
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 29 e 30 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Cavalo em situação de maus tratos é resgatado em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Lei que obriga agências bancárias a instalarem álcool em gel nos caixas eletrônicos 

é sancionada 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Secretaria de Educação de Caraguatatuba abre recadastramento para transporte 

universitário 2022 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

Caraguatatuba 

Motoristas de Caraguatatuba criam aplicativo próprio com tarifas mais baixas para 

passageiros 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 355 vagas de emprego na semana; 123 destinadas às 

obras do contorno 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Justiça determina contratação de professores para alunos com deficiência em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Cavalo com lesão grave e desnutrição é resgatado e dono multado em R$ 3 mil 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Seis veículos de turismo irregular são multados em Caraguatatuba; valor total soma 

R$ 11.220 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cavalo-em-situacao-de-maus-tratos-e-regatado-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/lei-que-obriga-agencias-bancarias-a-instalarem-alcool-em-gel-nos-caixas-eletronicos-e-sancionada/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/lei-que-obriga-agencias-bancarias-a-instalarem-alcool-em-gel-nos-caixas-eletronicos-e-sancionada/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18579/secretaria-de-educacao-de-caraguatatuba-abre-recadastramento-para-transporte-universitario-2022
https://radarlitoral.com.br/noticias/18579/secretaria-de-educacao-de-caraguatatuba-abre-recadastramento-para-transporte-universitario-2022
https://radarlitoral.com.br/noticias/18578/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-?caragua-natal-iluminado?
https://radarlitoral.com.br/noticias/18577/motoristas-de-caraguatatuba-criam-aplicativo-proprio-com-tarifas-mais-baixas-para-passageiros
https://radarlitoral.com.br/noticias/18577/motoristas-de-caraguatatuba-criam-aplicativo-proprio-com-tarifas-mais-baixas-para-passageiros
https://radarlitoral.com.br/noticias/18574/pat-de-caraguatatuba-tem-355-vagas-de-emprego-na-semana;-123-destinadas-as-obras-do-contorno
https://radarlitoral.com.br/noticias/18574/pat-de-caraguatatuba-tem-355-vagas-de-emprego-na-semana;-123-destinadas-as-obras-do-contorno
https://novaimprensa.com/2021/11/alunos-deficiencia-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2021/11/alunos-deficiencia-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2021/11/cavalo-lesao-resgatado.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/seis-veiculos-de-turismo-irregular-s-o-multados-em-caraguatatuba-valor-total-soma-r-11-220-1.198617
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/seis-veiculos-de-turismo-irregular-s-o-multados-em-caraguatatuba-valor-total-soma-r-11-220-1.198617


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguá: fiscalização na praia da Martim de Sá é intensificada durante a chegada 

do verão 

 

Caraguatatuba 

Cavalo é resgatado desnutrido e com grande fratura exposta em Caraguatatuba 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

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

para 2022 

 

Caraguatatuba 

Lei que obriga agências bancárias a instalarem álcool em gel nos caixas eletrônicos 

é sancionada 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para 3º Concurso de Presépios para o Natal terminam nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Alunos da E. E. Dr. Eduardo Corrêa da Costa Jr. realizam visita técnica à Biblioteca 

Afonso Schmidt 

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Fiscalização e Polícia Ambiental flagram denúncia de invasão de área e maus-tratos 

a animal no bairro Golfinhos 

 

Caraguatatuba 

Empreenda Caraguatatuba 2021 começa nesta semana 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba intensifica fiscalização na Martim de Sá contra abusos 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Começa nesta semana o Empreenda Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguá Natal Iluminado 

 

 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-fiscalizac-o-na-praia-da-martim-de-sa-e-intensificada-durante-a-chegada-do-ver-o-1.198614
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-fiscalizac-o-na-praia-da-martim-de-sa-e-intensificada-durante-a-chegada-do-ver-o-1.198614
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/cavalo-e-resgatado-desnutrido-e-com-grande-fratura-exposta-em-caraguatatuba-1.198606
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/29/vereadores-aprovam-reducao-de-r-8-milhoes-no-orcamento-da-camara-municipal-para-2022/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/29/vereadores-aprovam-reducao-de-r-8-milhoes-no-orcamento-da-camara-municipal-para-2022/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/29/lei-que-obriga-agencias-bancarias-a-instalarem-alcool-em-gel-nos-caixas-eletronicos-e-sancionada/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/29/lei-que-obriga-agencias-bancarias-a-instalarem-alcool-em-gel-nos-caixas-eletronicos-e-sancionada/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/29/inscricoes-para-3o-concurso-de-presepios-para-o-natal-terminam-nesta-sexta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/29/alunos-da-e-e-dr-eduardo-correa-da-costa-jr-realizam-visita-tecnica-a-biblioteca-afonso-schmidt/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/29/alunos-da-e-e-dr-eduardo-correa-da-costa-jr-realizam-visita-tecnica-a-biblioteca-afonso-schmidt/
https://ilhabelaweb.com.br/fiscalizacao-e-policia-ambiental-flagram-denuncia-de-invasao-de-area-e-maus-tratos-a-animal-no-bairro-golfinhos/
https://ilhabelaweb.com.br/fiscalizacao-e-policia-ambiental-flagram-denuncia-de-invasao-de-area-e-maus-tratos-a-animal-no-bairro-golfinhos/
https://ilhabelaweb.com.br/empreenda-caraguatatuba-2021-comeca-nesta-semana/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-na-martim-de-sa-contra-abusos/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/29/comeca-nesta-semana-o-empreenda-caraguatatuba/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/29/caragua-natal-iluminado/


 

 
 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Prefeitura Executa Operação Tapa Buracos Nos Bairros Rio Do Ouro E Jardim 

Jaqueira 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Instala 30 Lixeiras Para Descarte De Material 

Reciclável 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Recebe Doação Do Evento Esportivo ‘Desafio 

Ciclístico Poço Da Anta’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Revitaliza Monumento Homenagem Aos 150 Anos Do 

Município 

 

Caraguatatuba 

Alterações No Código Tributário De Caraguá Serão Discutidas Em Audiências 

Públicas Na Quarta E Sexta-Feira 

 

Caraguatatuba 

Confira Os Locais De Prova Do Processo Seletivo Da 4ª Turma Da Guarda Mirim De 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Conselho Municipal De Educação De Caraguatatuba Abre Inscrição Para Vaga 

Remanescente 

 

Caraguatatuba 

Equipes De Caraguatatuba Vencem Jogos Pelo Campeonato Paulista De Basquete 

 

Caraguatatuba 

Desafio Ciclístico Consolida Poço Da Anta Como Turismo Rural De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura E Associação Comercial Realizam Concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

Caraguatatuba 

Fiscalização E Policia Ambiental Flagram Denúncia De Invasão De Área E Maus-

Tratos A Animal No Bairro Golfinhos 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/prefeitura-executa-operacao-tapa-buracos-nos-bairros-rio-do-ouro-e-jardim-jaqueira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/prefeitura-executa-operacao-tapa-buracos-nos-bairros-rio-do-ouro-e-jardim-jaqueira/
v
v
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-do-evento-esportivo-desafio-ciclistico-poco-da-anta/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-do-evento-esportivo-desafio-ciclistico-poco-da-anta/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/prefeitura-de-caraguatatuba-revitaliza-monumento-homenagem-aos-150-anos-do-municipio/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/prefeitura-de-caraguatatuba-revitaliza-monumento-homenagem-aos-150-anos-do-municipio/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/alteracoes-no-codigo-tributario-de-caragua-serao-discutidas-em-audiencias-publicas-na-quarta-e-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/alteracoes-no-codigo-tributario-de-caragua-serao-discutidas-em-audiencias-publicas-na-quarta-e-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/confira-os-locais-de-prova-do-processo-seletivo-da-4a-turma-da-guarda-mirim-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/confira-os-locais-de-prova-do-processo-seletivo-da-4a-turma-da-guarda-mirim-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/conselho-municipal-de-educacao-de-caraguatatuba-abre-inscricao-para-vaga-remanescente/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/conselho-municipal-de-educacao-de-caraguatatuba-abre-inscricao-para-vaga-remanescente/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/equipes-de-caraguatatuba-vencem-jogos-pelo-campeonato-paulista-de-basquete/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/desafio-ciclistico-consolida-poco-da-anta-como-turismo-rural-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/fiscalizacao-e-policia-ambiental-flagram-denuncia-de-invasao-de-area-e-maus-tratos-a-animal-no-bairro-golfinhos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/fiscalizacao-e-policia-ambiental-flagram-denuncia-de-invasao-de-area-e-maus-tratos-a-animal-no-bairro-golfinhos/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Intensifica Fiscalização Na Martim De Sá Contra 

Abusos 

 

Caraguatatuba 

Fiscalização De Postura Autua Seis Veículos De Turismo Irregular Em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

BLH/Ceami De Caraguatatuba Retoma Grupo Educativo Com ‘Ofurô’ E ‘Shantala’ 

Para Recém-Nascidos 

 

Caraguatatuba 

BLH/Ceami De Caraguatatuba Realiza Palestra Para Pais Do CEI/EMEI Maria Carlita 

Saraiva Guedes 

 

Caraguatatuba 

Unidades De Saúde Iniciam Campanha ‘Fique Sabendo’ E Ofertam Testes Rápidos 

De Sífilis E HIV 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Segue Com Vacinação Contra Covid-19 E Aplica Primeira, Segunda E 

Dose Adicional 

 

Caraguatatuba 

Lista Com Eleitos Para Conselhos Gestores De Unidades Biênio 2022/2023 É 

Publicada No Diário Oficial De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Empreenda Caraguatatuba 2021 Começa Nessa Semana 

 

Caraguatatuba 

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

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Prefeitura E Associação Comercial Realizam Concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-na-martim-de-sa-contra-abusos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-na-martim-de-sa-contra-abusos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/fiscalizacao-de-postura-autua-seis-veiculos-de-turismo-irregular-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/fiscalizacao-de-postura-autua-seis-veiculos-de-turismo-irregular-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/blh-ceami-de-caraguatatuba-retoma-grupo-educativo-com-ofuro-e-shantala-para-recem-nascidos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/blh-ceami-de-caraguatatuba-retoma-grupo-educativo-com-ofuro-e-shantala-para-recem-nascidos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/blh-ceami-de-caraguatatuba-realiza-palestra-para-pais-do-cei-emei-maria-carlita-saraiva-guedes/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/blh-ceami-de-caraguatatuba-realiza-palestra-para-pais-do-cei-emei-maria-carlita-saraiva-guedes/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/unidades-de-saude-iniciam-campanha-fique-sabendo-e-ofertam-testes-rapidos-de-sifilis-e-hiv/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/unidades-de-saude-iniciam-campanha-fique-sabendo-e-ofertam-testes-rapidos-de-sifilis-e-hiv/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/caraguatatuba-segue-com-vacinacao-contra-covid-19-e-aplica-primeira-segunda-e-dose-adicional/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/caraguatatuba-segue-com-vacinacao-contra-covid-19-e-aplica-primeira-segunda-e-dose-adicional/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/lista-com-eleitos-para-conselhos-gestores-de-unidades-bienio-2022-2023-e-publicada-no-diario-oficial-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/lista-com-eleitos-para-conselhos-gestores-de-unidades-bienio-2022-2023-e-publicada-no-diario-oficial-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/29/empreenda-caraguatatuba-2021-comeca-nessa-semana/
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://www.reporteronlinelitoral.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-355-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-29/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/


 

 
 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Lei que obriga agências bancárias a instalarem álcool em gel nos caixas eletrônicos é 

sancionada 

 

Caraguatatuba 

Alunos da E. E. Dr. Eduardo Corrêa da Costa Jr. realizam visita técnica à Biblioteca Afonso 

Schmidt 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para 3º Concurso de Presépios para o Natal terminam nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Confira os locais de prova do processo seletivo da 4ª turma da Guarda Mirim de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

Caraguatatuba 

BLH/Ceami de Caraguatatuba retoma grupo educativo com ‘ofurô’ e ‘shantala’ para recém-

nascidos 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação do evento esportivo ‘Desafio Ciclístico Poço 

da Anta’ 

 

Caraguatatuba 

Desafio Ciclístico consolida Poço da Anta como turismo rural de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Unidades de saúde iniciam Campanha ‘Fique Sabendo’ e ofertam testes rápidos de sífilis e 

HIV 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização na Martim de Sá contra abusos 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba segue com vacinação contra Covid-19 e aplica primeira, segunda e dose 

adicional 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/lei-que-obriga-agencias-bancarias-a-instalarem-alcool-em-gel-nos-caixas-eletronicos-e-sancionada/
https://falacaragua.com.br/2021/11/lei-que-obriga-agencias-bancarias-a-instalarem-alcool-em-gel-nos-caixas-eletronicos-e-sancionada/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alunos-da-e-e-dr-eduardo-correa-da-costa-jr-realizam-visita-tecnica-a-biblioteca-afonso-schmidt/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alunos-da-e-e-dr-eduardo-correa-da-costa-jr-realizam-visita-tecnica-a-biblioteca-afonso-schmidt/
https://falacaragua.com.br/2021/11/inscricoes-para-3o-concurso-de-presepios-para-o-natal-terminam-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2021/11/confira-os-locais-de-prova-do-processo-seletivo-da-4a-turma-da-guarda-mirim-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/confira-os-locais-de-prova-do-processo-seletivo-da-4a-turma-da-guarda-mirim-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/
https://falacaragua.com.br/2021/11/blh-ceami-de-caraguatatuba-retoma-grupo-educativo-com-ofuro-e-shantala-para-recem-nascidos/
https://falacaragua.com.br/2021/11/blh-ceami-de-caraguatatuba-retoma-grupo-educativo-com-ofuro-e-shantala-para-recem-nascidos/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-do-evento-esportivo-desafio-ciclistico-poco-da-anta/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-doacao-do-evento-esportivo-desafio-ciclistico-poco-da-anta/
https://falacaragua.com.br/2021/11/desafio-ciclistico-consolida-poco-da-anta-como-turismo-rural-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/unidades-de-saude-iniciam-campanha-fique-sabendo-e-ofertam-testes-rapidos-de-sifilis-e-hiv/
https://falacaragua.com.br/2021/11/unidades-de-saude-iniciam-campanha-fique-sabendo-e-ofertam-testes-rapidos-de-sifilis-e-hiv/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-na-martim-de-sa-contra-abusos/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-segue-com-vacinacao-contra-covid-19-e-aplica-primeira-segunda-e-dose-adicional/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-segue-com-vacinacao-contra-covid-19-e-aplica-primeira-segunda-e-dose-adicional/
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Fiscalização e Polícia Ambiental flagram denúncia de invasão de área e maus-tratos a 

animal no bairro Golfinhos 

 

Caraguatatuba 

Fiscalização de Postura autua seis veículos de turismo irregular em Caraguatatuba 
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Equipes de Caraguatatuba vencem jogos pelo Campeonato Paulista de Basquete 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba instala 30 lixeiras para descarte de material reciclável 
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Rodadas de negócios fomentam Empreenda Caraguatatuba 2021 
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PAT de Caraguatatuba tem 355 vagas de emprego nesta segunda-feira (29) 
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BLH/Ceami de Caraguatatuba retoma grupo educativo com ‘ofurô’ e ‘shantala’ para 

recém-nascidos 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

Vale News 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba multa seis veículos de turismo irregular durante o fim de semana 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PREFEITURA E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL REALIZAM CONCURSO ‘CARAGUÁ NATAL 

ILUMINADO’ 

 

Caraguatatuba 

CONFIRA OS LOCAIS DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DA 4ª TURMA DA GUARDA 

MIRIM DE CARAGUATATUBA 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 355 vagas de emprego na semana; 123 destinadas às 

obras do contorno 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

 

 

http://massaguanews.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-355-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-29/
http://massaguanews.com.br/2021/11/blh-ceami-de-caraguatatuba-retoma-grupo-educativo-com-ofuro-e-shantala-para-recem-nascidos/
http://massaguanews.com.br/2021/11/blh-ceami-de-caraguatatuba-retoma-grupo-educativo-com-ofuro-e-shantala-para-recem-nascidos/
http://massaguanews.com.br/2021/11/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/
https://valenews.com.br/2021/11/30/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/
https://spriomais.com.br/2021/11/30/caraguatatuba-multa-seis-veiculos-de-turismo-irregular-durante-o-fim-de-semana/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/30/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/30/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/30/confira-os-locais-de-prova-do-processo-seletivo-da-4a-turma-da-guarda-mirim-de-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/30/confira-os-locais-de-prova-do-processo-seletivo-da-4a-turma-da-guarda-mirim-de-caraguatatuba/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/pat-de-caraguatatuba-tem-355-vagas-de-emprego-na-semana-123-destinadas-as-obras-do-contorno/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/pat-de-caraguatatuba-tem-355-vagas-de-emprego-na-semana-123-destinadas-as-obras-do-contorno/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/


 

 
 

LN21 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental resgata cavalo em situação de maus-tratos em 

Caraguatatuba 
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Cavalo em situação de maus tratos é resgatado em Caraguá 

 

Hoje (29/11), uma equipe da Polícia Militar Ambiental durante Atividade Delegada, em 

ação conjunta com a Secretaria de Urbanismo e equipe da Zoonoses, averiguaram uma 

denúncia de maus tratos no bairro Golfinho, em Caraguatatuba. 

No local informado os agentes localizaram um cavalo macho adulto, da raça quarto de 

milha, com sinais de desnutrição e com ferimento de grandes proporções na pata traseira 

esquerda. 

O equino estava amarrado com uma corda curta presa a um caminhão, sem proteção de 

intempéries. No momento da fiscalização, de acordo com dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia, a temperatura passava de 29º graus, e o animal estava exposto à luz solar, 

agravando ainda mais seu sofrimento. 

O proprietário do cavalo informou que há acompanhamento de veterinário para tratar a 

lesão na pata, porém não apresentou nenhum documento que comprovasse os fatos. 

O homem foi conduzido ao Distrito Policial e responderá pelo crime de maus tratos, e além 

de ter sido notificado pela Zoonoses, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental com multa 

no valor de R$3.000,00. 

O cavalo foi apreendido pela Zoonoses e receberá os cuidados necessários. 

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Ambiental de 

Caraguatatuba. 
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Lei que obriga agências bancárias a instalarem álcool em gel nos 

caixas eletrônicos é sancionada 

 

Em Caraguatatuba agências bancárias terão de disponibilizar de forma gratuita ‘dispenser’ 

de álcool gel antisséptico 70% nos locais onde estão instalados os caixas eletrônicos. A 

proposta, de autoria do vereador Tato Aguilar (PSD), foi aprovada pela Câmara e 

sancionada recentemente pelo prefeito municipal. 

De acordo com a nova lei, ficam as agências bancárias obrigadas a disponibilizar de forma 

gratuita álcool gel antisséptico em 70% nos locais onde estão instalados os caixas 

eletrônicos nas agências bancárias, durante todo o horário de funcionamento dos caixas 

eletrônicos e também nos caixas distribuídos pela cidade, incluindo banco 24 horas. 

Também será de responsabilidade das agências instalar o dispensador de álcool em local 

de fácil acesso e visualização, acompanhados de placa informando a importância da 

utilização do produto para a higienização das mãos. 

O estabelecimento que não cumprir as exigências fica sujeito a multa diária no valor e 100 

VRM’s (Valor de Referência do Município que hoje equivale a R$ 3,74). Todo o valor 

arrecadado com a aplicação das multas deverá ser destinado à Secretaria Municipal de 

Saúde para as ações de combate à pandemia da COVID-19. 

“Desde o início da pandemia os estabelecimentos comerciais foram obrigados a 

disponibilizarem o álcool em gel 70% e observamos que esta não era uma realidade nas 

agências bancárias, local comprovadamente de muita circulação de pessoas. Queremos 

com esta lei garantir que, assim como todos os comerciantes, os bancos também 

ofereçam o álcool em gel aos clientes com o objetivo de evitar a contaminação por vírus e 

bactérias”, destacou Tato Aguilar. 
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Secretaria de Educação de Caraguatatuba abre recadastramento para 

transporte universitário 2022 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, informa aos 

estudantes universitários que estavam cadastrados no 2º semestre de 2021, no transporte 

para as Universidades de São José dos Campos e Taubaté, que no período de 1º a 15 de 

dezembro deverão realizar o recadastramento para o 1º semestre de 2022. 

O cadastro deve ser feito no 

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

Ao preencher o formulário de recadastramento, o estudante deverá, também, anexar cópia 

de comprovante de endereço recente e declaração de matrícula. 

O estudante que não realizar seu recadastramento dentro do prazo, e/ou não apresentar 

os documentos necessários, terá seu cadastro cancelado e perderá o direito de usufruir do 

benefício. 

Caso algum estudante tenha problema na realização do recadastramento virtual, poderá 

realizá-lo presencialmente, no mesmo período, no Setor de Transporte Universitário da 

Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 14h. 

Pedidos de isenção 

As solicitações de isenções para o 1º semestre de 2022 deverão ser entregues, 

pessoalmente, no período de 3 a 17/01/2022, com a apresentação da comprovação de 

renda familiar necessária, conforme art. 5º, §5º, do Decreto Municipal nº 1.302/2020. 

Novos cadastros 

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

deverão se inscrever para lista de espera, presencialmente, no Setor de Transporte 

Universitário da Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Bahia, 845, bairro 

Indaiá, no período de 1º a 15 de dezembro, das 8h às 14h. 
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Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal 

Iluminado’ 

 
O Natal em Caraguatatuba deve ser com muitas luzes para atrair ainda mais 

visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração Natalina para Fachadas de 

Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ – promovido pela 

Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-mail: 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a ficha de inscrição e 

no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser inscrita. É 

importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou quem residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Os proprietários de residências devem apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 



 

 
 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora,  in loco,  para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 
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Motoristas de Caraguatatuba criam aplicativo próprio com tarifas mais 

baixas para passageiros 

 

Motoristas de Caraguatatuba, que prestam serviços à Uber e 99 Pop, criaram um aplicativo 

próprio para concorrer com as gigantes do setor e oferecer aos passageiros tarifas mais 

baixas nas corridas. Após passar por um período de testes, o Flash Mob começa a 

funcionar, definitivamente,nesta segunda-feira (29/11). 

Até quinta-feira (25), o novo aplicativo já tinha cerca de 150 motoristas cadastrados. Uma 

média de 300 passageiros também se cadastrou na plataforma, entre moradores e 

turistas, após uma divulgação “boca a boca” na cidade. Durante o período de testes, o 

tempo médio de espera por um carro foi de cinco minutos. O município de Caraguatatuba 

possui cerca de 800 motoristas cadastrados na prefeitura, de acordo com a categoria.  

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

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

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

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

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

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

Viagens canceladas 

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

constantes cancelamentos de corridas feitos por motoristas de outros aplicativos. Os 

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

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

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

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

tipo de viagem fica inviável”, explica Santos.  

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

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

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

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

cancelada”.  



 

 
 

Além desta ferramente, ele explica que com os outros aplicativos, além de os motoristas 

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

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

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

viagens mais atraentes para os parceiros e, consequentemente, beneficiará os 

passageiros”, completa.   

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

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

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

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

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

Santos. 

O aplicativo está disponível para Android (Google Play) e IOS (App Store). 
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PAT de Caraguatatuba tem 355 vagas de emprego na semana; 123 

destinadas às obras do contorno 

 

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). 

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. 
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Justiça determina contratação de professores para alunos com 

deficiência em Caraguatatuba 

Estado e Prefeitura têm 10 dias para cumprir a decisão 

 

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 Ministério Público (MP) 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. 

A Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba informou que foi notificada da ação, 

que já atende o aluno e vai verificar melhor o teor da ação. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/home_interna
https://novaimprensa.com/
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Cavalo com lesão grave e desnutrição é resgatado e dono multado em 

R$ 3 mil 

O animal, um quarto de milha, foi retirado do proprietário e recebeu cuidados médicos 

 

A Polícia Ambiental flagrou um cavalo em sitação de maus tratos, com lesão grave na pata 

e debaixo de sol quente, em Caraguatatuba, na tarde desta segunda-feira (29). O dono do 

animal recebeu uma multa de R$ 3 mil pelo crime. 

Após denúncia anônima, a equipe, em ação conjunta com a Secretaria de Urbanismo 

e Centro de Controle de Zoonoses, chegou ao animal, no bairro Balneário dos Golfinhos, 

região sul da cidade. O cavalo era macho e adulto, da raça quarto de milha. Segundo a 

polícia, apresentava “sinais de desnutrição e com ferimento de grandes proporções na 

pata traseira esquerda”. 

O equino estava amarrado com uma corda curta presa a um caminhão, sem cobertura 

para o calor ou chuva. “No momento da fiscalização, de acordo com dados do Instituto 

Nacional de Meteorologia, a temperatura passava de 29º graus, o que agravou ainda mais 

seu sofrimento“, informou a Ambiental. 

O proprietário do cavalo garantiu que havia viabilizado acompanhamento veterinário para 

tratar a lesão na pata, porém não apresentou nenhum documento que comprovasse 

tratamento. 

O homem foi conduzido ao Distrito Policial e responderá pelo crime de maus tratos. Ele 

também foi notificado pela Zoonoses, autuado pela Polícia Militar Ambiental e multado em 

R$3 mil. O cavalo foi apreendido e receberá os cuidados necessários. 

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Ambiental de 

Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/2021/11/ambientalistas-repudiam-marina.html
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/saude/ccz/
https://novaimprensa.com/2021/11/cadela-atropelada-vaquinha.html
https://novaimprensa.com/2021/11/cadela-atropelada-vaquinha.html
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Seis veículos de turismo irregular são multados em Caraguatatuba; 

valor total soma R$ 11.220 

Foram identificados automóveis irregulares das regiões de Campinas, São Carlos, 

Pindamonhangaba e Hortolândia 

 

Por meio das Secretarias de Urbanismo e de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, a 

Prefeitura de Caraguatatuba autuou, no último final de semana, seis veículos de turismo 

com situações irregulares. Os veículos foram encontrados nos bairros Tabatinga, Cocanha 

e Martim de Sá. 

Quatro vans e dois ônibus foram localizados transitando pelo município sem autorização, o 

que é proibido pela legislação vigente. Cada veículo foi autuado em R$ 1.870, totalizando 

R$ 11,220 em multas. As placas identificavam que os automóveis eram de Campinas, São 

Carlos, Pindamonhangaba e Hortolândia. 

De acordo com a prefeitura, uma van ainda receberá uma autuação via AR (Aviso de 

Recebimento), porque o motorista fugiu da abordagem. 

Turismo irregular 

Wilber Cardozo, secretário de Urbanismo, reforça que a ação fiscalizatória dos fiscais será 

intensificada por conta das proximidades do verão e da temporada de férias. Além disso, 

ressalta que, para entrar no município de Caraguá com um veículo de passeio, é 

necessário retirar uma autorização prévia com a Secretaria de Turismo. 

"As praias onde esses veículos ficam são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e 

Tabatinga. Ocorre que os ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de 

outros carros. A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do 

trânsito de veículos pelo município sem autorização", disse a Seurb, em nota. 

Contato 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou pelo aplicativo 

'Caraguatatuba 156' -- disponível para Android e IOS. 
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Caraguá: fiscalização na praia da Martim de Sá é intensificada 

durante a chegada do verão 

Com a aproximação do final do ano, a praia mais famosa de Caraguatatuba fica ainda mais 

cheia e, por consequência, cheia de infrações; uma pessoa foi multada em um valor acima 

de R$ 300 

 

Por meio da Seurb (Secretaria de Urbanismo), a Prefeitura de Caraguatatuba intensificou 

as ações fiscalizatórias na praia da Martim de Sá, uma das mais movimentadas da cidade 

e de todo o Litoral Norte, principalmente durante o fim do ano, com a chegada do calor. 

Durante a chamada 'alta temporada', o número de irregularidades também é mais notório. 

Algumas das infrações detectadas pelos fiscais foram: placas de publicidade colocadas de 

forma irregular na orla, roupas de praia penduradas em árvores e ambulantes 

'estacionados' na areia. 

Durante o último fim de semana, 23 ambulantes foram orientados, cinco foram intimados 

para que atendessem à legislação e uma pessoa recebeu uma multa no valor de 100 

VRM's (Valor de Referência Municipal) que, no caso de Caraguá, inteirou uma multa de R$ 

374. 

Wilber Cardozo, secretário de Urbanismo, disse que deseja deixar que todos trabalhem, 

porém, com todos seguindo as regras de forma ordenada. "Notamos que a ‘bagunça’ 

estava tomando conta da Martim de Sá e fomos orientar que isso não pode acontecer", 

afirmou o secretário. 

Ele disse ainda que essa ação, que atende o Código de Posturas, será levada para outras 

praias do município. 
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Cavalo é resgatado desnutrido e com grande fratura exposta em 

Caraguatatuba 

O dono do animal foi multado em R$ 3 mil e responderá pelo crime de maus tratos 

 

Um cavalo foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental apresentando sinais de maus tratos 

no bairro Golfinho, em Caraguatatuba, na tarde da última segunda-feira (29). O animal 

estava desnutrido e com hematomas graves. 

O cavalo encontrado era um macho da raça quarto de milha, o ferimento em sua pata 

traseira esquerda tinha grande extensão e se tratava de uma fratura exposta. A PM 

Ambiental ainda não divulgou qual era a origem da lesão. 

O equino estava amarrado com uma pequena corda em um caminhão sob uma 

temperatura que passava dos 29°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de 

Meteorologia). 

Ao ser encontrado e questionado, o dono do animal afirmou que a lesão em sua pata está 

sendo tratada por veterinários. No entanto, nenhum comprovante médico foi apresentado 

pelo tutor do cavalo. O dono do caminhão e do imóvel próximo não foram localizados. 

Perante os fatos, o homem recebeu uma no valor de R$ 3 mil e responderá pelo crime de 

maus tratos a animais. O cavalo foi acolhido no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de 

Caraguá e está recebendo o tratamento adequado. 

Fiscalização 

O animal foi encontrado pois a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Seurb (Secretaria 

de Urbanismo), estava realizando uma ação de fiscalização referente a invasão de áreas 

públicas no bairro Golfinhos. Andando pelos arredores da região, o equino foi encontrado 

pela equipe da Seurb, que estava acompanhada de policiais ambientais. 

Wilber Schmidt Cardozo, secretário de Urbanismo, que estava no local durante a ação, 

disse que "as condições nas quais o cavalo se encontrava foi uma das cenas mais tristes 

que eu já vi". 
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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 

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. 
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Lei que obriga agências bancárias a instalarem álcool em gel nos 

caixas eletrônicos é sancionada 

 

Em Caraguatatuba agências bancárias terão de disponibilizar de forma gratuita ‘dispenser’ 

de álcool gel antisséptico 70% nos locais onde estão instalados os caixas eletrônicos. A 

proposta, de autoria do vereador Tato Aguilar (PSD), foi aprovada pela Câmara e 

sancionada recentemente pelo prefeito municipal. 

De acordo com a nova lei, ficam as agências bancárias obrigadas a disponibilizar de forma 

gratuita álcool gel antisséptico em 70% nos locais onde estão instalados os caixas 

eletrônicos nas agências bancárias, durante todo o horário de funcionamento dos caixas 

eletrônicos e também nos caixas distribuídos pela cidade, incluindo banco 24 horas. 

Também será de responsabilidade das agências instalar o dispensador de álcool em local 

de fácil acesso e visualização, acompanhados de placa informando a importância da 

utilização do produto para a higienização das mãos. 

O estabelecimento que não cumprir as exigências fica sujeito a multa diária no valor e 100 

VRM’s (Valor de Referência do Município que hoje equivale a R$ 3,74). Todo o valor 

arrecadado com a aplicação das multas deverá ser destinado à Secretaria Municipal de 

Saúde para as ações de combate à pandemia da COVID-19. 

“Desde o início da pandemia os estabelecimentos comerciais foram obrigados a 

disponibilizarem o álcool em gel 70% e observamos que esta não era uma realidade nas 

agências bancárias, local comprovadamente de muita circulação de pessoas. Queremos 

com esta lei garantir que, assim como todos os comerciantes, os bancos também 

ofereçam o álcool em gel aos clientes com o objetivo de evitar a contaminação por vírus e 

bactérias”, destacou Tato Aguilar. 
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Inscrições para 3º Concurso de Presépios para o Natal terminam nesta 

sexta-feira 

 

As inscrições para o 3º Concurso de Presépios para o Natal 2021 terminam às 14h nesta 

sexta-feira, dia 3 de dezembro. Os três primeiros colocados receberão prêmios que 

totalizam R$ 3 mil. 

Para realizar a inscrição o interessado ou seu representante deverão comparecer 

pessoalmente na sede da FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

à Rua Santa Cruz, 396, Centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 14h. 

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar a ficha de inscrição preenchida de 

forma legível, sem rasuras e assinada; cópia do documento de identidade e CPF; fotos das 

fases de criação do presépio; obra (presépio); orientações para a montagem, quando for 

composto por mais de uma peça ou suportes específicos e termo de autorização de 

imagem devidamente firmado pelo participante. 

O objetivo do concurso é fomentar e preservar a cultura e a memória das tradições 

religiosas populares do Natal, incentivar a criatividade das tradições populares desta data, 

envolver a comunidade com atividades culturais, valorizando o espírito natalino e as 

técnicas artesanais e artísticas, incentivando a utilização de materiais e matérias-primas 

regionais e recicláveis. 

O presépio deverá ser inédito e original. Entende-se como inédito o presépio que ainda não 

foi veiculado publicamente e original o presépio não plagiado. As imagens deverão ser 

esculpidas ou modeladas pelo autor, não sendo aceitas imagens comerciais. A obra deverá 

contemplar as figuras tradicionalmente reconhecidas como fundamentais: Menino Jesus, 

Virgem Maria, São José, os três reis magos, pastores, anjos, animais e a estrela de natal. 

Cada participante poderá inscrever um presépio, mesmo que em parceria, sendo 

necessário nas inscrições em grupo, ser escolhido um dos membros como representante 

dos demais, através de documento assinado e colocado dentro do envelope de 

identificação, que se responsabilizará pela inscrição e pelos termos e condições do edital. 

A montagem dos Presépios será realizada nos dias 8 e 9 de dezembro. A exposição terá a 

abertura no dia 10 de dezembro e duração até 7 de janeiro de 2022; reunião da Comissão 

Julgadora para análise e classificação final dos Presépios e apuração dos votos do Júri 



 

 
 

Popular no dia 20 de dezembro, com a divulgação do resultado no dia 21 e entrega dos 

prêmios até 22 de dezembro de 2021. 

Os presépios inscritos serão avaliados quanto à singularidade, criatividade e inovações, 

originalidade, execução técnica – genuína manufatura e materiais utilizados. Os visitantes 

também poderão votar em cédulas no período de 10 a 19 de dezembro na urna 

disponibilizada no Espaço Paulo Mott, à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, mesmo local 

onde ocorrerá a exposição das obras. 

As três melhores obras serão as vencedoras e receberão prêmios de R$ 1,5 mil para 

primeira colocada, R$ 1 mil para a segunda e R$ 500 para a terceira. Todos os 

participantes receberão um Certificado de Participação no Concurso de Presépios. 

Em caso de dúvidas ou para mais informações acesse o Edital completo no 

link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/25/10/2021/edital-no-025-21-3o-

concurso-de-presepios. 

Serviço 

3º Concurso de Presépios para o Natal 2021 

Inscrições: até às 14h do dia 3 de dezembro (sexta-feira) 

Local da inscrição: Rua Santa Cruz, 396 – Centro – de segunda-feira a sexta-feira, das 10h 

às 14h. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/25/10/2021/edital-no-025-21-3o-concurso-de-presepios
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/25/10/2021/edital-no-025-21-3o-concurso-de-presepios
https://fundacc.sp.gov.br/
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Alunos da E. E. Dr. Eduardo Corrêa da Costa Jr. realizam visita técnica 

à Biblioteca Afonso Schmidt 

 

Os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Doutor Eduardo Corrêa da Costa Junior 

realizaram uma visita técnica à Biblioteca Municipal Afonso Schmidt. Na ocasião, os jovens 

visitaram as exposições alusivas ao mês da Consciência Negra: ‘Profusão Visceral’, ‘Pretas 

Palavras’ e a exposição fotográfica ‘Mostra Sua Cara’, elaborada pelos estudantes e 

emprestada à FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

‘Mostra Sua Cara’ foi criada pelos alunos, com orientação dos professores Liliani Costa, de 

língua portuguesa, Daniel Silva, de educação artística, e Elaine Martins, professora de 

educação física. Liliani, Daniel e Elaine também monitoram o ‘Projeto de Vida’, matéria que 

integra a grade curricular da escola. 

Segundo a professora Liliani, desde 2013 a escola promove a batalha poética ‘Slam’ em 

alusão ao mês da Consciência Negra, porém, por conta da pandemia de Covid-19, foi 

preciso buscar uma nova alternativa simbólica para a data, daí surgiu a ideia da exposição 

fotográfica. 

A professora conta que os alunos gostaram da ideia e, no fim das contas, todos quiseram 

participar e compartilhar um clique em apoio, com frases inspiradoras. “Essa é uma 

manifestação social e cultural contra o movimento racista, porém, com uma visão alegre e 

mais leve”, disse ela. 

Também faz parte da exposição um mural com a imagem de uma mulher negra com flores 

brancas em seus cabelos, onde cada pétala de flor possui uma palavra inspiradora de 

apoio ao movimento. 

Ao todo, são 46 fotos, e aproximadamente 100 alunos que participaram da ação, seja 

fotografando ou ajudando na construção do painel com as flores. 

Durante a visita, os estudantes também participaram de uma intervenção artística com a 

poetisa Keiliane Dias, que recitou um cordel inspirado na migração de sua família da Bahia 

para a grande São Paulo. 

Keiliane é a autora da exposição poética ‘Profusão Visceral’, composta por um varal de 

poesias com obras escritas por ela aos 12 anos, quando sofria bullying e racismo na 

escola. “Aprendi a transformar a dor em poesia”, disse. 



 

 
 

Também compartilhou um pouco sobre sua história o advogado Edivan Santos, em uma 

conversa motivacional sobre ‘Desenvolvimento Pessoal’ e superação, de forma reflexiva e 

descontraída. 

Mês da Consciência Negra 

No Mês da Consciência Negra, a FUNDACC preparou uma mobilização educacional, 

literária, poética e fotográfica, com um encontro especial no Bate-papo Cultural com o 

tema ‘Protagonismo Negro’, com a participação de diferentes personalidades ligadas à arte 

e à cultura municipal. O episódio pode ser acessado pelo Facebook da Fundação 

(/Fundacc). 

Compõe a programação as exposições de poesia ‘Profusão Visceral’, fotográfica ‘Mostra 

sua Cara’ e literária ‘Pretas Palavras’, com livros de autores negros e literatura sobre a 

negritude, em parceria com o grupo de literatura negra Camugerê Literário 

(@camugere.literario). 
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Fiscalização e Polícia Ambiental flagram denúncia de invasão de área 

e maus-tratos a animal no bairro Golfinhos 

 

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e da Saúde, por meio do Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Caraguatatuba, além de policiais ambientais da Atividade 

Delegada constataram, na manhã desta segunda-feira (29), uma tentativa de invasão a 

uma área pública e investigam possíveis maus-tratos a um cavalo no bairro Golfinhos, 

região sul da cidade. O animal foi recolhido pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ). 

A equipe recebeu denúncia da presença de cavalos e vacas soltos pela região e ao chegar 

ao local encontrou uma área cercada e um cavalo com diversos ferimentos nas patas, no 

sol, além de estar sem água e visivelmente sem alimentação. 

O responsável pela ocupação não foi localizado, mas uma mulher se apresentou como 

dona do animal. “As condições nas quais o cavalo se encontrava foi uma das cenas mais 

tristes que eu já vi”, disse o secretário de Urbanismo que acompanhou a ação. 

O diretor do CCZ, Guilherme Garrido, informou que os animais estavam dentro de área 

urbana, o que não é permitido. No caso do cavalo, ele foi recolhido e levado para local de 

destinação do município e vai aguardar manifestação do proprietário. 

“Ela disse estar tratando do animal, por isso, vamos aguardar a sua apresentação e os 

indicativos de que ele recebia algum tipo de tratamento”. 
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Empreenda Caraguatatuba 2021 começa nesta semana 

 

Caraguatatuba promove nesta semana a maior feira de empreendedorismo do Litoral 

Norte de São Paulo. A expectativa é que o Empreenda Caraguatatuba 2021 recebe 

visitantes de todo Vale do Paraíba, Estado de São Paulo e outras regiões do país, entre os 

dias 2 e 4 de dezembro. O evento será realizado na Praça da Cultura, no Centro da cidade. 

A feira nesta edição atenderá todos os protocolos sanitários. Para 2021, o Empreenda 

Caraguatatuba 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 

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. 

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


 

 
 

Confira a programação completa aqui: https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/ 
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Caraguatatuba intensifica fiscalização na Martim de Sá contra abusos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, intensificou as ações 

na praia Martim de Sá, na região central, para coibir uma série de ações irregulares 

identificadas em uma das praias mais procuradas da cidade. 

Placas de publicidade colocadas de forma irregular na orla, roupas de praia penduradas 

em árvores, ambulantes ‘estacionados’ na areia foram algumas das infrações identificadas 

pelos fiscais de posturas da Secretaria. 

Durante o final de semana eles orientaram 23 ambulantes, intimaram cinco para que 

atendessem à legislação e lavraram uma multa no valor de 100 VRMs, equivalente a R$ 

374. 

O secretário Wilber Cardozo explica que quer deixar todo mundo trabalhar, mas de forma 

ordenada porque existem regras que precisam ser seguidas. “Notamos que a ‘bagunça’ 

estava tomando conta da Martim de Sá e fomos orientar que isso não pode acontecer”. 

Ele disse ainda que essa ação, que atende o Código de Posturas, será levada para outras 

praias do município. 
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Começa nesta semana o Empreenda Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba promove nesta semana a maior feira de empreendedorismo do Litoral 

Norte de São Paulo. A expectativa é que o Empreenda Caraguatatuba 2021 recebe 

visitantes de todo Vale do Paraíba, Estado de São Paulo e outras regiões do país, entre os 

dias 2 e 4 de dezembro. O evento será realizado na Praça da Cultura, no Centro da cidade. 

A feira nesta edição atenderá todos os protocolos sanitários. Para 2021, o Empreenda 

Caraguatatuba 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 

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. 

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


 

 
 

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

 

Este ano o Natal em Caraguatatuba será diferente, com muito mais luzes, o que deve 

iluminar a cidade e atrair mais visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração 

Natalina para Fachadas de Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

– promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o próximo dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-mail: 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a Ficha de Inscrição e 

no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser inscrita. É 

importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou que m residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Para os proprietários de residências, deve apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 



 

 
 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora, in loco, para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 
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Prefeitura Executa Operação Tapa Buracos Nos Bairros Rio Do Ouro E 

Jardim Jaqueira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), está 

nesta segunda-feira (29) com a Operação Tapa Buracos na Rua Américo Timóteo do 

Rosário, no bairro Rio do Ouro, região central da cidade. 

Aproximadamente 10 toneladas de massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente) foram utilizadas para o serviço na via. A previsão é que mais ruas sejam atendidas 

nos próximos dias. 

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos conta o serviço terceirizado da empresa 

Electra que faz a manutenção, com apoio de um rolo compactador e um caminhão trucado 

para o transporte dos materiais necessários. 

Além deste local, a Avenida Alice de Souza Capelli, no bairro Jardim Jaqueira, também 

recebe a Operação Tapa Buracos. Cerca de cinco toneladas de CBUQ foram utilizadas. 

A previsão que os serviços sejam finalizados até amanhã (30). 
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Prefeitura De Caraguatatuba Instala 30 Lixeiras Para Descarte De 

Material Reciclável 

 

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

Pesca (SMAAP), instalou 30 lixeiras recicláveis em diversos locais, como praias, orlas, 

praças e pontos turísticos em todas as regiões da cidade. 

Os coletores são de diversos tamanhos, sendo uma no modelo Container, que ainda será 

instalada na Praça do Pontal Santamarina; 15 PEVs (Ponto de Entrega Voluntária), com 

capacidade de 240 litros e 14 POP 10, com capacidade de 10 litros. 

A secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian reforça a população que descarte apenas 

material reciclável. “Aquelas lixeiras que não tem a opção de descarte de orgânico, 

pedimos que coloquem apenas papel, vidro, plástico ou metal. Estamos recebendo uma 

grande quantidade de material orgânico, como restos de comida e até animais mortos, em 

coletores que não tem essa opção, além de que certos tipos de material tem outro tipo de 

destinação. Contamos com o bom senso de todos”, disse. 

Tatiana explica que a colocação das lixeiras visa incentivar a população e os turistas para o 

descarte consciente, através da separação dos materiais recicláveis. “Todo material será 

recolhido semanalmente pelas cooperativas de reciclagem, sendo a principal fonte de 

renda dos cooperados”, destacou. 

As lixeiras são fruto de uma parceria com o Mercado Jovem Agência Heineken, com foco na 

conscientização ambiental denominado ‘Verão no Clima 2021’, onde inclui diversas 

atividades de defesa ambiental no litoral do Estado de São Paulo. 

Os equipamentos foram distribuídos em pontos turísticos, onde há alta concentração de 

pessoas e de veraneio; pontos estratégicos em locais demarcados pelos técnicos da 

SMAAP; em praias e orla e em praças de domínio público, com área verde. 
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Fundo Social De Caraguatatuba Recebe Doação Do Evento Esportivo 

‘Desafio Ciclístico Poço Da Anta’ 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na manhã desta segunda-feira (29) a  doação 

de 280 pacotes de leite em pó e 251 pacotes de café arrecadados como ingresso social 

durante o evento esportivo ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’, realizado no último domingo 

(28). 

A entrega foi realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação. A 

doação será utilizada pelo Fundo Social para atender instituições sociais ou para assistir 

famílias em vulnerabilidade social, em casos emergenciais. 

Cerca de 300 ciclistas participaram do evento que percorreu desde o 1º Distrito Policial do 

Porto Novo em direção ao Poço da Anta, em um trajeto de 15 km. 

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de 

alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis. Lembrando que 

as peças devem estar em bom estado de conservação. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Revitaliza Monumento Homenagem Aos 

150 Anos Do Município 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração, executou serviços 

de limpeza e pintura no monumento do Sesquicentenário da emancipação político-

administrativa, inaugurado em 20 de abril de 2007 pelo então prefeito José Pereira de 

Aguilar. Os trabalhos encerraram na manhã desta segunda-feira (29/11). 

Localizado no cruzamento das Avenidas Padre Anchieta e Prestes Maia, no Centro, o 

monumento foi criado pelo atual secretário de Obras Públicas, o engenheiro civil Leandro 

Borella, em comemoração ao aniversário de 150 anos da emancipação de Caraguatatuba. 

Na época, Borella ocupava o cargo de secretário de Urbanismo. 

Desde setembro, servidores do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística 

Operacional da Secretaria de Administração já revitalizaram a Torneira Central, o marco 

inicial da distribuição de água encanada no município inaugurada em 1.919 (mas entrou 

em operação em 1.958), Coreto da Praça Cândido Motta, Obelisco, Chafariz do 

Massaguaçu, praça da Avenida Synezio Moreira Marcondes no Jardim Primavera (em 

frente ao Cartório de Registro Civil), estátua de Iemanjá e o monumento em forma de vela 

de barco na Martim de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música 

“Deem uma chance a Paz” (“Give Peace a Chance”). 

A equipe ainda passará por diversas praças, prédios públicos municipais, entre outros 

marcos de Caraguatatuba. 
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Alterações No Código Tributário De Caraguá Serão Discutidas Em 

Audiências Públicas Na Quarta E Sexta-Feira 

 

A Câmara de Caraguatatuba promove duas audiências públicas on-line nas próximas 

quarta e sexta-feira (1º e 3/12), às 18h, para debater o projeto de lei complementar  nº 

8/2021 que institui o valor venal de referência para fins de recolhimento do Imposto sobre 

Transmissão Inter-Vivos ou Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

Técnicos da Prefeitura Municipal vão explicar a proposta.  As audiências serão transmitidas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

audiência no site da Câmara. A participação da população é garantida após o 

preenchimento do formulário disponível no site da Câmara; via ‘Zoom’ (também mediante 

inscrição prévia na página do Legislativo); e por meio de mensagens de texto, áudio ou 

vídeo pelo número de WhatsApp (12) 99718-5769. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/969_texto_integral.pdf
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/969_texto_integral.pdf
http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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Confira Os Locais De Prova Do Processo Seletivo Da 4ª Turma Da 

Guarda Mirim De Caraguatatuba 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, informa que 

as inscrições para o processo seletivo da 4ª turma da Guarda Mirim foram encerradas no 

dia 26 de novembro com 472 inscrições válidas.  Os candidatos farão a prova no próximo 

domingo (5/12). 

As provas serão aplicadas em duas escolas e os inscritos serão distribuídos da seguinte 

forma: 

Inscritos com iniciais do primeiro nome de A a K farão a prova na Emef Profº Antonio de 

Freitas Avelar, na Rua João Marcelo, 302, no bairro Estrela D’Alva. 

Inscritos com iniciais do primeiro nome de L a Z, farão a prova na Emef Dr. Carlos de 

Almeida Rodrigues, na Avenida Pernambuco, 1.101, no Indaiá. 

Os portões das escolas serão fechados às 9h, portanto, os inscritos devem chegar 

impreterivelmente antes desse horário. 

O gabarito está previsto para sair no dia 6 de dezembro e a lista final dos candidatos 

aprovados será publicada no dia 8 de dezembro de 2021, no Diário Oficial do Município. 

Confira a relação de inscritos: 

Inscritos com iniciais de “A” ao “K” – Emef Profº Antonio de Freitas 

Avelar  https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-

turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-A-a-K_Emef-Avelar.pdf 

Inscritos com iniciais de “L” ao “Z” – Emef Dr. Carlos de Almeida 

Rodrigue https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-

turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-L-a-Z_Emef-Dr-Carlos.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-A-a-K_Emef-Avelar.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-A-a-K_Emef-Avelar.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-L-a-Z_Emef-Dr-Carlos.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-L-a-Z_Emef-Dr-Carlos.pdf
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Conselho Municipal De Educação De Caraguatatuba Abre Inscrição 

Para Vaga Remanescente 

 

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Caraguatatuba está com vaga aberta 

remanescente no Processo Eleitoral para o biênio 2021/2023 no segmento: ‘Pais ou 

Responsáveis por alunos estudantes nas escolas públicas da rede municipal’. 

Os interessados a serem eleitores ou candidatos à vaga deverão se inscrever nos dias 30 

de novembro e 1º de dezembro de 2021 nas unidades escolares ou no 

link:  https://cme.educacaocaraguatatuba.com.br/ 

Para votar, tanto o candidato quanto o eleitor, receberão em seu e-mail cadastrado no ato 

da inscrição um link confidencial para gerar o acesso ao sistema de eleição. É de total 

responsabilidade dos interessados ter cadastrado no sistema do pleito eleitoral os dados 

corretos, em especial o e-mail. 

A eleição será de forma on-line no dia 3 de dezembro de 2021 das 8h às 16hs. Durante 

esse período a comissão eleitoral estará de plantão na Secretaria Municipal de Educação 

para esclarecer dúvidas. 

O edital para preenchimento de vaga remanescente do CME foi publicado no Diário Oficial 

do Município, edição 679 e pode ser acessado no 

endereço: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2021/11/Edital_679.pdf 

Todas as publicações pertinentes ao CME estão disponíveis na 

página https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-

cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/ 

Serviço: 

Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba 

Avenida Rio de Janeiro, 860 – Indaiá.  Telefone: (12) 3887-7000 

 

 

 

 

 

https://cme.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_678.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_678.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
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Equipes De Caraguatatuba Vencem Jogos Pelo Campeonato Paulista 

De Basquete 

 

O fim de semana foi importante para as equipes de basquete de Caraguatatuba Sub 18 

masculino e feminino e Sub 23 masculino, que venceram partidas realizadas no sábado 

(27), na cidade de São Paulo. Os times disputaram partidas da etapa da Associação 

Nacional de Basquete (ANB) 3×3. 

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

18M, a equipe da Associação de Basketball School de Caraguatatuba (ABASC) venceu a 

etapa e consagrou-se como campeã, titulo inédito para a equipe caraguatatubense. 

Os destaques desta partida foram Pedro Celestino, que anotou 28 pontos na competição, 

ficando em 1º lugar nas estatísticas. Na sequência, o atleta Theo com 25 pontos, Antonio 

com 16 e Ryan com 7 pontos. 

Também no sábado (27) a equipe participou do I Camp ABASC Basketball School, no CIASE 

do Sumaré, evento que teve apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

O evento contou com atletas dos polos da ABASC Basketball School no Colégio CBIC, no 

Paideia, no Canópus, na Arena Caiçara e no CIEF Massaguaçu. Os professores Rubens de 

Castro, Marcelo Saraiva e o Danilo Rocha que foram os responsáveis por comandar esse 

evento tão importante para o incentivo da modalidade basquete 3×3 na cidade. 

As crianças jogaram basquete, fizeram amizades e se divertiram muito nesse sábado! 
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Desafio Ciclístico Consolida Poço Da Anta Como Turismo Rural De 

Caraguatatuba 

 

Logo às 7h do domingo (28) cerca de 300 ciclistas largavam ao lado do 1º Distrito Policial 

do Porto Novo, em direção ao Poço da Anta. O Desafio Ciclístico consolidou o bairro como 

um dos pontos turísticos rurais da cidade de Caraguatatuba. 

Ao todo, os atletas percorreram 15 km até a ponte do bairro Poço da Anta, reformada 

recentemente, e puderam desfrutar de uma linda vista de águas cristalinas do Rio Claro. 

A Secretaria de Esportes e Recreação, durante o trajeto que contou com 30 km, 

considerando ida e volta, montou pontos estratégicos para hidratação e alimentação com 

frutas e cereais. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o evento teve um objetivo simples: integrar o Poço 

da Anta como um dos pontos turísticos rurais do município. 

“O Poço da Anta é um lugar fantástico, inauguramos a ponte faz um pouco mais de dois 

anos, que foi uma reivindicação antiga dos moradores da região. Com esse espírito de 

retomada e com protocolos sanitários, vamos promover cada vez mais eventos como 

esse”, disse Aguilar Junior. 

Através do ingresso social, no qual os participantes tiveram que entregar um pacote de 

café e outro de leite em pó para realizar a inscrição do Desafio Ciclístico, a Secretaria de 

Esportes e Recreação arrecadou cerca de 400 pacotes dos alimentos. A arrecadação foi 

entregue ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. 

Segundo a ciclista Bárbara Campos, que pedala há quase cinco anos, o Desafio Ciclístico 

foi uma grande oportunidade de reunir amigos e celebrar o esporte. 

“Eu já conhecia o Poço da Anta, venho até aqui algumas vezes de bicicleta, mas dessa vez 

foi diferente. O Desafio nos deu a oportunidade de celebrar o ciclismo e ainda reunir os 

amigos”, explica Bárbara. 

“O Desafio Ciclístico, além de ter um lindo objetivo, pode ser o empurrão para algumas 

pessoas a começarem a pedalar e ter uma qualidade de vida melhor”, diz Pedro Ferreira, 

praticamente do ciclismo há um ano. 
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Prefeitura E Associação Comercial Realizam Concurso ‘Caraguá Natal 

Iluminado’ 

 

Este ano o Natal em Caraguatatuba será diferente, com muito mais luzes, o que deve 

iluminar a cidade e atrair mais visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração 

Natalina para Fachadas de Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

– promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o próximo dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-

mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a Ficha de 

Inscrição e no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser 

inscrita. É importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar 

a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou que m residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Para os proprietários de residências, deve apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf


 

 
 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora,  in loco,  para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 
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Fiscalização E Policia Ambiental Flagram Denúncia De Invasão De 

Área E Maus-Tratos A Animal No Bairro Golfinhos 

 

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e da Saúde, por meio do Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Caraguatatuba, além de policiais ambientais da Atividade 

Delegada constataram, na manhã desta segunda-feira (29), uma tentativa de invasão a 

uma área pública e investigam possíveis maus-tratos a um cavalo no bairro Golfinhos, 

região sul da cidade. O animal foi recolhido pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ). 

A equipe recebeu denúncia da presença de cavalos e vacas soltos pela região e ao chegar 

ao local encontrou uma área cercada e um cavalo com diversos ferimentos nas patas, no 

sol, além de estar sem água e visivelmente sem alimentação. 

O responsável pela ocupação não foi localizado, mas uma mulher se apresentou como 

dona do animal. “As condições nas quais o cavalo se encontrava foi uma das cenas mais 

tristes que eu já vi”, disse o secretário de Urbanismo que acompanhou a ação. 

O diretor do CCZ, Guilherme Garrido, informou que os animais estavam dentro de área 

urbana, o que não é permitido. No caso do cavalo, ele foi recolhido e levado para local de 

destinação do município e vai aguardar manifestação do proprietário. 

“Ela disse estar tratando do animal, por isso, vamos aguardar a sua apresentação e os 

indicativos de que ele recebia algum tipo de tratamento”. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Intensifica Fiscalização Na Martim De Sá 

Contra Abusos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, intensificou as ações 

na praia Martim de Sá, na região central, para coibir uma série de ações irregulares 

identificadas em uma das praias mais procuradas da cidade. 

Placas de publicidade colocadas de forma irregular na orla, roupas de praia penduradas 

em árvores, ambulantes ‘estacionados’ na areia foram algumas das infrações identificadas 

pelos fiscais de posturas da Secretaria. 

Durante o final de semana eles orientaram 23 ambulantes, intimaram cinco para que 

atendessem à legislação e lavraram uma multa no valor de 100 VRMs, equivalente a R$ 

374. 

O secretário Wilber Cardozo explica que quer deixar todo mundo trabalhar, mas de forma 

ordenada porque existem regras que precisam ser seguidas. “Notamos que a ‘bagunça’ 

estava tomando conta da Martim de Sá e fomos orientar que isso não pode acontecer”. 

Ele disse ainda que essa ação, que atende o Código de Posturas, será levada para outras 

praias do município. 
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Fiscalização De Postura Autua Seis Veículos De Turismo Irregular Em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, autuou no final de semana seis veículos de turismo que 

estavam irregulares, nos bairros Tabatinga, Cocanha e Martim de Sá. 

Quatro vans e dois ônibus foram localizados em ruas desses bairros e sem autorização, o 

que não é permitido pela legislação vigente. Cada um foi autuado em R$ 1.870, 

totalizando R$ 11.220. Uma van vai receber a autuação via AR, porque o motorista fugiu 

da abordagem. 

Para que veículo de turismo entre no município é preciso retirar a senha junto à Secretaria 

de Turismo. 

Foram identificadas placas de Campinhas, São Carlos, Pindamonhangaba, Hortolândia, 

entre outras. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta das proximidades do verão e temporada de 

férias. 

As praias onde esses veículos ficam são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e 

Tabatinga. Ocorre que os ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de 

outros carros. A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do 

trânsito de veículos pelo município sem autorização. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou pelo APP. 
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BLH/Ceami De Caraguatatuba Retoma Grupo Educativo Com ‘Ofurô’ E 

‘Shantala’ Para Recém-Nascidos 

 

O Banco de Leite Humano (BLH) – Centro de Atendimento Materno Infantil (Ceami) de 

Caraguatatuba retomou, na última sexta-feira (26), o grupo educativo para pais. Os 

encontros foram suspensos no ano passado em função da pandemia da Covid-19. 

Durante os encontros, que duram cerca de uma hora, os pais aprendem técnicas de 

‘shantala’ para serem usadas em seus bebês. Os pequenos também têm a oportunidade 

de relaxar em uma banheira no estilo ‘ofurô’. 

Para quem desconhece a ‘shantala’, trata-se de uma massagem indiana que possui 

diversos benefícios para o recém-nascido como, por exemplo, fortalecimento do sistema 

imunitário e ativação da circulação sanguínea. 

A técnica também ajuda a acalmar as cólicas e prisão de ventre, auxilia na circulação 

sanguínea, tonifica os músculos e articulações, melhora o sistema digestivo do bebê e 

estimula os sistemas gastrointestinal e cardiovascular. 

O ‘ofurô’, além de favorecer um momento de intimidade entre os pais e o bebê, contribui 

para uma adaptação mais rápida do bebê ao novo mundo; alivia cólicas; proporciona um 

sono mais tranquilo e transmite limites ao corpo, auxiliando em sua organização sensorial. 

Existem, ainda, outros benefícios da ‘shantala’ e do ‘ofurô’. Segundo a enfermeira 

obstétrica e pediátrica Ana Cláudia Tripac, ambos têm a função de “aproximar a criança da 

unidade BLH/Ceami porque neste momento a equipe consegue fazer análises para saber 

qual é o estado de saúde da criança”. 

Ana Cláudia explicou que a água aquecida do ‘ofurô’ imita o útero da mãe e faz com que o 

bebê se sinta confortável e relaxado. E foi isso houve com o pequeno Deryck Silva, de dois 

meses. A mãe Tainá Alessandra da Silva, de 26 anos, ficou surpresa com reação do filho. 

“Na hora do banho ele chora, não gosta de água”, contou. 

Essa foi a primeira vez que mãe e filho participam do grupo educativo do BLH/Ceami. Tainá 

relatou que o filho adorou as técnicas de ‘shantala’ e que ele respondeu muito bem a tudo. 

Sobre o ‘ofurô’, Tainá acreditava que seu filho choraria bastante. “Na hora de sair banho 

ele fica muito agitado; ele não gosta de colocar roupa”, disse. 



 

 
 

Para a mãe, a oportunidade “foi gratificante porque permitiu que seu olhar ficasse mais 

atento”. Um olhar que, segundo ela, às vezes se perde em meio à correria diária. 

O olhar citado pela mãe está ligado ao vínculo afetivo. Ana Cláudia reforçou que as 

técnicas também auxiliam no desenvolvimento emocional, principalmente no reforço desse 

vínculo e também da segurança através do toque da pele. 

O grupo educativo para pais é aberto e qualquer criança a partir do primeiro mês de vida 

pode participar dos momentos da ‘shantala’ e do ‘ofurô’. Ele é realizado toda sexta-feira, às 

16h, na unidade. 

Os interessados devem entrar em contato com o BLH/Ceami por telefone, ou 

presencialmente, para obter mais informações. 

Serviço – O BLH/Ceami está localizado no prédio do Centro de Referência da Saúde da 

Mulher (Pró-Mulher) na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 2.135, no Sumaré. Telefone de 

contato: (12) 3897-3510. 
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BLH/Ceami De Caraguatatuba Realiza Palestra Para Pais Do CEI/EMEI 

Maria Carlita Saraiva Guedes 

 

O Banco de Leite Humano (BLH) – Centro de Atendimento Materno Infantil (Ceami) de 

Caraguatatuba foi convidado pelo CEI/EMEI Maria Carlita Saraiva Guedes para realizar 

uma palestra aos pais dos alunos atendidos pela unidade escolar. 

A palestra foi realizada na própria unidade escolar, no Morro do Algodão, no último sábado 

(27), no ‘Dia da Família na Escola’. O tema central foi focado no vínculo afetivo e na 

importância do aleitamento materno. 

A enfermeira e coordenadora do BLH/Ceami Ana Claudia Tripac foi a responsável por 

ministrar a palestra para 13 pessoas. Ela considera que o local é “propício para abordar o 

assunto – aleitamento e vínculo – e divulgar o BLH/Ceami”. 

Ana acredita que a trabalho é fundamental não só para os pais, mas como motivo de 

estímulo para outras CEI/EMEIs apoiarem a divulgação do BLH/Ceami e aproximação entre 

os funcionários da rede municipal de Educação e de Saúde. 

Conforme a enfermeira, o apoio da Secretaria de Educação é muito importante para o 

processo de amamentação, já que algumas unidades escolares de Caraguatatuba dispõem 

do “cantinho da amamentação”. Assim, as mamães não precisam desmamar a criança 

para  que se faça a adaptação à escola. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é preciso manter a amamentação 

como fonte exclusiva de nutrição nos primeiros seis meses de vida, que pode ser 

continuado até dois anos de idade. 

Serviço – O BLH/Ceami está localizado no prédio do Centro de Referência da Saúde da 

Mulher (Pró-Mulher) na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 2.135, no Sumaré. Telefone de 

contato: (12) 3897-3510. 
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Unidades De Saúde Iniciam Campanha ‘Fique Sabendo’ E Ofertam 

Testes Rápidos De Sífilis E HIV 

 

A Campanha ‘Fique Sabendo’ começa nesta segunda-feira (29) em toda a Rede de Atenção 

Básica de Caraguatatuba. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da 

UBS Tabatinga, irão ofertar testes rápidos para detecção de sífilis e HIV/Aids. 

A ação faz parte das atividades do ‘Dezembro Vermelho’, promovida pela Prefeitura de 

Caraguatatuba. Os interessados em realizar os testes podem comparecer à unidade de 

saúde mais próxima de sua residência, das 9h às 16h, até sexta-feira (3). 

Durante o ‘Fique Sabendo’, os testes rápidos também poderão ser feitos na Praça do 

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

dezembro, das 8h às 17h. 

Há a possibilidade de realizar os testes diretamente na Unidade de Atendimento a 

Moléstias Infectocontagiosas (UAMI), no Sumaré, de segunda a quinta, das 9h às 15h. 

Confira o cronograma do ‘Dezembro Vermelho’ em Caraguatatuba: 

 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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Caraguatatuba Segue Com Vacinação Contra Covid-19 E Aplica 

Primeira, Segunda E Dose Adicional 

 

Caraguatatuba segue com a vacinação contra a Covid-19 nesta semana. A primeira dose é 

aplicada em qualquer pessoa com mais de 12 anos. A segunda é ofertada para aquela que 

necessite completar o esquema vacinal. 

A primeira dose só é aplicada por meio do ‘Vacina Caragua’. Para se vacinar, o cidadão 

deve estar devidamente agendado pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Não serão feitas 

vacinas de primeira dose sem o agendamento do aplicativo. 

O município ainda aplica a dose adicional (dose de reforço ou terceira dose) para qualquer 

adulto com mais de 18 anos. Para receber a dose adicional, é fundamental ter completado 

o esquema vacinal com a segunda dose há pelo menos cinco meses (ou 152 dias), 

independente do imunizante aplicado. 

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população verificar a data de aplicação da 

segunda dose. Ela pode ser encontrada no cartão de vacinação Covid-19 físico e online 

(Conecte Sus ou aplicativo do Poupatempo). 

Vale ressaltar que o intervalo continua o mesmo para pessoas com imunossupressão. 

Todas devem receber a dose adicional com pelo menos 28 dias após a última dose do 

esquema vacinal. 

Pessoas que completaram o seu esquema vacinal com a vacina Janssen (dose única) pode 

receber a dose adicional com pelo menos dois meses (61 dias). 

A Secretaria de Estado da Saúde orienta que para a dose adicional poderá ser utilizado o 

imunizante que estar disponível na unidade de saúde (Pfizer, Coronavac e até mesmo 

Astrazeneca). 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com segunda dose e dose 

adicional. Porém, a pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Confira abaixo os intervalos da segunda dose (Pfizer, Astrazeneca e Coronavac) 

 Pfizer: para adultos com mais de 18 anos o intervalo é de 21 dias (três semanas). 

Menores de 18 anos recebem a segunda dose com 56 dias (oito semanas); 

 CoronaVac: 21 dias; 

 Astrazeneca: 56 dias (oito semanas). 



 

 
 

Locais e horário 

As doses contra a Covid-19 são aplicadas somente nas 11 Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs). Entretanto, o horário continua o mesmo, das 8h às 15h. 

As UBSs são: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê Mirim), 

UBS Porto Novo, UBS Morro do Algodão, UBS Tinga, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, 

UBS Sumaré, UBS Casa Branca, UBS Jetuba, UBS Massaguaçu. 
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Lista Com Eleitos Para Conselhos Gestores De Unidades Biênio 

2022/2023 É Publicada No Diário Oficial De Caraguatatuba 

 
O Conselho Municipal de Saúde (Comus) de Caraguatatuba divulgou nesta segunda-feira 

(29), o resultado final da eleição para preenchimentos das vagas remanescentes dos 

Conselhos Gestores de Unidades (CGUs) para biênio 2022/2023. 

A lista completa com os nomes dos eleitos foi publicada em Diário Oficial Eletrônico do 

município no Edital Ano IV – nº 679 de 29 de outubro de 2021. Clique aqui para ter acesso 

ao Edital. 

O resultado das eleições poderá ser conferido também nas unidades de saúde ou no Diário 

Oficial Eletrônico. 

O membro do conselho possui uma participação muito importante nas ações e decisões 

que serão tomadas na condução da saúde pela administração no âmbito da unidade em 

que ele atua. Por isso, é necessário que a população se interesse em integrar o conselho. 

Ele também poderá auxiliar no planejamento, avaliação, fiscalização e controle de sua 

unidade como, por exemplo, o andamento, atendimento e possíveis melhorias. 
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Empreenda Caraguatatuba 2021 Começa Nessa Semana 

 

Caraguatatuba promove nessa semana a maior feira de empreendedorismo do Litoral 

Norte de São Paulo. A expectativa é que o Empreenda Caraguatatuba 2021 recebe 

visitantes de todo Vale do Paraíba, estado de São Paulo e outra regiões do país, entre os 

dias 2 e 4 de dezembro. O evento acontece na Praça da Cultura, no centro da cidade. 

A feira nesta edição atenderá todos os protocolos sanitários. Para 2021, o Empreenda 

Caraguatatuba 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 

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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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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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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Prefeitura E Associação Comercial Realizam Concurso ‘Caraguá Natal 

Iluminado’ 

 

Este ano o Natal em Caraguatatuba será diferente, com muito mais luzes, o que deve 

iluminar a cidade e atrair mais visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração 

Natalina para Fachadas de Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

– promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o próximo dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-

mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a Ficha de 

Inscrição e no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser 

inscrita. É importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar 

a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou que m residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Para os proprietários de residências, deve apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf


 

 
 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora,  in loco,  para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 
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Lei que obriga agências bancárias a instalarem álcool em gel nos caixas 

eletrônicos é sancionada 

 

Em Caraguatatuba agências bancárias terão de disponibilizar de forma gratuita ‘dispenser’ 

de álcool gel antisséptico 70% nos locais onde estão instalados os caixas eletrônicos. A 

proposta, de autoria do vereador Tato Aguilar (PSD), foi aprovada pela Câmara e 

sancionada recentemente pelo prefeito municipal. 

De acordo com a nova lei, ficam as agências bancárias obrigadas a disponibilizar de forma 

gratuita álcool gel antisséptico em 70% nos locais onde estão instalados os caixas 

eletrônicos nas agências bancárias, durante todo o horário de funcionamento dos caixas 

eletrônicos e também nos caixas distribuídos pela cidade, incluindo banco 24 horas. 

Também será de responsabilidade das agências instalar o dispensador de álcool em local 

de fácil acesso e visualização, acompanhados de placa informando a importância da 

utilização do produto para a higienização das mãos. 

O estabelecimento que não cumprir as exigências fica sujeito a multa diária no valor e 100 

VRM’s (Valor de Referência do Município que hoje equivale a R$ 3,74). Todo o valor 

arrecadado com a aplicação das multas deverá ser destinado à Secretaria Municipal de 

Saúde para as ações de combate à pandemia da COVID-19. 

“Desde o início da pandemia os estabelecimentos comerciais foram obrigados a 

disponibilizarem o álcool em gel 70% e observamos que esta não era uma realidade nas 

agências bancárias, local comprovadamente de muita circulação de pessoas. Queremos 

com esta lei garantir que, assim como todos os comerciantes, os bancos também 

ofereçam o álcool em gel aos clientes com o objetivo de evitar a contaminação por vírus e 

bactérias”, destacou Tato Aguilar. 
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Alunos da E. E. Dr. Eduardo Corrêa da Costa Jr. realizam visita técnica à 

Biblioteca Afonso Schmidt 

 

Os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Doutor Eduardo Corrêa da Costa Junior 

realizaram uma visita técnica à Biblioteca Municipal Afonso Schmidt. Na ocasião, os jovens 

visitaram as exposições alusivas ao mês da Consciência Negra: ‘Profusão Visceral’, ‘Pretas 

Palavras’ e a exposição fotográfica ‘Mostra Sua Cara’, elaborada pelos estudantes e 

emprestada à FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

‘Mostra Sua Cara’ foi criada pelos alunos, com orientação dos professores Liliani Costa, de 

língua portuguesa, Daniel Silva, de educação artística, e Elaine Martins, professora de 

educação física. Liliani, Daniel e Elaine também monitoram o ‘Projeto de Vida’, matéria que 

integra a grade curricular da escola. 

Segundo a professora Liliani, desde 2013 a escola promove a batalha poética ‘Slam’ em 

alusão ao mês da Consciência Negra, porém, por conta da pandemia de Covid-19, foi 

preciso buscar uma nova alternativa simbólica para a data, daí surgiu a ideia da exposição 

fotográfica. 

A professora conta que os alunos gostaram da ideia e, no fim das contas, todos quiseram 

participar e compartilhar um clique em apoio, com frases inspiradoras. “Essa é uma 

manifestação social e cultural contra o movimento racista, porém, com uma visão alegre e 

mais leve”, disse ela. 

Também faz parte da exposição um mural com a imagem de uma mulher negra com flores 

brancas em seus cabelos, onde cada pétala de flor possui uma palavra inspiradora de 

apoio ao movimento. 

Ao todo, são 46 fotos, e aproximadamente 100 alunos que participaram da ação, seja 

fotografando ou ajudando na construção do painel com as flores. 

Durante a visita, os estudantes também participaram de uma intervenção artística com a 

poetisa Keiliane Dias, que recitou um cordel inspirado na migração de sua família da Bahia 

para a grande São Paulo. 

Keiliane é a autora da exposição poética ‘Profusão Visceral’, composta por um varal de 

poesias com obras escritas por ela aos 12 anos, quando sofria bullying e racismo na 

escola. “Aprendi a transformar a dor em poesia”, disse. 



 

 
 

Também compartilhou um pouco sobre sua história o advogado Edivan Santos, em uma 

conversa motivacional sobre ‘Desenvolvimento Pessoal’ e superação, de forma reflexiva e 

descontraída. 

Mês da Consciência Negra 

No Mês da Consciência Negra, a FUNDACC preparou uma mobilização educacional, 

literária, poética e fotográfica, com um encontro especial no Bate-papo Cultural com o 

tema ‘Protagonismo Negro’, com a participação de diferentes personalidades ligadas à arte 

e à cultura municipal. O episódio pode ser acessado pelo Facebook da Fundação 

(/Fundacc). 

Compõe a programação as exposições de poesia ‘Profusão Visceral’, fotográfica ‘Mostra 

sua Cara’ e literária ‘Pretas Palavras’, com livros de autores negros e literatura sobre a 

negritude, em parceria com o grupo de literatura negra Camugerê Literário 

(@camugere.literario). 
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Inscrições para 3º Concurso de Presépios para o Natal terminam nesta 

sexta-feira 

 

As inscrições para o 3º Concurso de Presépios para o Natal 2021 terminam às 14h nesta 

sexta-feira, dia 3 de dezembro. Os três primeiros colocados receberão prêmios que 

totalizam R$ 3 mil. 

Para realizar a inscrição o interessado ou seu representante deverão comparecer 

pessoalmente na sede da FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

à Rua Santa Cruz, 396, Centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 14h. 

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar a ficha de inscrição preenchida de 

forma legível, sem rasuras e assinada; cópia do documento de identidade e CPF; fotos das 

fases de criação do presépio; obra (presépio); orientações para a montagem, quando for 

composto por mais de uma peça ou suportes específicos e termo de autorização de 

imagem devidamente firmado pelo participante. 

O objetivo do concurso é fomentar e preservar a cultura e a memória das tradições 

religiosas populares do Natal, incentivar a criatividade das tradições populares desta data, 

envolver a comunidade com atividades culturais, valorizando o espírito natalino e as 

técnicas artesanais e artísticas, incentivando a utilização de materiais e matérias-primas 

regionais e recicláveis. 

O presépio deverá ser inédito e original. Entende-se como inédito o presépio que ainda não 

foi veiculado publicamente e original o presépio não plagiado. As imagens deverão ser 

esculpidas ou modeladas pelo autor, não sendo aceitas imagens comerciais. A obra deverá 

contemplar as figuras tradicionalmente reconhecidas como fundamentais: Menino Jesus, 

Virgem Maria, São José, os três reis magos, pastores, anjos, animais e a estrela de natal. 

Cada participante poderá inscrever um presépio, mesmo que em parceria, sendo 

necessário nas inscrições em grupo, ser escolhido um dos membros como representante 

dos demais, através de documento assinado e colocado dentro do envelope de 

identificação, que se responsabilizará pela inscrição e pelos termos e condições do edital. 

A montagem dos Presépios será realizada nos dias 8 e 9 de dezembro. A exposição terá a 

abertura no dia 10 de dezembro e duração até 7 de janeiro de 2022; reunião da Comissão 

Julgadora para análise e classificação final dos Presépios e apuração dos votos do Júri 



 

 
 

Popular no dia 20 de dezembro, com a divulgação do resultado no dia 21 e entrega dos 

prêmios até 22 de dezembro de 2021. 

Os presépios inscritos serão avaliados quanto à singularidade, criatividade e inovações, 

originalidade, execução técnica – genuína manufatura e materiais utilizados. Os visitantes 

também poderão votar em cédulas no período de 10 a 19 de dezembro na urna 

disponibilizada no Espaço Paulo Mott, à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, mesmo local 

onde ocorrerá a exposição das obras. 

As três melhores obras serão as vencedoras e receberão prêmios de R$ 1,5 mil para 

primeira colocada, R$ 1 mil para a segunda e R$ 500 para a terceira. Todos os 

participantes receberão um Certificado de Participação no Concurso de Presépios. 

Em caso de dúvidas ou para mais informações acesse o Edital completo no 

link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/25/10/2021/edital-no-025-21-3o-

concurso-de-presepios. 

Serviço 

3º Concurso de Presépios para o Natal 2021 

Inscrições: até às 14h do dia 3 de dezembro (sexta-feira) 

Local da inscrição: Rua Santa Cruz, 396 – Centro – de segunda-feira a sexta-feira, das 10h 

às 14h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/25/10/2021/edital-no-025-21-3o-concurso-de-presepios
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/25/10/2021/edital-no-025-21-3o-concurso-de-presepios
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Confira os locais de prova do processo seletivo da 4ª turma da Guarda Mirim 

de Caraguatatuba 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, informa que 

as inscrições para o processo seletivo da 4ª turma da Guarda Mirim foram encerradas no 

dia 26 de novembro com 472 inscrições válidas.  Os candidatos farão a prova no próximo 

domingo (5/12). 

As provas serão aplicadas em duas escolas e os inscritos serão distribuídos da seguinte 

forma: 

Inscritos com iniciais do primeiro nome de A a K farão a prova na Emef Profº Antonio de 

Freitas Avelar, na Rua João Marcelo, 302, no bairro Estrela D’Alva. 

Inscritos com iniciais do primeiro nome de L a Z, farão a prova na Emef Dr. Carlos de 

Almeida Rodrigues, na Avenida Pernambuco, 1.101, no Indaiá. 

Os portões das escolas serão fechados às 9h, portanto, os inscritos devem chegar 

impreterivelmente antes desse horário. 

O gabarito está previsto para sair no dia 6 de dezembro e a lista final dos candidatos 

aprovados será publicada no dia 8 de dezembro de 2021, no Diário Oficial do Município. 

Confira a relação de inscritos: 

Inscritos com iniciais de “A” ao “K” – Emef Profº Antonio de Freitas 

Avelar  https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-

turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-A-a-K_Emef-Avelar.pdf 

Inscritos com iniciais de “L” ao “Z” – Emef Dr. Carlos de Almeida 

Rodrigue https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-

turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-L-a-Z_Emef-Dr-Carlos.pdf 
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Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal 

Iluminado’ 

 

Este ano o Natal em Caraguatatuba será diferente, com muito mais luzes, o que deve 

iluminar a cidade e atrair mais visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração 

Natalina para Fachadas de Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

– promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o próximo dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-

mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a Ficha de 

Inscrição e no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser 

inscrita. É importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar 

a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou que m residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Para os proprietários de residências, deve apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf


 

 
 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora,  in loco,  para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 
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BLH/Ceami de Caraguatatuba retoma grupo educativo com ‘ofurô’ e 

‘shantala’ para recém-nascidos 

 

O Banco de Leite Humano (BLH) – Centro de Atendimento Materno Infantil (Ceami) de 

Caraguatatuba retomou, na última sexta-feira (26), o grupo educativo para pais. Os 

encontros foram suspensos no ano passado em função da pandemia da Covid-19. 

Durante os encontros, que duram cerca de uma hora, os pais aprendem técnicas de 

‘shantala’ para serem usadas em seus bebês. Os pequenos também têm a oportunidade 

de relaxar em uma banheira no estilo ‘ofurô’. 

Para quem desconhece a ‘shantala’, trata-se de uma massagem indiana que possui 

diversos benefícios para o recém-nascido como, por exemplo, fortalecimento do sistema 

imunitário e ativação da circulação sanguínea. 

A técnica também ajuda a acalmar as cólicas e prisão de ventre, auxilia na circulação 

sanguínea, tonifica os músculos e articulações, melhora o sistema digestivo do bebê e 

estimula os sistemas gastrointestinal e cardiovascular. 

O ‘ofurô’, além de favorecer um momento de intimidade entre os pais e o bebê, contribui 

para uma adaptação mais rápida do bebê ao novo mundo; alivia cólicas; proporciona um 

sono mais tranquilo e transmite limites ao corpo, auxiliando em sua organização sensorial. 

Existem, ainda, outros benefícios da ‘shantala’ e do ‘ofurô’. Segundo a enfermeira 

obstétrica e pediátrica Ana Cláudia Tripac, ambos têm a função de “aproximar a criança da 

unidade BLH/Ceami porque neste momento a equipe consegue fazer análises para saber 

qual é o estado de saúde da criança”. 

Ana Cláudia explicou que a água aquecida do ‘ofurô’ imita o útero da mãe e faz com que o 

bebê se sinta confortável e relaxado. E foi isso houve com o pequeno Deryck Silva, de dois 

meses. A mãe Tainá Alessandra da Silva, de 26 anos, ficou surpresa com reação do filho. 

“Na hora do banho ele chora, não gosta de água”, contou. 

Essa foi a primeira vez que mãe e filho participam do grupo educativo do BLH/Ceami. Tainá 

relatou que o filho adorou as técnicas de ‘shantala’ e que ele respondeu muito bem a tudo. 

Sobre o ‘ofurô’, Tainá acreditava que seu filho choraria bastante. “Na hora de sair banho 

ele fica muito agitado; ele não gosta de colocar roupa”, disse. 



 

 
 

Para a mãe, a oportunidade “foi gratificante porque permitiu que seu olhar ficasse mais 

atento”. Um olhar que, segundo ela, às vezes se perde em meio à correria diária. 

O olhar citado pela mãe está ligado ao vínculo afetivo. Ana Cláudia reforçou que as 

técnicas também auxiliam no desenvolvimento emocional, principalmente no reforço desse 

vínculo e também da segurança através do toque da pele. 

O grupo educativo para pais é aberto e qualquer criança a partir do primeiro mês de vida 

pode participar dos momentos da ‘shantala’ e do ‘ofurô’. Ele é realizado toda sexta-feira, às 

16h, na unidade. 

Os interessados devem entrar em contato com o BLH/Ceami por telefone, ou 

presencialmente, para obter mais informações. 

Serviço – O BLH/Ceami está localizado no prédio do Centro de Referência da Saúde da 

Mulher (Pró-Mulher) na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 2.135, no Sumaré. Telefone de 

contato: (12) 3897-3510. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Fundo Social de Caraguatatuba recebe doação do evento esportivo ‘Desafio 

Ciclístico Poço da Anta’ 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na manhã desta segunda-feira (29) a  doação 

de 280 pacotes de leite em pó e 251 pacotes de café arrecadados como ingresso social 

durante o evento esportivo ‘Desafio Ciclístico Poço da Anta’, realizado no último domingo 

(28). 

A entrega foi realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação. A 

doação será utilizada pelo Fundo Social para atender instituições sociais ou para assistir 

famílias em vulnerabilidade social, em casos emergenciais. 

Cerca de 300 ciclistas participaram do evento que percorreu desde o 1º Distrito Policial do 

Porto Novo em direção ao Poço da Anta, em um trajeto de 15 km. 

O Fundo Social recebe e realiza doações durante o ano todo. Quem quiser ajudar, além de 

alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis. Lembrando que 

as peças devem estar em bom estado de conservação. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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Desafio Ciclístico consolida Poço da Anta como turismo rural de 

Caraguatatuba 

 

Logo às 7h do domingo (28) cerca de 300 ciclistas largavam ao lado do 1º Distrito Policial 

do Porto Novo, em direção ao Poço da Anta. O Desafio Ciclístico consolidou o bairro como 

um dos pontos turísticos rurais da cidade de Caraguatatuba. 

Ao todo, os atletas percorreram 15 km até a ponte do bairro Poço da Anta, reformada 

recentemente, e puderam desfrutar de uma linda vista de águas cristalinas do Rio Claro. 

A Secretaria de Esportes e Recreação, durante o trajeto que contou com 30 km, 

considerando ida e volta, montou pontos estratégicos para hidratação e alimentação com 

frutas e cereais. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o evento teve um objetivo simples: integrar o Poço 

da Anta como um dos pontos turísticos rurais do município. 

“O Poço da Anta é um lugar fantástico, inauguramos a ponte faz um pouco mais de dois 

anos, que foi uma reivindicação antiga dos moradores da região. Com esse espírito de 

retomada e com protocolos sanitários, vamos promover cada vez mais eventos como 

esse”, disse Aguilar Junior. 

Através do ingresso social, no qual os participantes tiveram que entregar um pacote de 

café e outro de leite em pó para realizar a inscrição do Desafio Ciclístico, a Secretaria de 

Esportes e Recreação arrecadou cerca de 400 pacotes dos alimentos. A arrecadação foi 

entregue ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. 

Segundo a ciclista Bárbara Campos, que pedala há quase cinco anos, o Desafio Ciclístico 

foi uma grande oportunidade de reunir amigos e celebrar o esporte. 

“Eu já conhecia o Poço da Anta, venho até aqui algumas vezes de bicicleta, mas dessa vez 

foi diferente. O Desafio nos deu a oportunidade de celebrar o ciclismo e ainda reunir os 

amigos”, explica Bárbara. 

“O Desafio Ciclístico, além de ter um lindo objetivo, pode ser o empurrão para algumas 

pessoas a começarem a pedalar e ter uma qualidade de vida melhor”, diz Pedro Ferreira, 

praticamente do ciclismo há um ano. 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Unidades de saúde iniciam Campanha ‘Fique Sabendo’ e ofertam testes 

rápidos de sífilis e HIV 

 

A Campanha ‘Fique Sabendo’ começa nesta segunda-feira (29) em toda a Rede de Atenção 

Básica de Caraguatatuba. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da 

UBS Tabatinga, irão ofertar testes rápidos para detecção de sífilis e HIV/Aids. 

A ação faz parte das atividades do ‘Dezembro Vermelho’, promovida pela Prefeitura de 

Caraguatatuba. Os interessados em realizar os testes podem comparecer à unidade de 

saúde mais próxima de sua residência, das 9h às 16h, até sexta-feira (3). 

Durante o ‘Fique Sabendo’, os testes rápidos também poderão ser feitos na Praça do 

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

dezembro, das 8h às 17h. 

Há a possibilidade de realizar os testes diretamente na Unidade de Atendimento a 

Moléstias Infectocontagiosas (UAMI), no Sumaré, de segunda a quinta, das 9h às 15h. 

Confira o cronograma do ‘Dezembro Vermelho’ em Caraguatatuba: 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Prefeitura de Caraguatatuba intensifica fiscalização na Martim de Sá contra 

abusos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, intensificou as ações 

na praia Martim de Sá, na região central, para coibir uma série de ações irregulares 

identificadas em uma das praias mais procuradas da cidade. 

Placas de publicidade colocadas de forma irregular na orla, roupas de praia penduradas 

em árvores, ambulantes ‘estacionados’ na areia foram algumas das infrações identificadas 

pelos fiscais de posturas da Secretaria. 

Durante o final de semana eles orientaram 23 ambulantes, intimaram cinco para que 

atendessem à legislação e lavraram uma multa no valor de 100 VRMs, equivalente a R$ 

374. 

O secretário Wilber Cardozo explica que quer deixar todo mundo trabalhar, mas de forma 

ordenada porque existem regras que precisam ser seguidas. “Notamos que a ‘bagunça’ 

estava tomando conta da Martim de Sá e fomos orientar que isso não pode acontecer”. 

Ele disse ainda que essa ação, que atende o Código de Posturas, será levada para outras 

praias do município. 
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Caraguatatuba segue com vacinação contra Covid-19 e aplica primeira, 

segunda e dose adicional 

 

Caraguatatuba segue com a vacinação contra a Covid-19 nesta semana. A primeira dose é 

aplicada em qualquer pessoa com mais de 12 anos. A segunda é ofertada para aquela que 

necessite completar o esquema vacinal. 

A primeira dose só é aplicada por meio do ‘Vacina Caragua’. Para se vacinar, o cidadão 

deve estar devidamente agendado pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. Não serão feitas 

vacinas de primeira dose sem o agendamento do aplicativo. 

O município ainda aplica a dose adicional (dose de reforço ou terceira dose) para qualquer 

adulto com mais de 18 anos. Para receber a dose adicional, é fundamental ter completado 

o esquema vacinal com a segunda dose há pelo menos cinco meses (ou 152 dias), 

independente do imunizante aplicado. 

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população verificar a data de aplicação da 

segunda dose. Ela pode ser encontrada no cartão de vacinação Covid-19 físico e online 

(Conecte Sus ou aplicativo do Poupatempo). 

Vale ressaltar que o intervalo continua o mesmo para pessoas com imunossupressão. 

Todas devem receber a dose adicional com pelo menos 28 dias após a última dose do 

esquema vacinal. 

Pessoas que completaram o seu esquema vacinal com a vacina Janssen (dose única) pode 

receber a dose adicional com pelo menos dois meses (61 dias). 

A Secretaria de Estado da Saúde orienta que para a dose adicional poderá ser utilizado o 

imunizante que estar disponível na unidade de saúde (Pfizer, Coronavac e até mesmo 

Astrazeneca). 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com segunda dose e dose 

adicional. Porém, a pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Confira abaixo os intervalos da segunda dose (Pfizer, Astrazeneca e Coronavac) 

 Pfizer: para adultos com mais de 18 anos o intervalo é de 21 dias (três semanas). Menores 

de 18 anos recebem a segunda dose com 56 dias (oito semanas); 

 CoronaVac: 21 dias; 



 

 
 

 Astrazeneca: 56 dias (oito semanas). 

Locais e horário 

As doses contra a Covid-19 são aplicadas somente nas 11 Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs). Entretanto, o horário continua o mesmo, das 8h às 15h. 

As UBSs são: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê Mirim), 

UBS Porto Novo, UBS Morro do Algodão, UBS Tinga, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, 

UBS Sumaré, UBS Casa Branca, UBS Jetuba, UBS Massaguaçu. 
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BLH/Ceami de Caraguatatuba realiza palestra para pais do CEI/EMEI Maria 

Carlita Saraiva Guedes 

 

O Banco de Leite Humano (BLH) – Centro de Atendimento Materno Infantil (Ceami) de 

Caraguatatuba foi convidado pelo CEI/EMEI Maria Carlita Saraiva Guedes para realizar 

uma palestra aos pais dos alunos atendidos pela unidade escolar. 

A palestra foi realizada na própria unidade escolar, no Morro do Algodão, no último sábado 

(27), no ‘Dia da Família na Escola’. O tema central foi focado no vínculo afetivo e na 

importância do aleitamento materno. 

A enfermeira e coordenadora do BLH/Ceami Ana Claudia Tripac foi a responsável por 

ministrar a palestra para 13 pessoas. Ela considera que o local é “propício para abordar o 

assunto – aleitamento e vínculo – e divulgar o BLH/Ceami”. 

Ana acredita que a trabalho é fundamental não só para os pais, mas como motivo de 

estímulo para outras CEI/EMEIs apoiarem a divulgação do BLH/Ceami e aproximação entre 

os funcionários da rede municipal de Educação e de Saúde. 

A coordenadora pedagógica do CEI/EMEI Kamyla Mello ressalta a quão importante é para o 

desenvolvimento da criança todas as questões que envolvem o aleitamento materno. 

“Poder estreitar essa parceria entre escola, saúde e comunidade nos proporciona um 

diferencial positivo”, explica. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é preciso manter a amamentação 

como fonte exclusiva de nutrição nos primeiros seis meses de vida, que pode ser 

continuado até dois anos de idade. 

Serviço – O BLH/Ceami está localizado no prédio do Centro de Referência da Saúde da 

Mulher (Pró-Mulher) na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 2.135, no Sumaré. Telefone de 

contato: (12) 3897-3510. 
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Fiscalização e Polícia Ambiental flagram denúncia de invasão de área e 

maus-tratos a animal no bairro Golfinhos 

 

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e da Saúde, por meio do Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Caraguatatuba, além de policiais ambientais da Atividade 

Delegada constataram, na manhã desta segunda-feira (29), uma tentativa de invasão a 

uma área pública e investigam possíveis maus-tratos a um cavalo no bairro Golfinhos, 

região sul da cidade. O animal foi recolhido pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ). 

A equipe recebeu denúncia da presença de cavalos e vacas soltos pela região e ao chegar 

ao local encontrou uma área cercada e um cavalo com diversos ferimentos nas patas, no 

sol, além de estar sem água e visivelmente sem alimentação. 

O responsável pela ocupação não foi localizado, mas uma mulher se apresentou como 

dona do animal. “As condições nas quais o cavalo se encontrava foi uma das cenas mais 

tristes que eu já vi”, disse o secretário de Urbanismo que acompanhou a ação. 

O diretor do CCZ, Guilherme Garrido, informou que os animais estavam dentro de área 

urbana, o que não é permitido. No caso do cavalo, ele foi recolhido e levado para local de 

destinação do município e vai aguardar manifestação do proprietário. 

“Ela disse estar tratando do animal, por isso, vamos aguardar a sua apresentação e os 

indicativos de que ele recebia algum tipo de tratamento”. 
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Fiscalização de Postura autua seis veículos de turismo irregular em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Urbanismo e Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, autuou no final de semana seis veículos de turismo que 

estavam irregulares, nos bairros Tabatinga, Cocanha e Martim de Sá. 

Quatro vans e dois ônibus foram localizados em ruas desses bairros e sem autorização, o 

que não é permitido pela legislação vigente. Cada um foi autuado em R$ 1.870, 

totalizando R$ 11.220. Uma van vai receber a autuação via AR, porque o motorista fugiu 

da abordagem. 

Para que veículo de turismo entre no município é preciso retirar a senha junto à Secretaria 

de Turismo. 

Foram identificadas placas de Campinhas, São Carlos, Pindamonhangaba, Hortolândia, 

entre outras. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, reforça que em Caraguatatuba os fiscais vão 

intensificar ainda mais as ações por conta das proximidades do verão e temporada de 

férias. 

As praias onde esses veículos ficam são Martim de Sá, Prainha, Cocanha, Mococa e 

Tabatinga. Ocorre que os ônibus estacionam em ruas estreitas e até impedem o acesso de 

outros carros. A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 2018, determina a proibição do 

trânsito de veículos pelo município sem autorização. 

Denúncias podem ser feitas pelo Canal de Atendimento 156, via telefone ou pelo APP. 
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Alterações no Código Tributário de Caraguá serão discutidas em audiências 

públicas na quarta e sexta-feira 

 

A Câmara de Caraguatatuba promove duas audiências públicas on-line nas próximas 

quarta e sexta-feira (1º e 3/12), às 18h, para debater o projeto de lei complementar  nº 

8/2021 que institui o valor venal de referência para fins de recolhimento do Imposto sobre 

Transmissão Inter-Vivos ou Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

Técnicos da Prefeitura Municipal vão explicar a proposta.  As audiências serão transmitidas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

audiência no site da Câmara. A participação da população é garantida após o 

preenchimento do formulário disponível no site da Câmara; via ‘Zoom’ (também mediante 

inscrição prévia na página do Legislativo); e por meio de mensagens de texto, áudio ou 

vídeo pelo número de WhatsApp (12) 99718-5769. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/969_texto_integral.pdf
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/img_up/969_texto_integral.pdf
http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba revitaliza monumento de homenagem aos 150 

anos do município 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração, executou serviços 

de limpeza e pintura no monumento do Sesquicentenário da emancipação político-

administrativa, inaugurado em 20 de abril de 2007 pelo então prefeito José Pereira de 

Aguilar. Os trabalhos encerraram na manhã desta segunda-feira (29/11). 

Localizado no cruzamento das Avenidas Padre Anchieta e Prestes Maia, no Centro, o 

monumento foi criado pelo atual secretário de Obras Públicas, o engenheiro civil Leandro 

Borella, em comemoração ao aniversário de 150 anos da emancipação de Caraguatatuba. 

Na época, Borella ocupava o cargo de secretário de Urbanismo. 

Desde setembro, servidores do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística 

Operacional da Secretaria de Administração já revitalizaram a Torneira Central, o marco 

inicial da distribuição de água encanada no município inaugurada em 1.919 (mas entrou 

em operação em 1.958), Coreto da Praça Cândido Motta, Obelisco, Chafariz do 

Massaguaçu, praça da Avenida Synezio Moreira Marcondes no Jardim Primavera (em 

frente ao Cartório de Registro Civil), estátua de Iemanjá e o monumento em forma de vela 

de barco na Martim de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música 

“Deem uma chance a Paz” (“Give Peace a Chance”). 

A equipe ainda passará por diversas praças, prédios públicos municipais, entre outros 

marcos de Caraguatatuba. 
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Equipes de Caraguatatuba vencem jogos pelo Campeonato Paulista de 

Basquete 

 

O fim de semana foi importante para as equipes de basquete de Caraguatatuba Sub 18 

masculino e feminino e Sub 23 masculino, que venceram partidas realizadas no sábado 

(27), na cidade de São Paulo. Os times disputaram partidas da etapa da Associação 

Nacional de Basquete (ANB) 3×3. 

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

18M, a equipe da Associação de Basketball School de Caraguatatuba (ABASC) venceu a 

etapa e consagrou-se como campeã, titulo inédito para a equipe caraguatatubense. 

Os destaques desta partida foram Pedro Celestino, que anotou 28 pontos na competição, 

ficando em 1º lugar nas estatísticas. Na sequência, o atleta Theo com 25 pontos, Antonio 

com 16 e Ryan com 7 pontos. 

Também no sábado (27) a equipe participou do I Camp ABASC Basketball School, no CIASE 

do Sumaré, evento que teve apoio da Prefeitura de Caraguatatuba. 

O evento contou com atletas dos polos da ABASC Basketball School no Colégio CBIC, no 

Paideia, no Canópus, na Arena Caiçara e no CIEF Massaguaçu. Os professores Rubens de 

Castro, Marcelo Saraiva e o Danilo Rocha que foram os responsáveis por comandar esse 

evento tão importante para o incentivo da modalidade basquete 3×3 na cidade. 

As crianças jogaram basquete, fizeram amizades e se divertiram muito nesse sábado! 
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Prefeitura de Caraguatatuba instala 30 lixeiras para descarte de material 

reciclável 

 

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

Pesca (SMAAP), instalou 30 lixeiras recicláveis em diversos locais, como praias, orlas, 

praças e pontos turísticos em todas as regiões da cidade. 

Os coletores são de diversos tamanhos, sendo uma no modelo Container, que ainda será 

instalada na Praça do Pontal Santamarina; 15 PEVs (Ponto de Entrega Voluntária), com 

capacidade de 240 litros e 14 POP 10, com capacidade de 10 litros. 

A secretária da SMAAP, Tatiana Soares Scian reforça a população que descarte apenas 

material reciclável. “Aquelas lixeiras que não tem a opção de descarte de orgânico, 

pedimos que coloquem apenas papel, vidro, plástico ou metal. Estamos recebendo uma 

grande quantidade de material orgânico, como restos de comida e até animais mortos, em 

coletores que não tem essa opção, além de que certos tipos de material tem outro tipo de 

destinação. Contamos com o bom senso de todos”, disse. 

Tatiana explica que a colocação das lixeiras visa incentivar a população e os turistas para o 

descarte consciente, através da separação dos materiais recicláveis. “Todo material será 

recolhido semanalmente pelas cooperativas de reciclagem, sendo a principal fonte de 

renda dos cooperados”, destacou. 

As lixeiras são fruto de uma parceria com o Mercado Jovem Agência Heineken, com foco na 

conscientização ambiental denominado ‘Verão no Clima 2021’, onde inclui diversas 

atividades de defesa ambiental no litoral do Estado de São Paulo. 

Os equipamentos foram distribuídos em pontos turísticos, onde há alta concentração de 

pessoas e de veraneio; pontos estratégicos em locais demarcados pelos técnicos da 

SMAAP; em praias e orla e em praças de domínio público, com área verde. 
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Lista com eleitos para Conselhos Gestores de Unidades biênio 2022/2023 é 

publicada no Diário Oficial de Caraguatatuba 

 

 Conselho Municipal de Saúde (Comus) de Caraguatatuba divulgou nesta segunda-feira 

(29), o resultado final da eleição para preenchimentos das vagas remanescentes dos 

Conselhos Gestores de Unidades (CGUs) para biênio 2022/2023. 

A lista completa com os nomes dos eleitos foi publicada em Diário Oficial Eletrônico do 

município no Edital Ano IV – nº 679 de 29 de outubro de 2021. Clique aqui para ter acesso 

ao Edital. 

O resultado das eleições poderá ser conferido também nas unidades de saúde ou no Diário 

Oficial Eletrônico. 

O membro do conselho possui uma participação muito importante nas ações e decisões 

que serão tomadas na condução da saúde pela administração no âmbito da unidade em 

que ele atua. Por isso, é necessário que a população se interesse em integrar o conselho. 

Ele também poderá auxiliar no planejamento, avaliação, fiscalização e controle de sua 

unidade como, por exemplo, o andamento, atendimento e possíveis melhorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_679.pdf
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Conselho Municipal de Educação de Caraguatatuba abre inscrição para vaga 

remanescente 

 

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Caraguatatuba está com vaga aberta 

remanescente no Processo Eleitoral para o biênio 2021/2023 no segmento: ‘Pais ou 

Responsáveis por alunos estudantes nas escolas públicas da rede municipal’. 

Os interessados a serem eleitores ou candidatos à vaga deverão se inscrever nos dias 30 

de novembro e 1º de dezembro de 2021 nas unidades escolares ou no 

link:  https://cme.educacaocaraguatatuba.com.br/ 

Para votar, tanto o candidato quanto o eleitor, receberão em seu e-mail cadastrado no ato 

da inscrição um link confidencial para gerar o acesso ao sistema de eleição. É de total 

responsabilidade dos interessados ter cadastrado no sistema do pleito eleitoral os dados 

corretos, em especial o e-mail. 

A eleição será de forma on-line no dia 3 de dezembro de 2021 das 8h às 16hs. Durante 

esse período a comissão eleitoral estará de plantão na Secretaria Municipal de Educação 

para esclarecer dúvidas. 

O edital para preenchimento de vaga remanescente do CME foi publicado no Diário Oficial 

do Município, edição 679 e pode ser acessado no 

endereço: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2021/11/Edital_679.pdf 

Todas as publicações pertinentes ao CME estão disponíveis na 

página https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-

cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/ 

Serviço: 

Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba 

Avenida Rio de Janeiro, 860 – Indaiá.  Telefone: (12) 3887-7000 

 

 

 

 

 

https://cme.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_678.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_678.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
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Prefeitura executa Operação Tapa Buracos nos bairros Rio do Ouro e Jardim 

Jaqueira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), está 

nesta segunda-feira (29) com a Operação Tapa Buracos na Rua Américo Timóteo do 

Rosário, no bairro Rio do Ouro, região central da cidade. 

Aproximadamente 10 toneladas de massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente) foram utilizadas para o serviço na via. A previsão é que mais ruas sejam atendidas 

nos próximos dias. 

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos conta o serviço terceirizado da empresa 

Electra que faz a manutenção, com apoio de um rolo compactador e um caminhão trucado 

para o transporte dos materiais necessários. 

Além deste local, a Avenida Alice de Souza Capelli, no bairro Jardim Jaqueira, também 

recebe a Operação Tapa Buracos. Cerca de cinco toneladas de CBUQ foram utilizadas. 

A previsão que os serviços sejam finalizados até amanhã (30). 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

Vidraceiro. 

https://tinyurl.com/2y9d9asm
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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 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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

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

Vidraceiro. 
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BLH/Ceami de Caraguatatuba retoma grupo educativo com ‘ofurô’ e 

‘shantala’ para recém-nascidos 

 

O Banco de Leite Humano (BLH) – Centro de Atendimento Materno Infantil (Ceami) de 

Caraguatatuba retomou, na última sexta-feira (26), o grupo educativo para pais. Os 

encontros foram suspensos no ano passado em função da pandemia da Covid-19. 

Durante os encontros, que duram cerca de uma hora, os pais aprendem técnicas de 

‘shantala’ para serem usadas em seus bebês. Os pequenos também têm a oportunidade 

de relaxar em uma banheira no estilo ‘ofurô’. 

Para quem desconhece a ‘shantala’, trata-se de uma massagem indiana que possui 

diversos benefícios para o recém-nascido como, por exemplo, fortalecimento do sistema 

imunitário e ativação da circulação sanguínea. 

A técnica também ajuda a acalmar as cólicas e prisão de ventre, auxilia na circulação 

sanguínea, tonifica os músculos e articulações, melhora o sistema digestivo do bebê e 

estimula os sistemas gastrointestinal e cardiovascular. 

O ‘ofurô’, além de favorecer um momento de intimidade entre os pais e o bebê, contribui 

para uma adaptação mais rápida do bebê ao novo mundo; alivia cólicas; proporciona um 

sono mais tranquilo e transmite limites ao corpo, auxiliando em sua organização sensorial. 

Existem, ainda, outros benefícios da ‘shantala’ e do ‘ofurô’. Segundo a enfermeira 

obstétrica e pediátrica Ana Cláudia Tripac, ambos têm a função de “aproximar a criança da 

unidade BLH/Ceami porque neste momento a equipe consegue fazer análises para saber 

qual é o estado de saúde da criança”. 

Ana Cláudia explicou que a água aquecida do ‘ofurô’ imita o útero da mãe e faz com que o 

bebê se sinta confortável e relaxado. E foi isso houve com o pequeno Deryck Silva, de dois 

meses. A mãe Tainá Alessandra da Silva, de 26 anos, ficou surpresa com reação do filho. 

“Na hora do banho ele chora, não gosta de água”, contou. 

Essa foi a primeira vez que mãe e filho participam do grupo educativo do BLH/Ceami. Tainá 

relatou que o filho adorou as técnicas de ‘shantala’ e que ele respondeu muito bem a tudo. 



 

 
 

Sobre o ‘ofurô’, Tainá acreditava que seu filho choraria bastante. “Na hora de sair banho 

ele fica muito agitado; ele não gosta de colocar roupa”, disse. 

Para a mãe, a oportunidade “foi gratificante porque permitiu que seu olhar ficasse mais 

atento”. Um olhar que, segundo ela, às vezes se perde em meio à correria diária. 

O olhar citado pela mãe está ligado ao vínculo afetivo. Ana Cláudia reforçou que as 

técnicas também auxiliam no desenvolvimento emocional, principalmente no reforço desse 

vínculo e também da segurança através do toque da pele. 

O grupo educativo para pais é aberto e qualquer criança a partir do primeiro mês de vida 

pode participar dos momentos da ‘shantala’ e do ‘ofurô’. Ele é realizado toda sexta-feira, às 

16h, na unidade. 

Os interessados devem entrar em contato com o BLH/Ceami por telefone, ou 

presencialmente, para obter mais informações. 

Serviço – O BLH/Ceami está localizado no prédio do Centro de Referência da Saúde da 

Mulher (Pró-Mulher) na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 2.135, no Sumaré. Telefone de 

contato: (12) 3897-3510. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Massagua News 

 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal 

Iluminado’ 

 

Este ano o Natal em Caraguatatuba será diferente, com muito mais luzes, o que deve 

iluminar a cidade e atrair mais visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração 

Natalina para Fachadas de Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

– promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o próximo dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-

mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a Ficha de 

Inscrição e no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser 

inscrita. É importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar 

a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou que m residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Para os proprietários de residências, deve apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf


 

 
 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora,  in loco,  para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral em Pauta 

 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal 

Iluminado’ 

 

Este ano o Natal em Caraguatatuba será diferente, com muito mais luzes, o que deve 

iluminar a cidade e atrair mais visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração 

Natalina para Fachadas de Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

– promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o próximo dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-

mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a Ficha de 

Inscrição e no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser 

inscrita. É importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar 

a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou que m residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Para os proprietários de residências, deve apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf


 

 
 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora,  in loco,  para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Vale News 

 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal 

Iluminado’ 

 

Este ano o Natal em Caraguatatuba será diferente, com muito mais luzes, o que deve 

iluminar a cidade e atrair mais visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração 

Natalina para Fachadas de Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

– promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o próximo dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-

mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a Ficha de 

Inscrição e no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser 

inscrita. É importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar 

a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou que m residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Para os proprietários de residências, deve apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf


 

 
 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora,  in loco,  para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: SP Rio+ 

 

Caraguatatuba multa seis veículos de turismo irregular durante o fim 

de semana 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba autuou, neste último final de semana, seis veículos de 

turismo com situações irregulares. Os veículos foram encontrados nos bairros Tabatinga, 

Cocanha e Martim de Sá. 

De acordo com a prefeitura, quatro vans e dois ônibus foram localizados transitando pelo 

município sem autorização, o que é proibido pela legislação vigente na cidade. Cada 

veículo foi autuado em R$ 1.870, totalizando assim, R$ 11,220 em multas. 

Os automóveis tinham placas de Campinas, São Carlos, Pindamonhangaba e Hortolândia. 

Além disso, uma das vans recebeu uma autuação via AR (Aviso de Recebimento), porque o 

motorista fugiu da abordagem. 

Para entrar em Caraguatatuba com um veículo de passeio, é necessário retirar uma 

autorização prévia com a Secretaria de Turismo da cidade. 

Em nota, a Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba informou que as ações de 

fiscalização serão intensificadas nos próximos meses, devido à alta temporada de verão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral de Fato 

 

PREFEITURA E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL REALIZAM CONCURSO 

‘CARAGUÁ NATAL ILUMINADO’ 

 

Este ano o Natal em Caraguatatuba será diferente, com muito mais luzes, o que deve 

iluminar a cidade e atrair mais visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração 

Natalina para Fachadas de Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

– promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o próximo dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-

mail: inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a Ficha de 

Inscrição e no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser 

inscrita. É importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar 

a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou que m residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Para os proprietários de residências, deve apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf


 

 
 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora,  in loco,  para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral de Fato 

 

CONFIRA OS LOCAIS DE PROVA DO PROCESSO SELETIVO DA 4ª 

TURMA DA GUARDA MIRIM DE CARAGUATATUBA 

 

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, informa que 

as inscrições para o processo seletivo da 4ª turma da Guarda Mirim foram encerradas no 

dia 26 de novembro com 472 inscrições válidas.  Os candidatos farão a prova no próximo 

domingo (5/12). 

As provas serão aplicadas em duas escolas e os inscritos serão distribuídos da seguinte 

forma: 

Inscritos com iniciais do primeiro nome de A a K farão a prova na Emef Profº Antonio de 

Freitas Avelar, na Rua João Marcelo, 302, no bairro Estrela D’Alva. 

Inscritos com iniciais do primeiro nome de L a Z, farão a prova na Emef Dr. Carlos de 

Almeida Rodrigues, na Avenida Pernambuco, 1.101, no Indaiá. 

Os portões das escolas serão fechados às 9h, portanto, os inscritos devem chegar 

impreterivelmente antes desse horário. 

O gabarito está previsto para sair no dia 6 de dezembro e a lista final dos candidatos 

aprovados será publicada no dia 8 de dezembro de 2021, no Diário Oficial do Município. 

Confira a relação de inscritos: 

Inscritos com iniciais de “A” ao “K” – Emef Profº Antonio de Freitas 

Avelar  https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-

turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-A-a-K_Emef-Avelar.pdf 

Inscritos com iniciais de “L” ao “Z” – Emef Dr. Carlos de Almeida 

Rodrigue https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-

turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-L-a-Z_Emef-Dr-Carlos.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-A-a-K_Emef-Avelar.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-A-a-K_Emef-Avelar.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-L-a-Z_Emef-Dr-Carlos.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/4a-turma-Guarda-Mirim-Inscritos-de-L-a-Z_Emef-Dr-Carlos.pdf
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PAT de Caraguatatuba tem 355 vagas de emprego na semana; 123 

destinadas às obras do contorno 

 

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). 

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. 
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Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal 

Iluminado’ 

 

O Natal em Caraguatatuba deve ser com muitas luzes para atrair ainda mais 

visitantes. Essa é a proposta do Concurso de Decoração Natalina para Fachadas de 

Residências e Vitrines do Comércio – ‘Caraguá Natal Iluminado’ – promovido pela 

Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e em parceria com a Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Até o dia 6 de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo e-mail: 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br Para isso, devem enviar a ficha de inscrição e 

no mínimo três fotos de ângulos diferentes para apresentar a decoração a ser inscrita. É 

importante lembrar de conferir se todos os dados estão corretos antes de enviar a ficha. 

O concurso tem como objetivo reconhecer o esforço e a dedicação do comércio local na 

decoração de suas vitrines e fachadas, assim como os jardins e fachadas das residências. 

A ideia também é embelezar mais a cidade de forma a encantar os munícipes e os 

visitantes, estimulando as vendas de final de ano no comércio local e o turismo. 

Podem participar pessoa física proprietária de residência ou apartamento ou quem residir 

em imóvel locado na cidade; pessoa jurídica proprietária de comércio, desde que este 

imóvel tenha documentação correlata ao comércio. 

Os proprietários de residências devem apresentar cópia do documento de identificação 

com foto e comprovante de residência. Já para os proprietários de comércio local serão 

exigidos além dos documentos citados acima, a cópia comprobatória de CNPJ válido. 

As premiações serão para as melhores decorações do primeiro ao terceiro lugar. Para 

pessoa física as premiações serão de R$ 1 mil mais troféu para o 1º lugar; R$ 600,00 mais 

troféu para o 2º e R$ 400,00 mais troféu ao 3º colocado. 

Já para a pessoa jurídica, as premiações serão de R$ 1mil mais R$ 600,00 em vales 

compras e troféu ao 1º lugar; R$ 600,00 mais R$ 300,00 em vales compras e troféu ao 

segundo e R$ 400,00 mais R$ 200,00 em vales compras e troféu ao 3º mais votado. 

A comissão julgadora será composta por membros da Secretaria de Comunicação Social, 

do Conselho Municipal do Turismo, da Secretaria de Turismo e da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba. 



 

 
 

O período de avaliação das inscrições será de 8 a 10 de dezembro; no dia 12 de dezembro 

será publicada a lista com os finalistas que serão comunicados via e-mail ou telefone. A 

partir daí será agendada a visita da comissão avaliadora,  in loco,  para que faça as 

avaliações e defina os classificados. 

Serão analisados critérios como a adequação ao tema, com elementos que caracterizam o 

Natal, originalidade, harmonia e integração do tema com o produto ofertado e a integração 

dos produtos da loja com a vitrine ou residência com o concurso. 

A divulgação dos vencedores será no dia 17 de dezembro, através das mídias sociais da 

Prefeitura Municipal e da ACE e a entrega da premiação será feita na SETUR no dia 20 de 

dezembro. 

Lembrando que a decoração das residências e vitrines de Natal vencedoras deve 

permanecer montada até o dia 26 de dezembro de 2021. Também é vedado o uso de 

ligações elétricas clandestinas para a decoração das residências e vitrines, assim como, a 

solicitação ao poder público para liberação de energia pública. O uso deste tipo de 

decoração é de inteira responsabilidade dos moradores inscritos, ficando a cargo de cada 

participante o custo dos materiais e da montagem e desmontagem da decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: LN21 

 

Polícia Ambiental resgata cavalo em situação de maus-tratos em 

Caraguatatuba 

 

Um cavalo foi resgatado nesta segunda-feira (29), em situação de maus tratos, no bairro 

Golfinho em Caraguatatuba. 

A Polícia Militar Ambiental em ação conjunta com a Secretaria de Urbanismo, e equipe da 

Zoonoses, averiguaram uma denúncia de maus tratos, e encontraram um cavalo macho 

adulto, da raça quarto de milha, com sinais de desnutrição, e com ferimento de grandes 

proporções na pata traseira esquerda. 

O animal foi encontrado amarrado a um caminhão, com uma corda curta, sem nenhum 

tipo de proteção, exposto ao tempo, o que agravou mais o seu ferimento. 

Os policiais relataram que durante a fiscalização a temperatura passa dos 29ºC. 

O proprietário do cavalo informou que o animal possui acompanhamento de veterinário 

para tratar a lesão na pata, porém, não apresentou nenhum documento que comprovasse 

os fatos. 

O homem foi conduzido ao Distrito Policial e responderá pelo crime de maus tratos, além 

de ter sido notificado pela Zoonoses, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental com multa 

no valor de R$3.000,00 reais. 

O cavalo foi apreendido pela Zoonoses e receberá os cuidados necessários. 

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 3886-2200 da Polícia Ambiental de 

Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 


