
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sábado, Domingo e Segunda-Feira, 27, 28 e 29 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Estado e município de Caraguatatuba deverão ofertar professor auxiliar na rede 

pública, para atender alunos com deficiência 

 

Caraguatatuba 

Fórum do Conselho da Condição Feminina abre Campanha dos 16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

 

Caraguatatuba 

Confira a programação do Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

Caraguatatuba 

Polícia Militar inaugura unidade da Companhia de Força Tática em Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Acidente na serra do Getuba: colisão entre dois carros deixa cinco feridos, um em 

estado grave 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Centro de Controle de Zoonoses de Caraguatatuba inicia ações da ‘Operação Verão’ 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Palestrante internacional é atração no Empreenda Caraguatatuba 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Ong faz vaquinha para operar coluna de cadela atropelada 

 

Caraguatatuba 

Acidente na rodovia Rio-Santos deixa 5 feridos 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/estado-e-municipio-de-caraguatatuba-deverao-ofertar-professor-auxiliar-na-rede-publica-para-atender-alunos-com-deficiencia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/estado-e-municipio-de-caraguatatuba-deverao-ofertar-professor-auxiliar-na-rede-publica-para-atender-alunos-com-deficiencia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/forum-do-conselho-da-condicao-feminina-abre-campanha-dos-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/forum-do-conselho-da-condicao-feminina-abre-campanha-dos-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/confira-a-programacao-do-empreenda-caraguatatuba-2021/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/policia-militar-inaugura-unidade-da-companhia-de-forca-tatica-em-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18558/acidente-na-serra-do-getuba-colisao-entre-dois-carros-deixa-cinco-feridos-um-em-estado-grave
https://radarlitoral.com.br/noticias/18558/acidente-na-serra-do-getuba-colisao-entre-dois-carros-deixa-cinco-feridos-um-em-estado-grave
https://radarlitoral.com.br/noticias/18571/caraguatatuba-passa-a-ser-sede-da-policia-cientifica-e-iml-no-litoral-norte
https://radarlitoral.com.br/noticias/18557/centro-de-controle-de-zoonoses-de-caraguatatuba-inicia-acoes-da-?operacao-verao?
https://www.portalr3.com.br/2021/11/palestrante-internacional-e-atracao-no-empreenda-caraguatatuba/
https://novaimprensa.com/2021/11/cadela-atropelada-vaquinha.html
https://novaimprensa.com/2021/11/acidente-rio-santos-feridos.html


 

 
 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

OAB de Caraguá elege Marcelo William Presidente 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 355 oportunidades de emprego 

 

Caraguatatuba 

Dezembro Vermelho: confira as ações da saúde de Caraguá contra o vírus da Aids 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

“Cuidado com o tubarão” se transformou em uma palavra de ordem em praias de 

Ubatuba e Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Golfinho causou a morte de banhista em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguá tem 355 oportunidades de emprego 

 

Caraguatatuba 

DER inicia quinta obra para conter avanço do mar na Rio-Santos em Caraguatatuba 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Nota Fiscal Eletrônica da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Forma 131 Alunos Em Cursos De Confeitaria E 

Excel 

 

Caraguatatuba 

Mauro Silva, Erik Penna, Rodadas De Negócios E Muito Mais: Confira A 

Programação Do Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

 

https://contraeverso.com.br/oab-de-caragua-elege-marcelo-william-presidente/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-passa-a-ser-a-sede-da-policia-cientifica-e-iml-no-litoral-norte-1.198197
https://www.ovale.com.br/emprego/tem-vaga-pat-de-caragua-disponibiliza-355-oportunidades-de-emprego-1.198436
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/dezembro-vermelho-confira-as-ac-es-da-saude-de-caragua-contra-o-virus-da-aids-1.198431
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/cuidado-com-o-tubarao-se-transformou-em.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/cuidado-com-o-tubarao-se-transformou-em.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/golfinho-causou-morte-de-banhista-em.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/pat-de-caragua-tem-355-oportunidades-de.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/der-inicia-quinta-obra-para-conter.html
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/26/nota-fiscal-eletronica-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/fundo-social-de-caraguatatuba-forma-131-alunos-em-cursos-de-confeitaria-e-excel/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/fundo-social-de-caraguatatuba-forma-131-alunos-em-cursos-de-confeitaria-e-excel/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/mauro-silva-erik-penna-rodadas-de-negocios-e-muito-mais-confira-a-programacao-do-empreenda-caraguatatuba-2021/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/mauro-silva-erik-penna-rodadas-de-negocios-e-muito-mais-confira-a-programacao-do-empreenda-caraguatatuba-2021/


 

 
 

Caraguatatuba 

Comunicado: Fundo Social Altera Data Do Curso De Energia Solar Fotovoltaica 

 

Caraguatatuba 

Workshop Do Novo Sistema De Nota Fiscal Eletrônica Da Prefeitura De 

Caraguatatuba Reúne Mais De 50 Profissionais 

 

Caraguatatuba 

Em Reunião Com Expositores Do Empreenda Caraguatatuba 2021, Prefeito 

Agradece Confiança No Evento 

 

Caraguatatuba 

‘Dezembro Vermelho’: Caraguatatuba Inicia Campanha Focada Na Prevenção Ao 

HIV/Aids 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Apoia Limpeza De Praia Do Projeto Social Ohana 

Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Saiba Como Visitantes Devem Se Inscrever No Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

Caraguatatuba 

Palestra Com Tetracampeão Mauro Silva Marca Abertura Do Empreenda 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem 355 Vagas De Emprego Nesta Segunda-Feira (29) 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Acalento inicia campanha “Apadrinhe essa causa – Natal do amor” 

 

Caraguatatuba 

Fórum do Conselho da Condição Feminina abre Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo 

Fim da Violência contra as Mulheres 

 

Caraguatatuba 

‘Dezembro Vermelho’: Caraguatatuba inicia campanha focada na prevenção ao HIV/Aids 

 

 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/comunicado-fundo-social-altera-data-do-curso-de-energia-solar-fotovoltaica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/workshop-do-novo-sistema-de-nota-fiscal-eletronica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-reune-mais-de-50-profissionais/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/workshop-do-novo-sistema-de-nota-fiscal-eletronica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-reune-mais-de-50-profissionais/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/em-reuniao-com-expositores-do-empreenda-caraguatatuba-2021-prefeito-agradece-confianca-no-evento/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/em-reuniao-com-expositores-do-empreenda-caraguatatuba-2021-prefeito-agradece-confianca-no-evento/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/dezembro-vermelho-caraguatatuba-inicia-campanha-focada-na-prevencao-ao-hiv-aids/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/26/dezembro-vermelho-caraguatatuba-inicia-campanha-focada-na-prevencao-ao-hiv-aids/
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://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/28/palestra-com-tetracampeao-mauro-silva-marca-abertura-do-empreenda-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/28/palestra-com-tetracampeao-mauro-silva-marca-abertura-do-empreenda-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/pat-de-caraguatatuba-tem-355-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-29/
https://falacaragua.com.br/2021/11/acalento-inicia-campanha-apadrinhe-essa-causa-natal-do-amor/
https://falacaragua.com.br/2021/11/forum-do-conselho-da-condicao-feminina-abre-campanha-dos-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://falacaragua.com.br/2021/11/forum-do-conselho-da-condicao-feminina-abre-campanha-dos-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://falacaragua.com.br/2021/11/dezembro-vermelho-caraguatatuba-inicia-campanha-focada-na-prevencao-ao-hiv-aids/


 

 
 

Caraguatatuba 

Em reunião com expositores do Empreenda Caraguatatuba 2021, Prefeito agradece 

confiança no evento 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba apoia limpeza de praia do Projeto Social Ohana Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Palestra com tetracampeão Mauro Silva marca abertura do Empreenda Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba forma 131 alunos em cursos de Confeitaria e Excel 

 

Caraguatatuba 

Escolas e bibliotecas do Litoral Norte começam a receber nesta segunda (29) doação de 

1.000 livros “Cafés da Mantiqueira” do fotógrafo Ricardo Martins com apoio da Veibras 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 355 vagas de emprego nesta segunda-feira (29) 

 

Caraguatatuba 

Rodadas de negócios fomentam Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Palestra com tetracampeão Mauro Silva marca abertura do Empreenda 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba forma 131 alunos em cursos de Confeitaria e Excel 

 

Caraguatatuba 

‘Dezembro Vermelho’: Caraguatatuba inicia campanha focada na prevenção ao 

HIV/Aids 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem novas vagas no PAT 

 

 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/em-reuniao-com-expositores-do-empreenda-caraguatatuba-2021-prefeito-agradece-confianca-no-evento/
https://falacaragua.com.br/2021/11/em-reuniao-com-expositores-do-empreenda-caraguatatuba-2021-prefeito-agradece-confianca-no-evento/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-apoia-limpeza-de-praia-do-projeto-social-ohana-caragua/
https://falacaragua.com.br/2021/11/palestra-com-tetracampeao-mauro-silva-marca-abertura-do-empreenda-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-forma-131-alunos-em-cursos-de-confeitaria-e-excel/
https://falacaragua.com.br/2021/11/escolas-e-bibliotecas-do-litoral-norte-comecam-a-receber-nesta-segunda-29-doacao-de-1-000-livros-cafes-da-mantiqueira-do-fotografo-ricardo-martins-com-apoio-da-veibras/
https://falacaragua.com.br/2021/11/escolas-e-bibliotecas-do-litoral-norte-comecam-a-receber-nesta-segunda-29-doacao-de-1-000-livros-cafes-da-mantiqueira-do-fotografo-ricardo-martins-com-apoio-da-veibras/
https://falacaragua.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-355-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-29/
https://falacaragua.com.br/2021/11/rodadas-de-negocios-fomentam-empreenda-caraguatatuba-2021/
http://massaguanews.com.br/2021/11/palestra-com-tetracampeao-mauro-silva-marca-abertura-do-empreenda-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2021/11/palestra-com-tetracampeao-mauro-silva-marca-abertura-do-empreenda-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-forma-131-alunos-em-cursos-de-confeitaria-e-excel/
http://massaguanews.com.br/2021/11/dezembro-vermelho-caraguatatuba-inicia-campanha-focada-na-prevencao-ao-hiv-aids/
http://massaguanews.com.br/2021/11/dezembro-vermelho-caraguatatuba-inicia-campanha-focada-na-prevencao-ao-hiv-aids/
https://litoralvale.com.br/portal/2021/11/29/caraguatatuba-tem-novas-vagas-no-pat/


 

 
 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Vereadores aprovam redução de R$ 8 milhões no orçamento da Câmara Municipal para 

2022 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

VEREADORES DE CARAGUATATUBA PROVAM REDUÇÃO DE R$ 8 MILHÕES NO 

ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 2022 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem novas vagas no PAT 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia campanha de Prevenção ao HIV 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para Vestibulinho Etec Caragua- Extensão Ubatuba vão até o dia 

30 

 

Caraguatatuba 

Acalento inicia campanha “Apadrinhe essa causa – Natal do amor” 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Estado e município devem providenciar professor para alunos com deficiência em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Golfinho causou a morte de banhista em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

App de transportes “Flash Mob” começa a operar em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Estado gastará R$ 5 milhões na quinta obra para conter avanço do mar na Rio-

Santos 

 

 

 

 

https://www.litoralempauta.com.br/vereadores-aprovam-reducao-de-r-8-milhoes-no-orcamento-da-camara-municipal-para-2022/
https://www.litoralempauta.com.br/vereadores-aprovam-reducao-de-r-8-milhoes-no-orcamento-da-camara-municipal-para-2022/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/27/vereadores-de-caraguatatuba-provam-reducao-de-r-8-milhoes-no-orcamento-da-camara-municipal-para-2022/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/27/vereadores-de-caraguatatuba-provam-reducao-de-r-8-milhoes-no-orcamento-da-camara-municipal-para-2022/
https://imprensalivre.com.br/2021/11/29/caraguatatuba-tem-novas-vagas-no-pat/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-inicia-campanha-de-prevencao-ao-hiv/
https://ln21.com.br/inscricoes-para-vestibulinho-etec-caragua-extensao-ubatuba-vao-ate-o-dia-30/
https://ln21.com.br/inscricoes-para-vestibulinho-etec-caragua-extensao-ubatuba-vao-ate-o-dia-30/
https://ln21.com.br/acalento-inicia-campanha-apadrinhe-essa-causa-natal-do-amor/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/26/estado-e-municipio-devem-providenciar-professor-para-alunos-com-deficiencia-em-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/26/estado-e-municipio-devem-providenciar-professor-para-alunos-com-deficiencia-em-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/28/golfinho-matou-banhista-em-1994-na-martim-de-sa-em-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/29/app-de-transportes-flash-mob-comeca-a-operar-em-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/29/estado-gastara-r-5-milhoes-na-quinta-obra-para-conter-avanco-do-mar-na-rio-santos/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/29/estado-gastara-r-5-milhoes-na-quinta-obra-para-conter-avanco-do-mar-na-rio-santos/


 

 
 

Clipping de Notícias: 26/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Tamoios News 

 

Estado e município de Caraguatatuba deverão ofertar professor 

auxiliar na rede pública, para atender alunos com deficiência 

 

Atendendo a pedido feito pela Promotoria de Justiça de Caraguatatuba em ação civil 

pública, o município e o Estado receberam prazo de 10 dias para providenciar 

acompanhamento por professor auxiliar em sala de aula a alunos com deficiência, durante 

o turno regular. A decisão, em caráter liminar, vale para as redes estadual e municipal. 

O MPSP passou a atuar no caso após o recebimento de diversas representações de pais de 

estudantes relatando a ausência da prestação do auxílio adequado para o pleno 

desenvolvimento dos jovens com deficiência. Segundo relato de uma mãe, sua filha 

adolescente sofre de paralisia Cerebral e não estaria recebendo auxílio correto para seu 

pleno desenvolvimento. A mãe  informou que a adolescente possui atraso mental relevante 

e não pode ficar sozinha na sala de aula, sem acompanhamento individualizado, razão 

pela qual se recusa a encaminhar a filha à escola, pois entende que ela não tem condições 

de acompanhar o conteúdo programático para o primeiro ano do ensino médio, tendo em 

vista que não fala e possui dificuldades de expressar necessidades básicas. 

Para o promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima, as medidas até então adotadas pelos 

entes públicos municipal e estadual têm sido insuficientes para atender às necessidades 

das pessoas com deficiência ou com atraso no desenvolvimento. 

“Nota-se que esse quadro gera relevante situação de risco às crianças e adolescentes, que 

nesse caso se encontram em condição de hiper vulnerabilidade, situação que se agrava a 

cada dia, devido à omissão na prestação do serviço público educacional da competência 

do Município e do Estado”, diz a petição inicial. 

No mérito, a ação requer que a liminar seja tornada definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/11/2021 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

 

Fórum do Conselho da Condição Feminina abre Campanha dos 16 

Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou na quinta-feira (25) a Campanha dos 16 Dias de 

Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, em cerimônia realizada na Câmara 

Municipal, com o Fórum do Conselho Municipal da Condição Feminina. 

Participaram da abertura o vice-prefeito Dr. José Ernesto Ghedin Servidei; o presidente da 

Câmara, Tato Aguilar; a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar; a secretária de 

Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedesc), Ângela Sbruzzi e a presidente do Conselho 

Municipal da Condição Feminina (CMCF), Cilmara Oliveira dos Santos. 

Ângela destacou a importância da campanha para conscientizar e fazer com que as 

pessoas conheçam os tipos de violência e saibam como ajudar mulheres nessas situações. 

Também anunciou que está em fase de implantação a Casa de Passagem que irá acolher e 

dar proteção às mulheres que saem do seu lar e não têm onde ficar. 

A presidente do CMCF agradeceu a participação de todos e disse ser um dia de marco na 

luta pelo fim da violência contra as mulheres. Cilmara ressaltou os equipamentos públicos 

implantados nesta gestão de proteção às mulheres, o CIAM e o Pró-Mulher. “É uma luta, 

mas com o tempo estamos alcançando nosso espaço de respeito”, disse. 

Para o presidente da Câmara é inadmissível nos dias de hoje ainda ver notícias de 

mulheres que sofrem agressão dos seus parceiros. Tato reforçou sobre a criação da Lei 

2.495 de sua autoria, em 2019, que instituiu o ‘Agosto Lilás’ no município, pela 

conscientização da não violência contra a mulher. “Temos que nos unir e fortalecer para 

conscientizar todos sobre a importância de denunciar esses crimes. Ser ativista é 

necessário”. 

Samara Aguilar contou uma situação que viveu no passado onde presenciou uma briga de 

casal e, como diz o ditado popular ‘em briga de marido e mulher, não se mete a colher’. 

“Essas manifestações servem para isso, para que todos entendam como funciona a rede 

de atendimento e saibam como agir. Fico muito feliz como Poder Público de ter a 

oportunidade de fortalecer e ajudar nesta luta e torço para que daqui a alguns anos seja 

um assunto ultrapassado”, disse a presidente do Fundo Social. 



 

 
 

O vice-prefeito Dr. José Ernesto destacou o serviço do Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (Ciam) que durante quatro anos atendeu 454 mulheres. “É uma realidade que 

ocorre diariamente com as mulheres e muitas vezes desconhecem os serviços oferecidos e 

como denunciar. Uma mulher é agredida fisicamente a cada dois segundos, é um número 

assustador e precisamos nos mobilizar sempre para que essa realidade mude”, disse. 

No decorrer dos trabalhos, a delegada da mulher, Dra. Patrícia Casanova Crivochein, falou 

sobre os tipos de violência contra a mulher e apresentou números, onde o Brasil está no 7º 

lugar entre 84 países no ranking do feminicídio. 

Em 2020 foram 1.338 casos, um aumento de 2% em relação a 2019. “Em Caraguatatuba, 

apenas entre julho e agosto deste ano, a cidade registrou um aumento de 400% no 

número de feminicídios devido aos trágicos episódios com a morte de três mulheres da 

mesma família e em pouco tempo outra uma mulher assassinada”. 

A delegada explica que os números aumentaram em comparação com os outros delitos 

porque tal crime é de difícil ocultação, já que quando o cadáver é encontrado, as 

autoridades passam a ter conhecimento do fato independente da comunicação. “Isso 

mostra que a violência estava ali acontecendo, só que a mulher deixava de efetuar a 

comunicação por medo do agressor”, explica. 

Em seguida, a psicóloga do Pró-Mulher, Jaquelina Teixeira, apresentou sobre os ciclos de 

violência contra a mulher. A fase 1 é a evolução da tensão, onde o agressor demonstra 

irritação com assuntos irrelevantes; logo vem a fase 2, explosão incidente de agressão, 

quando ele perde o controle e violenta a mulher e por último a fase, Lua de Mel, 

comportamento gentil e amoroso, ele se arrepende e promete mudanças, tornando-se 

mais carinhoso. Neste momento, a vítima muita vezes desiste do boletim de ocorrência e 

não consegue mais quebrar este ciclo, onde futuramente volta a ocorrer. 

A secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Derci Andolfo, explicou sobre o Fluxo de 

Atendimento da Saúde e a importância do primeiro atendimento. É neste momento que ela 

tomará as decisões quanto a permanecer na relação de violência ou buscar novas saídas. 

“É necessário que a vítima documente a situação, pois só com as notificações podemos 

entender a realidade do nosso município”, disse. 

Derci também falou sobre o serviço do Protege, que faz escuta especializada às crianças e 

adolescentes vítimas de violência. “Temos um setor que atende individualmente cada um, 

com acompanhamento médico e psicológico para minimizar o sofrimento vivenciado”. 

Por último, a diretora da proteção especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, Carmem Landin, apresentou o Fluxo de Atendimento por parte do social. Ela 

explica que o fluxo foi construído com diversas secretarias e com o Ministério Público, 

permitindo identificar os caminhos necessários de atendimento à mulher vítima de 

violência, com preenchimento da ficha de notificação de violência, boletim de ocorrência e 

os encaminhamentos para os outros serviços. Carmem divulgou o plantão do Creas, que 

também atende estas situações. “Violência é uma questão de todos, inclusive da 

sociedade”, disse. 



 

 
 

Quem quiser assistir o evento na íntegra, ele está disponível no 

link: https://tinyurl.com/fkur49jr. Para saber a programação completa dos 16 dias de 

ativismo, confira na matéria: https://tinyurl.com/yk2fc7w4. 

A Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é 

desenvolvida pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e o Conselho Municipal da Condição Feminina. 

Serviço: 

– CIAM – Avenida Cuiabá, 400, Indaiá – Telefone: 3883-9908. Horário de atendimento: de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Plantão Creas: 12 99651-6185. 

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

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

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

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

sexta, das 8h às 17h 
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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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Polícia Militar inaugura unidade da Companhia de Força Tática em 

Caraguatatuba 

 

Na manhã da próxima quinta-feira (02), o 20° Batalhão de Polícia Militar do Interior 

realizará a inauguração da Companhia de Força Tática da unidade. O evento ocorrerá na 

sede da nova Companhia, localizada na Av. Brasil, 1001, Sumaré, Caraguatatuba – SP. 

A Companhia de Força Tática contará com um efetivo de 55 policiais militares que atuarão 

em toda a área do 20º BPM/I, que abrange as quatro cidades do Litoral Norte. A 

centralização da unidade especializada se faz necessária diante da atualização no 

exercício de Segurança Pública, no que concerne à atuação repressiva imediata. 

Os policiais militares que farão parte da nova Companhia passam, constantemente, por 

treinamento específico e emprego de equipamentos mais modernos. 
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Acidente na serra do Getuba: colisão entre dois carros deixa cinco 

feridos, um em estado grave 

 

Um acidente envolvendo dois veículos, no final da manhã desta sexta-feira (26/11), na 

Rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), no trecho da serra do Getuba, em 

Caraguatatuba, deixou cinco pessoas feridas, sendo uma em estado grave. Equipes do 

Samu e do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate. Todas as vítimas já foram levadas 

para o hospital.  

Entre os feridos estão uma gestante e uma criança. O trânsito chegou a ser interrompido, 

sendo posteriormente liberado em meia pista.  
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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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Centro de Controle de Zoonoses de Caraguatatuba inicia ações da 

‘Operação Verão’ 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba iniciou no 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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Palestrante internacional é atração no Empreenda Caraguatatuba 

 

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. Logo no primeiro dia, Erik Penna, palestrante internacional e autor de seis 

livros e do best-seller ‘A Arte de Encantar Clientes’, abrilhanta o evento com a palestra 

Atitudes Criativas para superar a pandemia. 

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, Boston College e Instituto Disney 

em Orlando, nos Estados Unidos. 

A entrada do público para a feira na Praça da Cultura durante os dias do evento 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 
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Ong faz vaquinha para operar coluna de cadela atropelada 

O dono de Pretinha optou pela eutanásia, mas a Ong não permitiu 

 

A Ong Anjo de Patas, de Caraguatatuba, arrecada fundos para custear a cirurgia de coluna 

de uma cadela que foi atropelada no bairro Sumaré. Pretinha, seu novo nome, há seis dias 

fraturou a coluna no acidente. Segundo Elisa Pellegrini, diretora da Ong, o animal sente 

muitas dores e corre o risco de ficar paraplégico. 

Pretinha foi atropelada na noite do último dia 20, mas foi socorrida imediatamente pela 

motorista, que a deixou internada em uma clínica veterinária. Então, por não ter condições 

de pagar o tratamento, ela decidiu procurar pelo dono da cadela. 

De acordo com Elisa, ao saber dos custos do tratamento, uma cirurgia de 

aproximadamente R$ 4 mil, o dono de Pretinha teria solicitado a eutanásia do animal. 

“Então eu fui procurada para tentar resolver a situação e acabei tutora dela”, explica. 

Agora, a clínica fez um desconto importante no valor da cirurgia para a ONG, porém, como 

são muitos resgatados, Elisa precisa de ajuda para cobrir os custos. “Ainda não temos o 

valor, mas a clínica fará a cirurgia em confiança. Ela está com muita dor e somente 

operando para resolver”. Há, entretanto, o risco de que ela não volte a andar. “O que 

importa é dar qualidade de vida a ela”, conclui. 

A Ong também conseguiu uma família para adotar Pretinha depois da alta. “Ela será muito 

amada”, enfatiza a tutora. 

Para colaborar com a cirurgia de Pretinha, o pix da ONG é o CNPJ: 10523723000129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ong.anjodepatas/
https://novaimprensa.com/2021/10/motorista-de-aplicativo-atropela-cachorro.html
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Acidente na rodovia Rio-Santos deixa 5 feridos 

Mulher em trabalho de parto e criança de três anos estavam em um dos veículos 

 

Um acidente entre dois veículos deixou cinco pessoas feridas na manhã desta sexta-feira 

(26), na rodovia Rio-Santos, trecho da serrinha do Massaguaçu, em Caraguatatuba. 

O motorista de uma Mitsubishi preta, de 35 anos, que transportava duas mulheres, sendo 

uma em trabalho de parto, de 24 anos, e uma criança, de dois anos, colidiu de frente com 

uma Fiorino branca, que vinha no sentido contrário. 

O motorista da Fiorino, 35 anos, chegou a ficar preso nas ferragens e foi resgatado 

pelo Corpo de Bombeiros e atendido pelo Samu. Ele teve trauma no crânio, abdômen, 

braços e pernas. A vítima foi encaminhada em estado grave à Casa de Saúde Stella Maris. 

Os ocupantes do outro carro sofreram escoriações leves e foram encaminhados ao mesmo 

hospital para receberem cuidados médicos. Durante o acidente a bolsa da gestante 

rompeu e ela teve perda do líquido, mas foi socorrida e passa bem. 

Polícia Rodoviária e DER também estiveram no local para controlar o tráfego após o 

acidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/
https://twitter.com/BombeirosPMESP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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OAB de Caraguá elege Marcelo William Presidente 

 

A 65ª Subseção da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil em Caraguatatuba elegeu 

ontem por uma diferença de 33 votos Marcelo William como o seu novo Presidente para o 

Triênio 2022/2024. Na Eleição Estadual Patrícia Vanzolini venceu por 245 votos contra 

141 do candidato Caio, apoiado pela chapa derrotada de Felipe Tobias, que almejava o 

terceiro mandato. O pleito transcorreu com total normalidade e sob os rígidos protocolos 

Eleitorais decididos pela Comissão Estadual da OAB. O anúncio oficial do resultado foi 

declarado pelo Presidente da Comissão Eleitoral local, Wallace Luiz Cabral Marcondes. 

Os advogados de Caraguatatuba votaram ontem para escolher a nova diretoria da Ordem 

local, a 65ª Subseção, quando concorriam o atual Presidente, Felipe Tobias, que tentava o 

seu terceiro mandato pela chapa 1 – Compromisso com a Advocacia e Marcelo William 

pela chapa 2 – Renovação na OAB, estreante na disputa pela Presidência. A votação 

ocorreu na Casa do Advogado, das nove às 17 horas e pela primeira vez, utilizando-se do 

sistema de Urna Eletrônica, o mesmo usado nas Eleições Gerais e Municipais, onde o 

código de acesso a votação era o número de inscrição na OAB. 

Segundo informações em Caraguatatuba estão inscritos na Subseção 663 Advogados, que 

foram divididos em duas Seções Eleitorais, a de número 594 para os profissionais mais 

antigos e a 595 para os Advogados com inscrição mais atual. Devido aos protocolos de 

Segurança Eleitoral decididos pela Comissão Estadual o Blog Contra & Verso não pode 

fotografar a Seção Eleitoral, bem como simular o voto dos candidatos a Presidente, Felipe 

Tobias e Marcelo William. 

A movimentação Eleitoral esteve presente e de forte intensidade, com ambas as chapas 

tendo realizado o lançamento de suas candidaturas, Jantares de apresentação e um 

grande aparato de material eleitoral, onde não faltaram Santinhos e Adesivos e a busca do 

voto para cada Advogado que chegava para a votação. Nos Bastidores Políticos da 

Advocacia comentava-se que a chapa de Marcelo William tinha as bênçãos do Prefeito 

Aguilar Júnior e que no final do período eleitoral, o candidato da chapa 2 havia conquistado 

boa parte do Eleitorado e ameaçaria a reeleição de Felipe Tobias. 

O clima Eleitoral se agravou quando o Advogado Nivaldo Alves publicou em sua Rede Social 

uma “Nota de Repúdio” na última Terça-Feira, relatando o tratamento de Felipe Tobias a 

sua pessoa, alegando que não o cumprimentou, mostrando arrogância e prepotência 



 

 
 

durante uma reunião na Casa do Advogado para tratar da Fiscalização para o dia da 

Eleição. Politicamente Nivaldo Alves é ligado ao Prefeito Aguilar Júnior. 

A movimentação eleitoral que transcorria na frente da sede da OAB na cidade, chamada de 

“A Casa do Advogado”, foi alterada rapidamente e nos últimos minutos de votação, quando 

um carro passou em frente ao local de votação e uma mulher, trajando um sumário biquíni 

saiu do carro pelo Teto Solar e começou a dançar. O fato causou surpresa entre os 

Advogados pelo tom hilário do momento, onde não faltaram piadas sobre qual candidato à 

Presidência teria pago o show da mulher. 

O anúncio oficial da Eleição na 65ª Subseção foi dado na sacada da Casa do Advogado 

pelo Presidente da Comissão Eleitoral, Wallace Luiz Cabral Marcondes aproximadamente 

20 minutos após o término do pleito. No total são 663 Advogados na ordem local, sendo 

que segundo informações oficiosas, 171 não estavam aptos a voto. Ao final a chapa 1 

recebeu 194 votos, contra 227 votos da chapa 2, além de 6 votos em Branco, 17 Nulos e 

48 não compareceram para votar. Na Eleição da OAB Estadual, Caio recebeu 141 votos 

contra 245 votos para Patrícia Vanzolini, mais 8 votos para Dora Cavalcanti, 13 votos para 

Mário Oliveira e 14 votos para Alfredo Scaff. Só no Estado de São Paulo são mais de 400 

mil profissionais do Direito. O mandato de Marcelo William terá início em 1º de Janeiro de 

2022 e término em 31 de Dezembro de 2024. 

O atual Presidente Felipe Tobias não quis comentar o resultado da Eleição. O vitorioso 

Marcelo William declarou que a vitória não era apenas dele, mas de toda chapa, de todos 

os apoiadores, de todos os Advogados que votaram nele, pois sem eles não haveria vitória. 
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Caraguatatuba passa a ser a sede da Polícia Científica e IML no Litoral 

Norte 

Antes, os exames de perícias eram encaminhados para São Sebastião 

 

A cidade de Caraguatatuba anunciou, na última quinta-feira, que agora é a nova sede 

oficial da Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) do Litoral Norte. Antes, os exames 

periciais eram encaminhados para a sede que atuava em São Sebastião. 

Segundo informações, a mudança parte de uma reinvindicação antiga da Polícia Científica, 

ligada à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os argumentos favoráveis à mudança 

diziam que Caraguá era um ponto mais estratégico por estar praticamente no meio das 

outras cidades do Litoral Norte (São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba). 

A nova sede fica localizada na av. Maranhão, número 20, Jardim Primavera. O horário de 

funcionamento do setor administrativo é das 9h às 18h. No total, a unidade possui sete 

viaturas e duas motocicletas. 

Aguilar Junior (MDB), prefeito de Caraguá, diz que o feito é um grande mérito para a 

cidade, ressaltando que estudos feitos nos últimos dois anos mostram como o município é 

o que possui maior demanda de 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", 

afirmou. 

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

também destaca a importância da parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba. "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. 
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Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 355 oportunidades de 

emprego 

Dentre as vagas, 123 são destinadas ao retorno das obras nos contornos da rodovia dos 

Tamoios 

 

Nesta segunda-feira (29), o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba 

abriu 355 oportunidades de emprego. Dentre as vagas, 123 são voltadas ao retorno das 

obras da rodovia dos Tamoios. 

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

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

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

através do telefone (12) 3882-5211. 

Confira as oportunidades: 

- Acabador de mármores e granitos (4); 

- Ajudante de cozinha, freelancer; 

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

- Ajudante geral; 

- Armador (26); 

- Assistente de compras com experiência no ramo da construção civil; 

- Atendente de lanchonete; 

- Auxiliar administrativo (2); 

- Auxiliar de cozinha (2); 

- Auxiliar de cozinha de quiosque (2); 

- Auxiliar de escritório; 

- Auxiliar de funileiro; 

- Auxiliar de limpeza; 



 

 
 

- Auxiliar de manutenção predial; 

- Auxiliar de mecânico (2); 

- Auxiliar de serviços gerais; 

- Auxiliar de serviços gerais e limpeza; 

- Balconista (2); 

- Barman (2); 

- Carpinteiro (26); 

- Consultor comercial (2); 

- Coordenador de suprimento; 

- Corretor de imóveis (18); 

- Cozinheiro; 

- Cozinheiro de quiosque; 

- Cumim; 

- Eletricista de autos; 

- Eletricista de manutenção predial; 

- Eletricista industrial; 

- Fisioterapeuta; 

- Funileiro; 

- Garçom (7); 

- Garçom, vaga temporária (3); 

- Instrutor de auto-escola (4); 

- Instrutor de inglês; 

- Lavador de autos; 

- Líder de cozinha; 

- Mecânico de máquinas pesadas; 

- Mecânico de veículos leves; 

- Mecânico de veículos pesados (3) 

- Mecânico industrial; 

- Montador de esquadrias; 

- Motoboy (40); 

- Motorista; 

- Motorista de caminhão basculante (53); 



 

 
 

- Motorista de caminhão guincho (3); 

- Motorista entregador; 

- Motorista entregador de materiais de construção (2); 

- Operador de caixa, temporário; 

- Operador de retroescavadeira; 

- Pedreiro (14); 

- Pintor de automóveis; 

- Pizzaiolo, temporário; 

- Protético dentário; 

- Psicólogo na educação; 

- Recepcionista; 

- Recepcionista folguista; 

- Representante comercial autônomo; 

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

- Secretária; 

- Serralheiro de alumínio ou ferro; 

- Sinaleiro de Guindaste (6); 

- Soldador; 

- Técnico de enfermagem; 

- Técnico de estética automotiva (70); 

- Técnico em radiadores;  

- Trabalhador agropecuário; 

- Vendedor (2); 

- Vendedor de colchões; 

- Vendedor projetista de vidros temperados; 

- Vendedor/Supervisor comercial (2); 

- Vidraceiro em São Sebastião. 
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Dezembro Vermelho: confira as ações da saúde de Caraguá contra o 

vírus da Aids 

A campanha começa neste dia 29 de novembro e segue até o dia 31 de dezembro 

 

A campanha 'Dezembro Vermelho' começa a ser implantada em Caraguatatuba a partir 

desta segunda-feira, dia 29 de novembro e segue até o fim do mês de dezembro. A ação 

visa disseminar a importância da prevenção do HIV/Aids e de outras ITS's (Infecções 

Sexualmente Transmissíveis). 

Dentre as medidas tomadas pela campanha, a mais marcante será o 'Fique Sabendo' que, 

por meio da Sesau (Secretaria de Saúde), irá realizar testagens rápidas para identificar a 

presença ou ausência do vírus da Aids ou de outras IST's nos pacientes submetidos aos 

testes. A ação será realizada pela Uami (Unidade de Atendimento a Moléstias 

Infectocontagiosas), atuante no município há 20 anos. 

Quem estiver interessado em realizar os testes deve comparecer diretamente à sede da 

unidade, localizada na av. Pres. Castelo Branco, número 750, bairro Sumaré. O horário de 

atendimento é das 9h às 15h. 

Outra opção é comparecer à Praça do Caiçara no dia 4 de dezembro, onde será realizada 

uma ação de testagem isolada, ou seja, o ponto não será fixo. O horário será das 8 às 17h. 

A praça fica localizada na r. Dr. Paul Harris, número 1107, Centro. Um ponto de referência 

é o Macc (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba), que fica nesta praça. 

Capacitação 

Outro foco da campanha é a capacitação dos profissionais da saúde que já atuam na área 

(rede básica e/ou especialidades) ou estão em formação, oriundo dos cursos de auxiliar e 

técnico de enfermagem. No total, a Uami espera capacitar até 260 pessoas. 

Dados 

De acordo com a Uami, de janeiro até outubro de 2021, 3224 testes já foram realizados. A 

expectativa é que o número seja bastante elevado com a campanha. 

Renato Pontes, coordenador da Uami, afirma que o objetivo da ação é "identificar 

precocemente se a pessoa está infectada ou não pelo HIV/Aids". 



 

 
 

Cronograma 

Testagem (HIV, sífilis e hepatite B\C): 

Data: de 1 a 31 de dezembro; 

Público: população em geral; 

Local: UAMI. 

Testagem (HIV, sífilis e hepatite B\C): 

Data: 4 de dezembro; 

Horário: das 8h às 17h; 

Público: população em geral; 

Local: Praça do Caiçara, Centro (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba – MACC). 

Capacitação 

Data: 29 de novembro; 

Horário: das 10h às 12h | das 20h às 21h30; 

Público: Alunos do curso de técnico de enfermagem; 

Local: Auditório Maristela de Oliveira (FUNDACC). 

Capacitação 

Data: 30 de novembro; 

Horário: das 20h às 22h; 

Público: Alunos do curso de técnico de enfermagem; 

Local: Escola Tableau. 

Capacitação 

Data: 2 de dezembro; 

Horário: das 13h às 17h; 

Público: Profissionais da rede de Atenção Básica de Saúde; 
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“Cuidado com o tubarão” se transformou em uma palavra de ordem 

em praias de Ubatuba e Caraguá 

 

“Cuidado com o tubarão” se transformou em uma palavra de ordem, neste domingo (28), 

entre banhistas que frequentaram praias de Ubatuba e Caraguatatuba. Não se sabe se por 

brincadeira ou por receio mesmo.  Repercutiu muito os dois ataques do animal em 

banhistas de Ubatuba, nos dias 3 e 14 deste mês. Foram dois casos isolados, há mais de 

30 anos não havia registro de ataques de tubarão a banhistas na região, mas as 

ocorrências deixaram os banhistas assustados. 

 Num domingo de praias cheias, devido ao sol e calor, muitos banhistas chegaram a evitar 

entrar na água do mar, boa parte deles, acreditando que a água estivesse gelada, outros, 

 com receio de aparecer algum tubarão. Os tubarões sempre frequentaram as praias da 

região, mas após os ataques ocorridos em Ubatuba, levam muito medo aos banhistas. 

Apesar disso, nenhuma campanha de orientação está sendo desenvolvida pelas 

autoridades em Ubatuba, cidade onde ocorreram os ataques. 

Na praia da Mococa, em Caraguatatuba, uma praia supertranquila, um casal estava na 

água se refrescando do calor, quando o homem decidiu sair nadando. A mulher, ao ver o 

namorado se distanciando, preocupada ou brincado, alertou: “cuidado com o tubarão”. 

 Na mesma praia, “A”, uma jovem empresária, comentou que saiu para nadar, mas que 

quando se lembrou das duas ocorrências com tubarão em praias de Ubatuba, retornou 

imediatamente. “A gente sabe que foram dois casos isolados, mas fica preocupada”, 

explicou. 

 Na Praia Grande, em Ubatuba, onde ocorreu um dos ataques no dia 14 deste mês, alguns 

banhistas, principalmente, os que não residem na cidade, preferiram consultar os guarda-

vidas antes de entrarem no mar.  

Um salva-vidas do GBmar(Grupamento de Bombeiros Marítimos) disse que não foi 

repassada nenhuma determinação da corporação para que os salva-vidas que atuam nas 

praias da cidade orientem os banhistas. 

 “Alguns perguntam se tem perigo ou não entrar no mar. Se os ataques ocorreram mesmo. 

A gente orienta, mas não foi repassado, oficialmente, nenhuma recomendação nesse 

sentido por parte da corporação”, afirmou o salva-vidas. 



 

 
 

 Temendo a fuga de turistas, a prefeita de Ubatuba, Flávia Paschoal, chegou a postar um 

vídeo nas redes sociais afirmando que não teria havido ataques de tubarão à banhistas 

nas praias da cidade. A medida contraria a confirmação feita por especialistas dos ataques 

ocorridos na praia do Lamberto(dia 3) e na Praia Grande(dia 14). Os dois banhistas foram 

feridos na perna, medicados e liberados. 

 Um iate clube de Ubatuba chegou a oferecer uma recompensa em dinheiro para quem 

capturasse tubarão e cação no mar de Ubatuba. As ongs ambientalistas repudiaram a 

iniciativa. 

 Praias 

O domingo(28) foi de praias movimentadas em todo o Litoral Norte. Apesar do forte calor, 

do mar calmo e sem ondas, um número reduzido de banhistas optou em entrar na água. A 

maioria optou em curtir um banho de sol. 

 Em Maresias(São Sebastião) e Martim de Sá(Caraguatatuba) foram registrados dois 

afogamentos sem grau-quando o banhista tem um princípio de afogamento e é retirado da 

água e socorrido a tempo. 

 Em Caraguatatuba, o GBmar registrou na Martim de Sá, uma ocorrência de um banhista 

ferido por um anzol e na Cocanha, um turista que se feriu ao pisar num bagre. Até às 16 

horas deste domingo, nenhuma ocorrência grave teria sido registrada nas praias da 

região.  
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Golfinho causou a morte de banhista em Caraguatatuba 

 

Os ataques de tubarão a banhistas, ocorridos em praias de Ubatuba, nos dias 3 e 14 deste 

mês, surpreenderam e ganharam destaque nacional. Nos últimos 30 anos nunca foi 

registrado um ataque de tubarão em praias do Litoral Norte. A última morte de banhista 

por ataque de um mamífero marinho, no caso um golfinho, ocorreu em 1994, na praia 

Martim de Sá, em Caraguatatuba. 

O golfinho, conhecido como nariz de girafa, da espécie Tursiops truncatus, tinha 2,60 

metros de comprimento, pesava 200 quilos, macho e de cor cinza. Foi logo apelidado de 

"Tião", segundo consta, por ter sido visto inicialmente em praias de São Sebastião. 

O animal passou a frequentar as praias de Caraguatatuba, como a Martim de Sá, Prainha e 

Camaroeiro, e virou uma atração da cidade. No  dia 25 de outubro de 1994, o golfinho 

passou a chamar a atenção das autoridades locais e a ganhar destaque na mídia, após 

atacar dois banhistas na Praia Martin de Sá. 

Uma das vítimas foi um fazendeiro de Paraibuna, Walter Pereira da Silva, que sofreu 

fratura em uma das costelas. Segundo relato do bombeiros, na época, o ataque ocorreu 

porque um grupo de banhistas tentava cercar o golfinho. O animal se irritou e atacou dois 

banhistas. 

Em poucos dias, o golfinho Tião, acabou atacando cerca de 20 banhistas. A prefeitura 

chegou a fazer campanhas orientando os banhistas para que evitasse se aproximar do 

animal, mas alguns deles continuaram incomodando o animal. Alguns banhistas atiravam 

latinhas de cerveja em direção ao golfinho, outros tentavam segurar o animal e até montar 

nele. 

Pesquisadores do Ibama e do Cebimar comentaram, na época, que o golfinho era dócil e 

só agredia quando provocado ou atacado. Acontece que os banhistas, na maioria das 

vezes, alcoolizados, queriam montar nele ou colocar até mesmo garrafa de cerveja em sua 

boca. Tião utilizava sua cauda para se defender das agressões. 



 

 
 

No dia 8 de dezembro, o golfinho faria uma vítima fatal: o banhista João Paulo Moreira, de 

30 anos, natural de Espírito Santo do Pinhal. Segundo consta, após ser perseguido na água 

pelo banhista, o animal revidou, acertando com sua cauda a cabeça e o tórax do banhista. 

João Paulo foi socorrido, encaminhado para a Santa Casa da cidade, mas sofreu 

hemorragia interna e acabou falecendo. 

Outro banhista, Wilson Regis Pedroso, 41, teve uma das costelas quebradas pela cauda do 

golfinho. Pedroso ficou internado na Santa Casa, foi medicado e liberado. O acidente 

ocorreu fora da área de boias, colocadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis) para demarcar e isolar o animal dos banhistas. 

O diretor do Ibama, em Caraguatatuba, José Luiz Roma, afirmou na época, que o golfinho 

atacou para se defender. Segundo ele, um dos banhistas teria tentado montar no animal e 

por isso foi agredido. Ele afirmou que a partir daquele dia iria aplicar a lei federal 7.643. A 

lei determinava que o simples molestamento ao animal poderia dar de 2 a 5 anos de 

cadeia. 

O caso chamou ainda mais a atenção das autoridades e da mídia nacional e internacional. 

O golfinho ganhou destaque até na revista Time(EUA).  A Prefeitura e o bombeiros fizeram 

demarcações com boias na Prainha e Martim de Sá para segurança dos banhistas e fez  

estudos para remover o golfinho das praias da cidade, primeiro para evitar novas vítimas e, 

principalmente, para atender os comerciantes locais, que alegavam que o animal estaria 

afugentando turistas das praias da cidade e prejudicando o comércio. 

Alguns dias depois, o golfinho simplesmente desapareceu  e não foi mais visto na região. 

Surgiram muitos boatos sobre o sumiço de "Tião". Comentou-se que o golfinho teria sido 

morto acidentalmente após tocar a hélice de uma embarcação e, até mesmo, que 

comerciantes teriam mandado "dar um fim no animal". Tião nunca mais foi visto na região. 

O animal era dócil, desde que, lhe tratassem bem. Muitos moradores chegaram a nadar e 

a acariciar o animal na Prainha, Martim e Camaroeiro. Na foto,  Ana Dias, arquiteta que 

hoje reside na Suíça, quando nadava com "Tião". Quem o tratava com carinho, recebia 

carinho em troca por parte do animal.  
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PAT de Caraguá tem 355 oportunidades de emprego 

 

Uma boa notícia para quem está em busca de emprego.  O Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 355 oportunidades de emprego. 

Entre elas, 123 vagas são destinadas às obras do contorno da Tamoios, disponíveis até 

sexta-feira (03/12). 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de 

Cozinha Freelancer, Ajudante de Instalação, Ajudante Geral, Armador, Assistente de 

Compras, Atendente de Lanchonete, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Funileiro, Auxiliar de Limpeza 

Temporário, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços 

Gerais e Limpeza, Auxiliar nos Serviços Gerais, Balconista, Barman, Carpinteiro, Consultor 

Comercial, Consultora de Vendas, Coordenador de Suprimento (Supervisor de 

Almoxarifado), Corretor de Imóveis, Cozinheira de Quiosque, Cozinheiro, Cumim, Eletricista 

de Autos, Eletricista de Manutenção Predial, Eletricista Industrial, Fisioterapeuta, Funileiro, 

Garçom, Garçom Temporário, Instrutor de Autoescola, Instrutor de Inglês, Lavador de 

Autos, Líder de Cozinha, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos 

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

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

Caminhão Guincho, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais de 

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

Operador de Caixa Temporário, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Pizzaiolo Temporário, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, 

Recepcionista, Recepcionista Folguista, Representante Comercial Autônomo, 

Representante Comercial, Secretária, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de 

Guindaste, Soldador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Estética Automotiva (Lavador de 

Carros), Técnico em Radiadores, Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

colchões, Vendedor Projetista de Vidros Temperados, Vendedor/Supervisor Comercial e 

Vidraceiro. 
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DER inicia quinta obra para conter avanço do mar na Rio-Santos em 

Caraguatatuba 

 

O Estado, através do DER (Departamento de Estrada de Rodagem), vai iniciar a sua quinta 

obra para conter o avanço do mar no trecho da rodovia Rio-Santos que corta a orla do 

Massaguaçu, em Caraguatatuba. Nos últimos anos, o DER já investiu R$ 25 milhões 

(incluído a nova obra) no trecho para impedir que o mar coloque em risco a rodovia. 

A obra no km 90+100 está orçada em R$ 4.954.751, 41 e deve ser concluída dentro de 

180 dias pela empresa Almada Santa. O trecho já está sinalizado. Na placa instalada pela 

empresa consta que no local será feita a contenção e proteção de talude com risco 

eminente contra ação das ondas marítimas. 

Será a quinta obra para conter o avanço do mar contra a praia, o calçadão, o acostamento 

e até parte da pista da Rio-Santos. Nos últimos anos, o Estado já investiu mais de R$ 20 

milhões para proteger a pista e o acostamento da Rio-Santos no trecho da praia do 

Massaguaçu. Na obra concluída, recentemente, no Km 90+300, foram gastos R$ 9 

milhões.  

No ano passado, 2020, logo após ressacas provocarem erosão no canto esquerdo da 

praia, o DER investiu R$ 7,4 milhões em um muro de contenção para proteger a rodovia, o 

acostamento, ciclovia e calçada. As obras foram entregues em fevereiro deste ano. Outros 

R$ 4,3 milhões foram investidos pelo Estado, na orla de Massaguaçu, em obras de 

contenção feitas entre 2006 e 2011. 

A prefeitura chegou a sugerir o recuo da rodovia, como medida ideal, mas o Estado optou 

pelas obras de contenção para conter as forças das ondas e proteger a rodovia. A Profª Dra 

Célia Regina de Gouveia Souza, umas maiores especialistas em erosão praial no país e 

coordenadora da Plataforma de Comunicação de Riscos Costeiros para o Litoral de São 

Paulo (Redecost) argumenta que o estado estaria gastando dinheiro à toa em obras rígidas 

(de concreto) ao longo da orla, pois essa medida não solucionará o problema da erosão 

que atinge a Massaguaçu. 

Em recente visita técnica ao trecho, a Profª Dra Célia Regina de Gouveia Souza disse que a 

Massaguaçu está entre as praias mais atingidas pelo avanço da maré e ressacas no Litoral 



 

 
 

Norte. O grupo fez um reconhecimento dos pontos de erosão ao longo na orla para avaliar 

os riscos e medidas que podem ser adotadas para evitar situações mais graves. 

Os pesquisadores alegam que a situação na Massaguaçu é crítica e a preocupação é que 

as obras de recuperação dos trechos já afetados pelas ressacas causem problemas mais 

sérios. 

“Sabemos que a construção da estrada não foi responsável por essa situação, mas sim um 

processo natural que tem aumentado ao longo de 20 anos e agora com mais frequência”, 

explicou a Profª Dra Célia Regina de Gouveia Souza. 

Em um recente seminário pelas redes sociais,  que contou com a participação de vários 

pesquisadores, Célia destacou a erosão que ocorre na Massaguaçu desde 1990, com fotos 

e gráficos. Segundo ela, o DER deveria consultar os técnicos especialistas nessa questão 

antes de optar pela construção de enrocamentos para conter e proteger a costa e a 

estrada contra o avanço do mar e das ressacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Caraguá TV 

 

Nota Fiscal Eletrônica da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

O Workshop de apresentação do novo sistema de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) 

e do Valor Adicionado Fiscal (VAF) da Prefeitura de Caraguatatuba reuniu 52 pessoas, entre 

empresários, contabilistas e servidores públicos na manhã desta sexta-feira (26/11), na 

sede Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), no Sumaré. 

O VAF é o principal critério para cálculo do Índice de Participação do Município (Lei 

Complementar nº 63/1990 – art. 3º). É através do IPM que o município tem a sua cota-

parte definida no repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

do Governo do Estado. 

O secretário de Fazenda, Nelson Hayashida; a diretora do Departamento de Fiscalização, 

Adriana dos Santos, e os funcionários da Área de Arrecadação e Transferências também 

acompanharam a capacitação. 

No Workshop, os analistas da empresa SigCorp, Wander Marquesan e Thamirs Ramos, 

mostraram como será feita a inserção de dados no novo sistema de escrituração eletrônica 

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

do ICMS. 
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Fundo Social De Caraguatatuba Forma 131 Alunos Em Cursos De 

Confeitaria E Excel 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realizou na tarde desta quinta-feira (25) mais um 

encerramento de qualificação profissional para 131 alunos. Foram entregues no gabinete 

do prefeito, certificados dos cursos de bolos confeitados, produtos de confeitaria para 

cafeterias, doces finos para festas e casamentos e Excel completo. 

Os cursos foram realizados durante os meses de setembro a novembro em parceria com o 

Senai de São José dos Campos e o Sebrae com objetivo de capacitar pessoas para atender 

as novas exigências do mercado de trabalho do município. 

O prefeito Aguilar Junior destacou: “Fico muito feliz em ver mais uma conclusão de curso. É 

muito importante para Caraguatatuba ter a população cada vez mais capacitada, ainda 

mais nessa retomada econômica”, disse. 

Aguilar Junior ainda reforçou o cadastro no PAT. “Procurem sempre estar em contato com o 

PAT. Com uma formação, sempre estarão à frente para os empregadores que buscam 

pessoas qualificadas. 

Para a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, concluir uma formação é o primeiro 

passo de uma nova escolha de vida. “Vocês iniciam uma nova carreira profissional e com 

um certificado de renome. Obrigada por acreditarem no trabalho do Fundo Social e façam 

valer todo esforço envolvido por nós e por vocês. Boa sorte neste novo ciclo”. 
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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 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 
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Comunicado: Fundo Social Altera Data Do Curso De Energia Solar 

Fotovoltaica 

 

divulgado para ser realizado em dezembro deste ano, foi reformulado e irá ocorrer no 

primeiro semestre de 2022 para que não haja descontinuidade entre os módulos de 

conceito e instalação devido aos feriados de final de ano. 

Os interessados devem ficar atentos logo no início do ano, onde ocorrerá a divulgação das 

inscrições e início das aulas. 
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Workshop Do Novo Sistema De Nota Fiscal Eletrônica Da Prefeitura De 

Caraguatatuba Reúne Mais De 50 Profissionais 

 

O Workshop de apresentação do novo sistema de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) 

e do Valor Adicionado Fiscal (VAF) da Prefeitura de Caraguatatuba reuniu 52 pessoas, entre 

empresários, contabilistas e servidores públicos na manhã desta sexta-feira (26/11), na 

sede Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), no Sumaré. 

O VAF é o principal critério para cálculo do Índice de Participação do Município (Lei 

Complementar nº 63/1990 – art. 3º). É através do IPM que o município tem a sua cota-

parte definida no repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

do Governo do Estado. 

O secretário de Fazenda, Nelson Hayashida; a diretora do Departamento de Fiscalização, 

Adriana dos Santos, e os funcionários da Área de Arrecadação e Transferências também 

acompanharam a capacitação. 

No Workshop, os analistas da empresa SigCorp, Wander Marquesan e Thamirs Ramos, 

mostraram como será feita a inserção de dados no novo sistema de escrituração eletrônica 

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

do ICMS. 
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Em Reunião Com Expositores Do Empreenda Caraguatatuba 2021, 

Prefeito Agradece Confiança No Evento 

 

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta sexta-feira (26), no 

Auditório Maristela de Oliveira, na Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba), do encontro com os expositores do Empreenda Caraguatatuba 2021. 

O evento teve como objetivo alinhar os últimos detalhes com eles, além de apresentar o 

manual, regras de protocolos sanitários e outras informações passadas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba para os presentes. 

Aguilar Junior agradeceu a cada empreendedor que acreditou no evento, que além de 

encerrar o ano de Caraguatatuba com grande estilo, será um dos pontos chaves da 

retomada econômica em Caraguatatuba. 

“Este evento será de grande importância não só para a cidade, mas para vocês 

empreendedores. Agradeço a todos que acreditaram e sei que o Empreenda 

Caraguatatuba irá abrir portas para cada um de vocês”, diz. 

“Este Empreenda será um dos maiores e melhores que já fizemos. Vocês empreendedores 

e empresários que acreditaram serão impulsionados nessa retomada econômica com as 

oportunidades de mostrar o seu negócio para muitas pessoas durante os próximos dias. 

Obrigado!”, complementa. 

Inscrições de visitantes, palestras e rodadas de negócio 

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’. 

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 

A palestra do Mauro Silva, no dia 1º de dezembro, às 19h, no Teatro Mário Covas, é aberta 

para todos, mas 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. 

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/ 
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‘Dezembro Vermelho’: Caraguatatuba Inicia Campanha Focada Na 

Prevenção Ao HIV/Aids 

 

Caraguatatuba inicia, a partir da próxima semana, a campanha ‘Dezembro Vermelho’ que 

visa a prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

De 29 de novembro a 4 de dezembro, a Secretaria de Saúde irá realizar o ‘Fique Sabendo’. 

Essa ação é voltada à realização de testes rápidos para identificação de ISTs e será 

promovida por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) que 

atua no município há 20 anos. 

Quem estiver interessado em realizar os testes rápidos poderá comparecer na Praça do 

Caiçara (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba – MACC), no Centro, no dia 4 de 

dezembro, das 8h às 17h. Também há a possibilidade de realizar os testes diretamente na 

unidade, no Sumaré, de segunda a quinta, das 9h às 15h. 

Segundo dados da UAMI, de janeiro até outubro deste ano, 3.224 testes foram realizados. 

Com a campanha, esse número tende a subir ainda mais. 

Conforme o coordenador da UAMI, Renato Portes, o objetivo da ação é “identificar 

precocemente se a pessoa está infectada ou não pelo HIV/Aids”. 

Outro foco da campanha é capacitação dos profissionais da saúde que já atuam na área 

(rede básica e especialidades) ou estão em formação, oriundo dos cursos de auxiliar e 

técnico de enfermagem. A expectativa da UAMI é de capacitar 260 pessoas. 

Portes lembra que o ‘Dezembro Vermelho’ é uma data comemorativa, a nível mundial e 

que “serve para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com 

as pessoas que são vivem com o vírus do HIV/Aids”. 

Cronograma 

 Testagem (HIV, sífilis e hepatite BC): 

Data: de 1 a 31 de dezembro 

Público: população em geral 

Local: UAMI 

 Testagem (HIV, sífilis e hepatite BC): 



 

 
 

Data: 4 de dezembro 

Horário: das 8h às 17h 

Público: população em geral 

Local: Praça do Caiçara, Centro (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba – MACC) 

 Capacitação 

Data: 29 de novembro 

Horário: das 10h às 12h | das 20h às 21h30 

Público: Alunos do curso de técnico de enfermagem 

Local: Auditório Maristela de Oliveira (FUNDACC) 

 Capacitação 

Data: 30 de novembro 

Horário: das 20h às 22h 

Público: Alunos do curso de técnico de enfermagem 

Local: Escola Tableau 

 Capacitação 

Data: 2 de dezembro 

Horário: das 13h às 17h 

Público: Profissionais da rede de Atenção Básica de Saúde 

Local: Auditório Maristela de Oliveira (FUNDACC) 

 Capacitação 

Data: 20 de dezembro 

Horário: das 15h às 17h 

Público: Profissionais da rede do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 

Local: Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 
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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/ 
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Palestra Com Tetracampeão Mauro Silva Marca Abertura Do 

Empreenda Caraguatatuba 

 

A tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba será na próxima quarta-feira 

(1° de dezembro), às 19h, no Teatro Mario Covas. O local receberá o ilustre tetracampeão 

da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Mauro Silva. Ele conduzirá uma 

palestra que tem como tema ‘Como formar um time campeão’. 

A palestra de abertura do Empreenda Caraguatatuba é aberta ao público. Mas, para 

participar, é necessário a realização da inscrição através do 

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

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, de Campinas. 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. 

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, além do Mauro Silva. 

A entrada do público para a feira na Praça da Cultura durante os dias do evento e a 

participação nas palestras será somente mediante inscrição prévia, que pode ser feita 

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


 

 
 

através do 

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 

Confira a programação completa aqui: https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/ 
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PAT De Caraguatatuba Tem 355 Vagas De Emprego Nesta Segunda-

Feira (29) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 355 

oportunidades de emprego. Entre elas, 123 vagas são destinadas às obras do contorno da 

Tamoios, disponíveis até sexta-feira (03/12). 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de 

Cozinha Freelancer, Ajudante de Instalação, Ajudante Geral, Armador, Assistente de 

Compras, Atendente de Lanchonete, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Funileiro, Auxiliar de Limpeza 

Temporário, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços 

Gerais e Limpeza, Auxiliar nos Serviços Gerais, Balconista, Barman, Carpinteiro, Consultor 

Comercial, Consultora de Vendas, Coordenador de Suprimento (Supervisor de 

Almoxarifado), Corretor de Imóveis, Cozinheira de Quiosque, Cozinheiro, Cumim, Eletricista 

de Autos, Eletricista de Manutenção Predial, Eletricista Industrial, Fisioterapeuta, Funileiro, 

Garçom, Garçom Temporário, Instrutor de Autoescola, Instrutor de Inglês, Lavador de 

Autos, Líder de Cozinha, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos 

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

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

Caminhão Guincho, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais de 

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

Operador de Caixa Temporário, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Pizzaiolo Temporário, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, 

Recepcionista, Recepcionista Folguista, Representante Comercial Autônomo, 

Representante Comercial, Secretária, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de 

Guindaste, Soldador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Estética Automotiva (Lavador de 

Carros), Técnico em Radiadores, Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

colchões, Vendedor Projetista de Vidros Temperados, Vendedor/Supervisor Comercial e 

Vidraceiro. 
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Acalento inicia campanha “Apadrinhe essa causa – Natal do amor” 

 

A Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano (Acalento) lança a campanha 

“Apadrinhe essa causa – Natal do amor”. 

A proposta é que os interessados escolham um afilhado natalino, que possa presenteá-lo 

com roupa, calçado e brinquedo. 

Quem quiser é só entrar em contato com a equipe da Acalento que informará a numeração 

de roupas e calçados das meninas e meninos apadrinhados pelo telefone (12)3887-9043. 

Os presentes deverão serem entregues na Associação até o dia 3 de dezembro, na Avenida 

Geraldo Nogueira da Silva, 6.980, Porto Novo. 

A Acalento é uma entidade social sem fins lucrativos que atende mais de 130 crianças 

com deficiência por meio da Equoterapia e um trabalho holístico e multidisciplinar que 

envolve profissionais da área de pedagogia, psicopedagogia, terapia ocupacional, 

fisioterapia e fonoaudiologia. 
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Fórum do Conselho da Condição Feminina abre Campanha dos 16 Dias de 

Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou na quinta-feira (25) a Campanha dos 16 Dias de 

Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, em cerimônia realizada na Câmara 

Municipal, com o Fórum do Conselho Municipal da Condição Feminina. 

Participaram da abertura o vice-prefeito Dr. José Ernesto Ghedin Servidei; o presidente da 

Câmara, Tato Aguilar; a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar; a secretária de 

Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedesc), Ângela Sbruzzi e a presidente do Conselho 

Municipal da Condição Feminina (CMCF), Cilmara Oliveira dos Santos. 

Ângela destacou a importância da campanha para conscientizar e fazer com que as 

pessoas conheçam os tipos de violência e saibam como ajudar mulheres nessas situações. 

Também anunciou que está em fase de implantação a Casa de Passagem que irá acolher e 

dar proteção às mulheres que saem do seu lar e não têm onde ficar. 

A presidente do CMCF agradeceu a participação de todos e disse ser um dia de marco na 

luta pelo fim da violência contra as mulheres. Cilmara ressaltou os equipamentos públicos 

implantados nesta gestão de proteção às mulheres, o CIAM e o Pró-Mulher. “É uma luta, 

mas com o tempo estamos alcançando nosso espaço de respeito”, disse. 

Para o presidente da Câmara é inadmissível nos dias de hoje ainda ver notícias de 

mulheres que sofrem agressão dos seus parceiros. Tato reforçou sobre a criação da Lei 

2.495 de sua autoria, em 2019, que instituiu o ‘Agosto Lilás’ no município, pela 

conscientização da não violência contra a mulher. “Temos que nos unir e fortalecer para 

conscientizar todos sobre a importância de denunciar esses crimes. Ser ativista é 

necessário”. 

Samara Aguilar contou uma situação que viveu no passado onde presenciou uma briga de 

casal e, como diz o ditado popular ‘em briga de marido e mulher, não se mete a colher’. 

“Essas manifestações servem para isso, para que todos entendam como funciona a rede 

de atendimento e saibam como agir. Fico muito feliz como Poder Público de ter a 

oportunidade de fortalecer e ajudar nesta luta e torço para que daqui a alguns anos seja 

um assunto ultrapassado”, disse a presidente do Fundo Social. 

O vice-prefeito Dr. José Ernesto destacou o serviço do Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (Ciam) que durante quatro anos atendeu 454 mulheres. “É uma realidade que 



 

 
 

ocorre diariamente com as mulheres e muitas vezes desconhecem os serviços oferecidos e 

como denunciar. Uma mulher é agredida fisicamente a cada dois segundos, é um número 

assustador e precisamos nos mobilizar sempre para que essa realidade mude”, disse. 

No decorrer dos trabalhos, a delegada da mulher, Dra. Patrícia Casanova Crivochein, falou 

sobre os tipos de violência contra a mulher e apresentou números, onde o Brasil está no 7º 

lugar entre 84 países no ranking do feminicídio. 

Em 2020 foram 1.338 casos, um aumento de 2% em relação a 2019. “Em Caraguatatuba, 

apenas entre julho e agosto deste ano, a cidade registrou um aumento de 400% no 

número de feminicídios devido aos trágicos episódios com a morte de três mulheres da 

mesma família e em pouco tempo outra uma mulher assassinada”. 

A delegada explica que os números aumentaram em comparação com os outros delitos 

porque tal crime é de difícil ocultação, já que quando o cadáver é encontrado, as 

autoridades passam a ter conhecimento do fato independente da comunicação. “Isso 

mostra que a violência estava ali acontecendo, só que a mulher deixava de efetuar a 

comunicação por medo do agressor”, explica. 

Em seguida, a psicóloga do Pró-Mulher, Jaquelina Teixeira, apresentou sobre os ciclos de 

violência contra a mulher. A fase 1 é a evolução da tensão, onde o agressor demonstra 

irritação com assuntos irrelevantes; logo vem a fase 2, explosão incidente de agressão, 

quando ele perde o controle e violenta a mulher e por último a fase, Lua de Mel, 

comportamento gentil e amoroso, ele se arrepende e promete mudanças, tornando-se 

mais carinhoso. Neste momento, a vítima muita vezes desiste do boletim de ocorrência e 

não consegue mais quebrar este ciclo, onde futuramente volta a ocorrer. 

A secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Derci Andolfo, explicou sobre o Fluxo de 

Atendimento da Saúde e a importância do primeiro atendimento. É neste momento que ela 

tomará as decisões quanto a permanecer na relação de violência ou buscar novas saídas. 

“É necessário que a vítima documente a situação, pois só com as notificações podemos 

entender a realidade do nosso município”, disse. 

Derci também falou sobre o serviço do Protege, que faz escuta especializada às crianças e 

adolescentes vítimas de violência. “Temos um setor que atende individualmente cada um, 

com acompanhamento médico e psicológico para minimizar o sofrimento vivenciado”. 

Por último, a diretora da proteção especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, Carmem Landin, apresentou o Fluxo de Atendimento por parte do social. Ela 

explica que o fluxo foi construído com diversas secretarias e com o Ministério Público, 

permitindo identificar os caminhos necessários de atendimento à mulher vítima de 

violência, com preenchimento da ficha de notificação de violência, boletim de ocorrência e 

os encaminhamentos para os outros serviços. Carmem divulgou o plantão do Creas, que 

também atende estas situações. “Violência é uma questão de todos, inclusive da 

sociedade”, disse. 

Quem quiser assistir o evento na íntegra, ele está disponível no 

link: https://tinyurl.com/fkur49jr. Para saber a programação completa dos 16 dias de 

ativismo, confira na matéria: https://tinyurl.com/yk2fc7w4. 

https://tinyurl.com/fkur49jr
https://tinyurl.com/yk2fc7w4


 

 
 

A Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é 

desenvolvida pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e o Conselho Municipal da Condição Feminina. 

Serviço: 

– CIAM – Avenida Cuiabá, 400, Indaiá – Telefone: 3883-9908. Horário de atendimento: de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Plantão Creas: 12 99651-6185. 

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

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

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

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

sexta, das 8h às 17h 
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‘Dezembro Vermelho’: Caraguatatuba inicia campanha focada na prevenção 

ao HIV/Aids 

 

Caraguatatuba inicia, a partir da próxima semana, a campanha ‘Dezembro Vermelho’ que 

visa a prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

De 29 de novembro a 4 de dezembro, a Secretaria de Saúde irá realizar o ‘Fique Sabendo’. 

Essa ação é voltada à realização de testes rápidos para identificação de ISTs e será 

promovida por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) que 

atua no município há 20 anos. 

Quem estiver interessado em realizar os testes rápidos poderá comparecer na Praça do 

Caiçara (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba – MACC), no Centro, no dia 4 de 

dezembro, das 8h às 17h. Também há a possibilidade de realizar os testes diretamente na 

unidade, no Sumaré, de segunda a quinta, das 9h às 15h. 

Segundo dados da UAMI, de janeiro até outubro deste ano, 3.224 testes foram realizados. 

Com a campanha, esse número tende a subir ainda mais. 

Conforme o coordenador da UAMI, Renato Portes, o objetivo da ação é “identificar 

precocemente se a pessoa está infectada ou não pelo HIV/Aids”. 

Outro foco da campanha é capacitação dos profissionais da saúde que já atuam na área 

(rede básica e especialidades) ou estão em formação, oriundo dos cursos de auxiliar e 

técnico de enfermagem. A expectativa da UAMI é de capacitar 260 pessoas. 

Portes lembra que o ‘Dezembro Vermelho’ é uma data comemorativa, a nível mundial e 

que “serve para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com 

as pessoas que são vivem com o vírus do HIV/Aids”. 

Cronograma 

 Testagem (HIV, sífilis e hepatite B\C): 

Data: de 1 a 31 de dezembro 

Público: população em geral 

Local: UAMI 

 Testagem (HIV, sífilis e hepatite B\C): 



 

 
 

Data: 4 de dezembro 

Horário: das 8h às 17h 

Público: população em geral 

Local: Praça do Caiçara, Centro (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba – MACC) 

 Capacitação 

Data: 29 de novembro 

Horário: das 10h às 12h | das 20h às 21h30 

Público: Alunos do curso de técnico de enfermagem 

Local: Auditório Maristela de Oliveira (FUNDACC) 

 Capacitação 

Data: 30 de novembro 

Horário: das 20h às 22h 

Público: Alunos do curso de técnico de enfermagem 

Local: Escola Tableau 

 Capacitação 

Data: 2 de dezembro 

Horário: das 13h às 17h 

Público: Profissionais da rede de Atenção Básica de Saúde 

Local: Auditório Maristela de Oliveira (FUNDACC) 

 Capacitação 

Data: 20 de dezembro 

Horário: das 15h às 17h 

Público: Profissionais da rede do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 

Local: Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 
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Em reunião com expositores do Empreenda Caraguatatuba 2021, Prefeito 

agradece confiança no evento 

 

O Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta sexta-feira (26), no 

Auditório Maristela de Oliveira, na Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba), do encontro com os expositores do Empreenda Caraguatatuba 2021. 

O evento teve como objetivo alinhar os últimos detalhes com eles, além de apresentar o 

manual, regras de protocolos sanitários e outras informações passadas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba para os presentes. 

Aguilar Junior agradeceu a cada empreendedor que acreditou no evento, que além de 

encerrar o ano de Caraguatatuba com grande estilo, será um dos pontos chaves da 

retomada econômica em Caraguatatuba. 

“Este evento será de grande importância não só para a cidade, mas para vocês 

empreendedores. Agradeço a todos que acreditaram e sei que o Empreenda 

Caraguatatuba irá abrir portas para cada um de vocês”, diz. 

“Este Empreenda será um dos maiores e melhores que já fizemos. Vocês empreendedores 

e empresários que acreditaram serão impulsionados nessa retomada econômica com as 

oportunidades de mostrar o seu negócio para muitas pessoas durante os próximos dias. 

Obrigado!”, complementa. 

Inscrições de visitantes, palestras e rodadas de negócio 

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’. 

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 

A palestra do Mauro Silva, no dia 1º de dezembro, às 19h, no Teatro Mário Covas, é aberta 

para todos, mas 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. 

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://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/confirm
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm
https://www.sympla.com.br/evento/abertura-empreenda-caragua-2021/1424780
https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
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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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Palestra com tetracampeão Mauro Silva marca abertura do Empreenda 

Caraguatatuba 

 

A tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba será na próxima quarta-feira 

(1° de dezembro), às 19h, no Teatro Mario Covas. O local receberá o ilustre tetracampeão 

da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Mauro Silva. Ele conduzirá uma 

palestra que tem como tema ‘Como formar um time campeão’. 

A palestra de abertura do Empreenda Caraguatatuba é aberta ao público. Mas, para 

participar, é necessário a realização da inscrição através do 

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

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, de Campinas. 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. 

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, além do Mauro Silva. 

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


 

 
 

A entrada do público para a feira na Praça da Cultura durante os dias do evento 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 necessária a realização da inscrição através do 

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

Confira a programação completa aqui: https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/ 
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Fundo Social de Caraguatatuba forma 131 alunos em cursos de Confeitaria 

e Excel 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realizou na tarde desta quinta-feira (25) mais um 

encerramento de qualificação profissional para 131 alunos. Foram entregues no gabinete 

do prefeito, certificados dos cursos de bolos confeitados, produtos de confeitaria para 

cafeterias, doces finos para festas e casamentos e Excel completo. 

Os cursos foram realizados durante os meses de setembro a novembro em parceria com o 

Senai de São José dos Campos e o Sebrae com objetivo de capacitar pessoas para atender 

as novas exigências do mercado de trabalho do município. 

O prefeito Aguilar Junior destacou: “Fico muito feliz em ver mais uma conclusão de curso. É 

muito importante para Caraguatatuba ter a população cada vez mais capacitada, ainda 

mais nessa retomada econômica”, disse. 

Aguilar Junior ainda reforçou o cadastro no PAT. “Procurem sempre estar em contato com o 

PAT. Com uma formação, sempre estarão à frente para os empregadores que buscam 

pessoas qualificadas. 

Para a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, concluir uma formação é o primeiro 

passo de uma nova escolha de vida. “Vocês iniciam uma nova carreira profissional e com 

um certificado de renome. Obrigada por acreditarem no trabalho do Fundo Social e façam 

valer todo esforço envolvido por nós e por vocês. Boa sorte neste novo ciclo”. 
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Escolas e bibliotecas do Litoral Norte começam a receber nesta segunda 

(29) doação de 1.000 livros “Cafés da Mantiqueira” do fotógrafo Ricardo 

Martins com apoio da Veibras 

 

Escolas municipais, bibliotecas e fundações culturais vão receber um presentão 

“adiantado” de natal! A concessionária de carros Veibras e o fotógrafo Ricardo Martins, 

começam a distribuir gratuitamente a partir desta segunda-feira, 29 de novembro de 

2021, 1.000 exemplares do livro “Cafés da Mantiqueira”, contemplando escolas nas 

quatro cidades do Litoral Norte e São José dos Campos. 

A primeira cidade a receber os livros na segunda-feira é Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Educação, e no período da tarde, é a vez de Ilhabela ser contemplada com a 

doação dos exemplares. Nestes 63 anos de Veibras, vários projetos sociais e culturais 

como este da doação do livro “Cafés da Mantiqueira”, foram “abraçados” pela empresa 

que tem uma rica história de paixão por carros e pessoas. Presente no Vale do Paraíba há 

mais de 60 anos, a Veibras chegou em 2003 no Litoral Norte, e sua filial em 

Caraguatatuba fica na Rua Armando Mossabein, 45, no Jaraguazinho, próximo ao Posto da 

Polícia Rodoviária. 

Livro “Cafés da Mantiqueira” – O simples ato de segurar uma xícara de café e sentir o 

aroma desta bebida acolhedora foi a inspiração para o fotógrafo Ricardo Martins, de São 

José dos Campos (SP), despertou a ideia que está por trás do livro “Cafés da Mantiqueira”. 

Ricardo, vencedor da categoria Fotografia do Prêmio Jabuti em 2012, descobriu um novo 

universo por trás da produção cafeeira na Serra da Mantiqueira, principalmente nas 

cidades de Minas Gerais. 

Ele conta um pouco da experiência que o fez escrever o livro: “Estava viajando pela cidade 

de Cristina, e soube que os donos de uma pousada plantam café. Para mim, até então, 

café bom era o extraforte! No entanto, descobri o café especial. A hora em que senti na 

boca o líquido do café, vivenciei uma outra bebida. Fiquei curioso sobre esse universo”. 

Foram dois meses de viagem, passando por 13 cidades e 20 fazendas de cafés especiais. 

Ricardo Martins produziu ainda vídeos dos bastidores e criou uma atmosfera para guiar os 

leitores com uma trilha sonora composta por músicos especificamente para o projeto. Os 



 

 
 

leitores podem acessar estes conteúdos com o celular por meio de QR Codes impressos 

nas páginas no livro. 

Martins fala sobre o diferencial do seu livro: “Um diretor de fotografia filmou tudo. No meio 

da viagem, no interior de Minas é comum ver pacotinhos de café com QR Code. Foi 

olhando isso que me questionei se as pessoas poderiam ler o livro ouvindo uma música 

relacionada às fotos. Isso se transformou em um  projeto”, contou o fotógrafo, que 

preparou ainda material para produzir uma série de TV com os bastidores do projeto. 
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PAT de Caraguatatuba tem 355 vagas de emprego nesta segunda-feira (29) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 355 

oportunidades de emprego. Entre elas, 123 vagas são destinadas às obras do contorno da 

Tamoios, disponíveis até sexta-feira (03/12). 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de 

Cozinha Freelancer, Ajudante de Instalação, Ajudante Geral, Armador, Assistente de 

Compras, Atendente de Lanchonete, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de 

Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Funileiro, Auxiliar de Limpeza 

Temporário, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços 

Gerais e Limpeza, Auxiliar nos Serviços Gerais, Balconista, Barman, Carpinteiro, Consultor 

Comercial, Consultora de Vendas, Coordenador de Suprimento (Supervisor de 

Almoxarifado), Corretor de Imóveis, Cozinheira de Quiosque, Cozinheiro, Cumim, Eletricista 

de Autos, Eletricista de Manutenção Predial, Eletricista Industrial, Fisioterapeuta, Funileiro, 

Garçom, Garçom Temporário, Instrutor de Autoescola, Instrutor de Inglês, Lavador de 

Autos, Líder de Cozinha, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos 

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

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

Caminhão Guincho, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais de 

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

Operador de Caixa Temporário, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Pizzaiolo Temporário, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, 

Recepcionista, Recepcionista Folguista, Representante Comercial Autônomo, 

Representante Comercial, Secretária, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, Sinaleiro de 

Guindaste, Soldador, Técnico de Enfermagem, Técnico de Estética Automotiva (Lavador de 

Carros), Técnico em Radiadores, Trabalhador Agropecuário, Vendedor, Vendedor de 

colchões, Vendedor Projetista de Vidros Temperados, Vendedor/Supervisor Comercial e 

Vidraceiro. 

 

https://tinyurl.com/2y9d9asm
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Rodadas de negócios fomentam Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

Entre os dias 2 e 4 de dezembro, a Prefeitura de Caraguatatuba promove o Empreenda 

Caraguatatuba 2021 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. 

As Rodadas de Negócios irão fomentar a edição do evento mais uma vez. Para 2021, as 

rodadas serão realizadas em duas ocasiões, sendo elas, às 18h do dia 3 de dezembro e às 

17h do dia 4 de dezembro. 

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 

Empreenda Caraguatatuba 2021 

A feira terá uma programação diversificada, com rodadas de negócios (exclusivas 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’. 

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

Caraguatatuba 2021, onde correrão as palestras e workshops, comportará apenas 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 

A palestra do Mauro Silva, no dia 1º de dezembro, às 19h, no Teatro Mário Covas, é aberta 

para todos, mas 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/619e7ee14d959/confirmEmpreenda%20Caraguatatuba%202021
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirmEmpreenda%20Caraguatatuba%202021
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/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/ 
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Palestra com tetracampeão Mauro Silva marca abertura do 

Empreenda Caraguatatuba 

 

A tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba será na próxima quarta-feira 

(1° de dezembro), às 19h, no Teatro Mario Covas. O local receberá o ilustre tetracampeão 

da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Mauro Silva. Ele conduzirá uma 

palestra que tem como tema ‘Como formar um time campeão’. 

A palestra de abertura do Empreenda Caraguatatuba é aberta ao público. Mas, para 

participar, é necessário a realização da inscrição através do 

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

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, de Campinas. 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. 

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, além do Mauro Silva. 

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


 

 
 

A entrada do público para a feira na Praça da Cultura durante os dias do evento 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 necessária a realização da inscrição através do 

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

Confira a programação completa aqui: https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/ 
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https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm
https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Fundo Social de Caraguatatuba forma 131 alunos em cursos de 

Confeitaria e Excel 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realizou na tarde desta quinta-feira (25) mais um 

encerramento de qualificação profissional para 131 alunos. Foram entregues no gabinete 

do prefeito, certificados dos cursos de bolos confeitados, produtos de confeitaria para 

cafeterias, doces finos para festas e casamentos e Excel completo. 

Os cursos foram realizados durante os meses de setembro a novembro em parceria com o 

Senai de São José dos Campos e o Sebrae com objetivo de capacitar pessoas para atender 

as novas exigências do mercado de trabalho do município. 

O prefeito Aguilar Junior destacou: “Fico muito feliz em ver mais uma conclusão de curso. É 

muito importante para Caraguatatuba ter a população cada vez mais capacitada, ainda 

mais nessa retomada econômica”, disse. 

Aguilar Junior ainda reforçou o cadastro no PAT. “Procurem sempre estar em contato com o 

PAT. Com uma formação, sempre estarão à frente para os empregadores que buscam 

pessoas qualificadas. 

Para a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, concluir uma formação é o primeiro 

passo de uma nova escolha de vida. “Vocês iniciam uma nova carreira profissional e com 

um certificado de renome. Obrigada por acreditarem no trabalho do Fundo Social e façam 

valer todo esforço envolvido por nós e por vocês. Boa sorte neste novo ciclo”. 
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‘Dezembro Vermelho’: Caraguatatuba inicia campanha focada na 

prevenção ao HIV/Aids 

 

Caraguatatuba inicia, nessa semana, a campanha ‘Dezembro Vermelho’ que visa a 

prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

De 29 de novembro a 4 de dezembro, a Secretaria de Saúde irá realizar o ‘Fique Sabendo’. 

Essa ação é voltada à realização de testes rápidos para identificação de ISTs e será 

promovida por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) que 

atua no município há 20 anos. 

Quem estiver interessado em realizar os testes rápidos poderá comparecer na Praça do 

Caiçara (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba – MACC), no Centro, no dia 4 de 

dezembro, das 8h às 17h. Também há a possibilidade de realizar os testes diretamente na 

unidade, no Sumaré, de segunda a quinta, das 9h às 15h. 

Segundo dados da UAMI, de janeiro até outubro deste ano, 3.224 testes foram realizados. 

Com a campanha, esse número tende a subir ainda mais. 

Conforme o coordenador da UAMI, Renato Portes, o objetivo da ação é “identificar 

precocemente se a pessoa está infectada ou não pelo HIV/Aids”. 

Outro foco da campanha é capacitação dos profissionais da saúde que já atuam na área 

(rede básica e especialidades) ou estão em formação, oriundo dos cursos de auxiliar e 

técnico de enfermagem. A expectativa da UAMI é de capacitar 260 pessoas. 

Portes lembra que o ‘Dezembro Vermelho’ é uma data comemorativa, a nível mundial e 

que “serve para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com 

as pessoas que são vivem com o vírus do HIV/Aids”. 

Cronograma 

 Testagem (HIV, sífilis e hepatite B\C): 

Data: de 1 a 31 de dezembro 

Público: população em geral 

Local: UAMI 

 Testagem (HIV, sífilis e hepatite B\C): 



 

 
 

Data: 4 de dezembro 

Horário: das 8h às 17h 

Público: população em geral 

Local: Praça do Caiçara, Centro (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba – MACC) 

 Capacitação 

Data: 29 de novembro 

Horário: das 10h às 12h | das 20h às 21h30 

Público: Alunos do curso de técnico de enfermagem 

Local: Auditório Maristela de Oliveira (FUNDACC) 

 Capacitação 

Data: 30 de novembro 

Horário: das 20h às 22h 

Público: Alunos do curso de técnico de enfermagem 

Local: Escola Tableau 

 Capacitação 

Data: 2 de dezembro 

Horário: das 13h às 17h 

Público: Profissionais da rede de Atenção Básica de Saúde 

Local: Auditório Maristela de Oliveira (FUNDACC) 

 Capacitação 

Data: 20 de dezembro 

Horário: das 15h às 17h 

Público: Profissionais da rede do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 

Local: Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 
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Caraguatatuba tem novas vagas no PAT 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece dia 29/11/2021 as seguintes oportunidades de emprego: 

ATUALIZADO ÀS 08h00 

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: DAS 08H ÀS 12H 

Código da 

vaga Ação Ocupação 

Nº 

Vagas Nível de instrução 

Exige 

experiência 

(em meses) Região Sexo 

5890589 

Comparecer com 

currículo no PAT Acabador de mármore e granito 3 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5956606 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Acabador de Mármores e 

Granitos com experiência em 

CTPS 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5983217 

Comparecer com 

currículo no PAT Ajudante de Cozinha Freelancer 1 Médio Completo 6 —– — 

5901377 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Ajudante de Instalação com 

experiência em marmoraria, 

serralheria e/ou marcenaria e 

disponibilidade para trabalhar 

aos sábados. 3 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

6001852 

Comparecer com 

currículo no PAT Ajudante Geral 1 

Fundamental 

Completo —– —– M 



 

 
 

5977448 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 03/12 

Armador – Conhecimento de 

corte e dobra de aço e concreto. 

Ter experiência na CTPS e 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos, inclusive noturno. 26 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5897875 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Assistente de Compras com 

experiência no ramo da 

construção civil como comprador 

ou vendedor, experiência na 

CTPS e CNH B 1 

Técnico ou 

Superior 

Completo ou 

Cursando em 

ADM, Engenharia 

ou Logística 6 —– — 

5983170 

Comparecer com 

currículo no PAT Atendente de Lanchonete 1 Médio Completo 6 —– F 

5995914 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar Administrativo com 

experiência em CTPS – possuir 

CNH AB 1 —– 6 —– M 

6001526 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar Administrativo com 

experiência na CTPS e 

disponibilidade de trabalhar de 

fim de semana 1 Médio Completo 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5952433 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Cozinha – Possuir 

disponibilidade de horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5984749 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Cozinha com 

experiência em CTPS – possuir 

disponibilidade de horário 1 —– 6 —– — 

5913937 

Comparecer com 

currículo no PAT Auxiliar de Cozinha em Quiosque 2 Alfabetizado 6 

Aruan e 

proximidades F 

5985999 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Escritório com 

experiência em CTPS – possuir 

conhecimento em licitação e 

CNH em dia 1 Médio Completo 6 —– — 



 

 
 

5975132 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Funileiro com 

experiência em CTPS – possuir 

conhecimento em soldas e 

reparos 1 Médio Completo 6 —– — 

6003491 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Limpeza Temporário 

com experiência na CTPS e 

disponibilidade para trabalhar as 

sábados 1 Médio Completo 6 —– F 

5983047 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Manutenção Predial 

com experiência em CTPS 1 —– 6 —– M 

5759396 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Mecânico com CNH B 

e flexibilidade de horários 1 Médio Completo 6 —– M 

5985996 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Mecânico com 

experiência em CTPS – desejável 

curso de mecânico de motores. 

CNH é diferencial 1 

desejável curso 

de mecânico 6 —– M 

5996957 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Serviços Gerais e 

Limpeza com CNH A/B 1 

Fundamental 

Completo —– —– M 

6001505 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar nos Serviços Gerais com 

disponibilidade de trabalhar de 

fim de semana 2 —— —– 

Tabatinga e 

proximidades M 

5929176 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Balconista – possuir condução 

própria e conhecimento em 

preparo de drinks e sucos 1 Médio Completo 6 —– — 

5997259 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Balconista com experiência em 

operar o caixa – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

finais de semana e feriados 1 —– —– —– M 

5919977 

Comparecer com 

currículo no PAT Barman 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 



 

 
 

5975229 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Barman – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

finais de semana e feriados 1 Alfabetizado 6 

Do Centro à 

Tabatinga — 

5977458 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 03/12 

Carpinteiro – Conhecer corte 

com serra, esquadria e 

montagem de formas. Ter 

experiência na CTPS e 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos, inclusive noturno. 26 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5976641 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Consultor Comercial com 

experiência em CTPS – possuir 

veículo próprio 1 

Superior 

Completo em 

Administração ou 

área correlata 6 —– — 

5964496 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Consultora de Vendas. 

Disponibilidade total de horário, 

trabalhar aos finais de semanas 

e feriados. Escala 6×1. 1 Médio Completo 6 —– F 

5991790 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Coordenador de Suprimento 

(Supervisor de Almoxarifado) 1 Nível Superior 6 —– F 

5956688 

Comparecer com 

currículo no PAT Corretor de Imóveis 6 

Curso de Corretor 

Completo —– — — 

5890680 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Corretor de Imóveis – possuir 

CNH A/B 12 Médio Completo —– —– — 

5975178 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Cozinheira de Quiosque – 

possuir disponibilidade para 

trabalhar finais de semana e 

feriados 1 Alfabetizada 6 

Do Centro à 

Tabatinga F 

5997313 

Comparecer com 

currículo no PAT Cozinheiro 1 —– 6 —– — 

6001951 
Comparecer com 

Cumim 1 
Fundamental 

—– —— M 



 

 
 

currículo no PAT Completo 

5975041 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Eletricista de Autos com 

experiência em CTPS – possuir 

especialização em linha pesada 

e CNH em dia 1 —– 6 —– M 

5760131 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Eletricista de Manutenção 

Predial – Possuir NR 10, NR 35 e 

Curso de Eletricista Predial em 

dia. 1 —— 6 —– — 

5992021 

Comparecer com 

currículo no PAT Eletricista Industrial 1 

Curso de 

Eletricista 

Industrial 6 —– M 

5964156 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Fisioterapeuta com 

disponibilidade de horário e 

trabalhar aos finais de semana e 

feriados em escala 5×2 e vendas 

de pacotes (ter expriência em 

vendas). Desejável pós-

graduação em Dermato-

Funcional. 1 

Superior 

Completo em 

Fisioterapia 6 —– F 

5763745 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Funileiro – CNH B e Carta de 

Referência 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5929122 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir condução 

própria, irá trabalhar aos finais 

de semana 1 Médio Completo 6 —– M 

5957234 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir 

disponibilidade de horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

Proximidades M 

5975202 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir 

disponibilidade para trabalhar 

finais de semana e feriados 5 Alfabetizado 6 

Do Centro à 

Tabatinga M 

6003706 
Comparecer com 

Garçom Temporário 3 
Fundamental 

6 —– — 



 

 
 

currículo no PAT Completo 

5909227 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Instrutor de Auto-Escola com 

CNH A/B 4 Curso de Instrutor —– —– — 

6003891 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Instrutor de Inglês – ter inglês 

avançado, diponibilidade de 

horário e saber trabalhar em 

equipe. Ter experiência é um 

diferencial 1 Médio Completo —– —– — 

5913477 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Lavador de Autos – Possuir 

conhecimento em lavagem 

completa e lubrificação baixo 1 —– —– Do Centro à Getuba M 

5983132 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Líder de Cozinha – possuir 

disponibilidade de horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5838613 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel) – Possuir CNH B 1 —– 6 —– M 

5892961 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Veiculos Leves — 

Com experiência na CTPS 1 —– 6 —– M 

5824885 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Veículos Pesados 

(Diesel) – Possuir CNH D 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5956708 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Veículos Pesados 

(Diesel) com experiência em 

CTPS – possuir conhecimento 

em motores, câmbio, freio em 

caminhões e CNH C/D 2 Médio Completo 6 —– M 

5991260 

Comparecer com 

currículo no PAT Mecânico Industrial 1 

Curso de 

Eletricista 

Industrial 6 —– M 

5710259 

Comparecer com 

currículo no PAT Montador de Esquadrias 1 Médio Completo 6 —– M 



 

 
 

5940193 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motoboy – possuir CNH A, moto 

própria e mochila de entrega 

(vagas para manhã e noite) 40 —– —– —– — 

5996975 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista com CNH C ou superior 

– possuir MOP 1 Médio Completo —– —– M 

5977601 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 03/12 

Motorista de Caminhão 

Basculante – Ter experiência na 

CTPS, disponibilidade para 

trabalhar em turnos, inclusive 

noturno, CNH D e curso de 

direção defensiva. 53 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5997001 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista de Caminhão Guincho 

com experiência em CTPS – 

possuir CNH C/D/E 3 —– 6 —– — 

5987397 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista Entregador – Possuir 

CNH D/E 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5950195 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista Entregador de 

Materiais de Construção 

(Caminhão Munck) com 

experiência em CTPS – possuir 

CNH D e saber operar o Munck 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

6003524 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista Entregador de 

Materiais de Construção com 

experiência na CTPS, CNH C e 

disponibilidade para trabalhar 

aos sábados. Ter esperiência em 

Depósito de Construção é um 

diferencial. 1 Médio Completo 6 

Preferencialmente 

Tabatinga e 

proximidades M 

6003731 

Comparecer com 

currículo no PAT Operador de Caixa Temporário 1 Médio Completo 6 —– — 

5999395 

Comparecer com 

currículo no PAT 
Operador de Retroescavadeira 

com experiência em CTPS – 
1 Médio Completo 6 —– — 



 

 
 

possuir CNH B 

5974995 

Comparecer com 

currículo no PAT Pedreiro 1 —– 6 

Massaguaçú e 

proximidades M 

5879788 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Pedreiro – Obrigatório 

experiência comprovada em 

CTPS e CNH B. 1 Médio Completo 6 —– — 

5977695 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 03/12 

Pedreiro – Ter experiência na 

CTPS e disponibilidade para 

trabalhar em turnos, inclusive 

noturno. 12 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5763776 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Pintor de Automóveis – CNH B e 

Carta de Referência 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

6003676 

Comparecer com 

currículo no PAT Pizzaiolo Temporário 1 Médio Completo 6 —– — 

5920871 

Comparecer com 

currículo no PAT Protético Dentário 1 Curso de Protético 6 —– M 

5950171 

Comparecer com 

currículo no PAT Psicólogo na Educação 1 

Superior 

Completo em 

Psicologia 6 —– — 

6001524 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Recepcionista com 

disponibilidade de trabalhar de 

fim de semana 1 Médio Completo 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5983078 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Recepcionista Folguista com 

experiência em CTPS 1 —– 6 —– M 

6002030 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Representante Comercial 

Autônomo 1 

Fundamental 

Completo —– —— — 

5890625 
Comparecer com Representante Comercial com 

2 
Fundamental 

6 —– — 



 

 
 

currículo no PAT experiência no ramo alimentício 

– obrigatório possuir MEI/ME e 

Core; obrigatório ter experiência 

na função; possuir CNH 

Completo 

5974882 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Secretária – possuir 

conhecimento intermediário no 

Pacote Office (Word e Excel) e 

domínio da linguagem formal 

verbal e escrita 1 —– 6 —– F 

5580270 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Serralheiro de Alumínio ou Ferro 

– Trabalho no bairro Topolândia 

(São Sebastião) 1 —– 6 Sul M 

5939649 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO DO 

CNIS no PAT até o 

dia 03/12 

Sinaleiro de Guindaste com 

experiência em CTPS – Possuir 

disponibilidade para trabalhar 

em turnos e conhecimento em 

Plano de Rigger 6 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5996128 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Soldador com experiência em 

CTPS – possuir CNH AB 1 —– 6 —– M 

5997766 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Técnico de Enfermagem – 

desejável experiência e CNH em 

dia 1 

Superior 

Completo em 

Enfermagem —– —– F 

6003803 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Técnico de Estética Automotiva 

(Lavador de Carros) com 

disponibilidade de abrir MEI 70 

Fundamental 

Completo —– 

Caraguatatuba / 

Ubatuba — 

5974289 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Técnico em Radiadores com 

experiência em CTPS – possuir 

CNH em dia e conhecimento em 

radiadores de linha leve e 

pesada 1 Médio Completo 6 —– — 

5981115 

Comparecer com 

currículo no PAT 
Trabalhador Agropecuário – Irá 

trabalhar com semeadura, 
1 

Fundamental 

Completo —– —– M 



 

 
 

plantio de verduras, colheita, 

higienização do local de trabalho 

e adubação. 

5920041 

Comparecer com 

currículo no PAT Vendedor 2 Médio Completo 6 —– — 

5907413 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor de colchões – possuir 

experiência de vendas de 

colchões com registro em CTPS 1 —– 6 —– — 

5920868 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor Projetista de Vidros 

Temperados – possuir CNH 1 —— 6 —– — 

5965904 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor/Supervisor Comercial 

com CNH A/B 2 

Médio Completo 

ou Superior 6 —– — 

5633757 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vidraceiro – CNH A/B (Trabalho 

em São Sebastião) 1 

Fundamental 

completo 6 —– M 

PAT  –  Rua Taubaté, 520  –  Sumaré  –  Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis 

específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 

variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou 

ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. 

Telefone de Contato: (12) 3882-5211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral em Pauta 

 

Vereadores aprovam redução de R$ 8 milhões no orçamento da Câmara 

Municipal para 2022 

 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprovou na noite de terça-feira (23) a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2022 e entre as propostas aprovadas está 

relacionada ao valor do duodécimo destinado ao legislativo  que prevê uma redução de 

aproximadamente R$ 8 milhões. 

Segundo o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar (PSD), a previsão orçamentária 

para o próximo ano possibilitaria um repasse de até 33 milhões de reais ao Legislativo 

Municipal. “Em estudos com a nossa equipe técnica e em conversa com os vereadores 

concluímos que temos condições de trabalhar com aproximadamente R$ 25 milhões e, 

com isso, estes oito milhões que restaram permanecem no orçamento da Administração 

Municipal para que possam ser investidos em outras secretarias e ações prioritárias”, 

explicou Tato Aguilar. 

Em março de 2021, a Câmara Municipal fez a devolução de R$ 2 milhões do orçamento do 

Legislativo para os cofres da Prefeitura para auxílio nas ações de enfrentamento ao COVID-

19. O valor, referente ao duodécimo (1/12 avos da receita prevista no orçamento) pela 

primeira vez na história foi antecipado. 

Duodécimo 

O duodécimo é um repasse feito pelo Poder Executivo ao Legislativo Municipal e 

representa uma porcentagem de toda a arrecadação de impostos do Município. No caso da 

Câmara, o duodécimo pode chegar a até 6% da receita corrente líquida do orçamento 

municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral de Fato 

 

VEREADORES DE CARAGUATATUBA PROVAM REDUÇÃO DE R$ 8 

MILHÕES NO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 2022 

 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprovou na noite de terça-feira(23) a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2022 e entre as propostas aprovadas está 

relacionada ao valor do duodécimo destinado ao legislativo  que prevê uma redução de 

aproximadamente R$ 8 milhões. 

Segundo o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar (PSD), a previsão orçamentária 

para o próximo ano possibilitaria um repasse de até 33 milhões de reais ao Legislativo 

Municipal. “Em estudos com a nossa equipe técnica e em conversa com os vereadores 

concluímos que temos condições de trabalhar com aproximadamente R$ 25 milhões e, 

com isso, estes oito milhões que restaram permanecem no orçamento da Administração 

Municipal para que possam ser investidos em outras secretarias e ações prioritárias 

revertendo benefícios para a população”, explicou Tato Aguilar. 

Em março de 2021, a Câmara Municipal fez a devolução de R$ 2 milhões do orçamento do 

Legislativo para os cofres da Prefeitura para auxílio nas ações de enfrentamento ao COVID-

19. O valor, referente ao duodécimo (1/12 avos da receita prevista no orçamento) pela 

primeira vez na história foi antecipado.   

Duodécimo 

O duodécimo é um repasse feito pelo Poder Executivo ao Legislativo Municipal e 

representa uma porcentagem de toda a arrecadação de impostos do Município. No caso da 

Câmara, o duodécimo pode chegar a até 6% da receita corrente líquida do orçamento 

municipal   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral de Fato 

 

EMPREENDA CARAGUATATUBA 2021: RODADAS DE NEGÓCIOS 

FOMENTAM A EDIÇÃO DO EVENTO 

 

Entre os dias 2 e 4 de dezembro, a Prefeitura de Caraguatatuba promove o Empreenda 

Caraguatatuba 2021 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. 

As Rodadas de Negócios irão fomentar a edição do evento mais uma vez. Para 2021, as 

rodadas serão realizadas em duas ocasiões, sendo elas, às 18h do dia 3 de dezembro e às 

17h do dia 4 de dezembro. 

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 

Empreenda Caraguatatuba 2021 

A feira terá uma programação diversificada, com rodadas de negócios (exclusivas 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’. 

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

Caraguatatuba 2021, onde correrão as palestras e workshops, comportará apenas 60 

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 

A palestra do Mauro Silva, no dia 1º de dezembro, às 19h, no Teatro Mário Covas, é aberta 

para todos, mas 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/619e7ee14d959/confirmEmpreenda%20Caraguatatuba%202021
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirmEmpreenda%20Caraguatatuba%202021
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/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/


 

 
 

Clipping de Notícias: 29/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Imprensa Livre 

 

Caraguatatuba tem novas vagas no PAT 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba através do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece dia 29/11/2021 as seguintes oportunidades de emprego: 

ATUALIZADO ÀS 08h00 

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS CURRÍCULOS: DAS 08H ÀS 12H 

Código 

da vaga Ação Ocupação 

Nº 

Vagas 

Nível de 

instrução 

Exige 

experiência 

(em meses) Região Sexo 

5890589 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Acabador de mármore e 

granito 3 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5956606 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Acabador de Mármores e 

Granitos com experiência 

em CTPS 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5983217 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Ajudante de Cozinha 

Freelancer 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5901377 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Ajudante de Instalação 

com experiência em 

marmoraria, serralheria 

e/ou marcenaria e 

disponibilidade para 

trabalhar aos sábados. 3 

Fundamental 

Completo 6 —– M 



 

 
 

6001852 

Comparecer com 

currículo no PAT Ajudante Geral 1 

Fundamental 

Completo —– —– M 

5977448 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO 

DO CNIS no PAT 

até o dia 03/12 

Armador – Conhecimento 

de corte e dobra de aço e 

concreto. Ter experiência 

na CTPS e disponibilidade 

para trabalhar em turnos, 

inclusive noturno. 26 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5897875 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Assistente de Compras 

com experiência no ramo 

da construção civil como 

comprador ou vendedor, 

experiência na CTPS e 

CNH B 1 

Técnico ou 

Superior 

Completo ou 

Cursando em 

ADM, 

Engenharia ou 

Logística 6 —– — 

5983170 

Comparecer com 

currículo no PAT Atendente de Lanchonete 1 

Médio 

Completo 6 —– F 

5995914 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar Administrativo 

com experiência em CTPS 

– possuir CNH AB 1 —– 6 —– M 

6001526 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar Administrativo 

com experiência na CTPS 

e disponibilidade de 

trabalhar de fim de 

semana 1 

Médio 

Completo 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5952433 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Cozinha – 

Possuir disponibilidade de 

horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5984749 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Cozinha com 

experiência em CTPS – 

possuir disponibilidade de 

horário 1 —– 6 —– — 



 

 
 

5913937 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Cozinha em 

Quiosque 2 Alfabetizado 6 

Aruan e 

proximidades F 

5985999 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Escritório com 

experiência em CTPS – 

possuir conhecimento em 

licitação e CNH em dia 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5975132 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Funileiro com 

experiência em CTPS – 

possuir conhecimento em 

soldas e reparos 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

6003491 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Limpeza 

Temporário com 

experiência na CTPS e 

disponibilidade para 

trabalhar as sábados 1 

Médio 

Completo 6 —– F 

5983047 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Manutenção 

Predial com experiência 

em CTPS 1 —– 6 —– M 

5759396 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Mecânico com 

CNH B e flexibilidade de 

horários 1 

Médio 

Completo 6 —– M 

5985996 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Mecânico com 

experiência em CTPS – 

desejável curso de 

mecânico de motores. 

CNH é diferencial 1 

desejável curso 

de mecânico 6 —– M 

5996957 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Auxiliar de Serviços 

Gerais e Limpeza com 

CNH A/B 1 

Fundamental 

Completo —– —– M 

6001505 
Comparecer com Auxiliar nos Serviços 

2 —— —– 
Tabatinga e 

M 



 

 
 

currículo no PAT Gerais com 

disponibilidade de 

trabalhar de fim de 

semana 

proximidades 

5929176 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Balconista – possuir 

condução própria e 

conhecimento em 

preparo de drinks e sucos 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5997259 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Balconista com 

experiência em operar o 

caixa – possuir 

disponibilidade para 

trabalhar finais de 

semana e feriados 1 —– —– —– M 

5919977 

Comparecer com 

currículo no PAT Barman 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5975229 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Barman – possuir 

disponibilidade para 

trabalhar finais de 

semana e feriados 1 Alfabetizado 6 

Do Centro à 

Tabatinga — 

5977458 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO 

DO CNIS no PAT 

até o dia 03/12 

Carpinteiro – Conhecer 

corte com serra, 

esquadria e montagem de 

formas. Ter experiência 

na CTPS e disponibilidade 

para trabalhar em turnos, 

inclusive noturno. 26 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5976641 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Consultor Comercial com 

experiência em CTPS – 

possuir veículo próprio 1 

Superior 

Completo em 

Administração 

ou área 

correlata 6 —– — 



 

 
 

5964496 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Consultora de Vendas. 

Disponibilidade total de 

horário, trabalhar aos 

finais de semanas e 

feriados. Escala 6×1. 1 

Médio 

Completo 6 —– F 

5991790 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Coordenador de 

Suprimento (Supervisor 

de Almoxarifado) 1 Nível Superior 6 —– F 

5956688 

Comparecer com 

currículo no PAT Corretor de Imóveis 6 

Curso de 

Corretor 

Completo —– — — 

5890680 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Corretor de Imóveis – 

possuir CNH A/B 12 

Médio 

Completo —– —– — 

5975178 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Cozinheira de Quiosque – 

possuir disponibilidade 

para trabalhar finais de 

semana e feriados 1 Alfabetizada 6 

Do Centro à 

Tabatinga F 

5997313 

Comparecer com 

currículo no PAT Cozinheiro 1 —– 6 —– — 

6001951 

Comparecer com 

currículo no PAT Cumim 1 

Fundamental 

Completo —– —— M 

5975041 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Eletricista de Autos com 

experiência em CTPS – 

possuir especialização em 

linha pesada e CNH em 

dia 1 —– 6 —– M 

5760131 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Eletricista de Manutenção 

Predial – Possuir NR 10, 

NR 35 e Curso de 

Eletricista Predial em dia. 1 —— 6 —– — 



 

 
 

5992021 

Comparecer com 

currículo no PAT Eletricista Industrial 1 

Curso de 

Eletricista 

Industrial 6 —– M 

5964156 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Fisioterapeuta com 

disponibilidade de horário 

e trabalhar aos finais de 

semana e feriados em 

escala 5×2 e vendas de 

pacotes (ter expriência 

em vendas). Desejável 

pós-graduação em 

Dermato-Funcional. 1 

Superior 

Completo em 

Fisioterapia 6 —– F 

5763745 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Funileiro – CNH B e Carta 

de Referência 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5929122 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir 

condução própria, irá 

trabalhar aos finais de 

semana 1 

Médio 

Completo 6 —– M 

5957234 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir 

disponibilidade de horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

Proximidades M 

5975202 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Garçom – possuir 

disponibilidade para 

trabalhar finais de 

semana e feriados 5 Alfabetizado 6 

Do Centro à 

Tabatinga M 

6003706 

Comparecer com 

currículo no PAT Garçom Temporário 3 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5909227 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Instrutor de Auto-Escola 

com CNH A/B 4 

Curso de 

Instrutor —– —– — 

6003891 

Comparecer com 

currículo no PAT 
Instrutor de Inglês – ter 

inglês avançado, 
1 

Médio 

Completo —– —– — 



 

 
 

diponibilidade de horário 

e saber trabalhar em 

equipe. Ter experiência é 

um diferencial 

5913477 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Lavador de Autos – 

Possuir conhecimento em 

lavagem completa e 

lubrificação baixo 1 —– —– 

Do Centro à 

Getuba M 

5983132 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Líder de Cozinha – 

possuir disponibilidade de 

horário 1 —– 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5838613 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Máquinas 

Pesadas (Diesel) – 

Possuir CNH B 1 —– 6 —– M 

5892961 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Veiculos 

Leves — Com experiência 

na CTPS 1 —– 6 —– M 

5824885 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Veículos 

Pesados (Diesel) – 

Possuir CNH D 1 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5956708 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Mecânico de Veículos 

Pesados (Diesel) com 

experiência em CTPS – 

possuir conhecimento em 

motores, câmbio, freio em 

caminhões e CNH C/D 2 

Médio 

Completo 6 —– M 

5991260 

Comparecer com 

currículo no PAT Mecânico Industrial 1 

Curso de 

Eletricista 

Industrial 6 —– M 

5710259 
Comparecer com 

Montador de Esquadrias 1 
Médio 

6 —– M 



 

 
 

currículo no PAT Completo 

5940193 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motoboy – possuir CNH A, 

moto própria e mochila de 

entrega (vagas para 

manhã e noite) 40 —– —– —– — 

5996975 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista com CNH C ou 

superior – possuir MOP 1 

Médio 

Completo —– —– M 

5977601 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO 

DO CNIS no PAT 

até o dia 03/12 

Motorista de Caminhão 

Basculante – Ter 

experiência na CTPS, 

disponibilidade para 

trabalhar em turnos, 

inclusive noturno, CNH D 

e curso de direção 

defensiva. 53 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5997001 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista de Caminhão 

Guincho com experiência 

em CTPS – possuir CNH 

C/D/E 3 —– 6 —– — 

5987397 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista Entregador – 

Possuir CNH D/E 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

5950195 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista Entregador de 

Materiais de Construção 

(Caminhão Munck) com 

experiência em CTPS – 

possuir CNH D e saber 

operar o Munck 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

6003524 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Motorista Entregador de 

Materiais de Construção 

com experiência na CTPS, 

CNH C e disponibilidade 

para trabalhar aos 

sábados. Ter esperiência 
1 

Médio 

Completo 6 

Preferencialmente 

Tabatinga e 

proximidades M 



 

 
 

em Depósito de 

Construção é um 

diferencial. 

6003731 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Operador de Caixa 

Temporário 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5999395 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Operador de 

Retroescavadeira com 

experiência em CTPS – 

possuir CNH B 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5974995 

Comparecer com 

currículo no PAT Pedreiro 1 —– 6 

Massaguaçú e 

proximidades M 

5879788 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Pedreiro – Obrigatório 

experiência comprovada 

em CTPS e CNH B. 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5977695 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO 

DO CNIS no PAT 

até o dia 03/12 

Pedreiro – Ter experiência 

na CTPS e disponibilidade 

para trabalhar em turnos, 

inclusive noturno. 12 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5763776 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Pintor de Automóveis – 

CNH B e Carta de 

Referência 1 

Fundamental 

Completo 6 —– M 

6003676 

Comparecer com 

currículo no PAT Pizzaiolo Temporário 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5920871 

Comparecer com 

currículo no PAT Protético Dentário 1 

Curso de 

Protético 6 —– M 

5950171 

Comparecer com 

currículo no PAT Psicólogo na Educação 1 

Superior 

Completo em 

Psicologia 6 —– — 



 

 
 

6001524 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Recepcionista com 

disponibilidade de 

trabalhar de fim de 

semana 1 

Médio 

Completo 6 

Tabatinga e 

proximidades — 

5983078 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Recepcionista Folguista 

com experiência em CTPS 1 —– 6 —– M 

6002030 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Representante Comercial 

Autônomo 1 

Fundamental 

Completo —– —— — 

5890625 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Representante Comercial 

com experiência no ramo 

alimentício – obrigatório 

possuir MEI/ME e Core; 

obrigatório ter experiência 

na função; possuir CNH 2 

Fundamental 

Completo 6 —– — 

5974882 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Secretária – possuir 

conhecimento 

intermediário no Pacote 

Office (Word e Excel) e 

domínio da linguagem 

formal verbal e escrita 1 —– 6 —– F 

5580270 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Serralheiro de Alumínio 

ou Ferro – Trabalho no 

bairro Topolândia (São 

Sebastião) 1 —– 6 Sul M 

5939649 

Comparecer com 

currículo COM 

FOTO e EXTRATO 

DO CNIS no PAT 

até o dia 03/12 

Sinaleiro de Guindaste 

com experiência em CTPS 

– Possuir disponibilidade 

para trabalhar em turnos 

e conhecimento em Plano 

de Rigger 6 

Fundamental 

Incompleto 6 —– M 

5996128 

Comparecer com 

currículo no PAT 
Soldador com experiência 

em CTPS – possuir CNH 
1 —– 6 —– M 



 

 
 

AB 

5997766 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Técnico de Enfermagem – 

desejável experiência e 

CNH em dia 1 

Superior 

Completo em 

Enfermagem —– —– F 

6003803 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Técnico de Estética 

Automotiva (Lavador de 

Carros) com 

disponibilidade de abrir 

MEI 70 

Fundamental 

Completo —– 

Caraguatatuba / 

Ubatuba — 

5974289 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Técnico em Radiadores 

com experiência em CTPS 

– possuir CNH em dia e 

conhecimento em 

radiadores de linha leve e 

pesada 1 

Médio 

Completo 6 —– — 

5981115 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Trabalhador Agropecuário 

– Irá trabalhar com 

semeadura, plantio de 

verduras, colheita, 

higienização do local de 

trabalho e adubação. 1 

Fundamental 

Completo —– —– M 

5920041 

Comparecer com 

currículo no PAT Vendedor 2 

Médio 

Completo 6 —– — 

5907413 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor de colchões – 

possuir experiência de 

vendas de colchões com 

registro em CTPS 1 —– 6 —– — 

5920868 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor Projetista de 

Vidros Temperados – 

possuir CNH 1 —— 6 —– — 



 

 
 

5965904 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vendedor/Supervisor 

Comercial com CNH A/B 2 

Médio 

Completo ou 

Superior 6 —– — 

5633757 

Comparecer com 

currículo no PAT 

Vidraceiro – CNH A/B 

(Trabalho em São 

Sebastião) 1 

Fundamental 

completo 6 —– M 

PAT  –  Rua Taubaté, 520  –  Sumaré  –  Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis 

específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 

variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou 

ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. 

Telefone de Contato: (12) 3882-5211. 
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Caraguatatuba inicia campanha de Prevenção ao HIV 

 

Caraguatatuba inicia, a partir da próxima semana, a campanha ‘Dezembro Vermelho’ que 

visa a prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

De 29 de novembro a 4 de dezembro, a Secretaria de Saúde irá realizar o ‘Fique Sabendo’. 

Essa ação é voltada à realização de testes rápidos para identificação de ISTs e será 

promovida por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) que 

atua no município há 20 anos. 

Quem estiver interessado em realizar os testes rápidos poderá comparecer na Praça do 

Caiçara (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba – MACC), no Centro, no dia 4 de 

dezembro, das 8h às 17h. 
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Inscrições para Vestibulinho Etec Caragua- Extensão Ubatuba vão 

até o dia 30 

 

As inscrições para o Vestibulinho 2022 da Etec de Caraguatatuba – Extensão Ubatuba, vão 

até o dia 30 deste mês. A taxa de inscrição é de R$19. 

As vagas são para os cursos Técnicos de Transações Imobiliárias (35 vagas) e Turismo 

Receptivo – com qualificação de Guia Regional –SP (35 vagas). 

A extensão Ubatuba funciona na EM Padre José de Anchieta, rua Acre s/, bairro Sumaré. 
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Acalento inicia campanha “Apadrinhe essa causa – Natal do 

amor” 

 

A Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano (Acalento) lança a campanha 

“Apadrinhe essa causa – Natal do amor”. 

A proposta é que os interessados escolham um afilhado natalino, que possa presenteá-lo 

com roupa, calçado e brinquedo. 

Quem quiser é só entrar em contato com a equipe da Acalento que informará a numeração 

de roupas e calçados das meninas e meninos apadrinhados pelo telefone (12)3887-9043. 

Os presentes deverão serem entregues na Associação até o dia 3 de dezembro, na Avenida 

Geraldo Nogueira da Silva, 6.980, Porto Novo. 
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Estado e município devem providenciar professor para alunos com 

deficiência em Caraguatatuba 

 

Atendendo a pedido feito pela Promotoria de Justiça de Caraguatatuba em ação civil 

pública, o município e o Estado receberam prazo de 10 dias para providenciar 

acompanhamento por professor auxiliar em sala de aula a alunos com deficiência, durante 

o turno regular. A decisão, em caráter liminar, vale para as redes estadual e municipal. 

O MPSP passou a atuar no caso após o recebimento de diversas representações de pais de 

estudantes relatando a ausência da prestação do auxílio adequado para o pleno 

desenvolvimento dos jovens. Para o promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima, as 

medidas até então adotadas pelos entes públicos municipal e estadual têm sido 

insuficientes para atender às necessidades das pessoas com deficiência ou com atraso no 

desenvolvimento. 

“Nota-se que esse quadro gera relevante situação de risco às crianças e adolescentes, que 

nesse caso se encontram em condição de hiper vulnerabilidade, situação que se agrava a 

cada dia, devido à omissão na prestação do serviço público educacional da competência 

do Município e do Estado”, diz a petição inicial.  No mérito, a ação requer que a liminar seja 

tornada definitiva. 
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Golfinho causou a morte de banhista em Caraguatatuba 

 

Os ataques de tubarão a banhistas, ocorridos em praias de Ubatuba, nos dias 3 e 14 deste 

mês, surpreenderam e ganharam destaque nacional. Nos últimos 30 anos nunca foi 

registrado um ataque de tubarão em praias do Litoral Norte. A última morte de banhista 

por ataque de um mamífero marinho, no caso um golfinho, ocorreu em 1994, na praia 

Martim de Sá, em Caraguatatuba. 

O golfinho, conhecido como nariz de girafa, da espécie Tursiops truncatus, tinha 2,60 

metros de comprimento, pesava 200 quilos, macho e de cor cinza. Foi logo apelidado de 

“Tião”, segundo consta, por ter sido visto inicialmente em praias de São Sebastião. 

O animal passou a frequentar as praias de Caraguatatuba, como a Martim de Sá, Prainha e 

Camaroeiro, e virou uma atração da cidade. No  dia 25 de outubro de 1994, o golfinho 

passou a chamar a atenção das autoridades locais e a ganhar destaque na mídia, após 

atacar dois banhistas na Praia Martin de Sá. 

Uma das vítimas foi um fazendeiro de Paraibuna, Walter Pereira da Silva, que sofreu 

fratura em uma das costelas. Segundo relato do bombeiros, na época, o ataque ocorreu 

porque um grupo de banhistas tentava cercar o golfinho. O animal se irritou e atacou dois 

banhistas. 

Em poucos dias, o golfinho Tião, acabou atacando cerca de 20 banhistas. A prefeitura 

chegou a fazer campanhas orientando os banhistas para que evitasse se aproximar do 

animal, mas alguns deles continuaram incomodando o animal. Alguns banhistas atiravam 

latinhas de cerveja em direção ao golfinho, outros tentavam segurar o animal e até montar 

nele. 

Pesquisadores do Ibama e do Cebimar comentaram, na época, que o golfinho era dócil e 

só agredia quando provocado ou atacado. Acontece que os banhistas, na maioria das 



 

 
 

vezes, alcoolizados, queriam montar nele ou colocar até mesmo garrafa de cerveja em sua 

boca. Tião utilizava sua cauda para se defender das agressões. 

No dia 8 de dezembro, o golfinho faria uma vítima fatal: o banhista João Paulo Moreira, de 

30 anos, natural de Espírito Santo do Pinhal. Segundo consta, após ser perseguido na água 

pelo banhista, o animal revidou, acertando com sua cauda a cabeça e o tórax do banhista. 

João Paulo foi socorrido, encaminhado para a Santa Casa da cidade, mas sofreu 

hemorragia interna e acabou falecendo. 

Outro banhista, Wilson Regis Pedroso, 41, teve uma das costelas quebradas pela cauda do 

golfinho. Pedroso ficou internado na Santa Casa, foi medicado e liberado. O acidente 

ocorreu fora da área de boias, colocadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis) para demarcar e isolar o animal dos banhistas. 

O diretor do Ibama, em Caraguatatuba, José Luiz Roma, afirmou na época, que o golfinho 

atacou para se defender. Segundo ele, um dos banhistas teria tentado montar no animal e 

por isso foi agredido. Ele afirmou que a partir daquele dia iria aplicar a lei federal 7.643. A 

lei determinava que o simples molestamento ao animal poderia dar de 2 a 5 anos de 

cadeia. 

O caso chamou ainda mais a atenção das autoridades e da mídia nacional e internacional. 

O golfinho ganhou destaque até na revista Time(EUA).  A Prefeitura e o bombeiros fizeram 

demarcações com boias na Prainha e Martim de Sá para segurança dos banhistas e fez  

estudos para remover o golfinho das praias da cidade, primeiro para evitar novas vítimas e, 

principalmente, para atender os comerciantes locais, que alegavam que o animal estaria 

afugentando turistas das praias da cidade e prejudicando o comércio. 

Alguns dias depois, o golfinho simplesmente desapareceu  e não foi mais visto na região. 

Surgiram muitos boatos sobre o sumiço de “Tião”. Comentou-se que o golfinho teria sido 

morto acidentalmente após tocar a hélice de uma embarcação e, até mesmo, que 

comerciantes teriam mandado “dar um fim no animal”. Tião nunca mais foi visto na região. 

O animal era dócil, desde que, lhe tratassem bem. Muitos moradores chegaram a nadar e 

a acariciar o animal na Prainha, Martim e Camaroeiro. Na foto,  Ana Dias, arquiteta que 

hoje reside na Suíça, quando nadava com “Tião”. Quem o tratava com carinho, recebia 

carinho em troca por parte do animal. 
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App de transportes “Flash Mob” começa a operar em Caraguatatuba 

 

O serviço de transporte de passageiros por aplicativos em Caraguatatuba conta com uma 

nova  plataforma a partir desta segunda(29), além da Uber e 99 Pop.  Começa a operar 

hoje na cidade o app Flash Mob com cerca de 150 motoristas cadastrados. 

O novo aplicativo passou por um período de testes antes de entrar em operação nesta 

segunda (29). O tempo médio de espera por um carro foi de cinco minutos. O aplicativo é 

apenas para motoristas residentes em Caraguatatuba. Porém, permite corridas 

intermunicipais. Os custos são 20% menores que Uber e 99. Os motoristas pagarão 

apenas uma taxa simbólica para o app, que será descontado automaticamente das 

corridas. 

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. 

“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”, informou. 

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. Caraguatatuba possui cerca de 800 

motoristas de aplicativo cadastrados na prefeitura. 
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Estado gastará R$ 5 milhões na quinta obra para conter avanço do 

mar na Rio-Santos 

 

O Estado, através do DER (Departamento de Estrada de Rodagem), vai iniciar a quinta obra 

para conter o avanço do mar no trecho da rodovia Rio-Santos que corta a orla do 

Massaguaçu, em Caraguatatuba. Nos últimos anos, o DER já investiu R$ 25 milhões 

(incluído a nova obra) no trecho para impedir que o mar coloque em risco a rodovia. 

A obra no km 90+100 está orçada em R$ 4.954.751, 41 e deve ser concluída dentro de 

180 dias pela empresa Almada Santa. O trecho já está sinalizado. Na placa instalada pela 

empresa consta que no local será feita a contenção e proteção de talude com risco 

eminente contra ação das ondas marítimas. 

Será a quinta obra para conter o avanço do mar contra a praia, o calçadão, o acostamento 

e até parte da pista da Rio-Santos. Nos últimos anos, o Estado já investiu mais de R$ 20 

milhões para proteger a pista e o acostamento da Rio-Santos no trecho da praia do 

Massaguaçu. Na obra concluída, recentemente, no Km 90+300, foram gastos R$ 9 

milhões. 

 No ano passado, 2020, logo após ressacas provocarem erosão no canto esquerdo da 

praia, o DER investiu R$ 7,4 milhões em um muro de contenção para proteger a rodovia, o 

acostamento, ciclovia e calçada. As obras foram entregues em fevereiro deste ano. Outros 

R$ 4,3 milhões foram investidos pelo Estado, na orla de Massaguaçu, em obras de 

contenção feitas entre 2006 e 2011. 

A prefeitura chegou a sugerir o recuo da rodovia, como medida ideal, mas o Estado optou 

pelas obras de contenção para conter as forças das ondas e proteger a rodovia. A Profª Dra 

Célia Regina de Gouveia Souza, umas maiores especialistas em erosão praial no país e 

coordenadora da Plataforma de Comunicação de Riscos Costeiros para o Litoral de São 

Paulo (Redecost) argumenta que o estado estaria gastando dinheiro à toa em obras rígidas 

(de concreto) ao longo da orla, pois essa medida não solucionará o problema da erosão 

que atinge a Massaguaçu. 

Em recente visita técnica ao trecho, a Profª Dra Célia Regina de Gouveia Souza disse que a 

Massaguaçu está entre as praias mais atingidas pelo avanço da maré e ressacas no Litoral 



 

 
 

Norte. O grupo fez um reconhecimento dos pontos de erosão ao longo na orla para avaliar 

os riscos e medidas que podem ser adotadas para evitar situações mais graves. 

Os pesquisadores alegam que a situação na Massaguaçu é crítica e a preocupação é que 

as obras de recuperação dos trechos já afetados pelas ressacas causem problemas mais 

sérios. 

“Sabemos que a construção da estrada não foi responsável por essa situação, mas sim um 

processo natural que tem aumentado ao longo de 20 anos e agora com mais frequência”, 

explicou a Profª Dra Célia Regina de Gouveia Souza. 

Em um recente seminário pelas redes sociais,  que contou com a participação de vários 

pesquisadores, Célia destacou a erosão que ocorre na Massaguaçu desde 1990, com fotos 

e gráficos. Segundo ela, o DER deveria consultar os técnicos especialistas nessa questão 

antes de optar pela construção de enrocamentos para conter e proteger a costa e a 

estrada contra o avanço do mar e das ressacas. 

 

 

 

 

 


