
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 25 e 26 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba passa a ser sede da Polícia Científica e IML no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Homem que matou a mulher durante visita íntima no CDP foi condenado a 30 anos 

de reclusão 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre credenciamento para artistas orientadores das Oficinas 

Culturais 2022 

 

Caraguatatuba 

Mauro Silva, Erik Penna e rodadas de negócios estão entre as atrações do 

Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

Caraguatatuba 

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

Amores' neste sábado 

 

Caraguatatuba 

Zoonoses de Caraguatatuba inicia ações da ‘Operação Verão’ neste sábado 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Marinha do Brasil retoma exercícios de tiro em Alcatrazes 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vira sede da Polícia Científica e IML no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Detento que enforcou companheira em visita no CDP é condenado a 30 anos  

 

Caraguatatuba 

Caraguá recebe espetáculo ‘Noel Rosa, O Poeta da Vila e seus Amores’ 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-passa-a-ser-sede-da-policia-cientifica-e-iml-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/homem-que-matou-mulher-durante-visita-intima-no-cdp-foi-condenado-a-30-anos-de-reclusao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/homem-que-matou-mulher-durante-visita-intima-no-cdp-foi-condenado-a-30-anos-de-reclusao/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18554/caraguatatuba-abre-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022
https://radarlitoral.com.br/noticias/18554/caraguatatuba-abre-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022
https://radarlitoral.com.br/noticias/18550/mauro-silva-erik-penna-e-rodadas-de-negocios-estao-entre-as-atracoes-do-empreenda-caraguatatuba-2021
https://radarlitoral.com.br/noticias/18550/mauro-silva-erik-penna-e-rodadas-de-negocios-estao-entre-as-atracoes-do-empreenda-caraguatatuba-2021
https://radarlitoral.com.br/noticias/18549/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-musical-'noel-rosa-o-poeta-da-vila-e-seus-amores'-neste-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/18549/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-musical-'noel-rosa-o-poeta-da-vila-e-seus-amores'-neste-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/18557/zoonoses-de-caraguatatuba-inicia-acoes-da-?operacao-verao?-neste-sabado
https://novaimprensa.com/2021/11/marinha-do-brasil-retoma-exercicios-de-tiro-em-alcatrazes.html
https://novaimprensa.com/2021/11/policia-cientifica-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2021/11/detento-enforcou-companheira.html
https://novaimprensa.com/2021/11/espetaculo-noel-rosa.html


 

 
 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Detento que matou companheira dentro do CDP de Caraguá é condenado a 30 

anos de prisão 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Preso que matou mulher em visita íntima na cadeia de Caraguatatuba é condenado a 30 

anos de prisão 

 

Caraguatatuba 

Caraguá recebe ação solidária que vende o litro da gasolina por R$ 4,40 para 

motoboys de aplicativo 

 

Caraguatatuba 

Marcelo William é eleito presidente da OAB em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aposta em aplicativo de corridas próprio com tarifas mais baratas 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Confira a programação do Empreenda Caraguá 2021 e como participar das 

palestras 

 

Caraguatatuba 

Expansão do Serramar Shopping prevê 150 novas lojas, hotel e universidade 

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vira sede da Polícia Científica e IML no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Detento que enforcou companheira em visita no CDP é condenado a 30 anos 

 

Caraguatatuba 

Black Friday no shopping Serramar tem estacionamento gratuito 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Família procura idoso de 85 anos desaparecido em Caraguatatuba (SP) 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/25/detento-que-matou-companheira-dentro-do-cdp-de-caragua-e-condenado-a-30-anos-de-prisao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/11/25/detento-que-matou-companheira-dentro-do-cdp-de-caragua-e-condenado-a-30-anos-de-prisao.ghtml
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/preso-que-matou-mulher-em-visita-intima-na-cadeia-de-caraguatatuba-e-condenado-a-30-anos-de-pris-o-1.198047
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/preso-que-matou-mulher-em-visita-intima-na-cadeia-de-caraguatatuba-e-condenado-a-30-anos-de-pris-o-1.198047
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-recebe-ac-o-solidaria-que-vende-o-litro-da-gasolina-por-r-4-40-para-motoboys-de-aplicativo-1.198018
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-recebe-ac-o-solidaria-que-vende-o-litro-da-gasolina-por-r-4-40-para-motoboys-de-aplicativo-1.198018
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/marcelo-william-e-eleito-presidente-da-oab-em-caraguatatuba-1.198153
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-aposta-em-aplicativo-de-corridas-proprio-com-tarifas-mais-baratas-1.198145
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/confira-programacao-do-empreenda.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/confira-programacao-do-empreenda.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/expansao-do-serramar-shopping-preve-150.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-25/caraguatatuba-vira-sede-da-policia-cientifica-e-iml-no-litoral-norte.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-25/detento-que-enforcou-companheira-em-visita-no-cdp-e-condenado-a-30-anos.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-25/black-friday-no-shopping-serramar-tem-estacionamento-gratuito.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/familia-procura-idoso-de-85-anos-desaparecido-em-caraguatatuba-sp-1.356310


 

 
 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

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

do Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

Caraguatatuba 

Aguilar Júnior recebe visita de atletas destaques do município 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba passa a ser sede da Polícia Científica e IML no Litoral Norte 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Aguilar Junior reintegra funcionários públicos 

 

Caraguatatuba 

Empreenda Caraguatatuba – programação 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Prefeito De Caraguatatuba Participa De Cerimônia De Aniversário De 10 Anos Do 

Serramar Shopping 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Passa A Ser Sede Da Polícia Científica E IML No Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura Municipal E FUNDACC Abrem Credenciamento Para Artistas Orientadores 

Das Oficinas Culturais 2022 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas Recebe Espetáculo Musical ‘Noel Rosa, O Poeta Da Vila E Seus 

Amores’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Apresenta Nova Ferramenta De Nota Fiscal Eletrônica 

Em Workshop 

 

Caraguatatuba 

Zoonoses De Caraguatatuba Inicia Ações Da ‘Operação Verão’ Neste Sábado (27) 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/25/mauro-silva-erik-penna-rodadas-de-negocios-e-muito-mais-confira-a-programacao-do-empreenda-caraguatatuba-2021/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/25/mauro-silva-erik-penna-rodadas-de-negocios-e-muito-mais-confira-a-programacao-do-empreenda-caraguatatuba-2021/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/25/prefeito-de-caraguatatuba-recebe-visita-de-atletas-destaques-do-municipio/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/25/caraguatatuba-passa-a-ser-sede-da-policia-cientifica-e-iml-no-litoral-norte/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/25/aguilar-junior-reintegra-funcionarios-publicos/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/25/empreenda-caraguatatuba-programacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeito-de-caraguatatuba-participa-de-cerimonia-de-aniversario-de-10-anos-do-serramar-shopping/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeito-de-caraguatatuba-participa-de-cerimonia-de-aniversario-de-10-anos-do-serramar-shopping/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/caraguatatuba-passa-a-ser-sede-da-policia-cientifica-e-iml-no-litoral-norte/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeitura-municipal-e-fundacc-abrem-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeitura-municipal-e-fundacc-abrem-credenciamento-para-artistas-orientadores-das-oficinas-culturais-2022/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-musical-noel-rosa-o-poeta-da-vila-e-seus-amores/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-musical-noel-rosa-o-poeta-da-vila-e-seus-amores/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeitura-de-caraguatatuba-apresenta-nova-ferramenta-de-nota-fiscal-eletronica-em-workshop/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeitura-de-caraguatatuba-apresenta-nova-ferramenta-de-nota-fiscal-eletronica-em-workshop/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/zoonoses-de-caraguatatuba-inicia-acoes-da-operacao-verao-neste-sabado-27/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Inicia Reforma Do Salão De Artes Marciais E Outros 

Espaços Do Cemug 

 

Caraguatatuba 

Inscrições Do ‘Desafio Ciclístico Poço Da Anta’ Vão Até Sexta-Feira (26) 

 

Caraguatatuba 

Prefeito De Caraguatatuba Recebe Visita De Atletas Destaques Do Município 

 

Caraguatatuba 

Prefeito De Caraguatatuba Participa Da Reintegração Dos Funcionários Públicos De 

Concurso De 2007 

 

Caraguatatuba 

Vestibulinho Etec Caraguatatuba Segue Com Inscrições Até Dia 30 De Novembro 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Apoia Limpeza De Praia Do Projeto Social Ohana 

Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Saiba Como Visitantes Devem Se Inscrever No Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Motoboys Garantem Gasolina A R$ 4,40 Durante Ação Solidária Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Acidente No Trecho Da SP-55 Mobiliza Equipes Do Corpo De Bombeiros E Samu Em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Maior Centro De Compras Do Litoral Norte Completa 10 Anos E Anuncia Expansão 

Para 150 Lojas 

 

Caraguatatuba 

Motoristas De Caraguatatuba Criam Aplicativo Próprio Com Tarifas Mais Baixas 

Para Passageiros 

 

 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-reforma-do-salao-de-artes-marciais-e-outros-espacos-do-cemug/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-reforma-do-salao-de-artes-marciais-e-outros-espacos-do-cemug/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/inscricoes-do-desafio-ciclistico-poco-da-anta-vao-ate-sexta-feira-26/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeito-de-caraguatatuba-recebe-visita-de-atletas-destaques-do-municipio/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-reintegracao-dos-funcionarios-publicos-de-concurso-de-2007/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-reintegracao-dos-funcionarios-publicos-de-concurso-de-2007/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/25/vestibulinho-etec-caraguatatuba-segue-com-inscricoes-ate-dia-30-de-novembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/prefeitura-de-caraguatatuba-apoia-limpeza-de-praia-do-projeto-social-ohana-caragua/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/prefeitura-de-caraguatatuba-apoia-limpeza-de-praia-do-projeto-social-ohana-caragua/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/saiba-como-visitantes-devem-se-inscrever-no-empreenda-caraguatatuba-2021/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/motoboys-garantem-gasolina-a-r-440-durante-acao-solidaria-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/acidente-no-trecho-da-sp-55-mobiliza-equipes-do-corpo-de-bombeiros-e-samu-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/acidente-no-trecho-da-sp-55-mobiliza-equipes-do-corpo-de-bombeiros-e-samu-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/maior-centro-de-compras-do-litoral-norte-completa-10-anos-e-anuncia-expansao-para-150-lojas/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/maior-centro-de-compras-do-litoral-norte-completa-10-anos-e-anuncia-expansao-para-150-lojas/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/motoristas-de-caraguatatuba-criam-aplicativo-proprio-com-tarifas-mais-baixas-para-passageiros/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/motoristas-de-caraguatatuba-criam-aplicativo-proprio-com-tarifas-mais-baixas-para-passageiros/


 

 
 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Motoristas de Caraguatatuba criam aplicativo próprio com tarifas mais baixas para 

passageiros 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba participa da reintegração dos funcionários públicos de concurso 

de 2007 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba passa a ser sede da Polícia Científica e IML no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia reforma do salão de artes marciais e outros espaços do 

Cemug 

 

Caraguatatuba 

Inscrições do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão até sexta-feira (26) 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba recebe visita de atletas destaques do município 

 

Caraguatatuba 

Vestibulinho Etec Caraguatatuba segue com inscrições até dia 30 de novembro 

 

Caraguatatuba 

Zoonoses de Caraguatatuba inicia ações da ‘Operação Verão’ neste sábado (27) 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba participa de cerimônia de aniversário de 10 anos do Serramar 

Shopping 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba apresenta nova ferramenta de Nota Fiscal Eletrônica em 

workshop 

 

Caraguatatuba 

11 ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de São Paulo 

 

Caraguatatuba 

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

Empreenda Caraguatatuba 2021 

https://falacaragua.com.br/2021/11/motoristas-de-caraguatatuba-criam-aplicativo-proprio-com-tarifas-mais-baixas-para-passageiros/
https://falacaragua.com.br/2021/11/motoristas-de-caraguatatuba-criam-aplicativo-proprio-com-tarifas-mais-baixas-para-passageiros/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-reintegracao-dos-funcionarios-publicos-de-concurso-de-2007/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-reintegracao-dos-funcionarios-publicos-de-concurso-de-2007/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-passa-a-ser-sede-da-policia-cientifica-e-iml-no-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-reforma-do-salao-de-artes-marciais-e-outros-espacos-do-cemug/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-reforma-do-salao-de-artes-marciais-e-outros-espacos-do-cemug/
https://falacaragua.com.br/2021/11/inscricoes-do-desafio-ciclistico-poco-da-anta-vao-ate-sexta-feira-26/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-recebe-visita-de-atletas-destaques-do-municipio/
https://falacaragua.com.br/2021/11/vestibulinho-etec-caraguatatuba-segue-com-inscricoes-ate-dia-30-de-novembro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/zoonoses-de-caraguatatuba-inicia-acoes-da-operacao-verao-neste-sabado-27/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-participa-de-cerimonia-de-aniversario-de-10-anos-do-serramar-shopping/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-participa-de-cerimonia-de-aniversario-de-10-anos-do-serramar-shopping/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-apresenta-nova-ferramenta-de-nota-fiscal-eletronica-em-workshop/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-apresenta-nova-ferramenta-de-nota-fiscal-eletronica-em-workshop/
https://falacaragua.com.br/2021/11/11-ilhas-para-conhecer-e-se-encantar-no-litoral-norte-de-sao-paulo/
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/


 

 
 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia reforma do salão de artes marciais e outros 

espaços do Cemug 

 

Caraguatatuba 

Zoonoses de Caraguatatuba inicia ações da ‘Operação Verão’ neste sábado (27) 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba participa de cerimônia de aniversário de 10 anos do 

Serramar Shopping 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Serramar Shopping anuncia expansão do Centro Comercial com mais 150 lojas em evento 

comemorativo dos 10 anos do empreendimento 

 

Caraguatatuba 

Serramar Shopping completa 10 anos com evento no Teatro Mário Covas 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

NOVA FERRAMENTA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SERÁ APRESENTADA EM 

WORKSHOP PELA PREFEITURA DE CARAGUATATUBA 

 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA PASSA A SER SEDE DA POLÍCIA CIENTÍFICA E IML NO LITORAL 

NORTE 

 

Caraguatatuba 

PROGRAMAÇÃO DO EMPREENDA CARAGUATATUBA 2021 TEM PRESENÇA DO 

TETRACAMPEÃO MAURO SILVA E DO PALESTRANTE BEST-SELLER ERIK PENNA 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Sede da Polícia Científica e IML do Litoral Norte será na cidade de 

Caraguatatuba 

 

Rede Brasil 

Caraguatatuba 

11 ILHAS PARA CONHECER E SE ENCANTAR NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO 

 

http://massaguanews.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-reforma-do-salao-de-artes-marciais-e-outros-espacos-do-cemug/
http://massaguanews.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-reforma-do-salao-de-artes-marciais-e-outros-espacos-do-cemug/
http://massaguanews.com.br/2021/11/zoonoses-de-caraguatatuba-inicia-acoes-da-operacao-verao-neste-sabado-27/
http://massaguanews.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-participa-de-cerimonia-de-aniversario-de-10-anos-do-serramar-shopping/
http://massaguanews.com.br/2021/11/prefeito-de-caraguatatuba-participa-de-cerimonia-de-aniversario-de-10-anos-do-serramar-shopping/
https://www.litoralempauta.com.br/serramar-shopping-anuncia-expansao-do-centro-comercial-com-mais-150-lojas-em-evento-comemorativo-dos-10-anos-do-empreendimento/
https://www.litoralempauta.com.br/serramar-shopping-anuncia-expansao-do-centro-comercial-com-mais-150-lojas-em-evento-comemorativo-dos-10-anos-do-empreendimento/
https://www.litoralempauta.com.br/serramar-shopping-completa-10-anos-com-evento-no-teatro-mario-covas/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/25/nova-ferramenta-de-nota-fiscal-eletronica-sera-apresentada-em-workshop-pela-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/25/nova-ferramenta-de-nota-fiscal-eletronica-sera-apresentada-em-workshop-pela-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/26/caraguatatuba-passa-a-ser-sede-da-policia-cientifica-e-iml-no-litoral-norte/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/26/caraguatatuba-passa-a-ser-sede-da-policia-cientifica-e-iml-no-litoral-norte/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/26/programacao-do-empreenda-caraguatatuba-2021-tem-presenca-do-tetracampeao-mauro-silva-e-do-palestrante-best-seller-erik-penna/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/26/programacao-do-empreenda-caraguatatuba-2021-tem-presenca-do-tetracampeao-mauro-silva-e-do-palestrante-best-seller-erik-penna/
https://ln21.com.br/sede-da-policia-cientifica-e-iml-do-litoral-norte-sera-na-cidade-de-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/sede-da-policia-cientifica-e-iml-do-litoral-norte-sera-na-cidade-de-caraguatatuba/
https://rbtv.com.br/noticias-cv/36601/11-ilhas-para-conhecer-e-se-encantar-no-litoral-norte-de-sao-paulo


 

 
 

Cartão de Visita 

Caraguatatuba 

11 ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de São Paulo 

 

Go Outside 

Caraguatatuba 

Viagens de férias de verão: 11 ilhas no Litoral Norte de SP 

 

GPHR 

Caraguatatuba 

11 ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de São Paulo 

 

The News Connection 

Caraguatatuba 

11 ILHAS PARA CONHECER E SE ENCANTAR NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO 

 

WebTv Destaque Nacional 

Caraguatatuba 

Férias de Verão: 11 ilhas para conhecer no Litoral Norte de SP 

 

Folha Viagem 

Caraguatatuba 

Litoral Norte de São Paulo: 11 ilhas para conhecer e se encantar 

 

Tudo Viagem 

Caraguatatuba 

11 ilhas para conhecer no Litoral Norte de São Paulo 

 

Cidade e Cultura 

Caraguatatuba 

 

Qual Viagem 

Caraguatatuba 

11 ILHAS IMPERDÍVEIS PARA VISITAR NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO 

 

Embarque na Viagem 

Caraguatatuba 

11 ilhas para viajar pelo Litoral Norte de São Paulo 

 

Revista Publiracing 

Caraguatatuba 

Turismo: 11 ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de São Paulo 

 

 

https://cartaodevisita.com.br/conteudo/36601/11-ilhas-para-conhecer-e-se-encantar-no-litoral-norte-de-sao-paulo
https://gooutside.com.br/ilhas-no-litoral-norte-de-sp/
https://guiagphr.com.br/noticias/11-ilhas-para-conhecer-e-se-encantar-no-litoral-norte-de-sao-paulo/
http://thenewsconnection.com.br/2021/11/25/11-ilhas-para-conhecer-e-se-encantar-no-litoral-norte-de-sao-paulo/
https://www.tvdestaquenacional.com.br/noticias/metropoles/1186525
https://www.folhaviagem.com.br/blogs/litoral-norte-de-sao-paulo-11-ilhas-para-conhecer-e-se-encantar/
https://www.tudodeviagem.com/2021/11/11-ilhas-para-conhecer-no-litoral-norte-de-sao-paulo/
http://www.qualviagem.com.br/11-ilhas-imperdiveis-para-visitar-no-litoral-norte-de-sao-paulo/
https://embarquenaviagem.com/2021/11/25/11-ilhas-para-viajar-pelo-litoral-norte-de-sao-paulo/
https://www.revistapubliracing.com.br/post-1/turismo-11-ilhas-para-conhecer-e-se-encantar-no-litoral-norte-de-s%C3%A3o-paulo


 

 
 

We Fashion Trends 

 Caraguatatuba 

11 ilhas para conhecer no Litoral Norte de São Paulo 

 

Portal Turismo Total 

Caraguatatuba 

As ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de SP  

 

Gazeta de Hotéis 

Caraguatatuba 

11 ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de São Paulo 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Alunos fazem prova para avaliação da  educação básica 
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https://portalturismototal.com.br/index.php/2021/11/25/as-ilhas-para-conhecer-e-se-encantar-no-litoral-norte-de-sao-paulo/
https://gazetadehoteis.com.br/arquivos/3783
https://globoplay.globo.com/v/10075650/
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Caraguatatuba passa a ser sede da Polícia Científica e IML no Litoral 

Norte 

 

A cidade de Caraguatatuba é agora a sede oficial da Polícia Científica e Instituto Médico 

Legal (IML) do Litoral Norte. Todos os exames de perícias serão encaminhados para os 

órgãos, que até então funcionavam em São Sebastião. 

Essa era uma reivindicação antiga da Polícia Científica, ligada à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, devido Caraguatatuba ser um ponto estratégico de acesso às outras 

cidades como São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela e a maioria dos atendimentos serem 

realizados no município. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, reforçou que essa é uma grande conquista 

para a cidade e que estudos feitos há dois anos mostram que o município é o que tem a 

maior demanda da perícia. 

“No Litoral Norte, temos Comando da Polícia Militar em Caraguatatuba, vamos trazer a 

Força Tática e agora conseguimos com o Estado trazer a Polícia Científica para a cidade, ou 

seja, é mais um ganho para o município”. 

O perito criminal e chefe da equipe da Polícia Científica, Enos Ricardo Bretas Arneiro, 

destacou a importância da parceria fechada com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. 

“Em primeiro lugar, vai facilitar muito a chegada aos locais mais distantes para a perícia e 

conquistamos um espaço muito melhor até mesmo para o nosso laboratório, que pode 

fazer análises periciais, digitais e de entorpecentes”, explicou. Casos mais complexos são 

feitos em São José dos Campos ou São Paulo. 

A Polícia Científica é responsável pela análise de cenas criminais como homicídios, 

acidentes, roubos e furtos. São 23 funcionários e uma equipe composta por perito e 

fotógrafo ou desenhista que atua em plantão de 24 horas para atender uma área de 200 

quilômetros de extensão. 

A Polícia Científica está localizada à Avenida Maranhão, 20, no Jardim Primavera. O setor 

administrativo funciona das 9h às 18h. Importante destacar que laudos e perícias são 

solicitados diretamente pela Polícia Civil e Delegacia de Defesa da Mulher. A unidade 

possui sete viaturas e duas motos para atendimento mais ágeis. 
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Homem que matou a mulher durante visita íntima no CDP foi 

condenado a 30 anos de reclusão 

 

Quarta-feira 24 /11, em sessão do Tribunal do Júri,  na presença do promotor Dr. Renato 

Queiroz de Lima e da defensora do réu Dra. Cláudia Amable Rodrigues, o Juiz Dr. Júlio da 

Silva Branchini leu a sentença em que condena Pedro Antônio Dutra Vieira a 30 anos de 

reclusão em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. 

O réu matou sua mulher Débora de Carvalho, de 33 anos, em uma visita íntima enquanto 

estava preso no Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba, em 10 de janeiro de 

2016. 

Os agentes penitenciários relataram que uma das mulheres não havia deixado o local 

durante o horário de saída dos visitantes e encontraram a vítima desacordada caída no 

chão do banheiro com um balde cobrindo parcialmente sua cabeça e uma acorda 

artesanal envolta em seu pescoço.  Segundo uma testemunha, o marido estrangulou a 

mulher com uma corda feita com sacos plásticos de leite. 

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não 

resistiu. O filho que estava com a vítima foi levado do local pelo Conselho Tutelar. Ambos 

eram moradores do bairro Olaria, em Caraguatatuba. 

O marido estava preso por tentativa de homicídio contra a própria mulher que ele 

conseguiu matar dentro do banheiro no CDP. 
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Caraguatatuba abre credenciamento para artistas orientadores das 

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.A Prefeitura 

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. 

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.
http://mapas.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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Mauro Silva, Erik Penna e rodadas de negócios estão entre as 

atrações 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. 

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’. 

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. 

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

Empreenda Caraguatatuba 2021 

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’. 

Fonoaudióloga pela Universidade de São Paulo 

Pós graduação lato sensu em Fonoaudiologia hospitalar 

Experiência em consultoria de empregabilidade para pessoa com deficiência e Marketing 

Vocal – Dominiu acessoria empresarial 

Atuação no Ciapi – Centro Integrado de Atenção à Pessoa com deficiência e ao idoso 



 

 
 

(2016) 

Fonoaudióloga na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) 

19h: Atitudes 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: ‘Atitudes 

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

Vila e seus Amores' neste sábado 

 

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

Covas (TMC), recebe neste sábado (27), 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) 



 

 
 

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. 
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Zoonoses de Caraguatatuba inicia ações da ‘Operação Verão’ neste 

sábado 

 
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba inicia neste sábado (27) a 

‘Operação Verão’ que consiste em atividades de fiscalização e vistorias, principalmente, 

para o controle de criadouros do Aedes aegypti. 

Para a ‘Operação Verão’, será necessária uma equipe composta por fiscais de saúde 

pública, agentes de endemias, técnicos e médico veterinário e biólogo e fiscais de controle 

animal. 

As vistorias e orientações serão feitas em marinas, hotéis, pousadas e imóveis comerciais 

do município. Além desses locais, a equipe irá percorrer as praias para orientações quanto 

à permanência de animais. 

A ‘Operação Verão’ é primordial para chamar a atenção da população para o início da 

elevação das temperaturas e o aumento das chuvas, o que facilita a expansão dos 

criadouros. Por isso, é importante começar as atividades de combate antes dos meses de 

pico da doença, que são março e abril, e eliminar o criadouro. 

O CCZ reforça que o Art. 32 da Lei Municipal 1.298 de 2006 deixa claro o dever de adotar 

medidas de prevenção contra a infestação por animais incômodos, que possam disseminar 

agentes de doenças como a dengue. 

O Art. 5º da mesma lei dispõe sobre a proibição da permanência de animais na praia, 

independentemente do motivo alegado ou porte do animal, mesmo quando submetidos à 

contenção por coleira e guia e acompanhados de seus proprietários e/ou responsáveis. 

A multa para o não cumprimento de ambos os trechos citados na Lei Municipal 1.298 de 

2006 varia de 50 a 1000 VRMs (R$ 187 a R$ 3.740). 

A população também pode ajudar na fiscalização. A unidade CCZ recebe denúncias de 

locais com possível infestação do mosquito Aedes aegypti. Elas podem ser realizadas 

através do Canal 156 da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Após o registro no portal, com o número de protocolo em mãos, gerado no ato da 

solicitação, a pessoa poderá em contato com o CCZ pelo (12) 3887-6888 para reforçar a 

situação. 
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Marinha do Brasil retoma exercícios de tiro em Alcatrazes 

Instituto Educa Brasil faz Nota de Repúdio contra a ação 

 

A Marinha do Brasil retomou nesta quinta-feira (25) os exercícios de tiro na Ilha da Sapata, 

integrante do Arquipélago da Marinha, em São Sebastião, considerado o maior ninhal de 

aves e refúgio de animais que só existem por lá. A ação provocou revolta em 

ambientalistas e resultou em uma Nota de Repúdio assinada pelo Instituto Educa Brasil. 

A manifestação teve início to logo a Marinha encaminhou ofício ao Instituto Chico Mendes 

de Conservação de Biodiversidade (ICMBio) com a programação do exercício nesta data e 

como reserva a sexta-feira (26). 

Até  ano passado, esse tipo de exercício estava proibido, inclusive, tendo a Marinha sido 

multada pelo Ibama por uma incêndio ocorrido em 2004 após o tiro atingir uma pedra. 

Ocorre que em Agosto do ano passado o ICMBio publicou nova portaria onde mantém a 

proibição para a pesca, mas libera o exercício na Ilha da Sapata. 

Na Nota de Reúdio, o  Instituto Educa Brasil, ressalta que os exercícios de tiro no 

Arquipélago, refúgio considerado o maior ninhal de fragatas do cone sul-americano, 

representam um retrocesso histórico e fazem ressurgir um movimento de repulsa de toda a 

sociedade, indignada com a tosca prática de treinamento bélico que, se de um lado 

aniquila ambientes extremamente vulneráveis e raros, de outro não satisfaz aos interesses 

da soberania nacional, razão de ser da discutível atividade. 

O ambientalista e diretor de Educação Ambiental do Instituto, Eduardo Hipólito do Rego, 

que assina o documento, reforça que o Arquipélago de Alcatrazes, de onde a Ilha da 

Sapata é parte inseparável, não precisa ser um alvo. “Esse santuário ecossistêmico de 

diversidade marinha/insular é local de alimento, reprodução, repouso e vida que carece de 

cuidado. Aí incluído o zelo que a Marinha do Brasil pode e deve exercitar”. 

Ainda conforme o documento, atirar contra alvos fixos cheios de vida indefesa não melhora 

a estratégia militar, que pode e deve ser treinada em alternativas mais efetivas. Ao revés, 

manter o bombardeio contra uma Unidade de Conservação significa ignorar a ciência, a 

defesa do patrimônio, e a Constituição Federal de 1988. 



 

 
 

“Rogamos à Marinha do Brasil que os exercícios de tiro programados sejam suspensos, e 

que a parceria entre a sociedade e a Marinha do Brasil, de visíveis avanços nos últimos 

anos, não retroceda”. 
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Caraguatatuba vira sede da Polícia Científica e IML no Litoral Norte 

Cidade tem maior registro de ocorrências da região e está estrategicamente localizada 

 

A cidade de Caraguatatuba é agora a sede oficial da Polícia Científica e do Instituto Médico 

Legal (IML) do Litoral Norte. Todos os exames de perícias serão encaminhados para os 

órgãos, que até então funcionavam em São Sebastião. Casos mais complexos continuarão 

sendo feitos em São José dos Campos ou São Paulo. 

Essa era uma reivindicação antiga da Polícia Científica, ligada à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, devido Caraguatatuba ser um ponto estratégico de acesso às outras 

cidades como São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela e a maioria dos atendimentos serem 

realizados no município. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, reforçou que essa é uma grande conquista 

para a cidade e que estudos feitos há dois anos mostram que o município é o que tem a 

maior demanda da perícia. 

O perito criminal e chefe da equipe da Polícia Científica, Enos Ricardo Bretas Arneiro, 

destacou a importância da parceria fechada com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. 

“Em primeiro lugar, vai facilitar muito a chegada aos locais mais distantes para a perícia e 

conquistamos um espaço muito melhor até mesmo para o nosso laboratório, que pode 

fazer análises periciais, digitais e de entorpecentes”, explicou. 

Polícia Científica  

A Polícia Científica é responsável pela análise de cenas criminais como homicídios, 

acidentes, roubos e furtos. Existem 23 funcionários e uma equipe composta por perito e 

fotógrafo ou desenhista que atua em plantão de 24 horas para atender uma área de 200 

quilômetros de extensão. 

A Polícia Científica está localizada na Avenida Maranhão, 20, no Jardim Primavera. O setor 

administrativo funciona das 9h às 18h. Importante destacar que laudos e perícias são 

solicitados diretamente pela Polícia Civil e Delegacia de Defesa da Mulher. A unidade 

possui sete viaturas e duas motos para atendimento mais ágeis. 

http://www.ssp.sp.gov.br/fale/institucional/answers.aspx?t=3
http://www.ssp.sp.gov.br/fale/institucional/answers.aspx?t=3
https://novaimprensa.com/
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Detento que enforcou companheira em visita no CDP é condenado a 

30 anos 

Crime ocorreu em 2016, quando o homem enforcou a vítima, de 33 anos, com uma corda 

de sacos plásticos 

 

O detento que matou a companheira durante uma visita íntima no Centro de Detenção 

Provisória (CDP) de Caraguatatuba foi condenado, nesta quarta-feira (25), a 30 anos de 

prisão em regime fechado. Ele não poderá recorrer em liberdade. 

O crime ocorreu em janeiro de 2016, quando Pedro Antônio Dutra Vieira, que tinha 38 

anos na época, usou uma corda artesanal feita com sacos plásticos para enforcar a vítima, 

de 33 anos, dentro de um dos banheiros da unidade prisional. Um dos presos, com 

formação em técnica de enfermagem, ainda tentou reanimar a mulher, mas ela não 

resistiu. 

Na época, a Polícia Civil relatou que os agentes penitenciários perceberam que uma das 

mulheres não havia deixado o local após o horário de visitas. Ao verificarem, viram um 

tumulto no pátio da unidade e flagraram presos agredindo o assassino. 

O detento que matou a companheira estava preso por tentativa de homicídio contra a 

mulher que matou. Agora, ele foi condenado por feminicídio em contexto de violência 

familiar, com menosprezo à condição feminina e a qualificadora de uso de meio cruel. 

Vítima e agressor eram moradores do bairro Olaria, em Caraguá. O filho da dela também 

estava na visita quando a mãe foi morta. 

O CDP de Caraguatatuba tem capacidade para 847 presos, mas na época do homicídio 

abrigava uma população de 1.313 internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/cdp.html
http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/cdp.html
https://novaimprensa.com/
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Caraguá recebe espetáculo ‘Noel Rosa, O Poeta da Vila e seus 

Amores’ 

Apresentação acontece neste sábado (27), no teatro Mario Covas 

 

Neste sábado (27), o espetáculo musical ‘Noel Rosa, O Poeta da Vila e seus Amores’, da 

Cia. Coisas Nossas de Teatro, chega em Caraguatatuba em apresentação às 20h, no teatro 

Mario Covas. 

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: 20h 

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

https://novaimprensa.com/
http://bilheteriaexpress.com.br/


 

 
 

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacc.sp.gov.br/
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Detento que matou companheira dentro do CDP de Caraguá é 

condenado a 30 anos de prisão 

Débora Carvalho foi esganada e morta pelo ex-companheiro, Pedro Antônio Dutra Vieira, 

que cumpria pena desde setembro de 2015 por tentativa de homicídio contra ela. 

 

A Justiça condenou, em um júri popular nesta quarta-feira (24), o detento Pedro Antônio 

Dutra Vieira por ter matado a companheira durante uma visita íntima no Centro de 

Detenção Provisória (CDP) de Caraguatatuba, no litoral paulista. O crime ocorreu em 2016. 

Débora Carvalho foi esganada e morta pelo ex-companheiro que cumpria pena desde 

setembro de 2015 por tentativa de homicídio contra ela - antes do crime, ela já havia sido 

alvo do marido, que tentou matá-la com uma faca. 

Ela foi atacada dentro do banheiro da unidade e os agentes penitenciários só perceberam 

a ação mais tarde, quando na saída dos visitantes, ela não deixou o CDP. 

De acordo com a sentença, ele não poderá recolher em liberdade. O g1 tenta contato coma 

defesa de Pedro Antônio Dutra Vieira. 

Vítima e agressor moravam juntos no bairro Olaria, em Caraguá e têm uma filha, 

atualmente com 7 anos que ficou sob a guarda de uma tia de Débora. 

Sem indenização 

A família chegou a pedir indenização ao Estado porque o crime aconteceu dentro do CDP, 

mas a Justiça negou o pedido em 2019. 

À época, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que foi instaurado 

procedimento apuratório preliminar e que não houve indícios caracterizadores de dolo, 

culpa ou atribuição de responsabilidade pelo evento a qualquer membro do corpo 

funcional do Centro de Detenção Provisória. 

 
 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/01/visitante-morre-apos-ser-agredida-pelo-companheiro-no-cdp-de-caragua-sp.html
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/01/visitante-morre-apos-ser-agredida-pelo-companheiro-no-cdp-de-caragua-sp.html
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/02/18/justica-nega-indenizacao-a-familia-de-mulher-morta-pelo-ex-dentro-do-cdp-de-caragua.ghtml
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Preso que matou mulher em visita íntima na cadeia de Caraguatatuba 

é condenado a 30 anos de prisão 

Crime ocorreu no CDP de Caraguá em janeiro de 2016. Detento foi condenado por 

feminicídio com agravantes 

 

O detento que matou a ex-companheira durante uma visita íntima no CDP (Centro de 

Detenção Provisória) de Caraguatatuba foi condenado a 30 anos de prisão em regime 

fechado. O julgamento, em júri popular, ocorreu nesta quarta-feira (24) no fórum da cidade. 

O crime ocorreu em janeiro de 2016 quando Débora Carvalho, ex-companheira do detento, 

foi enforcada no banheiro do CDP de Caraguatatuba. Os agentes penitenciários só 

perceberam a ação mais tarde, na saída dos visitantes. 

O homem cumpria pena, desde setembro de 2015, por tentativa de homicídio contra 

Débora – ele tentou esfaquear a mulher anos antes. A vítima deixou uma filha de sete 

anos. 

Segundo a promotoria, o réu usou uma corda artesanal para enforcar a mulher. Um dos 

presos, com formação em técnica de enfermagem, ainda tentou reanimar a vítima, mas 

sem sucesso. 

O detento foi condenado por feminicídio em contexto de violência familiar, com 

menosprezo à condição feminina e a qualificadora de uso de meio cruel. Ele não poderá 

recorrer em liberdade. 

A família da vítima chegou a pedir indenização ao Estado porque o crime aconteceu dentro 

do CDP, mas a Justiça negou o pedido em 2019. Na época, a SAP (Secretaria de 

Administração Penitenciária), disse que após investigação interna não houve indícios de 

que os funcionários do CDP tiveram responsabilidade, dolo ou culpa pelo evento. 
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Caraguá recebe ação solidária que vende o litro da gasolina por R$ 

4,40 para motoboys de aplicativo 

A campanha também ocorre em São José dos Campos (SP), Santos (SP), Angra dos Reis 

(RJ) e Manaus (AM) nesta quinta-feira (25) 

 

O Osp (Observatório Social da Petrobras) e a FNP (Federação Nacional dos Petroleiros) 

estão vendendo o litro do combustível a R$ 4,40 para motoristas entregadores de 

aplicativos durante esta quinta-feira. A ação solidária, batizada de 'Dia Nacional da 

Gasolina sem PPI', chega a vender a gasolina por um preço 35% mais barato que os 

atualizados no mercado. 

A ação está sendo realizada nos municípios que compõe a FNP, ou seja, as cidades de São 

José dos Campos, Caraguatatuba e Santos no Estado de SP, além de Angra dos Reis (RJ) e 

Manaus (AM). 

No total, 12 mil litros de gasolina serão comercializados. Os motoristas vão adquirir cupons 

com a quantidade de combustível permitida. Os cupons deverão ser trocados nos postos 

parceiros. 

Em Caraguatatuba 

Em Caraguá, o fornecimento de cupons começou às 9h em uma tenda ao lado do Auto 

Posto Britânia, localizado na r. Álvaro Theodoro da Cruz, número 415, bairro Jardim 

Britânia. 

No município, 3 mil litros de gasolina com desconto estarão disponíveis para compra. Cada 

voucher pode validar, no máximo, a queda no preço de 9 litros de combustível. 

A organização reforça que o desconto só vale para motoboys entregadores de aplicativos. 
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Marcelo William é eleito presidente da OAB em Caraguatatuba 

O advogado foi eleito com 120 votos 

 

O advogado Marcelo William, da chapa 'Renovação na OAB', foi eleito presidente da 

Subseção 65° da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Caraguatatuba na última 

quinta-feira (25). O candidato, agora eleito, recebeu 120 votos eletrônicos válidos. 

O número de voto da chapa de Marcelo era '2'. 

Marcelo William ocupará o posto durante o mandato de 2022 até 2024. A vice do 

presidente é Tathiana Hoffmann. 

De acordo com informações, o segundo lugar perdeu por uma diferença de 13 votos. Felipe 

Tobias, da chapa 'Compromisso com a Advocacia', obteve 107 votos eletrônicos válidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: O Vale 

 

Caraguatatuba aposta em aplicativo de corridas próprio com tarifas 

mais baratas 

Conheça o 'Flash Mob', um app que promete auxiliar nos lucros de motoristas de aplicativo 

que estão acostumados a trabalhar com plataformas gigantes como 'Uber' ou '99' 

 

Motoristas de Caraguatatuba se uniram na criação de um aplicativo próprio para competir 

com os gigantes do mercado, como 'Uber' e '99'. Nomeado de 'Flash Mob', o app promete 

oferecer tarifas mais baixas aos passageiros e promoções diversas que vão reduzir ainda 

mais o valor das corridas. 

De acordo com a administração corporativa do programa, o 'Flash Mob' passará a 

funcionar no município a partir da próxima segunda-feira (29). 

Desde a última contagem,  o app possuía 150 motoristas cadastrados. Quanto aos 

clientes, cerca de 300 já baixaram o aplicativo. 

"As viagens custarão, em média, entre 10% a 20% mais baratas que as praticadas pelos 

aplicativos convencionais", diz Ricardo dos Santos, representante do Flash Mob, sobre a 

redução de tarifas. 

Cancelamento de viagem 

Sendo um problema bastante enfrentado por usuários de diversos aplicativos de corridas 

rápidas, o Flash Mob promete sanar os problemas enfrentados por motoristas que, muitas 

vezes, se sentem obrigados a percorrerem um trajeto muito grande para realizar uma 

corrida muito curta. 

"Muitas vezes o motorista precisa se deslocar por 10km para buscar um passageiro, cujo 

destino dele fica a menos de 3km. Com o valor do combustível praticado hoje em dia, esse 

tipo de viagem fica inviável", disse Ricardo. 

Ricardo afirmou, em complemento, que o Flash Mob não terá cancelamento de viagem. "Se 

o Flash Mob tocar durante uma viagem que o motorista já estiver realizando, ele poderá 

transferir a chamada para outro parceiro. Desta forma, o passageiro não terá a chamada 

cancelada". 



 

 
 

Lucros 

De acordo com a equipe do programa, o valor a ser pago pelo motorista ao aplicativo é 

definido como 'simbólico', diferentemente de outras plataformas que costumam ter valores 

acima de 35%. A porcentagem não foi definida pela Flash Mob. 

Critérios 

Para usar o aplicativo, o representante comercial do app explica que os motoristas deverão 

apresentar um comprovante de residência em Caraguatatuba e, além disso, deverão 

comprovar experiência no ramo por meio de serviços já prestados pelo 'Uber' ou pela '99'. 

"Qualquer motorista profissional poderá integrar o aplicativo, desde que atenda a alguns 

critérios definidos pela plataforma", finalizou. 

Onde baixar? 

O app está disponível nas lojas virtuais de aparelhos Android e IOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Salim Burihan 

 

Confira a programação do Empreenda Caraguá 2021 e como 

participar das palestras 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, se reúne nesta sexta-feira, às 9 horas, no 

auditório da Fundacc, com as empresas que irão participar do Empreenda Caraguatatuba 

2021, maior feira de empreendedorismo do Litoral Norte. O evento será realizado de 2 a 4 

de dezembro, na Praça da Cultura, na avenida da praia. 

No ano passado, o evento não foi realizado devido a pandemia do novo coronavírus. Na 

edição de 2019, cerca de  21,5 mil visitaram a feira, entre elas, pessoas de diversas 

regiões do Brasil e do exterior,  como Venezuela, Líbano, México, Espanha, Bolívia, 

Romênia, Estados Unidos e Uruguai. Na ocasião, o evento movimentou mais de R$ 10 

milhões de negócios entre empreendedores. Este ano, mais de 80 empresas e expositores 

confirmaram a participação. 

Para a edição 2021 o sucesso está garantido, com a participação de mais de 80 empresas 

e expositores renomados. 

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 

  

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 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/confirm
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm


 

 
 

Brasileira em 1994, Mauro Silva. A palestra tem como tema ‘Como formar um time 

campeão’. 

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 Kavadi (SEPEDI) 

 Paula Kavadi, funcionária pública da Prefeitura de Caraguatatuba, apresenta a palestra 

‘Fomento do Mercado de Trabalho e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência’. 

Fonoaudióloga pela Universidade de São Paulo 

Pós graduação lato sensu em Fonoaudiologia hospitalar 



 

 
 

Experiência em consultoria de empregabilidade para pessoa com deficiência e Marketing 

Vocal – Dominiu acessoria empresarial 

Atuação no Ciapi – Centro Integrado de Atenção à Pessoa com deficiência e ao idoso 

(2016) 

Fonoaudióloga na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) 

19h: Atitudes 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: ‘Atitudes 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Salim Burihan 

 

Expansão do Serramar Shopping prevê 150 novas lojas, hotel e 

universidade 

 

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

completa dez anos, nesta quinta-feira(25). Uma solenidade foi realizada pela manhã, no 

Teatro Mário Covas, reunindo diretores do Grupo Serveng, Thadeu Penido e Matheus 

Penido, autoridades, entre elas, o prefeito Aguilar Júnior, a primeira-dama Samara Aguilar e 

o presidente da Câmara, Tato Aguilar, o presidente da Associação Comercial Lucas Galina, 

lojistas, funcionários do shopping e representantes da imprensa local e regional. 

Prefeito Aguilar Júnior, Thadeu Penido, Marcelo Luiz e Matheus Penido 

O vice-presidente do Grupo Serveng, Matheus Penido, contou que além da expansão de 

150 lojas até 2024, o grupo finaliza várias parcerias entre elas, a construção de um hotel, 

de uma universidade e de um centro lazer, anexos ao shopping. 

“Neste momento estamos trabalhando em fazer parcerias, não podemos ainda divulgar 

nomes e nem valores. Nos próximos 60 dias isso deve ser finalizado, para ser iniciado no 

ano que vem. A nova expansão não é só de varejo e uma expansão mista. É algo bem 

diferente, trazendo uma nova experiência para o shopping”, explicou Matheus. 

Família Penido 

O presidente do grupo Serveng, Thadeu Penido, fez um discurso que emocionou a todos. 

Contou que desde 1967 a família Penido, através de seu pai Pellerson, mantém uma 

ligação muito grande com a cidade, que se mantém até hoje. Pellerson, Thadeu e Matheus 

Penido são cidadãos caraguatatubenses, honraria concedida pela Câmara Municipal, pelos 

relevantes serviços prestados ao município.     

Thadeu lembrou que em 1967, durante a catástrofe que atingiu a cidade, a Serveng 

colaborou na reabertura das estadas de acesso à cidade, soterradas pelas pedras e lamas 

que desceram das encostas da Serra do Mar. Lembrou que a cerca de 50 anos, a família 

adquiriu a fazenda dos Ingleses, transformando-a na Fazenda Serramar. Falou da do 

primeiro empreendimento imobiliário, o Portal Santamarina, construído em 1981 e dos 10 

anos do Serramar shopping. 



 

 
 

O presidente do grupo Serveng destacou que Caraguatatuba vive um momento muito 

especial. “Nos últimos dez anos o PIB cresceu míseros 7%, aqui em nossa Caraguá, 

cresceu 88%. A renda per capita decresceu 3% nos últimos nove anos, nesse período 

cresceu 65% em Caraguatatuba. Faço aqui a promessa de continuar dedicando a essa 

terra nossa inteligência, nosso trabalho e nosso amor”, destacou Thadeu, em seu discurso. 

Thadeu agradeceu o carinho que sempre recebeu das autoridades locais e fez questão de 

elogiar os lojistas por terem superado a pandemia do novo coronavírus, um período muito 

difícil para todos, administradores do shopping e comerciantes estabelecidos no local. O 

presidente do grupo fez questão de homenagear os lojistas e os funcionários do shopping. 

O grupo Serveng é responsável por 1.300 empregos diretos no município. 

O prefeito Aguilar Júnior afirmou que é extremamente importante a presença do grupo 

Serveng e seus investimentos no município. A “família Penido” explica todo o sucesso do 

grupo Serveng. Seu Pellerson, Thadeu, Matheus, todos grandes parceiros de nosso 

município. Grandes geradores de empregos. A história da fazenda Serramar se confunde 

com a história de nossa cidade, que graças aos investimentos, vive hoje, um de seus 

melhores momentos”, afirmou.    

Investimentos 

Thadeu Penido destacou que o grupo Serveng tem projetos imobiliários para a área da 

fazenda, mas que isso deve ficar para o futuro. Em1981, o grupo lançou o loteamento 

Portal Santamarina. “Existem planos e perspectivas. O processo de maturação do projeto 

misto residencial-comercial é um pouco mais complexo. A gente sempre planeja e está 

atento ao mercado. No futuro teremos novidades”, contou. 

Ele explicou que o grupo Serveng, além do Serramar Shopping, mantém outras duas 

atividades no município, um porto de areia que abastece as construtoras da região e a 

pecuária de corte. O grupo mantém 10 mil cabeças de gado Nelore, alimentados com 

produtos naturais, que abastece frigoríficos no estado. Segundo ele, parte da produção é 

exportada. 
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Caraguatatuba vira sede da Polícia Científica e IML no Litoral Norte 

Cidade tem maior registro de ocorrências da região e está estrategicamente localizada 

 

A cidade de Caraguatatuba é agora a sede oficial da Polícia Científica e do Instituto Médico 

Legal (IML) do Litoral Norte . Todos os exames de perícias serão encaminhados para os 

órgãos, que até então funcionavam em São Sebastião. Casos mais complexos continuarão 

sendo feitos em São José dos Campos ou São Paulo. 

Essa era uma reivindicação antiga da Polícia Científica, ligada à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, devido Caraguatatuba ser um ponto estratégico de acesso às outras 

cidades como São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela e a maioria dos atendimentos serem 

realizados no município. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, reforçou que essa é uma grande conquista 

para a cidade e que estudos feitos há dois anos mostram que o município é o que tem a 

maior demanda da perícia. 

O perito criminal e chefe da equipe da Polícia Científica, Enos Ricardo Bretas Arneiro, 

destacou a importância da parceria fechada com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. 

“Em primeiro lugar, vai facilitar muito a chegada aos locais mais distantes para a perícia e 

conquistamos um espaço muito melhor até mesmo para o nosso laboratório, que pode 

fazer análises periciais, digitais e de entorpecentes”, explicou. 

Polícia Científica 

A Polícia Científica é responsável pela análise de cenas criminais como homicídios, 

acidentes, roubos e furtos. Existem 23 funcionários e uma equipe composta por perito e 

fotógrafo ou desenhista que atua em plantão de 24 horas para atender uma área de 200 

quilômetros de extensão. 

A Polícia Científica está localizada na Avenida Maranhão, 20, no Jardim Primavera. O setor 

administrativo funciona das 9h às 18h. Importante destacar que laudos e perícias são 

solicitados diretamente pela Polícia Civil e Delegacia de Defesa da Mulher. A unidade 

possui sete viaturas e duas motos para atendimento mais ágeis. 

 

http://www.ssp.sp.gov.br/fale/institucional/answers.aspx?t=3
http://www.ssp.sp.gov.br/fale/institucional/answers.aspx?t=3
https://novaimprensa.com/
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Detento que enforcou companheira em visita no CDP é condenado a 

30 anos 

Crime ocorreu em 2016, quando o homem enforcou a vítima, de 33 anos, com uma corda 

de sacos plásticos 

 

O detento que matou a companheira durante uma visita íntima no Centro de Detenção 

Provisória (CDP) de Caraguatatuba foi condenado, nesta quarta-feira (25), a 30 anos de 

prisão em regime fechado. Ele não poderá recorrer em liberdade. 

O crime ocorreu em janeiro de 2016, quando Pedro Antônio Dutra Vieira, que tinha 38 

anos na época, usou uma corda artesanal feita com sacos plásticos para enforcar a vítima, 

de 33 anos, dentro de um dos banheiros da unidade prisional. Um dos presos, com 

formação em técnica de enfermagem, ainda tentou reanimar a mulher, mas ela não 

resistiu. 

Na época, a Polícia Civil relatou que os agentes penitenciários perceberam que uma das 

mulheres não havia deixado o local após o horário de visitas. Ao verificarem, viram um 

tumulto no pátio da unidade e flagraram presos agredindo o assassino. 

O detento que matou a companheira estava preso por tentativa de homicídio contra a 

mulher que matou. Agora, ele foi condenado por feminicídio em contexto de violência 

familiar, com menosprezo à condição feminina e a qualificadora de uso de meio cruel. 

Vítima e agressor eram moradores do bairro Olaria, em Caraguá . O filho da dela também 

estava na visita quando a mãe foi morta. 

O CDP de Caraguatatuba tem capacidade para 847 presos, mas na época do homicídio 

abrigava uma população de 1.313 internos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/cdp.html
http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/cdp.html
https://novaimprensa.com/
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Black Friday no shopping Serramar tem estacionamento gratuito 

Marisa, Pernambucanas, Renner, Riachuelo, Magalu, Extra e Lojas Americanas anunciaram 

descontos de até 70% nos produtos 

 

Black Friday se aproxima e o shopping Serramar, em Caraguatatuba , programou ações 

especiais para a data. Nesta sexta-feira (26), as lojas ficam abertas até a meia noite para 

os clientes aproveitarem as promoções, com estacionamento gratuito. 

Os descontos seguem no fim de semana e a gratuidade para parar os veículos vai ser até 

14h no sábado e domingo. A programação conta ainda com distribuição de balões e 

algodão doce para as crianças. 

A iniciativa conta com descontos que chegam a 70%, inclusive nas sete lojas âncoras que 

são Magalu, Pernambucanas, Renner, Riachuelo, Marisa, Extra e Lojas Americanas. A loja 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uma ficha para ir até a máquina de prêmios e concorrem a ingressos de cinema, brindes e 

outros. 

Serviço 

Redes sociais: serramar_shopping 

Site: www.serramashopping.com.br 

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

KM 5 Rodovia Caraguá/São Sebastião. 

 
 

https://novaimprensa.com/
https://www.serramarshopping.com.br/
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Família procura idoso de 85 anos desaparecido em Caraguatatuba 

(SP) 

Fausto Ferreira desapareceu na última terça-feira (23) 

 

A família de Fausto Ferreira, de 85 anos, está à sua procura em Caraguatatuba, no Litoral 

Norte de São Paulo. Ele está desaparecido desde a última terça-feira (23), quando foi visto 

pela última vez nas proximidades da praia das Palmeiras. 

De acordo com informações da família, Ferreira estava com boné laranja, bermuda azul 

clara, camiseta cinza ou bege e chinelo. O idoso nunca sumiu e não tem problemas 

mentais. Todos estão preocupados com o seu desaparecimento. 

Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas nos telefones (12) 99177-8621 

com Sebastião ou (11) 97726-9197 com Nathalia. 

Desaparecidos no Brasil 

O número de pessoas desparecidas continua alto em todo o país. De acordo com o Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado no mês de julho, o número de pessoas 

desaparecidas no Brasil no ano passado foi de 62.587. 

Em São Paulo, estado com maior registro de casos, a taxa foi reduzida em 15% em 

comparação ao ano anterior, mas o número de 18.342 desaparecidos ainda é 

preocupante. 

O que fazer? 

Casos de desaparecimento geram muita apreensão em familiares, que muitas vezes não 

sabem exatamente como proceder. O nervosismo pode ser ainda maior em meio à 

pandemia de covid-19 e às medidas restritivas adotadas para conter a doença em todo o 

país. 

O desaparecimento é o sumiço de alguém sem aviso prévio a familiares, amigos ou 

terceiros, não importando a idade. Uma pessoa é considerada desaparecida quando não é 

encontrada nos lugares que tem o hábito de frequentar, não está na companhia de 

conhecidos e está incomunicável. Essa situação precisa ser informada à delegacia mais 

próxima. 

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


 

 
 

É muito comum ouvir que os familiares e conhecidos devem aguardar prazos de 24 ou 72 

horas para registrar uma ocorrência de desaparecimento. No entanto, essa é uma crença 

popular equivocada. A comunicação deve ser feita imediatamente, tão logo se perceba que 

a pessoa está sumida e incomunicável. Uma orientação importante é se dirigir à delegacia 

levando uma fotografia atual do desaparecido. Nenhuma informação deve ser omitida dos 

policiais. 

Também é recomendado que amigos, vizinhos e parentes sejam informados do 

desaparecimento. Eles podem ter informações pertinentes. Deve-se manter uma pessoa no 

local em que o desaparecido foi visto pela última vez. Familiares e amigos podem ainda 

percorrer lugares habitualmente frequentados por ele. 

A divulgação de fotos nas redes sociais pode ajudar, mas um cuidado deve ser tomado: 

não publicar contatos telefônicos. Há riscos de familiares receberem trotes ou serem alvos 

de tentativas de extorsão. 

Familiares podem recorrer ainda às Defensorias Públicas estaduais quando necessitarem 

de assistência jurídica. 
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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! 

2 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 Kavadi (SEPEDI) 

Paula Kavadi, funcionária pública da Prefeitura de Caraguatatuba, apresenta a palestra 

‘Fomento do Mercado de Trabalho e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência’. 

Paula Kavadi é fonoaudióloga, formada pela Universidade de São Paulo (USP), e pós-

graduada em Fonoaudiologia Hospitalar. Kavadi conta com experiência em consultoria de 

empregabilidade para a pessoa com deficiência e Marketing Vocal. 



 

 
 

Atualmente, Paula Kavadi 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). 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm


 

 
 

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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Aguilar Júnior recebe visita de atletas destaques do município 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, recebeu em seu gabinete, na quarta-feira (24), 

quatro atletas do município que vem sendo destaques em competições estaduais e 

nacionais. 

“Sempre acompanho os resultados dos atletas de Caraguatatuba e é lindo ver o quão bem 

eles representam a nossa cidade nas mais diversas competições”, disse Aguilar Junior. 

No início de novembro, Edriano Lucas da Silva ficou na 5ª colocação no Campeonato 

Brasileiro de Bocha Adaptada. O atleta de Caraguatatuba foi eliminado apenas por Eliseu 

dos Santos, que representou o Brasil nos Jogos Paralímpicos – Tóquio 2020. Foi a primeira 

vez que o município participou do Campeonato Brasileiro da modalidade. 

“Agradeço todo o apoio e torcida da Secretaria de Esportes e do Prefeito Aguilar Junior. O 

resultado me encheu de motivação e de alegria e agora quero me dedicar ainda mais para 

conseguir melhores classificações”, avalia Edriano. 

Os professores Rodrigo Brandt e Thiago Intrieri, e Marcio Padro, diretor do Departamento 

de Esportes Adaptados da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, 

aproveitaram o momento para apresentar ao prefeito os novos equipamentos para as 

modalidades adaptadas enviadas pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Aguilar Junior também recebeu os pilotos mirins da Associação de BMX de Caraguatatuba 

Nayla Lopes, de 11 anos, e Matheus Santos, de 8. A dupla vem se destacando 

estadualmente nas competições da modalidade. Caso continue tendo bons resultados, 

Matheus pode se consagrar campeão em sua modalidade. 

“A equipe já vem treinando intensamente e estamos cada vez mais trazendo excelentes 

resultados. Com muito empenho, estamos também colocando Caraguatatuba no mapa do 

BMX”, diz Jefferson Rodrigues, treinador da associação. 

Por fim, para encerrar a visita esportiva, Aguilar Junior conversou com Allan Francis, atual 

jogador do Corinthians no Beach Soccer (futebol de areia). O atleta cresceu em 

Caraguatatuba e sempre se destacou no futebol fora e dentro da cidade. Francis 

presenteou o prefeito com uma camisa do clube. 



 

 
 

“Agradeço a oportunidade de estar conversando com o Prefeito Aguilar Junior. Agora de 

fora da cidade, vejo Caraguatatuba cada vez mais se destacando em diversas modalidades 

e é um motivo de orgulho dizer que sou dessa cidade maravilhosa”, disse o jogador. 
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Caraguatatuba passa a ser sede da Polícia Científica e IML no Litoral 

Norte 

 

A cidade de Caraguatatuba é agora a sede oficial da Polícia Científica e Instituto Médico 

Legal (IML) do Litoral Norte. Todos os exames de perícias serão encaminhados para os 

órgãos, que até então funcionavam em São Sebastião. 

Essa era uma reivindicação antiga da Polícia Científica, ligada à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, devido Caraguatatuba ser um ponto estratégico de acesso às outras 

cidades como São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela e a maioria dos atendimentos serem 

realizados no município. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, reforçou que essa é uma grande conquista 

para a cidade e que estudos feitos há dois anos mostram que o município é o que tem a 

maior demanda da perícia. 

“No Litoral Norte, temos Comando da Polícia Militar em Caraguatatuba, vamos trazer a 

Força Tática e agora conseguimos com o Estado trazer a Polícia Científica para a cidade, ou 

seja, é mais um ganho para o município”.   

O perito criminal e chefe da equipe da Polícia Científica, Enos Ricardo Bretas Arneiro, 

destacou a importância da parceria fechada com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. 

“Em primeiro lugar, vai facilitar muito a chegada aos locais mais distantes para a perícia e 

conquistamos um espaço muito melhor até mesmo para o nosso laboratório, que pode 

fazer análises periciais, digitais e de entorpecentes”, explicou. Casos mais complexos são 

feitos em São José dos Campos ou São Paulo. 

A Polícia Científica é responsável pela análise de cenas criminais como homicídios, 

acidentes, roubos e furtos. São 23 funcionários e uma equipe composta por perito e 

fotógrafo ou desenhista que atua em plantão de 24 horas para atender uma área de 200 

quilômetros de extensão.   

A Polícia Científica está localizada à Avenida Maranhão, 20, no Jardim Primavera. O setor 

administrativo funciona das 9h às 18h. Importante destacar que laudos e perícias são 



 

 
 

solicitados diretamente pela Polícia Civil e Delegacia de Defesa da Mulher. A unidade 

possui sete viaturas e duas motos para atendimento mais ágeis. 
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Aguilar Junior reintegra funcionários públicos 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou da reintegração dos funcionários 

públicos exonerados do concurso público de 2007. O evento foi no Auditório Maristela de 

Oliveira, na Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba). 

Das 112 pessoas que se apresentaram durante este mês no departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura de Caraguatatuba, 74 tomaram posse nesta quarta-feira (24). O 

restante optou por aguardar o resultado do processo para retornarem para seus cargos. 

De acordo com o Departamento, agora, a Prefeitura de Caraguatatuba tem o retorno de 

nove agentes administrativos, um artífice, dois assistentes sociais, um educador social, 

três fiscais de posturas, dois fiscais de tributos, cinco inspetores de alunos, 10 professores 

PEB II, dois secretários de escola e dois terapeutas ocupacionais. 

“Hoje eu estou feliz, a justiça foi feita. Sei da história da maioria de vocês aqui e também 

sei da luta e da perseverança que vocês tiveram para não desistir e hoje, vocês podem 

retornar aos seus cargos”, disse Aguilar Junior. 

“Sejam bem-vindos novamente À Prefeitura de Caraguatatuba, a administração municipal 

recebe vocês de braços abertos. Boa sorte e que vocês realizem excelentes serviços para a 

população”, complementa. 

Durante a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba explicou aos funcionários que 

retornam para seus cargos diversos pontos, ações, CaraguaPrev e outros assuntos. Os 74 

funcionários públicos já foram encaminhados aos seus devidos cargos. 
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Empreenda Caraguatatuba – programação 

 

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’. 

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

Empreenda Caraguatatuba 2021 

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 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/confirm
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm


 

 
 

Brasileira em 1994, Mauro Silva. A palestra tem como tema ‘Como formar um time 

campeão’. 

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. 

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

Empreenda Caraguatatuba 2021 

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 Kavadi (SEPEDI) 

Paula Kavadi, funcionária pública da Prefeitura de Caraguatatuba, apresenta a palestra 

‘Fomento do Mercado de Trabalho e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência’. 



 

 
 

Fonoaudióloga pela Universidade de São Paulo 

Pós graduação lato sensu em Fonoaudiologia hospitalar 

Experiência em consultoria de empregabilidade para pessoa com deficiência e Marketing 

Vocal – Dominiu acessoria empresarial 

Atuação no Ciapi – Centro Integrado de Atenção à Pessoa com deficiência e ao idoso 

(2016) 

Fonoaudióloga na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) 

19h: Atitudes 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: ‘Atitudes 

Criativas para superar a pandemia’. 

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

Empreenda Caraguatatuba 2021 

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’. 

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

Empreenda Caraguatatuba 2021 

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 

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

Empreenda Caraguatatuba 2021 

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) 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm


 

 
 

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 

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

Empreenda Caraguatatuba 2021 

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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Prefeito De Caraguatatuba Participa De Cerimônia De Aniversário De 

10 Anos Do Serramar Shopping 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira (25) da 

cerimônia comemorativa aos 10 anos do Serramar Shopping. O evento foi realizado no 

Teatro Mário Covas e reuniu lojista, funcionários e convidados. 

Tadeu Penido, presidente do grupo Serveng, que tem como um dos seus braços 

empresariais o shopping, fez questão de agradecer o prefeito que soube conduzir 

Caraguatatuba muito bem durante toda a fase da pandemia da Covid-19. 

“Nossa família está aqui há muitos anos, tendo início com meu pai, e Caraguatatuba 

cresceu muito e estamos abertos para novos investimentos que a cidade nos proporciona”. 

Nessa linha, o grupo explica negociações para trazer uma faculdade, hotel e mais lojas 

âncoras pra a área do shopping. “Estamos em negociações e acredito que em mais uns 60 

dias teremos nomes para apresentar”, disse Matheus Penido, vice-presidente do grupo. 

Para o prefeito Aguilar Junior, ter um shopping da importância do Serramar é importante 

não só para a cidade, mas para toda a região e também cidades mais distantes quando 

turistas aproveitam a vinda para praia e consomem no comércio local. 

Ele destacou, ainda, que a história da Fazenda e Shopping Serramar se confundem com a 

história de Caraguatatuba. “Também quero aqui parabenizar a família Serramar pelo 

trabalho, equilíbrio e sensibilidade, especialmente durante a pandemia. Se Caraguá teve 

sucesso, foi por conta do diálogo”. 

“Lojistas, vocês fazem a diferença. Sem vocês, pouco conseguiríamos avançar”, reforçou o 

prefeito, lembrando que Caraguatatuba vive seu melhor momento de desenvolvimento. 

“Quero que vocês analisem daqui a 10 anos quanto à cidade ainda vai crescer. Podem 

sempre contar comigo. Vencemos a pandemia e vamos retomar mais forte do que nunca”. 
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Caraguatatuba Passa A Ser Sede Da Polícia Científica E IML No Litoral 

Norte 

 

A cidade de Caraguatatuba é agora a sede oficial da Polícia Científica e Instituto Médico 

Legal (IML) do Litoral Norte. Todos os exames de perícias serão encaminhados para os 

órgãos, que até então funcionavam em São Sebastião. 

Essa era uma reivindicação antiga da Polícia Científica, ligada à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, devido Caraguatatuba ser um ponto estratégico de acesso às outras 

cidades como São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela e a maioria dos atendimentos serem 

realizados no município. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, reforçou que essa é uma grande conquista 

para a cidade e que estudos feitos há dois anos mostram que o município é o que tem a 

maior demanda da perícia. 

“No Litoral Norte, temos Comando da Polícia Militar em Caraguatatuba, vamos trazer a 

Força Tática e agora conseguimos com o Estado trazer a Polícia Científica para a cidade, ou 

seja, é mais um ganho para o município”. 

O perito criminal e chefe da equipe da Polícia Científica, Enos Ricardo Bretas Arneiro, 

destacou a importância da parceria fechada com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. 

“Em primeiro lugar, vai facilitar muito a chegada aos locais mais distantes para a perícia e 

conquistamos um espaço muito melhor até mesmo para o nosso laboratório, que pode 

fazer análises periciais, digitais e de entorpecentes”, explicou. Casos mais complexos são 

feitos em São José dos Campos ou São Paulo. 

A Polícia Científica é responsável pela análise de cenas criminais como homicídios, 

acidentes, roubos e furtos. São 23 funcionários e uma equipe composta por perito e 

fotógrafo ou desenhista que atua em plantão de 24 horas para atender uma área de 200 

quilômetros de extensão. 

A Polícia Científica está localizada à Avenida Maranhão, 20, no Jardim Primavera. O setor 

administrativo funciona das 9h às 18h. Importante destacar que laudos e perícias são 

solicitados diretamente pela Polícia Civil e Delegacia de Defesa da Mulher. A unidade 

possui sete viaturas e duas motos para atendimento mais ágeis. 
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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 on-line, 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 7 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 on-line 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 

à sexta-feira, das 9h às 14h. 

A análise dos documentos para credenciamento será realizada de 8 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 on-line. 

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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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 neste no sábado (27), 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, 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. 

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


 

 
 

Para mais informações o site: fundacc.sp.gov.br ou ligue: (12) 3881-2623. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Apresenta Nova Ferramenta De Nota 

Fiscal Eletrônica Em Workshop 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove um workshop gratuito sobre o novo sistema de 

emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e do Valor Adicionado Fiscal (VAF) para cálculo do 

Índice de Participação dos Municípios (IPM) para definição do repasse do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O treinamento presencial será nesta sexta-

feira (26), a partir das 9h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), 

no Sumaré. 

O público-alvo da capacitação são as empresas de grande porte e os escritórios de 

contabilidade de Caraguá. No workshop presencial, técnicos da Área de Arrecadação e 

Transferências do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e da empresa 

Sigcorp vão explicar o funcionamento das ferramentas do sistema para escrituração 

eletrônica dos serviços prestados (ISS – Eletrônico), contratados e envio dos arquivos para 

apuração do ICMS. 

A Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba está localizada na Rua São 

Sebastião, 19, Sumaré ou Avenida Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro. 
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Zoonoses De Caraguatatuba Inicia Ações Da ‘Operação Verão’ Neste 

Sábado (27) 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba inicia neste sábado (27) a 

‘Operação Verão’ que consiste em atividades de fiscalização e vistorias, principalmente, 

para o controle de criadouros do Aedes aegypti. 

Para a ‘Operação Verão’, será necessária uma equipe composta por fiscais de saúde 

pública, agentes de endemias, técnicos e médico veterinário e biólogo e fiscais de controle 

animal. 

As vistorias e orientações serão feitas em marinas, hotéis, pousadas e imóveis comerciais 

do município. Além desses locais, a equipe irá percorrer as praias para orientações quanto 

à permanência de animais. 

A ‘Operação Verão’ é primordial para chamar a atenção da população para o início da 

elevação das temperaturas e o aumento das chuvas, o que facilita a expansão dos 

criadouros. Por isso, é importante começar as atividades de combate antes dos meses de 

pico da doença, que são março e abril, e eliminar o criadouro. 

O CCZ reforça que o Art. 32 da Lei Municipal 1.298 de 2006 deixa claro o dever de adotar 

medidas de prevenção contra a infestação por animais incômodos, que possam disseminar 

agentes de doenças como a dengue. 

O Art. 5º da mesma lei dispõe sobre a proibição da permanência de animais na praia, 

independentemente do motivo alegado ou porte do animal, mesmo quando submetidos à 

contenção por coleira e guia e acompanhados de seus proprietários e/ou responsáveis. 

A multa para o não cumprimento de ambos os trechos citados na Lei Municipal 1.298 de 

2006 varia de 50 a 1000 VRMs (R$ 187 a R$ 3.740). 

A população também pode ajudar na fiscalização. A unidade CCZ recebe denúncias de 

locais com possível infestação do mosquito Aedes aegypti. Elas podem ser realizadas 

através do Canal 156 da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Após o registro no portal, com o número de protocolo em mãos, gerado no ato da 

solicitação, a pessoa poderá em contato com o CCZ pelo (12) 3887-6888 para reforçar a 

situação. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Inicia Reforma Do Salão De Artes 

Marciais E Outros Espaços Do Cemug 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, iniciou nesta 

semana a reforma de algumas áreas do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), no Jardim Britânia. 

O projeto de reforma contempla o salão de artes marciais e a quadra de tênis do Cemug. 

Além disso, o local também ganhará uma academia e uma praça de alimentação. Ambos 

ficam próximos a uma área que será totalmente pavimentada e revitalizada. 

De acordo com o projeto, a academia ficará em anexo ao salão de artes marciais. Os 

vestiários do espaço receberão troca de revestimento, revisão hidráulica e elétrica e 

instalação de novos sanitários e pias. O telhado também será reformado para garantir a 

estabilidade e aperto em todas as partes de fixação. 

O local, que atualmente abriga a cantina do Cemug, será transformado em praça de 

alimentação. A porta de metal será trocada, os banheiros reformados (masculino e 

feminino). Outro banheiro acessível será construído. O salão coberto será mantido. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, o valor total das obras gira em torno de R$ 320 

mil. O prazo para entrega é de 60 dias. 
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Inscrições Do ‘Desafio Ciclístico Poço Da Anta’ Vão Até Sexta-Feira 

(26) 

 

Neste domingo (28), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação, realiza o ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’. As inscrições começaram nesta 

quarta-feira (24) e vão até sexta-feira (26). 

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

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

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

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

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

rural de Caraguatatuba. 

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

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

frutas. 

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

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

O evento terá carro de apoio para os ciclistas e borracheiro para possíveis problemas com 

as bicicletas. 

Inscrições 

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

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

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

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

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

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

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/aqui-3.pdf


 

 
 

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

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

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 
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Prefeito De Caraguatatuba Recebe Visita De Atletas Destaques Do 

Município 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, recebeu em seu gabinete, na quarta-feira (24), 

quatro atletas do município que vem sendo destaques em competições estaduais e 

nacionais. 

“Sempre acompanho os resultados dos atletas de Caraguatatuba e é lindo ver o quão bem 

eles representam a nossa cidade nas mais diversas competições”, disse Aguilar Junior. 

No início de novembro, Edriano Lucas da Silva ficou na 5ª colocação no Campeonato 

Brasileiro de Bocha Adaptada. O atleta de Caraguatatuba foi eliminado apenas por Eliseu 

dos Santos, que representou o Brasil nos Jogos Paralímpicos – Tóquio 2020. Foi a primeira 

vez que o município participou do Campeonato Brasileiro da modalidade. 

“Agradeço todo o apoio e torcida da Secretaria de Esportes e do Prefeito Aguilar Junior. O 

resultado me encheu de motivação e de alegria e agora quero me dedicar ainda mais para 

conseguir melhores classificações”, avalia Edriano. 

Os professores Rodrigo Brandt e Thiago Intrieri, e Marcio Padro, diretor do Departamento 

de Esportes Adaptados da Secretaria de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba, aproveitaram o momento para apresentar ao prefeito os novos 

equipamentos para as modalidades adaptadas enviadas pelo Governo do Estado de São 

Paulo. 

Aguilar Junior também recebeu os pilotos mirins da Associação de BMX de Caraguatatuba 

Nayla Lopes, de 11 anos, e Matheus Santos, de 8. A dupla vem se destacando 

estadualmente nas competições da modalidade. Caso continue tendo bons resultados, 

Matheus pode se consagrar campeão em sua modalidade. 

“A equipe já vem treinando intensamente e estamos cada vez mais trazendo excelentes 

resultados. Com muito empenho, estamos também colocando Caraguatatuba no mapa do 

BMX”, diz Jefferson Rodrigues, treinador da associação. 

Por fim, para encerrar a visita esportiva, Aguilar Junior conversou com Allan Francis, atual 

jogador do Corinthians no Beach Soccer (futebol de areia). O atleta cresceu em 

Caraguatatuba e sempre se destacou no futebol fora e dentro da cidade. Francis 

presenteou o prefeito com uma camisa do clube. 



 

 
 

“Agradeço a oportunidade de estar conversando com o Prefeito Aguilar Junior. Agora de 

fora da cidade, vejo Caraguatatuba cada vez mais se destacando em diversas modalidades 

e é um motivo de orgulho dizer que sou dessa cidade maravilhosa”, disse o jogador. 
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Prefeito De Caraguatatuba Participa Da Reintegração Dos 

Funcionários Públicos De Concurso De 2007 

 

Das 112 pessoas que se apresentaram durante este mês no departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura de Caraguatatuba, 74 tomaram posse nesta quarta-feira (24). O 

restante optou por aguardar o resultado do processo para retornarem para seus cargos. 

De acordo com o Departamento, agora, a Prefeitura de Caraguatatuba tem o retorno de 

nove agentes administrativos, um artífice, dois assistentes sociais, um educador social, 

três fiscais de posturas, dois fiscais de tributos, cinco inspetores de alunos, 10 professores 

PEB II, dois secretários de escola e dois terapeutas ocupacionais. 

“Hoje eu estou feliz, a justiça foi feita. Sei da história da maioria de vocês aqui e também 

sei da luta e da perseverança que vocês tiveram para não desistir e hoje, vocês podem 

retornar aos seus cargos”, disse Aguilar Junior. 

“Sejam bem-vindos novamente À Prefeitura de Caraguatatuba, a administração municipal 

recebe vocês de braços abertos. Boa sorte e que vocês realizem excelentes serviços para a 

população”, complementa. 

Durante a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba explicou aos funcionários que 

retornam para seus cargos diversos pontos, ações, CaraguaPrev e outros assuntos. Os 74 

funcionários públicos já foram encaminhados aos seus devidos cargos. 
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Vestibulinho Etec Caraguatatuba Segue Com Inscrições Até Dia 30 De 

Novembro 

 

A Etec Caraguatatuba segue com inscrições abertas para o Vestibulinho 2022. A unidade 

Caraguatatuba oferece oportunidade de ingresso em 11 cursos técnicos, sendo dois 

integrados ao Ensino Médio. 

As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 30 de novembro pelo 

site www.vestibulinhoetec.com.br . A taxa de inscrição é de R$ 19 e a instituição já 

concedeu a isenção.  O resultado pode ser consultado no mesmo portal. 

Os estudantes selecionados vão ingressar na instituição já no primeiro semestre letivo de 

2022 e, por conta da pandemia, a seleção ocorre pela análise do histórico escolar. Serão 

avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da primeira série do Ensino Médio 

ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 10 de janeiro de 

2022, a partir das 15h. 

Confira os cursos oferecidos: 

 Administração – (EaD – On-line) 

 Comércio – (EaD – On-line) 

 Desenvolvimento de Sistemas (EaD – On-line) 

 Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Administração – Novotec 

integrado (M-tec – PI) – Período: Manhã e tarde – 40 vagas 

 Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Meio Ambiente – 

Novotec integrado (M-tec – PI) – Período: Manhã e tarde – 40 vagas 

 Gastronomia – Período: Noite – 40 vagas 

 Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line) 

 Guia de Turismo – (EaD – On-line) 

 Informática para Internet – Período: Noite – 40 vagas 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/


 

 
 

 Secretariado – (EaD – On-line) 

 Transações Imobiliárias – (EaD – On-line) 

Serviço 

A Etec de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Grande do Norte, 480, Indaiá. 

Telefones (12) 3888-1387 e 3888-3661 
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Prefeitura De Caraguatatuba Apoia Limpeza De Praia Do Projeto 

Social Ohana Caraguá 

 

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

Pesca (SMAAP), apoia o Projeto Social Ohana Caraguá, do Instituto de Tecnologias Geo-

sociais, na ação de limpeza de praias que será realizada neste sábado (27), às 8h. A 

concentração será no Kiosk 38, na Praia do Jardim Aruan. 

Além da atividade de limpeza, o evento tem como objetivo a conscientização e educação 

socioambiental e também oferecerá atividades práticas aos participantes. A SMAAP dará 

apoio com fornecimento de luvas de borracha e sacos de lixos para todos que participarem 

da ação. O Instituto convida a todos para que juntos possam transformar nossa cidade e 

nosso planeta em um lugar cada vez melhor. 

A Prefeitura reforça que já foram colocadas placas de conscientização ao longo da orla da 

praia para chamar a atenção sobre o quanto o oceano e os animais sofrem com o lixo 

descartado de forma irregular, assim como o próprio município. “Ei, esse plástico não é 

seu?”, “O plástico que você usa uma vez, destrói o oceano para sempre”, “A sua poluição 

polui a todos!” e “O lixo que você joga no chão polui os oceanos”, são algumas das frases 

utilizadas na campanha. 

A SMAAP também já instalou ecobituqueiras em praias e pontos turísticos e alerta sobre os 

ecopontos (Martim de Sá, Golfinhos e Massaguaçu), onde a população pode levar produtos 

que podem ser reciclados. Além também de ter lixeiras recicláveis espalhadas em pontos 

turísticos, onde há alta concentração de pessoas e de veraneio, em praias e orla e em 

praças de domínio público, com área verde. 

Serviço 

Ação de limpeza de praia 

Local: Kiosk 38, na Praia do Aruan 

Data: 27/11 

Horário: 8h 
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Saiba Como Visitantes Devem Se Inscrever No Empreenda 

Caraguatatuba 2021 

 

O Empreenda Caraguatatuba 2021será realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro na 

Praça da Cultura, no Centro da cidade. A feira tem como objetivo consolidar a retomada 

econômica no município. Os visitantes já podem realizar suas inscrições para entrar no 

evento e participar de palestras. 

A feira terá uma programação diversificada, com rodadas de negócios (exclusivos para 

empreendedores e empresários) 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’. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, o Empreenda Caraguatatuba será 

marcado pela retomada. “O Empreenda será um dos grandes impulsores da retomada 

econômica na nossa cidade. Sei que do evento grandes parcerias, negócios e sociedades 

poderão ser firmados nas rodadas de negócio e com os empresários expondo seus 

serviços e produtos”, explica 

Por conta dos protocolos de segurança contra a Covid-19, o auditório do Empreenda 

Caraguatatuba 2021 comportará 120 pessoas. 

A entrada do público para a feira na Praça da Cultura e a participação nas palestras será 

somente mediante inscrição prévia, que pode ser feita pelo 

link: https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/confirm 

As rodadas de negócios do Empreenda Caraguatatuba 2021 são exclusivas para empresas 

e é necessária a realização da inscrição através do 

link: https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm 

As inscrições para a palestra do Mauro Silva, que será no dia 01 de dezembro, às 19h, no 

Teatro Mário Covas é aberto para todos, com inscrições antecipadas através do 

link: https://www.sympla.com.br/evento/abertura-empreenda-caragua-2021/1424780 

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. 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/confirm
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm
https://www.sympla.com.br/evento/abertura-empreenda-caragua-2021/1424780


 

 
 

Para a edição 2021 o sucesso está garantido com a participação de mais de 80 empresas 

e expositores renomados. 

Confira a programação completa aqui: https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Motoboys Garantem Gasolina A R$ 4,40 Durante Ação Solidária Em 

Caraguatatuba 

 

Motoboys e entregadores por aplicativos compraram gasolina mais barata nesta quinta-

feira (25/11), num posto de gasolina em Caraguatatuba. O Observatório Social da 

Petrobras (OSP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) venderam três mil litros de 

gasolina a R$ 4,40 o litro. O valor chega a ser 35% mais barato do que os preços de 

mercado.  Veja a matéria que nossa equipe preparou. 
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Acidente No Trecho Da SP-55 Mobiliza Equipes Do Corpo De 

Bombeiros E Samu Em Caraguatatuba 

 

Um acidente deixou cinco pessoas gravemente ferida por volta 10h, desta sexta-feira 

(26/11), na SP-55 no trecho de serra do Getuba em Caraguatatuba, envolvendo um veículo 

Fiorino e uma caminhonete L200 na pista sentido bairro/centro. A ocorrência foi atendida 

por equipes do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) Corpo de Bombeiros e Samu. 

 O trânsito está lento no trecho do acidente, pois as vítimas já foram socorridas, porém os 

veículos estão no acostamento fazendo que o motorista reduza velocidade neste trecho. As 

vítimas foram levadas para Santa Casa Stella Maris.  Segundo infomou o Samu são cinco 

vítimas graves entre elas uma gestante e uma criança. 
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Maior Centro De Compras Do Litoral Norte Completa 10 Anos E 

Anuncia Expansão Para 150 Lojas 

 

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

completa dez anos, nesta quinta-feira(25). Uma solenidade foi realizada pela manhã, no 

Teatro Mário Covas, reunindo diretores do Grupo Serveng, Tadeu Penido e Matheus Penido, 

autoridades, entre elas, o prefeito Aguilar Júnior, a primeira-dama Samara Aguilar e o 

presidente da Câmara, Tato Aguilar, o presidente da Associação Comercial Lucas Galina, 

lojistas, funcionários do shopping e representantes da imprensa local e regional. 

A ação de comemoração foi apresentada pelos jornalistas Michelle Sampaio e Marcelo 

Hespaña que mediaram a entrega de presentes e homenagens para os lojistas e 

funcionários que se destacaram durante a trajetória do centro de compras. Veja máteria 

em vídeo agora.  
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Motoristas De Caraguatatuba Criam Aplicativo Próprio Com Tarifas 

Mais Baixas Para Passageiros 

 

Motoristas de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, que prestam serviços à Uber e 

99 Pop, criaram um aplicativo próprio para concorrer com as gigantes do setor e oferecer 

aos passageiros tarifas mais baixas, além de promoções que irão derrubar ainda mais os 

valores das corridas. 

Após passar por um período de testes, o Flash Mob começará a funcionar, definitivamente, 

a partir da próxima segunda-feira (29). Até esta quinta-feira (25), o novo aplicativo já tinha 

cerca de 150 motoristas cadastrados. Uma média de 300 passageiros também se 

cadastrou na plataforma, entre moradores e turistas, após uma divulgação “boca a boca” 

na cidade. 

Durante o período de testes, o tempo médio de espera por um carro foi de cinco minutos. O 

município de Caraguatatuba possui cerca de 800 motoristas cadastrados na prefeitura, de 

acordo com a categoria. 

Na temporada, a cidade, que tem cerca de 100 mil habitantes, recebe cerca de três vezes 

mais sua população fixa. Apesar de o aplicativo funcionar apenas para motoristas de 

Caraguatatuba, os passageiros poderão realizar viagens para municípios de todo o país. 

Entre as vantagens que o aplicativo oferecerá aos passageiros está a redução da tarifa. “As 

viagens custarão, em média, entre 10% a 20% mais baratas que as praticadas pelos 

aplicativos convencionais”, revela Ricardo dos Santos, representante do Flash Mob. 

Viagens canceladas 

O aplicativo também quer sanar um problema enfrentado pelos passageiros, que são os 

constantes cancelamentos de corridas feitos por motoristas da Uber e 99 Pop. Os 

cancelamentos ocorrem, segundo eles, pois muitas corridas são inviáveis devido à longa 

distância para buscar um passageiro e, consequentemente, ao curto trajeto da viagem. 

“Muitas vezes o motorista precisa se deslocar por 10km para buscar um passageiro, cujo 

destino dele fica a menos de 3km. Com o valor do combustível praticado hoje em dia, esse 

tipo de viagem fica inviável”, explica Santos. 



 

 
 

Ainda segundo Ricardo Santos, com o Flash Mob, os passageiros não passarão por esse 

contratempo, já que as viagens pelo novo aplicativo não serão canceladas. “Se o Flash 

Mob tocar durante uma viagem que o motorista já estiver realizando, ele poderá transferir 

a chamada para outro parceiro. Desta forma, o passageiro não terá a chamada 

cancelada”. 

Além desta ferramente, ele explica que com a Uber e 99 Pop, além de os motoristas terem 

que se deslocar para grandes distâncias, ainda têm os descontos das plataformas em cima 

de seus ganhos, que muitas vezes chegam a 35%. “No Flash Mob, o motorista pagará 

apenas um valor simbólico a título de manutenção do aplicativo, o que tornará as viagens 

mais atraentes para os parceiros e, consequentemente, beneficiará os passageiros”, 

completa. 

De acordo com Santos, foram adotados alguns critérios para que os motoristas parceiros 

possam atuar no novo aplicativo. Um deles é a comprovação de residência em 

Caraguatatuba e atuar em um ou mais aplicativos, como a própria Uber e 99 Pop, o que 

comprova a experiência neste segmento. “Qualquer motorista profissional poderá integrar 

o aplicativo, desde que atenda a alguns critérios definidos pela plataforma”, conclui 

Santos. 

O aplicativo está disponível para Android (Google Play) e IOS (App Store). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.pas.flashmob 
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Motoristas de Caraguatatuba criam aplicativo próprio com tarifas mais 

baixas para passageiros 

 

Motoristas de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, que prestam serviços à Uber e 

99 Pop, criaram um aplicativo próprio para concorrer com as gigantes do setor e oferecer 

aos passageiros tarifas mais baixas, além de promoções que irão derrubar ainda mais os 

valores das corridas. 

Após passar por um período de testes, o Flash Mob começará a funcionar, definitivamente, 

a partir da próxima segunda-feira (29). Até esta quinta-feira (25), o novo aplicativo já tinha 

cerca de 150 motoristas cadastrados. Uma média de 300 passageiros também se 

cadastrou na plataforma, entre moradores e turistas, após uma divulgação “boca a boca” 

na cidade. 

Durante o período de testes, o tempo médio de espera por um carro foi de cinco minutos. O 

município de Caraguatatuba possui cerca de 800 motoristas cadastrados na prefeitura, de 

acordo com a categoria. 

Na temporada, a cidade, que tem cerca de 100 mil habitantes, recebe cerca de três vezes 

mais sua população fixa. Apesar de o aplicativo funcionar apenas para motoristas de 

Caraguatatuba, os passageiros poderão realizar viagens para municípios de todo o país. 

Entre as vantagens que o aplicativo oferecerá aos passageiros está a redução da tarifa. “As 

viagens custarão, em média, entre 10% a 20% mais baratas que as praticadas pelos 

aplicativos convencionais”, revela Ricardo dos Santos, representante do Flash Mob. 

Viagens canceladas 

O aplicativo também quer sanar um problema enfrentado pelos passageiros, que são os 

constantes cancelamentos de corridas feitos por motoristas da Uber e 99 Pop. Os 

cancelamentos ocorrem, segundo eles, pois muitas corridas são inviáveis devido à longa 

distância para buscar um passageiro e, consequentemente, ao curto trajeto da viagem. 

“Muitas vezes o motorista precisa se deslocar por 10km para buscar um passageiro, cujo 

destino dele fica a menos de 3km. Com o valor do combustível praticado hoje em dia, esse 

tipo de viagem fica inviável”, explica Santos. 

Ainda segundo Ricardo Santos, com o Flash Mob, os passageiros não passarão por esse 

contratempo, já que as viagens pelo novo aplicativo não serão canceladas. “Se o Flash 



 

 
 

Mob tocar durante uma viagem que o motorista já estiver realizando, ele poderá transferir 

a chamada para outro parceiro. Desta forma, o passageiro não terá a chamada 

cancelada”. 

Além desta ferramente, ele explica que com a Uber e 99 Pop, além de os motoristas terem 

que se deslocar para grandes distâncias, ainda têm os descontos das plataformas em cima 

de seus ganhos, que muitas vezes chegam a 35%. “No Flash Mob, o motorista pagará 

apenas um valor simbólico a título de manutenção do aplicativo, o que tornará as viagens 

mais atraentes para os parceiros e, consequentemente, beneficiará os passageiros”, 

completa. 

De acordo com Santos, foram adotados alguns critérios para que os motoristas parceiros 

possam atuar no novo aplicativo. Um deles é a comprovação de residência em 

Caraguatatuba e atuar em um ou mais aplicativos, como a própria Uber e 99 Pop, o que 

comprova a experiência neste segmento. “Qualquer motorista profissional poderá integrar 

o aplicativo, desde que atenda a alguns critérios definidos pela plataforma”, conclui 

Santos. 

O aplicativo está disponível para Android (Google Play) e IOS (App Store). 
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Prefeito de Caraguatatuba participa da reintegração dos funcionários 

públicos de concurso de 2007 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou da reintegração dos funcionários 

públicos exonerados do concurso público de 2007. O evento foi no Auditório Maristela de 

Oliveira, na Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba). 

Das 112 pessoas que se apresentaram durante este mês no departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura de Caraguatatuba, 74 tomaram posse nesta quarta-feira (24). O 

restante optou por aguardar o resultado do processo para retornarem para seus cargos. 

De acordo com o Departamento, agora, a Prefeitura de Caraguatatuba tem o retorno de 

nove agentes administrativos, um artífice, dois assistentes sociais, um educador social, 

três fiscais de posturas, dois fiscais de tributos, cinco inspetores de alunos, 10 professores 

PEB II, dois secretários de escola e dois terapeutas ocupacionais. 

“Hoje eu estou feliz, a justiça foi feita. Sei da história da maioria de vocês aqui e também 

sei da luta e da perseverança que vocês tiveram para não desistir e hoje, vocês podem 

retornar aos seus cargos”, disse Aguilar Junior. 

“Sejam bem-vindos novamente À Prefeitura de Caraguatatuba, a administração municipal 

recebe vocês de braços abertos. Boa sorte e que vocês realizem excelentes serviços para a 

população”, complementa. 

Durante a reintegração, a Prefeitura de Caraguatatuba explicou aos funcionários que 

retornam para seus cargos diversos pontos, ações, CaraguaPrev e outros assuntos. Os 74 

funcionários públicos já foram encaminhados aos seus devidos cargos. 
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Caraguatatuba passa a ser sede da Polícia Científica e IML no Litoral Norte 

 

A cidade de Caraguatatuba é agora a sede oficial da Polícia Científica e Instituto Médico 

Legal (IML) do Litoral Norte. Todos os exames de perícias serão encaminhados para os 

órgãos, que até então funcionavam em São Sebastião. 

Essa era uma reivindicação antiga da Polícia Científica, ligada à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, devido Caraguatatuba ser um ponto estratégico de acesso às outras 

cidades como São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela e a maioria dos atendimentos serem 

realizados no município. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, reforçou que essa é uma grande conquista 

para a cidade e que estudos feitos há dois anos mostram que o município é o que tem a 

maior demanda da perícia. 

“No Litoral Norte, temos Comando da Polícia Militar em Caraguatatuba, vamos trazer a 

Força Tática e agora conseguimos com o Estado trazer a Polícia Científica para a cidade, ou 

seja, é mais um ganho para o município”. 

O perito criminal e chefe da equipe da Polícia Científica, Enos Ricardo Bretas Arneiro, 

destacou a importância da parceria fechada com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. 

“Em primeiro lugar, vai facilitar muito a chegada aos locais mais distantes para a perícia e 

conquistamos um espaço muito melhor até mesmo para o nosso laboratório, que pode 

fazer análises periciais, digitais e de entorpecentes”, explicou. Casos mais complexos são 

feitos em São José dos Campos ou São Paulo. 

A Polícia Científica é responsável pela análise de cenas criminais como homicídios, 

acidentes, roubos e furtos. São 23 funcionários e uma equipe composta por perito e 

fotógrafo ou desenhista que atua em plantão de 24 horas para atender uma área de 200 

quilômetros de extensão. 

A Polícia Científica está localizada à Avenida Maranhão, 20, no Jardim Primavera. O setor 

administrativo funciona das 9h às 18h. Importante destacar que laudos e perícias são 

solicitados diretamente pela Polícia Civil e Delegacia de Defesa da Mulher. A unidade 

possui sete viaturas e duas motos para atendimento mais ágeis. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia reforma do salão de artes marciais e 

outros espaços do Cemug 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, iniciou nesta 

semana a reforma de algumas áreas do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), no Jardim Britânia. 

O projeto de reforma contempla o salão de artes marciais e a quadra de tênis do Cemug. 

Além disso, o local também ganhará uma academia e uma praça de alimentação. Ambos 

ficam próximos a uma área que será totalmente pavimentada e revitalizada. 

De acordo com o projeto, a academia ficará em anexo ao salão de artes marciais. Os 

vestiários do espaço receberão troca de revestimento, revisão hidráulica e elétrica e 

instalação de novos sanitários e pias. O telhado também será reformado para garantir a 

estabilidade e aperto em todas as partes de fixação. 

O local, que atualmente abriga a cantina do Cemug, será transformado em praça de 

alimentação. A porta de metal será trocada, os banheiros reformados (masculino e 

feminino). Outro banheiro acessível será construído. O salão coberto será mantido. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, o valor total das obras gira em torno de R$ 320 

mil. O prazo para entrega é de 60 dias. 
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Inscrições do ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’ vão até sexta-feira (26) 

 

Neste domingo (28), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação, realiza o ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’. As inscrições começaram nesta 

quarta-feira (24) e vão até sexta-feira (26). 

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

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

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

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

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

rural de Caraguatatuba. 

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

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

frutas. 

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

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

O evento terá carro de apoio para os ciclistas e borracheiro para possíveis problemas com 

as bicicletas. 

Inscrições 

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

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

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

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

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

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

Acesse a ficha de inscrição aqui. 

Serviço 

Desafio Ciclístico Poço da Anta 

Dia: 28 de novembro 

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

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/aqui-3.pdf


 

 
 

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

Inscrições 

Data: 24 a 26 de novembro 

Local: Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

Endereço: Avenida José Herculano, 50 – Jardim Britânia 

Horário: Das 8h até às 16h 
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Prefeito de Caraguatatuba recebe visita de atletas destaques do município 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, recebeu em seu gabinete, na quarta-feira (24), 

quatro atletas do município que vem sendo destaques em competições estaduais e 

nacionais. 

“Sempre acompanho os resultados dos atletas de Caraguatatuba e é lindo ver o quão bem 

eles representam a nossa cidade nas mais diversas competições”, disse Aguilar Junior. 

No início de novembro, Edriano Lucas da Silva ficou na 5ª colocação no Campeonato 

Brasileiro de Bocha Adaptada. O atleta de Caraguatatuba foi eliminado apenas por Eliseu 

dos Santos, que representou o Brasil nos Jogos Paralímpicos – Tóquio 2020. Foi a primeira 

vez que o município participou do Campeonato Brasileiro da modalidade. 

“Agradeço todo o apoio e torcida da Secretaria de Esportes e do Prefeito Aguilar Junior. O 

resultado me encheu de motivação e de alegria e agora quero me dedicar ainda mais para 

conseguir melhores classificações”, avalia Edriano. 

Os professores Rodrigo Brandt e Thiago Intrieri, e Marcio Padro, diretor do Departamento 

de Esportes Adaptados da Secretaria de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba, aproveitaram o momento para apresentar ao prefeito os novos 

equipamentos para as modalidades adaptadas enviadas pelo Governo do Estado de São 

Paulo. 

Aguilar Junior também recebeu os pilotos mirins da Associação de BMX de Caraguatatuba 

Nayla Lopes, de 11 anos, e Matheus Santos, de 8. A dupla vem se destacando 

estadualmente nas competições da modalidade. Caso continue tendo bons resultados, 

Matheus pode se consagrar campeão em sua modalidade. 

“A equipe já vem treinando intensamente e estamos cada vez mais trazendo excelentes 

resultados. Com muito empenho, estamos também colocando Caraguatatuba no mapa do 

BMX”, diz Jefferson Rodrigues, treinador da associação. 

Por fim, para encerrar a visita esportiva, Aguilar Junior conversou com Allan Francis, atual 

jogador do Corinthians no Beach Soccer (futebol de areia). O atleta cresceu em 

Caraguatatuba e sempre se destacou no futebol fora e dentro da cidade. Francis 

presenteou o prefeito com uma camisa do clube. 



 

 
 

“Agradeço a oportunidade de estar conversando com o Prefeito Aguilar Junior. Agora de 

fora da cidade, vejo Caraguatatuba cada vez mais se destacando em diversas modalidades 

e é um motivo de orgulho dizer que sou dessa cidade maravilhosa”, disse o jogador. 
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Vestibulinho Etec Caraguatatuba segue com inscrições até dia 30 de 

novembro 

 

A Etec Caraguatatuba segue com inscrições abertas para o Vestibulinho 2022. A unidade 

Caraguatatuba oferece oportunidade de ingresso em 11 cursos técnicos, sendo dois 

integrados ao Ensino Médio. 

As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 30 de novembro pelo 

site www.vestibulinhoetec.com.br . A taxa de inscrição é de R$ 19 e a instituição já 

concedeu a isenção.  O resultado pode ser consultado no mesmo portal. 

Os estudantes selecionados vão ingressar na instituição já no primeiro semestre letivo de 

2022 e, por conta da pandemia, a seleção ocorre pela análise do histórico escolar. Serão 

avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da primeira série do Ensino Médio 

ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 10 de janeiro de 

2022, a partir das 15h. 

Confira os cursos oferecidos: 

 Administração – (EaD – On-line) 

 Comércio – (EaD – On-line) 

 Desenvolvimento de Sistemas (EaD – On-line) 

 Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Administração – Novotec 

integrado (M-tec – PI) – Período: Manhã e tarde – 40 vagas 

 Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Meio Ambiente – Novotec 

integrado (M-tec – PI) – Período: Manhã e tarde – 40 vagas 

 Gastronomia – Período: Noite – 40 vagas 

 Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line) 

 Guia de Turismo – (EaD – On-line) 

 Informática para Internet – Período: Noite – 40 vagas 

 Secretariado – (EaD – On-line) 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/


 

 
 

 Transações Imobiliárias – (EaD – On-line) 

Serviço 

A Etec de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Grande do Norte, 480, Indaiá. 

Telefones (12) 3888-1387 e 3888-3661 
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Zoonoses de Caraguatatuba inicia ações da ‘Operação Verão’ neste sábado 

(27) 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba inicia neste sábado (27) a 

‘Operação Verão’ que consiste em atividades de fiscalização e vistorias, principalmente, 

para o controle de criadouros do Aedes aegypti. 

Para a ‘Operação Verão’, será necessária uma equipe composta por fiscais de saúde 

pública, agentes de endemias, técnicos e médico veterinário e biólogo e fiscais de controle 

animal. 

As vistorias e orientações serão feitas em marinas, hotéis, pousadas e imóveis comerciais 

do município. Além desses locais, a equipe irá percorrer as praias para orientações quanto 

à permanência de animais. 

A ‘Operação Verão’ é primordial para chamar a atenção da população para o início da 

elevação das temperaturas e o aumento das chuvas, o que facilita a expansão dos 

criadouros. Por isso, é importante começar as atividades de combate antes dos meses de 

pico da doença, que são março e abril, e eliminar o criadouro. 

O CCZ reforça que o Art. 32 da Lei Municipal 1.298 de 2006 deixa claro o dever de adotar 

medidas de prevenção contra a infestação por animais incômodos, que possam disseminar 

agentes de doenças como a dengue. 

O Art. 5º da mesma lei dispõe sobre a proibição da permanência de animais na praia, 

independentemente do motivo alegado ou porte do animal, mesmo quando submetidos à 

contenção por coleira e guia e acompanhados de seus proprietários e/ou responsáveis. 

A multa para o não cumprimento de ambos os trechos citados na Lei Municipal 1.298 de 

2006 varia de 50 a 1000 VRMs (R$ 187 a R$ 3.740). 

A população também pode ajudar na fiscalização. A unidade CCZ recebe denúncias de 

locais com possível infestação do mosquito Aedes aegypti. Elas podem ser realizadas 

através do Canal 156 da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Após o registro no portal, com o número de protocolo em mãos, gerado no ato da 

solicitação, a pessoa poderá em contato com o CCZ pelo (12) 3887-6888 para reforçar a 

situação. 
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Prefeito de Caraguatatuba participa de cerimônia de aniversário de 10 anos 

do Serramar Shopping 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira (25) da 

cerimônia comemorativa aos 10 anos do Serramar Shopping. O evento foi realizado no 

Teatro Mário Covas e reuniu lojista, funcionários e convidados. 

Tadeu Penido, presidente do grupo Serveng, que tem como um dos seus braços 

empresariais o shopping, fez questão de agradecer o prefeito que soube conduzir 

Caraguatatuba muito bem durante toda a fase da pandemia da Covid-19. 

“Nossa família está aqui há muitos anos, tendo início com meu pai, e Caraguatatuba 

cresceu muito e estamos abertos para novos investimentos que a cidade nos proporciona”. 

Nessa linha, o grupo explica negociações para trazer uma faculdade, hotel e mais lojas 

âncoras pra a área do shopping. “Estamos em negociações e acredito que em mais uns 60 

dias teremos nomes para apresentar”, disse Matheus Penido, vice-presidente do grupo. 

Para o prefeito Aguilar Junior, ter um shopping da importância do Serramar é importante 

não só para a cidade, mas para toda a região e também cidades mais distantes quando 

turistas aproveitam a vinda para praia e consomem no comércio local. 

Ele destacou, ainda, que a história da Fazenda e Shopping Serramar se confundem com a 

história de Caraguatatuba. “Também quero aqui parabenizar a família Serramar pelo 

trabalho, equilíbrio e sensibilidade, especialmente durante a pandemia. Se Caraguá teve 

sucesso, foi por conta do diálogo”. 

“Lojistas, vocês fazem a diferença. Sem vocês, pouco conseguiríamos avançar”, reforçou o 

prefeito, lembrando que Caraguatatuba vive seu melhor momento de desenvolvimento. 

“Quero que vocês analisem daqui a 10 anos quanto à cidade ainda vai crescer. Podem 

sempre contar comigo. Vencemos a pandemia e vamos retomar mais forte do que nunca”. 
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Prefeitura de Caraguatatuba apresenta nova ferramenta de Nota Fiscal 

Eletrônica em workshop 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove um workshop gratuito sobre o novo sistema de 

emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e do Valor Adicionado Fiscal (VAF) para cálculo do 

Índice de Participação dos Municípios (IPM) para definição do repasse do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O treinamento presencial será nesta sexta-

feira (26), a partir das 9h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), 

no Sumaré. 

O público-alvo da capacitação são as empresas de grande porte e os escritórios de 

contabilidade de Caraguá. No workshop presencial, técnicos da Área de Arrecadação e 

Transferências do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e da empresa 

Sigcorp vão explicar o funcionamento das ferramentas do sistema para escrituração 

eletrônica dos serviços prestados (ISS – Eletrônico), contratados e envio dos arquivos para 

apuração do ICMS. 

A Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba está localizada na Rua São 

Sebastião, 19, Sumaré ou Avenida Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro. 
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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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Prefeitura de Caraguatatuba inicia reforma do salão de artes marciais 

e outros espaços do Cemug 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, iniciou nesta 

semana a reforma de algumas áreas do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), no Jardim Britânia. 

O projeto de reforma contempla o salão de artes marciais e a quadra de tênis do Cemug. 

Além disso, o local também ganhará uma academia e uma praça de alimentação. Ambos 

ficam próximos a uma área que será totalmente pavimentada e revitalizada. 

De acordo com o projeto, a academia ficará em anexo ao salão de artes marciais. Os 

vestiários do espaço receberão troca de revestimento, revisão hidráulica e elétrica e 

instalação de novos sanitários e pias. O telhado também será reformado para garantir a 

estabilidade e aperto em todas as partes de fixação. 

O local, que atualmente abriga a cantina do Cemug, será transformado em praça de 

alimentação. A porta de metal será trocada, os banheiros reformados (masculino e 

feminino). Outro banheiro acessível será construído. O salão coberto será mantido. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, o valor total das obras gira em torno de R$ 320 

mil. O prazo para entrega é de 60 dias. 
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Zoonoses de Caraguatatuba inicia ações da ‘Operação Verão’ neste 

sábado (27) 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba inicia neste sábado (27) a 

‘Operação Verão’ que consiste em atividades de fiscalização e vistorias, principalmente, 

para o controle de criadouros do Aedes aegypti. 

Para a ‘Operação Verão’, será necessária uma equipe composta por fiscais de saúde 

pública, agentes de endemias, técnicos e médico veterinário e biólogo e fiscais de controle 

animal. 

As vistorias e orientações serão feitas em marinas, hotéis, pousadas e imóveis comerciais 

do município. Além desses locais, a equipe irá percorrer as praias para orientações quanto 

à permanência de animais. 

A ‘Operação Verão’ é primordial para chamar a atenção da população para o início da 

elevação das temperaturas e o aumento das chuvas, o que facilita a expansão dos 

criadouros. Por isso, é importante começar as atividades de combate antes dos meses de 

pico da doença, que são março e abril, e eliminar o criadouro. 

O CCZ reforça que o Art. 32 da Lei Municipal 1.298 de 2006 deixa claro o dever de adotar 

medidas de prevenção contra a infestação por animais incômodos, que possam disseminar 

agentes de doenças como a dengue. 

O Art. 5º da mesma lei dispõe sobre a proibição da permanência de animais na praia, 

independentemente do motivo alegado ou porte do animal, mesmo quando submetidos à 

contenção por coleira e guia e acompanhados de seus proprietários e/ou responsáveis. 

A multa para o não cumprimento de ambos os trechos citados na Lei Municipal 1.298 de 

2006 varia de 50 a 1000 VRMs (R$ 187 a R$ 3.740). 

A população também pode ajudar na fiscalização. A unidade CCZ recebe denúncias de 

locais com possível infestação do mosquito Aedes aegypti. Elas podem ser realizadas 

através do Canal 156 da Prefeitura de Caraguatatuba. 



 

 
 

Após o registro no portal, com o número de protocolo em mãos, gerado no ato da 

solicitação, a pessoa poderá em contato com o CCZ pelo (12) 3887-6888 para reforçar a 

situação. 
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Prefeito de Caraguatatuba participa de cerimônia de aniversário de 10 

anos do Serramar Shopping 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira (25) da 

cerimônia comemorativa aos 10 anos do Serramar Shopping. O evento foi realizado no 

Teatro Mário Covas e reuniu lojista, funcionários e convidados. 

Tadeu Penido, presidente do grupo Serveng, que tem como um dos seus braços 

empresariais o shopping, fez questão de agradecer o prefeito que soube conduzir 

Caraguatatuba muito bem durante toda a fase da pandemia da Covid-19. 

“Nossa família está aqui há muitos anos, tendo início com meu pai, e Caraguatatuba 

cresceu muito e estamos abertos para novos investimentos que a cidade nos proporciona”. 

Nessa linha, o grupo explica negociações para trazer uma faculdade, hotel e mais lojas 

âncoras pra a área do shopping. “Estamos em negociações e acredito que em mais uns 60 

dias teremos nomes para apresentar”, disse Matheus Penido, vice-presidente do grupo. 

Para o prefeito Aguilar Junior, ter um shopping da importância do Serramar é importante 

não só para a cidade, mas para toda a região e também cidades mais distantes quando 

turistas aproveitam a vinda para praia e consomem no comércio local. 

Ele destacou, ainda, que a história da Fazenda e Shopping Serramar se confundem com a 

história de Caraguatatuba. “Também quero aqui parabenizar a família Serramar pelo 

trabalho, equilíbrio e sensibilidade, especialmente durante a pandemia. Se Caraguá teve 

sucesso, foi por conta do diálogo”. 

“Lojistas, vocês fazem a diferença. Sem vocês, pouco conseguiríamos avançar”, reforçou o 

prefeito, lembrando que Caraguatatuba vive seu melhor momento de desenvolvimento. 

“Quero que vocês analisem daqui a 10 anos quanto à cidade ainda vai crescer. Podem 

sempre contar comigo. Vencemos a pandemia e vamos retomar mais forte do que nunca”. 
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Serramar Shopping anuncia expansão do Centro Comercial com mais 150 

lojas em evento comemorativo dos 10 anos do empreendimento 

 

No evento de comemoração dos 10 anos do Serramar Shopping que aconteceu na manhã 

desta quinta-feira (25) no Teatro Mario Covas o corpo administrativo do empreendimento 

falou de planos futuros. 

Completos 10 anos o Shopping já tem planos para sua expansão. A ideia é iniciar a obra no 

próximo ano e aumentar em 50% seu tamanho. A equipe trabalha para que até 2024 o 

Serramar já tenha expandido 100% do seu tamanho. 

A ação de comemoração foi apresentado pelos jornalistas Michelle Sampaio e Marcelo 

Hespaña que mediaram a entrega de presentes e homenagens para os lojistas e 

funcionários que se destacaram durante a trajetória do centro de compras. 

Pensando em contribuir ainda mais com o desenvolvimento e geração de emprego do 

município, a diretoria do Serramar Shopping  anunciou o plano de expansão do 

empreendimento. O Serramar deverá ganhar 150 novas lojas e, possivelmente, um hotel, 

anexo ao shopping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 25/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral em Pauta 

 

Serramar Shopping completa 10 anos com evento no Teatro Mário Covas 

 

O Serramar Shopping comemorou uma década do empreendimento no Teatro Mario Covas 

em Caraguatatuba. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (25), das 09h às 11h. 

A festividade celebrou os 10 anos do Serramar e contou com a presença de gerentes e 

proprietários de lojas, colaboradores, imprensa, entre outros convidados. 

Na ocasião contou-se sobre a trajetória do Shopping e seus próximos passos. Lojistas e 

colaboradores foram homenageados. 
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NOVA FERRAMENTA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SERÁ 

APRESENTADA EM WORKSHOP PELA PREFEITURA DE 

CARAGUATATUBA 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove um workshop gratuito sobre o novo sistema de 

emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e do Valor Adicionado Fiscal (VAF) para cálculo do 

Índice de Participação dos Municípios (IPM) para definição do repasse do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O treinamento presencial será nesta sexta-

feira (26), a partir das 9h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), 

no Sumaré. 

O público-alvo da capacitação são as empresas de grande porte e os escritórios de 

contabilidade de Caraguá. No workshop presencial, técnicos da Área de Arrecadação e 

Transferências do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e da empresa 

Sigcorp vão explicar o funcionamento das ferramentas do sistema para escrituração 

eletrônica dos serviços prestados (ISS – Eletrônico), contratados e envio dos arquivos para 

apuração do ICMS. 

A Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba está localizada na Rua São 

Sebastião, 19, Sumaré ou Avenida Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro.  
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CARAGUATATUBA PASSA A SER SEDE DA POLÍCIA CIENTÍFICA E IML 

NO LITORAL NORTE 

 

A cidade de Caraguatatuba é agora a sede oficial da Polícia Científica e Instituto Médico 

Legal (IML) do Litoral Norte. Todos os exames de perícias serão encaminhados para os 

órgãos, que até então funcionavam em São Sebastião. 

Essa era uma reivindicação antiga da Polícia Científica, ligada à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, devido Caraguatatuba ser um ponto estratégico de acesso às outras 

cidades como São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela e a maioria dos atendimentos serem 

realizados no município. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, reforçou que essa é uma grande conquista 

para a cidade e que estudos feitos há dois anos mostram que o município é o que tem a 

maior demanda da perícia. 

“No Litoral Norte, temos Comando da Polícia Militar em Caraguatatuba, vamos trazer a 

Força Tática e agora conseguimos com o Estado trazer a Polícia Científica para a cidade, ou 

seja, é mais um ganho para o município”.   

O perito criminal e chefe da equipe da Polícia Científica, Enos Ricardo Bretas Arneiro, 

destacou a importância da parceria fechada com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. 

“Em primeiro lugar, vai facilitar muito a chegada aos locais mais distantes para a perícia e 

conquistamos um espaço muito melhor até mesmo para o nosso laboratório, que pode 

fazer análises periciais, digitais e de entorpecentes”, explicou. Casos mais complexos são 

feitos em São José dos Campos ou São Paulo. 

A Polícia Científica é responsável pela análise de cenas criminais como homicídios, 

acidentes, roubos e furtos. São 23 funcionários e uma equipe composta por perito e 

fotógrafo ou desenhista que atua em plantão de 24 horas para atender uma área de 200 

quilômetros de extensão.   

A Polícia Científica está localizada à Avenida Maranhão, 20, no Jardim Primavera. O setor 

administrativo funciona das 9h às 18h. Importante destacar que laudos e perícias são 

solicitados diretamente pela Polícia Civil e Delegacia de Defesa da Mulher. A unidade 

possui sete viaturas e duas motos para atendimento mais ágeis. 
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PROGRAMAÇÃO DO EMPREENDA CARAGUATATUBA 2021 TEM 

PRESENÇA DO TETRACAMPEÃO MAURO SILVA E DO PALESTRANTE 

BEST-SELLER ERIK PENNA 

 

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! 

2 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 Kavadi (SEPEDI) 

Paula Kavadi, funcionária pública da Prefeitura de Caraguatatuba, apresenta a palestra 

‘Fomento do Mercado de Trabalho e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência’. 

Paula Kavadi é fonoaudióloga, formada pela Universidade de São Paulo (USP), e pós-

graduada em Fonoaudiologia Hospitalar. Kavadi conta com experiência em consultoria de 

empregabilidade para a pessoa com deficiência e Marketing Vocal. 



 

 
 

Atualmente, Paula Kavadi 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). 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm


 

 
 

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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Sede da Polícia Científica e IML do Litoral Norte será na cidade de 

Caraguatatuba 

 

A cidade de Caraguatatuba é agora a sede oficial da Polícia Científica e Instituto Médico 

Legal (IML) do Litoral Norte. Todos os exames de perícias serão encaminhados para os 

órgãos, que até então funcionavam em São Sebastião. 

Essa era uma reivindicação antiga da Polícia Científica, ligada à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado, devido Caraguatatuba ser um ponto estratégico de acesso às outras 

cidades como São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, e a maioria dos atendimentos serem 

realizados no município. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, reforçou que essa é uma grande conquista 

para a cidade e que estudos feitos há dois anos mostram que o município é o que tem a 

maior demanda da perícia. 

O perito criminal e chefe da equipe da Polícia Científica, Enos Ricardo Bretas Arneiro, 

destacou a importância da parceria fechada com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. 

A Polícia Científica é responsável pela análise de cenas criminais como homicídios, 

acidentes, roubos e furtos. São 23 funcionários e uma equipe composta por perito e 

fotógrafo ou desenhista que atua em plantão de 24 horas para atender uma área de 200 

quilômetros de extensão. 

A Polícia Científica fica na Avenida Maranhão, 20, no Jardim Primavera. O setor 

administrativo funciona das 9h às 18h. 

Os laudos e perícias são solicitados diretamente pela Polícia Civil e Delegacia de Defesa da 

Mulher. A unidade possui sete viaturas e duas motos para atendimento mais ágeis. 
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11 ILHAS PARA CONHECER E SE ENCANTAR NO LITORAL NORTE DE 

SÃO PAULO 

 

Ilha dos Gatos 

Créditos: Marcos Bonello 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 



 

 
 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 



 

 
 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste - onde fica a famosa Praia de Castelhanos - e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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11 ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de São Paulo 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 



 

 
 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 



 

 
 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste - onde fica a famosa Praia de Castelhanos - e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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Viagens de férias de verão: 11 ilhas no Litoral Norte de SP 

 

Já começou a pesquisar onde passar as férias de verão? O Brasil conta com inúmeros 

destinos de viagem incríveis para conhecer essa época do ano. O Litoral Norte de SP conta 

com diversas ilhas com praias desertas, trilhas e cachoeiras. 

+ Conheça as 7 trilhas mais lindas do Brasil 

+ Sete praias para você aprender a surfar 

Uma opção é conhecer os locais em um passeio de barco. Além de excelentes points de 

mergulho, as ilhas do Litoral Norte de SP são exemplo da preservação da Mata Atlântica 

tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades tipicamente caiçaras, que 

apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

O Circuito Litoral Norte de SP listou 11 ilhas para conhecer na região: 

1) Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

2) Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

3) Ilha dos Gatos, São Sebastião 

Distante pouco menos de 2 km da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de Camburi e 

a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão do fundo, 

o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas espécies de 

peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é feita a partir das 

praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

https://gooutside.com.br/categoria/viagem/
https://gooutside.com.br/tag/trilha
https://gooutside.com.br/as-trilhas-mais-lindas-do-brasil-2/
https://hardcore.com.br/praias-para-aprender-a-surfar/


 

 
 

4) Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 km da costa de São Sebastião, é um 

reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui enormes 

rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o local é um 

refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem ser 

monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma unidade de 

conservação federal. 

+ Glamping: confira opções de hospedagem dentro e fora do Brasil 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

5) Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 km da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e abriga 

importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

6) Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo.  

7) Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

+ 7 lugares para você acampar no Brasil 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

8) Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

https://gooutside.com.br/hospedagem-glamping/
https://gooutside.com.br/7-destinos-para-voces-acampar-no-brasil/


 

 
 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

9) Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 km do centro no 

sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma comunidade 

caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que reúne espécies 

de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de Cão, Carapaus 

e Bodiões. 

10) Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de 1 km da praia de mesmo nome, e que conta com uma das 

maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que pode chegar 

a até 160 toneladas por ano. 

11) Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 
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11 ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de São Paulo 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 



 

 
 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 



 

 
 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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11 ILHAS PARA CONHECER E SE ENCANTAR NO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 



 

 
 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 



 

 
 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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Férias no Verão: 11 Ilhas para conhecer no Litoral Norte de SP 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 



 

 
 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 



 

 
 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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Litoral Norte de São Paulo: 11 ilhas para conhecer e se encantar 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 



 

 
 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 



 

 
 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste - onde fica a famosa Praia de Castelhanos - e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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11 ilhas para conhecer no Litoral Norte de São Paulo 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 



 

 
 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 



 

 
 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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As melhores ilhas do Litoral Norte de São Paulo 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 



 

 
 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 



 

 
 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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11 ILHAS IMPERDÍVEIS PARA VISITAR NO LITORAL NORTE DE SÃO 

PAULO 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 



 

 
 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 



 

 
 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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11 ilhas para viajar pelo Litoral Norte de São Paulo 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 



 

 
 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 



 

 
 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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Turismo: 11 ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de São 

Paulo 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 



 

 
 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 



 

 
 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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11 ilhas para conhecer no Litoral Norte de São Paulo 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 



 

 
 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 



 

 
 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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As ilhas para conhecer e se encantar no Litoral Norte de SP  

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 



 

 
 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 



 

 
 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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 11 ILHAS IMPERDÍVEIS PARA VISITAR NO LITORAL NORTE DE SÃO 

PAULO 

 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco é um passeio 

imperdível. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – contam com diversas ilhas, ilhotes e 

arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um roteiro mar adentro. 

Além de excelentes points de mergulho, esses lugares são exemplo da preservação da 

Mata Atlântica tão característica da região e ainda podem abrigar comunidades 

tipicamente caiçaras, que apresentam a cultura da pesca, do artesanato e da gastronomia. 

Segundo o presidente do consórcio turístico, Caio Matheus: “o Litoral Norte possui cenários 

paradisíacos escondidos em ilhas, com praias desertas, trilhas e cachoeiras. Desde que 

priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas as normas para preservação 

ambiental, as ilhas oferecem paisagens deslumbrantes e são alternativas para os turistas 

que estão em busca de lazer e aventura. Esse tipo de roteiro movimenta diversos 

segmentos, como o ecoturismo, turismo de aventura e o turismo náutico”. 

A seguir, o Circuito Litoral Norte de São Paulo listou onze ilhas para visitar na região: 

Ilha do Tamanduá, Caraguatatuba 

A Ilha do Tamanduá, com 1.133 m², é coberta por vegetação natural e conta com cinco 

praias: do Fogaça, da Fazenda, do Meio, da Laje e do Sururueiro. Com acesso feito 

principalmente pela praia da Tabatinga, a ilha conta ainda com parcéis e rochas 

submersas que reúnem grande variedade de fauna marinha perfeita para o mergulho livre. 

Ilha das Couves, Ubatuba 

A Ilha das Couves é um verdadeiro paraíso situado no extremo norte de Ubatuba. Com 

acesso via barco ou lancha a partir de Picinguaba, o lugar tem rica vida marinha que atrai 

mergulhadores de todo o país. Na praia, que possui cerca de 60 metros de areia branca e 

fina, é possível aproveitar o sol e a beleza da vegetação nativa. Além disso, para quem 

desejar nadar com snorkel, a ilha possui diversas piscinas naturais. 

Ilha dos Gatos, São Sebastião 



 

 
 

Distante pouco menos de dois quilômetros da Ponta da Baleia – um morro entre a Praia de 

Camburi e a praia da Baleia -, a Ilha dos Gatos tem águas bastante límpidas com boa visão 

do fundo, o que é uma atração à parte para os mergulhadores por conta das diversas 

espécies de peixes que vivem no local. Para chegar até lá, a travessia de 15 minutos é 

feita a partir das praias de Boiçucanga, Juquehy, Barra do Sahy e Barra do Una. 

Alcatrazes, São Sebastião 

Reaberto em 2019, o Arquipélago de Alcatrazes, a 45 quilômetros da costa de São 

Sebastião, é um reduto de natureza ainda pouco explorado. Com uma paisagem que inclui 

enormes rochedos arredondados e vegetação de Mata Atlântica, além de mar cristalino, o 

local é um refúgio de vida silvestre administrado pelo ICMBio – as visitas, inclusive, devem 

ser monitoradas por um profissional do Instituto, já que a área é protegida por uma 

unidade de conservação federal. 

Com rica vida marinha, incluindo mais de 1300 espécies como tartarugas, arraias e 

golfinhos, Alcatrazes é considerado um dos melhores pontos de mergulho do país, com 

mais de 100 locais propícios para a prática e visibilidade de até 30 metros. 

Ilha do Montão de Trigo, São Sebastião 

A 14 quilômetros da costa sul de São Sebastião, a ilha é habitada há mais de 200 anos e 

abriga importantes tradições caiçaras, além de uma vasta biodiversidade que encanta os 

visitantes – e mergulhadores. Estando lá, além de mergulhar nas águas transparentes, 

vale a pena também fazer uma trilha até o topo do Montão de Trigo, de onde se tem uma 

bela vista da região. 

Ilha Rapada, Ubatuba 

Integrante do Arquipélago das Couves, a Ilha da Rapada, ou Selinha, é ideal para quem 

deseja mergulhar e ter contato direto com a abundante vida marinha que pode ser 

encontrada no local. Para chegar até lá, é necessário um passeio de lancha ou barco, já 

que o trajeto é repleto de belezas naturais e deve ser aproveitado ao máximo. A pequena 

faixa de areia que se forma na ilha é considerada, inclusive, uma das menores praias do 

mundo. 

Ilha Anchieta, Ubatuba 

Considerada uma das principais atrações naturais da cidade, a Ilha Anchieta faz parte da 

área de proteção ambiental do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Oferecendo grande 

oportunidade de integração à natureza, com rica fauna e flora e um mar transparente 

propício para mergulho, o local é ideal para um passeio de escuna ou lancha, ou um roteiro 

por trilhas com mirantes e vistas imperdíveis. 

A ilha também abriga um complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, com mais de 2 

mil m² de edificações conservadas, incluindo o Presídio, onde ocorreu uma das maiores 

rebeliões nos anos 1950. 

Ilha das Cabras, Ilhabela 

A ilha das Cabras, ao sul de Ilhabela, é considerada um dos principais pontos de mergulho 

da região. É lá que se encontra o Santuário Ecológico Submarino, um paraíso repleto de 



 

 
 

espécies marinhas exóticas, como peixes-ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos 

e tartarugas. Além disso, outra atração que chama a atenção dos visitantes para 

explorarem as águas é a estátua de Netuno que se encontra a 7 metros de profundidade e 

está rodeada de belíssimos corais. 

Ilha dos Búzios, Ilhabela 

Segunda maior ilha da cidade, a dos Búzios está a aproximadamente 30 quilômetros do 

centro no sentido Leste – onde fica a famosa Praia de Castelhanos – e abriga uma 

comunidade caiçara. O lugar é um ponto ideal para mergulho e pesca esportiva, já que 

reúne espécies de peixes como Carapaus, Anchovas e Sororocas, Pampos, Sargos, Olho de 

Cão, Carapaus e Bodiões. 

Ilhotes da Cocanha, Caraguatatuba 

Em um passeio de lancha por Caraguatatuba, é possível conhecer lugares como os ilhotes 

da Cocanha, a pouco mais de um quilômetro da praia de mesmo nome, e que conta com 

uma das maiores fazendas de mariscos do Estado, com 36 mil m² e uma produção que 

pode chegar a até 160 toneladas por ano. 

Ilha Monte Pascoal, Bertioga 

A Ilha de Monte Pascoal, que fica a meio quilômetro da costa de Bertioga, próxima da 

Riviera de São Lourenço, é ideal para turismo náutico, pesca e mergulho conectados com a 

natureza local desta região. 

O Circuito Litoral Norte trabalha sempre com o conceito de turismo sustentável, 

respeitando as comunidades locais e a natureza. Por isso, sugere sempre que os passeios 

sejam feitos com acompanhamento de guias monitorados, credenciados e capacitados 

pelo CADASTUR. 

Para conhecer as experiências 

do Litoral Norte acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Para conhecer o guia geral de fornecedores: https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral 
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