verifique se existe a possibilidade de troca do produto, 

confirme as regras antecipadamente com o responsável pelo estabelecimento e por 

escrito, o combinado não sai caro. 
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Centro Integrado de Atendimento à Mulher em Caraguatatuba já 

realizou mais de 400 atendimentos 

 

O Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) Benedita Arcanjo Aparecido de Oliveira 

– ‘Dita Marques – foi inaugurado em 2017, e atende mulheres em situação de violência. 

O CIAM fica no no bairro Indaiá, e busca fortalecer e resgatar a autoestima e autonomia 

das mulheres, com foco na emancipação e empoderamento, para que saiam da condição 

de violência. 

Atualmente, 133 mulheres são acompanhadas pelas técnicas do espaço. 

A coordenadora do CREAS, Patrícia Aparecida Silva, conta que nesses quatro anos 454 

mulheres passaram pelo espaço, sendo as principais violências, a física e a psicológica. 

As denúncias chegam ao CIAM por meio da Delegacia da Mulher (DDM), Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras) ou por demanda espontânea, quando a própria mulher busca 

ajuda. 

O processo de acolhimento é realizado em duas por etapas: avaliação e acompanhamento. 

Na avaliação é classificado o risco do caso e decidido junto com a mulher as medidas que 

serão tomadas. Após esse primeiro contato, a mulher passa por orientação com assistente 

social e psicóloga. 

Já o acompanhamento é realizado por meio de atendimentos individualizados, visita 

domiciliar e grupos, que serão retomados em breve. 

Para denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, ligue 180. Esse número é 

gratuito, confidencial (anônimo) e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive 

finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. 

O CIAM fica na Avenida Cuiabá, 400, no Indaiá, telefone: 3883-9908. Horário de 

atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. 

– Delegacia de Defesa da Mulher – DDM – Avenida Maranhão, 341 – Jardim Primavera – 

Telefone: 3882-3242 – Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h 



 

 
 

– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas – Rua Senador Feijó, 

165 – Jardim Aruan – Telefone: (12) 3886-2960 – Horário de atendimento: Segunda a 

sexta, das 8h às 17h 
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Serramar Shopping completa 10 anos e projeta150 novas lojas até 

2024 

 

O Serramar Shopping, em Caraguatatuba, o maior centro de compras do Litoral Norte, 

completa dez anos, nesta quinta-feira(25), com a previsão de dobrar de tamanho até 

2024. O Serramar deverá ganhar 150 novas lojas e, possivelmente, um hotel, anexo ao 

shopping. 

Inaugurado no dia 25 de novembro de 2011, pelo Grupo Serveng, o Serramar Shopping, 

em Caraguatatuba, é o maior centro de lojas do Litoral Norte. O shopping ocupa uma área 

de 163.000m², sendo de 29.681,13m² de área construída, em áreas da fazenda 

Serramar, no Jardim Britânia, região sul de Caraguatatuba, de propriedade do grupo 

Serveng. 

Projeto 

O projeto do Serramar Shopping foi desenvolvido pela Aflalo e Gasperini Arquitetos, sob o 

comando dos arquitetos Roberto Aflalo, Felipe Aflalo e Giancarlos Gasperini. 

Os profissionais criaram um conceito de espaço aberto e integrado com a natureza, 

negando o conceito de shopping fechado. A opção por um shopping térreo mais aberto, 

com pátios internos arborizados, foi desenvolvida a fim de valorizar o clima praiano. 

Os profissionais também privilegiaram as belezas naturais da fazenda Serramar e vista 

panorâmica da serra do Mar e sua mata atlântica, que podem ser apreciadas através da 

praça de alimentação e de um deck externo, de onde se pode contemplar, também, um 

córrego e muitos pássaros. O projeto encantou moradores e turistas. 

Shopping 

O Serramar Shopping possui atualmente 103 lojas, restaurantes, cinemas e um 

hipermercado, sendo o maior shopping do Litoral Norte. São 70 lojas satélites e sete lojas 

ancoras. O estacionamento tem vagas para mais de 1.000 carros. Circulam diariamente 

pelo local mais de 10 mil pessoas, número que triplica nos feriados prolongado e 

temporada de verão. 

É importante destacar, que na fase mais crítica da pandemia, a direção do shopping foi 

parceira dos lojistas, reduzindo o valor de taxas e locações.  Nesta quinta-feira(25), em um 



 

 
 

evento fechado, que reunirá autoridades, lojistas, empresários e a imprensa, a direção do 

shopping irá apresentar o projeto das novas ampliações. 
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Júri condena réu a 30 anos por matar companheira no CDP de 

Caraguatatuba 

 

Um júri popular condenou, ontem, quarta(24), a 30 anos de prisão o detento P.A.D.V., que 

em janeiro de 2016 matou asfixiada sua companheira, Débora Carvalho, de 33 anos, 

durante visita íntima no CDP(Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba. 

Débora foi morta estrangulada com uma tira feita com plásticos de embalagem de leite. 

Ela teria sido atacada dentro do banheiro da cela pelo companheiro. A morte dela foi 

constatada apenas às 15h55, no final da visita, quando os agentes constataram que 

Débora não tinha deixado o pavilhão. 

Ela foi localizada ainda com vida, pelos agentes e encaminhada a um hospital da cidade.  

Débora não resistiu aos ferimentos e morreu. A Secretaria de Administração Penitenciária 

instaurou sindicância para apurar o caso. O companheiro foi transferido para a 

Penitenciaria de Presidente Bernardes. 

A família acionou o Estado, mas a sindicância constatou que não teria dolo, culpa ou 

responsabilidade por parte dos agentes ou funcionários do CDP. O caso foi arquivado pelo 

Estado. A audiência no Fórum de Caraguatatuba foi restrita restrita aos participantes. 
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BOM SENSO 
Com uma decisão polêmica, a prefeita Flavia Pascoal foi uma das prefeitas 

da região que cancelou o carnaval de Ubatuba, isso não quer dizer que hotéis, 
pousadas, bares, restaurantes e etc. terão de fechar, apenas não terão shows 
para evitar as aglomerações, já que é obvio que seria impossível manter o 
protocolo sanitário em grandes eventos. E vale lembrar que o estado de SP é 
um dos que mais vacinou, ou seja, muitos turistas podem não estar imunizados. 
Então que prevaleça o bom senso, afinal é muito melhor prevenir do que remediar. 

À ESPERA DE UM MILAGRE
O Dr. Leo Macedo, que nos seus áureos tempos já foi um dos galãs da cidade, 

anda mesmo incomodado com os quilinhos adquiridos com o passar dos anos. E como 
a dieta não deu muito certo para o Dr., desta feita, Leo resolveu contratar um personal 

trainer ( Joel, o mesmo que ajudou o vereador Cuiú a sair dos 3 dígitos ). Agora, todos os dias 
as 6 da matina Leo posta em suas redes sociais fotos pulando corda, correndo, jogando bola 
e tudo mais que tem direito, incluindo a famosa frase `TA PAGO´. Caso o Dr. também consiga 
a façanha de sair dos 3 dígitos, terá fila para contratar o personal; Marcos Bob já seria o 
primeiro da lista. 

REELEIÇÃO 
Com 97% dos vereadores favoráveis a reeleição de Tato Aguilar para 

presidência da câmara, o assunto teria realmente irritado o vereador Ba-
duquinha, que chegou até a ir chorar suas mágoas para o burgo chefe. Em 
mais de 25 anos de amizade, é a primeira vez que vejo Baduca perder a 
esportiva. Nem na adolescência, quando fui embora e deixei Baduquinha 
sozinho no bordel com a conta para pagar, ele ficou tão bravo. Vale lembrar 
que caso não haja a reeleição, Dé Construtor, Marcelinho Pereira, Jair Silva, 
Carlinhos da Farmácia, Cristian Bota, Cuiu e Marcos Kinkas também seriam 
candidatíssimos ao cargo de presidente.

DESAGRAVO x DESABAFO

Com as redes sociais em alta, algumas coisas vão mudando. Nesta semana 
houve um DESAGRAVO promovido pela atual gestão da OAB de Caraguá. Pelas 
fotos que chegaram a nossa redação, parecia que os nobres advogados não 
estavam a fim de aglomerar, dava pra contar nos dedos quantos advogados 
tinham. Para a nossa surpresa, na noite da ultima terça-feira, o Dr. Nivaldo 
Alves fez um DESABAFO nas redes sociais com o titulo de Nota de Repúdio 
a atual gestão da OAB. O DESABAFO do nobre causídico deu mais efeitos, 
muitos advogados se manifestaram a seu favor. Na atual circunstância, a 
melhor solução é DESABAFAR.

 
Como toda notícia sensacionalista, os supostos ataques de tubarão em Ubatuba repercutiram 

muito em nossa região. A prefeita Flavia Pascoal utilizou-se de suas redes sociais para falar 
sobre o assunto, já que nada comprova que realmente tenha sido um ataque de tubarões. Já 
o presidente do instituto Argonauta  diz ter sido um caso isolado, mas não precisa ser nenhum 
oceanógrafo para afirmar que não teremos nenhum ataque em massa de tubarões como nos 
filmes, então podemos desfrutar tranquilos  das lindas praias Ubatubenses.  
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Neste domingo, dia 28 de novembro, 
a Prefeitura de Caraguatatuba realiza 
o ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’. 
Quem quiser participar deve se inscre-
ver até essa sexta-feira (26).

O Desafio Ciclístico Poço da Anta 
terá, ao todo, dois circuitos com as 
largadas ocorrendo próximo ao 1° 
Distrito Policial do bairro Porto Novo 
(ao lado da Unidade Básica de Saúde). 
As largadas serão às 7h.

O primeiro circuito é de 9 km, sain-
do do 1º DP até o Centro de Detenção 
Provisória (CDP). O segundo, de 15 
km, vai até a ponte da cachoeira do 
bairro Poço da Anta, ponto turístico 
rural de Caraguatatuba.

A Prefeitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de Esportes e 
Recreação, dará aos participantes total 
apoio durante a prova. Os circuitos 
terão estações de hidratação e frutas.

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

‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ acontece neste 
domingo em Caraguatatuba

circuito, todos os inscritos ganharão 
uma medalha como premiação.

Inscrições
Os interessados em participar do 

Desafio Ciclístico devem se inscrever 
até sexta, dia 26, no Centro Esportivo 
Ubaldo Gonçalves (CEMUG) das 9h 
até às 16h. A ficha de inscrição deve 
ser apresentada junto com um pacote 
de leite em pó e um de café. Só será 
formalizada a inscrição com a entrega 
dos 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 no site 
oficial da prefeitura (www.caraguata-
tuba.sp.gov.br).

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

A equipe de Departamento de 
Esportes Adaptados da Secretaria de 
Esportes e Recreação de Caraguata-
tuba participou no final de semana, 
do meeting de atletismo e natação 
realizado no Centro Paralímpico, em 
São Paulo. Os atletas retornaram para 
o município com 10 medalhas.

Ao todo, os atletas de Caraguatatuba 
conquistaram cinco medalhas de ouro, 
três de prata e duas de bronze.

Caraguatatuba conquista 10 medalhas em 
meeting de atletismo e natação paralímpico

Confira o desempenho completo 
dos atletas:

Atletismo
Álvaro Alencar
– Ouro: 100m (T37);
– Prata: Dardo (F37).

Ellen Cristina
– Ouro: 100m (RR1).
– Ouro: Arremesso de Peso (F32);

Natação
Adalberto Romano
– Prata: 50m livres (C5);
– Bronze: 50m costas (C5).

Diogo Alexandre Brandão
– Bronze: 100m livres (C8)

Nicolas Silvestre França
– Ouro: 400m livres (C8)
– Ouro: 100m costas (C8)
– Prata: 100m (C8)

Inscrições
Data: até 26 de novembro
Local: Centro Esportivo Ubaldo 

Gonçalves (CEMUG)
Endereço: Avenida José Herculano, 

50 – Jardim Britânia
Horário: Das 8h até às 16h

À ESPERA DE UM MILAGRE
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE/SP) aprovou, em sessão online realizada nesta 
terça-feira (23), as contas de 2019 da administração 
do atual prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Agora, a administração do Prefeito Aguilar Junior 
conta com três aprovações no Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. Além das contas de 2019, 
anteriormente as contas de 2017 e 2018 também 
foram aprovadas.

“Sempre deixei claro o meu trabalho sério e de 
transparência ao gerir a cidade. Com muito empenho 
e dedicação eu e minha equipe administramos com 
propriedade as prioridades dos nossos moradores”, 
disse Aguilar Junior.

Aguilar Junior complementa dizendo ainda que 

Tribunal de Contas aprova contas de 
2019 da Prefeitura de Caraguatatuba

é necessário investir no que realmente importa e dá 
impacto na vida da população.

A sessão foi comandada pelo presidente da 1ª 
Câmara do TCE/SP, Antônio Citadini.

Durante a leitura do parecer favorável, o Con-
selheiro Edgard Camargo Rodrigues, leu que “o 
resultado financeiro do município em 2019 teve um 
encerramento positivo”. Por fim, Rodrigues conclui 
que “Contas muito boas merecem parecer favorável”.

De acordo com o documento, o parecer favorável 
também se dá por conta dos principais índices cons-
titucionais e legais terem sido atendidos. Além disso, 
as balizas fixadas às despesas do executivo deu um 
encerramento financeiro positivo para o município.

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 Mobi-
lidade Urbana e Proteção ao Cidadão orienta que os 
motoristas que trafegam pela rodovia usem a Avenida 

Prefeitura continua com obras do 
Canal Extravasor e Avenida da Praia 

segue como rota alternativa
Geraldo Nogueira da Silva (avenida da praia) como 
acesso principal nos próximos dias.

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, vi-
sitou 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 extrema-
mente importante porque irá ajudar a drenagem dos 
bairros”, disse.

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 
Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 
(SMAAP) segue com o cadastramento de pescado-
res 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 forne-
cedores de produtos e fomentar o fornecimento ao 
comércio local.

Pescadores artesanais e maricultores devem pre-
encher 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 arte-
sanal, do maricultor e do produtor rural do município 

Cadastramento de pescadores artesanais, 
maricultores e produtores rurais 

continua até o dia 30 de novembro
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 inte-
resse 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 po-
dem 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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A Prefeitura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Habitação, se 
reuniu com representantes da Caixa 
Econômica Federal na última sexta-feira 
(19) para questionar sobre o andamento 
dos processos de reintegração de posse e 
demais denúncias de ocupação irregular 
de unidades dos empreendimentos ha-
bitacionais do Programa Minha Casa 
Minha Vida.

De acordo com a pasta que realiza 
o acompanhamento, já foram feitas 
mais de 120 vistorias nas unidades ha-
bitacionais (Residencial Jetuba e Nova 
Caraguá I e II), onde houve denúncia 
de vários tipos de irregularidade (venda 
troca, cessão, invasão). Até o momento, 
não houve a retomada de nenhuma 
unidade pela Caixa Econômica Federal.

Durante a reunião, a Prefeitura de 
Caraguatatuba foi informada que há 
58 processos em andamento na Caixa, 
sendo que 38 estão na etapa de notifica-

Prefeitura cobra Caixa Econômica Federal sobre retomada 
de unidades habitacionais ocupadas irregularmente

ção e 19 deles na etapa posterior, onde 
é realizada a execução judicial com a 
consolidação de propriedade e o rito 
judicial de reintegração de posse.

Ainda durante o encontro, a Secre-
taria de Habitação descreveu as ocor-
rências de danos físicos existentes nos 
empreendimentos habitacionais, além 
da explicação do levantamento reali-
zado pela Prefeitura das ocorrências 

desde o ano de 2017 e questionamento 
sobre a ausência e demora na resposta 
aos ofícios encaminhados para a Caixa.

A Caixa informou que em nove dos 
processos já houve a consolidação de 
propriedade, sendo possível realizar a 
nova alienação, caso o imóvel esteja 
vazio e em condições de habitabilidade.

A Caixa Econômica Federal explicou 
ainda que, se detectado pela Prefeitura 

a ociosidade do imóvel, será necessário 
confirmar a habitabilidade para que 
ele possa ser novamente direcionado a 
outro beneficiário.

Em caso de imóvel desocupado, uma 
sugestão foi já encaminhar à Caixa a do-
cumentação do candidato a beneficiário 
daquele imóvel para agilizar o processo 
de análise e nova assinatura de contrato.
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Prefeito 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 Caraguatatu-
ba, Tato Aguilar; Sr. Agostinho Plaça, Conselheiro 
Estadual do Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci) e dos 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 empreen-
dimento.

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.

Mulher tenta entrar 
com celular no CDP 
No último sábado (20), 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. Conforme divulgado pelo site Radar 
Litoral, a Secretaria da Administração Penitenciária 
informou que a mulher iria visitar o marido e o fla-
grante 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 ocor-
rência junto à autoridade policial local. A mulher que 
trazia o item eletrônico para o CDP de Caraguata-
tuba também foi encaminhada para a delegacia de 
plantão para providências legais.

Policia Militar 
prende homem com 

arma e drogas no 
Casa Branca

Na noite da última quinta-feira (18), uma equipe 
do 20° Batalhão da Polícia Militar do Interior, du-
rante Atividade Delegada, recebeu uma denúncia a 
qual relatava que um indivíduo, que em data ante-
rior, havia ameaçado algumas pessoas pelo bairro 
Casa Branca, em Caraguatatuba e que o mesmo 
encontrava-se pelo bairro, próximo a um Mercado. 
Diante disso, a equipe com apoio de uma viatura de 
Força Tática deslocou-se ao local e deparou com um 
homem com as características passadas, que ao pre-
senciar as viaturas correu para dentro de sua casa. Os 
policiais militares conseguiram detê-lo e identificá-lo 
como M.A.S de 22 anos. No interior de sua casa foi 
localizada uma espingarda cal.28, 01 munição de 
fuzil, 04 cartuchos deflagrados de cal.28, 01 balança 
de precisão, 05 celulares e 01 tablete de maconha. 
Indagado, ele informou que fazia o abastecimento 
de um ponto de tráfico no bairro Canta Galo e que 
teria mais drogas enterradas em um matagal. Nesse 
lugar foi localizado 70 pedras de crack e mais tijolos 
de maconha. Em consequência foi dada voz de prisão 
em flagrante ao criminoso que permaneceu preso à 
disposição da justiça. 

3 homens são 
presos pela PM no 

Jardim Britânia
Na última semana, equipes do 20º Batalhão da 

Polícia Militar do Interior foram acionadas para 
atender uma ocorrência de roubo no bairro Jardim 
Britânia, em Caraguatatuba. Ao chegar no local, os 
policiais avistaram dois indivíduos armados manten-
do duas vítimas como reféns. Ao perceber a presença 
policial os criminosos tentaram fugir pulando pelos 
telhados vizinhos, porém, foram detidos após breve 
acompanhamento. Próximo ao local do crime foi 
abordado um terceiro indivíduo que aguardava os 
criminosos.. Foram apreendidos 1 revólver cal.32 
com 7 munições, 1 simulacro de pistola, 4 munições 
de cal.12 e R$ 175,00 em dinheiro. Diante dos fatos, 
foi dada voz de prisão em flagrante aos criminosos 
e recolhidos à cadeia pública


