
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 30 e 01 de Dezembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba de 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu 

 

Caraguatatuba 

Estudantes da rede municipal de Caraguá são medalhistas de ouro na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Teatro Mário Covas recebe neste sábado espetáculo infantil Frozen 

 

Caraguatatuba 

PM prende homem com diversas porções de droga no Benfica em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Teatracampeão Mauro Silva faz palestra de abertura do Empreenda Caraguatatuba 

nesta quarta no Teatro Mário Covas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen até 30 de 

junho 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Homem preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Lutador de 7 anos de Caraguatatuba é campeão mundial de Jiu-Jitsu 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Condomínio na Mococa é multado por usar armadilha para capturar gatos 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/atleta-de-caraguatatuba-de-7-anos-e-campeao-mundial-de-jiu-jitsu/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/alunas-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/alunas-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18586/teatro-mario-covas-recebe-neste-sabado-espetaculo-infantil-frozen
https://radarlitoral.com.br/noticias/18585/pm-prende-homem-com-diversas-porcoes-de-droga-no-benfica-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18584/teatracampeao-mauro-silva-faz-palestra-de-abertura-do-empreenda-caraguatatuba-nesta-quarta-no-teatro-mario-covas
https://radarlitoral.com.br/noticias/18584/teatracampeao-mauro-silva-faz-palestra-de-abertura-do-empreenda-caraguatatuba-nesta-quarta-no-teatro-mario-covas
https://radarlitoral.com.br/noticias/18583/caraguatatuba-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho
https://radarlitoral.com.br/noticias/18583/caraguatatuba-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho
https://www.portalr3.com.br/2021/11/homem-preso-por-trafico-de-drogas-em-caraguatatuba-2/
https://novaimprensa.com/2021/11/lutador-jiu-jitsu-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2021/11/cavalo-lesao-resgatado.html
https://novaimprensa.com/2021/12/condominio-multado-armadilha.html


 

 
 

O Vale 

Caraguatatuba 

Empreenda Caraguatatuba tem início nesta quinta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguá aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen até 30 de junho 

 

Caraguatatuba 

Após denúncia, PM Ambiental localiza construção civil irregular dentro de área preservada 

em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Vídeo: Polícia Ambiental atende ocorrência de captura de gatos realizada por 

condomínio em Caraguá 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Empreenda Caraguá- maior feira de empreendedorismo do LN começa nesta 

quarta(1º) 

 

Caraguatatuba 

Caraguá irá sediar a maior festa em homenagem a Iemanjá no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Rio-Santos é interditada no km 101 em Caraguatatuba 

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Lutador de 7 anos de Caraguatatuba é campeão mundial de Jiu-Jitsu 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Cavalo com sinais de maus-tratos é resgatado no Litoral Norte 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Fabiano Cambota apresenta seu novo Stand Up ‘De Cambota para Fabiano’, no 

Teatro Mario Covas 

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba de 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu 

 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/empreenda-caraguatatuba-tem-inicio-nesta-quinta-feira-1.198710
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caragua-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho-1.198664
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/apos-denuncia-pm-ambiental-localiza-construc-o-civil-irregular-dentro-de-area-preservada-em-caragua-1.198794
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/apos-denuncia-pm-ambiental-localiza-construc-o-civil-irregular-dentro-de-area-preservada-em-caragua-1.198794
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/video-policia-ambiental-atende-ocorrencia-de-captura-de-gatos-realizada-por-condominio-em-caragua-1.198789
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/video-policia-ambiental-atende-ocorrencia-de-captura-de-gatos-realizada-por-condominio-em-caragua-1.198789
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/empreenda-caragua-maior-feira-de.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/empreenda-caragua-maior-feira-de.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/caragua-ira-sediar-maior-festa-em.html
http://salimburihan.blogspot.com/2021/11/rio-santos-e-interditada-no-km-101-em.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2021-11-30/lutador-de-7-anos-de-caraguatatuba-e-campeao-mundial-de-jiu-jitsu.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/cavalo-com-sinais-de-maus-tratos-e-resgatado-no-litoral-norte-1.357042
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-de-cambota-para-fabiano-no-teatro-mario-covas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-de-cambota-para-fabiano-no-teatro-mario-covas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/atleta-de-caraguatatuba-de-7-anos-e-campeao-mundial-de-jiu-jitsu/


 

 
 

Caraguatatuba 

Rodovia SP-55 fica bloqueada para obras do Canal Extravasor; Avenida da Praia 

segue como rota alternativa 

 

Caraguatatuba 

Ciapi realiza Balada Inclusiva para comemorar Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência e aniversariantes do mês 

 

Caraguatatuba 

Palestra de Mauro Silva, tetracampeão mundial, abre Empreenda Caraguatatuba 

2021 no TMC 

 

Caraguatatuba 

Rodada cheia de gols define confrontos das semifinais do 1º Caraguá Woman de 

Futsal 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba recebe 300 livros em doação da Veibras para 

bibliotecas e escolas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen até 30 de 

junho 

 

Caraguatatuba 

Alunas da rede municipal de Caraguatatuba são medalhistas de ouro na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

 

Caraguatatuba 

Ciapi tem grupo de fisioterapia para pacientes com sequelas de AVE 

 

Caraguatatuba 

Alunas formadas nos cursos de confeitaria do Fundo Social dão exemplo de 

dedicação e sucesso 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo infantil ‘Frozen: Uma Aventura Congelante 

no Natal’ 

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba de 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/rodovia-sp-55-fica-bloqueada-para-obras-do-canal-extravasor-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/rodovia-sp-55-fica-bloqueada-para-obras-do-canal-extravasor-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/ciapi-realiza-balada-inclusiva-para-comemorar-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia-e-aniversariantes-do-mes/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/ciapi-realiza-balada-inclusiva-para-comemorar-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia-e-aniversariantes-do-mes/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/palestra-de-mauro-silva-tetracampeao-mundial-abre-empreenda-caraguatatuba-2021-no-tmc/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/palestra-de-mauro-silva-tetracampeao-mundial-abre-empreenda-caraguatatuba-2021-no-tmc/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/rodada-cheia-de-gols-define-confrontos-das-semifinais-do-1o-caragua-woman-de-futsal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/rodada-cheia-de-gols-define-confrontos-das-semifinais-do-1o-caragua-woman-de-futsal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-300-livros-em-doacao-da-veibras-para-bibliotecas-e-escolas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-300-livros-em-doacao-da-veibras-para-bibliotecas-e-escolas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/caraguatatuba-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/caraguatatuba-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/alunas-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/alunas-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/ciapi-tem-grupo-de-fisioterapia-para-pacientes-com-sequelas-de-ave/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/alunas-formadas-nos-cursos-de-confeitaria-do-fundo-social-dao-exemplo-de-dedicacao-e-sucesso/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/alunas-formadas-nos-cursos-de-confeitaria-do-fundo-social-dao-exemplo-de-dedicacao-e-sucesso/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-infantil-frozen-uma-aventura-congelante-no-natal/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/30/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-infantil-frozen-uma-aventura-congelante-no-natal/
https://ilhabelaweb.com.br/atleta-de-caraguatatuba-de-7-anos-e-campeao-mundial-de-jiu-jitsu/


 

 
 

Caraguatatuba 

Alunas formadas nos cursos de confeitaria do Fundo Social dão exemplo de 

dedicação e sucesso 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

 

Caraguatatuba 

Samuel de Santana Soares de apenas 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas Recebe Espetáculo Infantil ‘Frozen: Uma Aventura Congelante 

No Natal’ 

 

Caraguatatuba 

Fabiano Cambota Apresenta Seu Novo Stand Up ‘De Cambota Para Fabiano’, No 

Sábado 

 

Caraguatatuba 

Rodovia SP-55 Fica Bloqueada Para Obras Do Canal Extravasor; Avenida Da Praia 

Segue Como Rota Alternativa 

 

Caraguatatuba 

Atleta De Caraguatatuba De 7 Anos É Campeão Mundial De Jiu Jitsu 

 

Caraguatatuba 

Ciapi Tem Grupo De Fisioterapia Para Pacientes Com Sequelas De AVE 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Aplica Dose De Reforço Para Vacinados Com A Janssen Até 30 De 

Junho 

 

Caraguatatuba 

Alunas Da Rede Municipal De Caraguatatuba São Medalhistas De Ouro Na 

Olimpíada Brasileira De Astronomia E Astronáutica 

 

Caraguatatuba 

Ciapi Realiza Balada Inclusiva Para Comemorar Dia Internacional Da Pessoa Com 

Deficiência E Aniversariantes Do Mês 

 

https://ilhabelaweb.com.br/alunas-formadas-nos-cursos-de-confeitaria-do-fundo-social-dao-exemplo-de-dedicacao-e-sucesso/
https://ilhabelaweb.com.br/alunas-formadas-nos-cursos-de-confeitaria-do-fundo-social-dao-exemplo-de-dedicacao-e-sucesso/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/30/olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/30/samuel-de-santana-soares-de-apenas-7-anos-e-campeao-mundial-de-jiu-jitsu/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-infantil-frozen-uma-aventura-congelante-no-natal/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-infantil-frozen-uma-aventura-congelante-no-natal/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-de-cambota-para-fabiano-no-sabado/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-de-cambota-para-fabiano-no-sabado/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/rodovia-sp-55-fica-bloqueada-para-obras-do-canal-extravasor-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/rodovia-sp-55-fica-bloqueada-para-obras-do-canal-extravasor-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/atleta-de-caraguatatuba-de-7-anos-e-campeao-mundial-de-jiu-jitsu/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/ciapi-tem-grupo-de-fisioterapia-para-pacientes-com-sequelas-de-ave/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/caraguatatuba-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/caraguatatuba-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/alunas-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/alunas-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/ciapi-realiza-balada-inclusiva-para-comemorar-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia-e-aniversariantes-do-mes/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/ciapi-realiza-balada-inclusiva-para-comemorar-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia-e-aniversariantes-do-mes/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Recebe 300 Livros Em Doação Da Veibras Para 

Bibliotecas E Escolas 

 

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 

Rodada Cheia De Gols Define Confrontos Das Semifinais Do 1º Caraguá Woman De 

Futsal 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Palestra De Mauro Silva, Tetracampeão Mundial, Abre Empreenda Caraguatatuba 

2021 No TMC 

 

Caraguatatuba 

Fiscalização De Postura Autua Seis Veículos De Turismo Irregular Em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Voluntários Participam De Limpeza Da Praia Do Jardim Aruan Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Atleta De Caraguatatuba De 7 Anos É Campeão Mundial De Jiu Jitsu 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba finaliza outubro com saldo positivo de 642 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

Fabiano Cambota apresenta seu novo Stand Up ‘De Cambota para Fabiano’, no Teatro 

Mario Covas 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo infantil ‘Frozen: Uma Aventura Congelante no Natal’ 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-300-livros-em-doacao-da-veibras-para-bibliotecas-e-escolas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-300-livros-em-doacao-da-veibras-para-bibliotecas-e-escolas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/alunos-da-e-e-dr-eduardo-correa-da-costa-jr-realizam-visita-tecnica-a-biblioteca-afonso-schmidt/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/alunos-da-e-e-dr-eduardo-correa-da-costa-jr-realizam-visita-tecnica-a-biblioteca-afonso-schmidt/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/inscricoes-para-3o-concurso-de-presepios-para-o-natal-terminam-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/inscricoes-para-3o-concurso-de-presepios-para-o-natal-terminam-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/rodada-cheia-de-gols-define-confrontos-das-semifinais-do-1o-caragua-woman-de-futsal/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/rodada-cheia-de-gols-define-confrontos-das-semifinais-do-1o-caragua-woman-de-futsal/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/palestra-de-mauro-silva-tetracampeao-mundial-abre-empreenda-caraguatatuba-2021-no-tmc/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/palestra-de-mauro-silva-tetracampeao-mundial-abre-empreenda-caraguatatuba-2021-no-tmc/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/fiscalizacao-de-postura-autua-seis-veiculos-de-turismo-irregular-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/fiscalizacao-de-postura-autua-seis-veiculos-de-turismo-irregular-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/voluntarios-participam-de-limpeza-da-praia-do-jardim-aruan-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/atleta-de-caraguatatuba-de-7-anos-e-campeao-mundial-de-jiu-jitsu/
https://falacaragua.com.br/2021/12/caraguatatuba-finaliza-outubro-com-saldo-positivo-de-642-vagas-de-emprego/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-de-cambota-para-fabiano-no-teatro-mario-covas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-de-cambota-para-fabiano-no-teatro-mario-covas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-infantil-frozen-uma-aventura-congelante-no-natal/


 

 
 

Caraguatatuba 

Alunas da rede municipal de Caraguatatuba são medalhistas de ouro na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

 

Caraguatatuba 

Rodovia SP-55 fica bloqueada para obras do Canal Extravasor; Avenida da Praia segue como 

rota alternativa 

 

Caraguatatuba 

Alunas formadas nos cursos de confeitaria do Fundo Social dão exemplo de dedicação e 

sucesso 

 

Caraguatatuba 

Ciapi realiza Balada Inclusiva para comemorar Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

e aniversariantes do mês 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba recebe 300 livros em doação da Veibras para bibliotecas e 

escolas 

 

Caraguatatuba 

Ciapi tem grupo de fisioterapia para pacientes com sequelas de AVE 

 

Caraguatatuba 

Rodada cheia de gols define confrontos das semifinais do 1º Caraguá Woman de Futsal 

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba de 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen até 30 de junho 

 

Caraguatatuba 

Palestra de Mauro Silva, tetracampeão mundial, abre Empreenda Caraguatatuba 2021 no 

TMC 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/alunas-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alunas-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://falacaragua.com.br/2021/11/rodovia-sp-55-fica-bloqueada-para-obras-do-canal-extravasor-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://falacaragua.com.br/2021/11/rodovia-sp-55-fica-bloqueada-para-obras-do-canal-extravasor-avenida-da-praia-segue-como-rota-alternativa/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alunas-formadas-nos-cursos-de-confeitaria-do-fundo-social-dao-exemplo-de-dedicacao-e-sucesso/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alunas-formadas-nos-cursos-de-confeitaria-do-fundo-social-dao-exemplo-de-dedicacao-e-sucesso/
https://falacaragua.com.br/2021/11/ciapi-realiza-balada-inclusiva-para-comemorar-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia-e-aniversariantes-do-mes/
https://falacaragua.com.br/2021/11/ciapi-realiza-balada-inclusiva-para-comemorar-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia-e-aniversariantes-do-mes/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-300-livros-em-doacao-da-veibras-para-bibliotecas-e-escolas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-300-livros-em-doacao-da-veibras-para-bibliotecas-e-escolas/
https://falacaragua.com.br/2021/11/ciapi-tem-grupo-de-fisioterapia-para-pacientes-com-sequelas-de-ave/
https://falacaragua.com.br/2021/11/rodada-cheia-de-gols-define-confrontos-das-semifinais-do-1o-caragua-woman-de-futsal/
https://falacaragua.com.br/2021/11/atleta-de-caraguatatuba-de-7-anos-e-campeao-mundial-de-jiu-jitsu/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2021/11/palestra-de-mauro-silva-tetracampeao-mundial-abre-empreenda-caraguatatuba-2021-no-tmc/
https://falacaragua.com.br/2021/11/palestra-de-mauro-silva-tetracampeao-mundial-abre-empreenda-caraguatatuba-2021-no-tmc/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/


 

 
 

Vale News 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso ‘Caraguá Natal Iluminado’ 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

PM Ambiental encontra armadilha para gatos em condomínio de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Começa nesta quarta (01) o Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA SÃO MEDALHISTAS DE 

OURO NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA 

 

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’ 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Caraguá: Inscrições para 3º Concurso de Presépios para o Natal terminam nesta 

sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen até 30 de 

junho 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Homens são multados por desmatamento e construção em Área de 

Conservação em Caraguatatuba 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Caraguá faz operação contra a dengue 

 

https://valenews.com.br/2021/11/30/prefeitura-e-associacao-comercial-realizam-concurso-caragua-natal-iluminado/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/pm-ambiental-encontra-armadilha-para-gatos-em-condominio-de-caraguatatuba-16463259
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/comeca-nesta-quarta-01-o-empreenda-caraguatatuba-2021-16463244
https://litoraldefato.com.br/2021/12/01/estudantes-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
https://litoraldefato.com.br/2021/12/01/estudantes-da-rede-municipal-de-caraguatatuba-sao-medalhistas-de-ouro-na-olimpiada-brasileira-de-astronomia-e-astronautica/
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/
https://imprensalivre.com.br/2021/12/01/caragua-inscricoes-para-3o-concurso-de-presepios-para-o-natal-terminam-nesta-sexta-feira/
https://imprensalivre.com.br/2021/12/01/caragua-inscricoes-para-3o-concurso-de-presepios-para-o-natal-terminam-nesta-sexta-feira/
https://imprensalivre.com.br/2021/12/01/caraguatatuba-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho/
https://imprensalivre.com.br/2021/12/01/caraguatatuba-aplica-dose-de-reforco-para-vacinados-com-a-janssen-ate-30-de-junho/
https://ln21.com.br/homens-sao-multados-por-desmatamento-e-construcao-em-area-de-conservacao-em-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/homens-sao-multados-por-desmatamento-e-construcao-em-area-de-conservacao-em-caraguatatuba/
https://globoplay.globo.com/v/10086920/
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Atleta de Caraguatatuba de 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu 

 

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, durante o final de semana, organizou no Ginásio do 

Ibirapuera, em São Paulo, o campeonato Mundial de Jiu Jitsu 2021. O lutador de 

Caraguatatuba, Samuel de Santana Soares, de apenas 7 anos, se consagrou campeão 

mundial da categoria até 26 kg. 

O evento reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo. Em sua categoria, o pequeno 

Samuel de Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes. 

“Fiz três grandes lutas e me consagrei campeão da minha categoria. Agradeço a todos pela 

torcida e ao Pacheco Team, equipe que tenho a honra de representar”, disse o pequeno 

lutador. 

“Meu menino me enche de orgulho. Antes do campeonato mundial ele já havia 

conquistado o brasileiro e o sul-americano. Agradecemos todos pela torcida e a Secretaria 

de Esportes e a Prefeitura de Caraguatatuba. Iremos continuar treinando e se dedicando 

para representar ainda mais a cidade”, diz Danilo Fiquinha, pai de Samuel. 
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Estudantes da rede municipal de Caraguá são medalhistas de ouro na 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

 

Estudantes da EMEF Prof.ª Maria Moraes de Oliveira, de Caraguatatuba, tiveram um 

excelente desempenho nas olimpíadas científicas nacionais deste ano. Em sua 24ª edição, 

a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) reuniu cerca de 840 mil 

participantes de 1.967 unidades de ensino públicas e privadas de todo o país. Em 

conjunto, também foi realizada a 15ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). 

Mantendo a tradição de bons resultados, a escola de Caraguatatuba teve cinco alunos 

premiados na competição, com duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. 

Este ano, ganharam medalha de ouro as alunas Gabriela Silva Teixeira, 14 anos, e Maria 

Clara Martins Parra, de 12 anos. A prata foi para Ana Clara Rocha de Oliveira 15, enquanto 

Sophia Carvalho Antonichen, 15, e David Samuel Silva Oliveira, 12, conquistaram o bronze. 

Uma das mais jovens, a aluna Maria Clara também obteve um excelente resultado na 

MOBFOG, com um lançamento de foguete que alcançou 131 metros, lhe rendendo a 

medalha de Bronze na competição de sua categoria. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou os alunos em nome do prefeito 

Aguilar Junior, e destacou o empenho dos estudantes e esforço das equipes gestora e 

docente em incentivar e preparar os participantes. “Temos muito orgulho do trabalho feito 

nas escolas e, certamente, estes alunos são destaques e terão muito sucesso em um 

futuro próximo”, disse. 

A olimpíada é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela 

Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e 

médio em todo território nacional e no Exterior, desde que por escolas de língua 

portuguesa. 

O objetivo é fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências 

afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa 

mobilizando, além dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores, pais e escolas, entre outras instituições voltadas às atividades aeroespaciais. 
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Teatro Mário Covas recebe neste sábado espetáculo infantil Frozen 

 

O Teatro Mário Covas recebe neste sábado (4/12) o espetáculo infantil "Frozen: Uma 

Aventura Congelante no Natal". A peça será realizada às 16h, no Teatro Mario Covas, e tem 

classificação livre. 

Os ingressos podem ser adquiridos pelos 

sites www.bilheteriaexpress.com.br, www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a partir 

das 14h, no dia da apresentação. Crianças a partir dos dois anos pagam ingresso. 

Nesta aventura, Olaf sai em busca das tradições natalinas para mostrar a Elsa e Anna, 

porém, o que ele não sabe é que o terrível vilão Príncipe Hans está de volta e pretende 

acabar com o Natal em Arendelle. 

Este é um espetáculo novo e repleto de encanto, onde Papai Noel, junto com Elsa e Anna, 

vão cativar o público com músicas natalinas cantadas ao vivo, fora músicas já conhecidas, 

como: Brincar na Neve e Livre Estou. Tudo isso, com muitos efeitos especiais, com direto a 

participação das crianças da plateia. 

Serviço 

Espetáculo: 'Frozen: Uma Aventura Congelante no Natal' 

Data: 4 de dezembro (sábado) 

Horário: às 16h 

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

Ingressos: www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a 

partir das 14h, no dia 4/12. 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
https://www.sympla.com.br/
http://fundacc.sp.gov.br/
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PM prende homem com diversas porções de droga no Benfica em 

Caraguá 

 

A Polícia Militar prendeu, na noite de terça-feira (30/11), um homem com 399 porções de 

droga no Benfica, em Caraguatatuba. Ele foi detido após um usuário ser abordado pelos 

policiais.  

A droga estava escondida em uma sacola. O indivíduo foi levado para a delegacia e 

permaneceu à disposição da justiça.  

Foram apreendidos no total oito buchas de maconha, 124 pedras de crack, 275 

embalagens a vácuo de cocaína, R$ 299 em dinheiro, três celulares e uma máquina de 

cartão.  
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Teatracampeão Mauro Silva faz palestra de abertura do Empreenda 

Caraguatatuba nesta quarta no Teatro Mário Covas 

 

A tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba será nesta quarta-feira (1° de 

dezembro), às 19h, no Teatro Mario Covas. O tetracampeão da Copa do Mundo de 1994 

com a Seleção Brasileira, Mauro Silva, conduzirá a cerimônia com a palestra ‘Como formar 

um time campeão’. 

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

participar é necessária a realização da inscrição através do link: 

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

Além de campeão da Copa do Mundo de 1994, Mauro Silva é o atual vice-presidente de 

Atletas e Competições da Federação Paulista de Futebol. O ex-jogador iniciou sua carreira 

no futebol ainda com 17 anos, em 1985, no Guarani, de Campinas. Em 1989 foi 

transferido para o então Bragantino (Red Bull Bragantino). 

Antes da Copa do Mundo, o ex-atleta foi jogar na Europa, mais precisamente na Espanha, 

para defender as cores do Deportivo La Coruña. 

Mauro Silva divide seus trabalhos na Federação Paulista de Futebol com a sua formação 

em Administração pela Universidade Anhembi Morumbi. O palestrante da abertura do 

Empreenda Caraguatatuba 2021 é formado nos cursos de Aperfeiçoamento em Gestão de 

Esportes (2021 – FGV), Programa Odyssey – Para Liderar em um Mundo em Transição 

(2019), Liderança Transformadora (2019), Conselheiros de Administração (2018), 

Governança e Melhores Práticas (2018), e Gestão de Futebol (2016). 

Além disso, o tetracampeão mundial de 94 tem experiência em visão estratégica, práticas 

de governança corporativa, noções de legislação societária e percepção do perfil de risco 

de organizações, implementação de estratégias, altas capacidades de líder e mediar 

conflitos e unir equipes de altas performances e outros conhecimentos. 

Com uma palestra empolgante e envolvente, ele apresenta a importância de um time unido 

e as estratégias para fazer desse time um time campeão. 

O Empreenda Caraguatatuba 2021 será realizado de 2 a 4 de dezembro, consolidando a 

retomada econômica do município. A feira terá uma programação diversificada, com 

rodadas de negócios e importantes palestrantes, além do Mauro Silva. 



 

 
 

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

participação nas palestras será somente mediante inscrição prévia, que pode ser feita no 

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 no 

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

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://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Caraguatatuba aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen 

até 30 de junho 

 

Caraguatatuba começou a aplicar a dose de reforço contra a Covid-19 para as pessoas que 

receberam a dose única da Janssen. A orientação é da Secretaria de Estado da Saúde. 

Quem recebeu o imunizante até o dia 30 de junho já pode procurar um posto de vacinação 

mais próximo de sua residência para receber a dose adicional, preferencialmente a Pfizer. 

No entanto, de acordo com o Estado, para a dose adicional poderá ser utilizado o 

imunizante que estiver disponível na unidade de saúde. 

A dose de reforço para pessoas que receberam a vacina Janssen deve ser aplicada após 

dois meses. 

A Secretaria Municipal de Saúde salienta que as pessoas com mais de 18 anos que 

tenham completado seu esquema vacinal (primeira e segunda dose) com os demais 

imunizantes (CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer) há pelo menos cinco meses também podem 

receber a dose de reforço. 

Conforme a Secretaria de Saúde, 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. 

A população pode verificar a data de aplicação da segunda dose no cartão de vacinação 

Covid-19 físico e on-line (Conecte SUS ou aplicativo do Poupatempo). 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Locais e horário 

A dose adicional contra a Covid-19 é aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em 

11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Por conta dos feriados e pontos facultativos, o 

horário pode ser alterado. Consulte. 

UBSs: 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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Homem preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba 

 

No início da madrugada desta terça-feira (30), uma equipe do 20° Batalhão de Polícia 

Militar do Interior, durante patrulhamento pelo bairro Benfica em Caraguatatuba, abordou 

um indivíduo que se comportou de maneira estranha ao perceber a presença da equipe. 

Com ele os policiais encontraram uma pequena porção de crack que o mesmo informou ter 

adquirido com outro indivíduo informando as suas características. 

Minutos depois, os policiais abordaram o referido indivíduo e com ele encontraram uma 

sacola contendo drogas diversas, bem como dinheiro. 

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por tráfico de drogas ao criminoso e recolhido à 

cadeia pública. 

Apreensões: 

08 buchas de maconha 

124 pedras de crack 

275 embalagens a vácuo de cocaína 

R$ 299,00 reais 

3 celulares 

1 máquina de cartão 
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Lutador de 7 anos de Caraguatatuba é campeão mundial de Jiu-Jitsu 

Samuel da Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes 

 

O lutador de Caraguatatuba, Samuel de Santana Soares, de apenas 7 anos, se consagrou 

campeão mundial Jiu-Jitsu, da categoria até 26 kg. As competições que consagraram o 

menino ocorreram no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. 

O evento reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo. Em sua categoria, o pequeno 

Samuel de Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes. 

“Fiz três grandes lutas e me consagrei campeão da minha categoria. Agradeço a todos pela 

torcida e ao Pacheco Team, equipe que tenho a honra de representar”, contou o pequeno 

lutador. 

“Meu menino me enche de orgulho. Antes do campeonato mundial ele já havia 

conquistado o brasileiro e o sul-americano. Agradecemos todos pela torcida e a Secretaria 

de Esportes e a Prefeitura de Caraguatatuba. Iremos continuar treinando e nos dedicando 

para representar ainda mais a cidade”, disse Danilo Fiquinha, pai de Samuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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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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Condomínio na Mococa é multado por usar armadilha para capturar 

gatos 

Todos os envolvidos foram multados, perfazendo R$ 3,5 mil em multas 

 

Um condomínio fechado, localizado na praia da Mococa, foi multado em R$ 3,5 mil por 

usar uma armadilha para capturar gatos em suas dependências, bem como em área de 

mata. A Ambiental chegou ao local, na região Norte de Caraguatatuba, nesta terça-feira 

(30), graças a uma denúncia anônima. 

A equipe encontrou a armadilha armada com ração para gatos dentro da área de mata de 

preservação permanente. Lá também vivem diversas espécies de animais silvestres que 

igualmente corriam riscos de captura, caracterizando assim o crime ambiental de caça. 

Segundo a Ambiental, um funcionário do condomínio informou que a empresa 

administradora foi quem mandou colocar a armadilha para caçar os gatos no 

empreendimento. Já a administradora garantiu que, a pedido do síndico, contratou uma 

empresa especializada em captura de animais.  Porém, o objetivo real seria promover a 

castração dos animais. 

Com a constatação do crime ambiental, o condomínio e seu representante, bem como a 

empresa contratada e seu representante e ainda o funcionário contratado que montou a 

armadilha foram autuados. O valor total das multas foi R$ 3,5 mil. 

Durante a ocorrência, os policiais ambientais não localizaram nenhum animal morto ou 

ferido. 

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

Caraguatatuba. 

 

 

https://www.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/ambiental/index.html
https://novaimprensa.com/2021/11/cavalo-lesao-resgatado.html
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Empreenda Caraguatatuba tem início nesta quinta-feira 

O maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte conta com 80 expositores em 2021 

 

Com uma programação diversificada, com palestrantes renomados e diversos expositores, 

Caraguatatuba recebe a partir desta quinta-feira (2) o Empreenda Caraguatatuba, a maior 

feira de empreendedorismo do Litoral Norte. 

O evento será realizado na Praça da Cultura, no centro da cidade e espera receber 

visitantes de todo o Vale do Paraíba. Para participar, o interessado deve fazer sua inscrição 

através do site do evento 

Em virtude dos protocolos de segurança contra a Covid-19, o auditório onde correrão as 

palestras e workshops, comportará apenas 120 pessoas. Portanto, é importante também a 

inscrição prévia para algumas palestras. 

PALESTRAS 

Mauro Silva, tetra campeão mundial com a seleção brasileira de futebol em 1994, será um 

dos palestrantes do evento junto com Erik Penna autor de ‘A Arte de Encantar Clientes’ e 

outros seis livros. 

SERVIÇO 

Em caso de dúvidas acesse https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/ 
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Caraguá aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen até 30 

de junho 

Não é necessário agendar o recebimento a 3ª dose 

 

Mediante orientação da Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura de Caraguatatuba 

informa, por meio da Sesau (Secretaria de Saúde), que passa a aplicar a dose de reforço 

da Janssen a partir desta terça-feira (30). Apesar de ser considerada dose única, o 

imunizante está dentro da lista das vacinas que necessitam de uma 3ª dose. 

De acordo com a norma do Estado de São Paulo, a dose adicional da Janssen pode ser 

qualquer uma disponível na unidade de vacinação. 

Podem receber a dose adicional da Janssen todos aqueles que receberam o imunizante 

até o dia 30 de junho de 2021. Os pacientes habilitados devem se encaminhar ao polo de 

vacinação mais próximo de suas residências. Não há necessidade de agendar data e hora 

para a tomada da dose. 

Intervalo 

A terceira dose da Janssen deve ser aplicada após um intervalo de dois meses da segunda 

dose, ou 61 dias. 

Outras vacinas 

A Sesau de Caraguá salienta que "as pessoas com mais de 18 anos que tenham 

completado seu esquema vacinal (primeira e segunda dose) com os demais imunizantes 

(CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer) há pelo menos cinco meses também podem receber a 

dose de reforço". 

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. 

Agendamento 

A Sesau informa que não é necessário agendar atendimento para receber a terceira dose 

da vacina contra a Covid-19. No entanto, é necessário apresentar o cartão de vacinação. 

As datas de aplicação das doses pode ser verificada pelos carteirinhas de vacinação ou de 

forma online via o 'Conecte SUS', o 'Poupatempo digital' ou o 'Caraguatatuba 156'. 



 

 
 

Local, data e horário. 

A dose adicional contra a Covid-19 é aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em 

11 UBS's (Unidades Básicas de Saúde) do município. Por conta dos feriados e pontos 

facultativos, o horário pode ser alterado. 

- 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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Após denúncia, PM Ambiental localiza construção civil irregular dentro 

de área preservada em Caraguá 

Havia também quase 0,1406 hectares de área desmatada; a multa somou mais de R$ 

8.000 

 

Durante a chamada 'Operação Interior Mais Seguro', agentes da 3ª Companhia de Polícia 

Militar Ambiental Terrestre do 3° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) 

fiscalizaram, na última terça-feira (30), uma área preservada que fica localizada dentro da 

Unidade de Conservação do Parque Estadual da Serra do Mar, no núcleo de 

Caraguatatuba. O local apresentava indícios de desmatamento e construção civil irregular. 

Após denúncia, os militares adentraram ao local, localizado no bairro Rio do Ouro, e 

constataram um desmate de certa de 0,1406 hectares (cerca de 1402 m²) de vegetação 

nativa do bioma Mata Atlântica. Além disso, havia uma construção de residência em 

alvenaria medindo cerca de 11 m x 4,5 m). A casa já estava sendo habitada. 

Dois homens se apresentaram como proprietários da área e, ao serem questionados sobre 

a autorização para residir e modificar o terreno, afirmaram que a posse era antiga e que 

"desconheciam a necessidade de autorização para as intervenções". 

Multa 

Mediante os fatos, foram elaborados autos de infrações ambientais que, no total, 

inteiraram cerca de R$ 8.430 em multas. 

Contato 

Denúncias podem ser feitas à Polícia Ambiental de Caraguá pelos telefones 190 ou (12) 

3886-2200 
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Vídeo: Polícia Ambiental atende ocorrência de captura de gatos 

realizada por condomínio em Caraguá 

A somatória das multas inteirou R$ 3.500; a ação foi definida como crime ambiental de 

caça 

 

Policiais Militares Ambientais da 3ª Companhia de PM Ambiental Terrestre do 3° BPM/I 

(Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram chamados, na última terça-feira, para atender 

uma denúncia de captura de gatos em um condomínio do bairro Mococa, em 

Caraguatatuba. Uma armadilha armada com ração para gatos usada como isca foi 

encontrada em uma mata do local, onde existem diversas espécies de animais silvestres. 

Ao confrontar um funcionário do condomínio, este informou aos PM's que um homem 

contratado pela empresa que administra o condomínio montou a armadilha com o objetivo 

de caçar os gatos que ficavam entrando no interior do condomínio. 

Os policiais se deslocaram à administração e ouviram que o condomínio havia contratado 

uma empresa de São Paulo especializada em capturar animais. O objetivo final da caça era 

castrar os animais e, segundo os funcionários da administração, a ordem partia do síndico 

do local. 

Levando em conta que a armadilha estava montada em um local de mata, onde diversos 

outros animais da fauna silvestre poderiam ser capturados ou retirados de seus habitats 

naturais, a ação foi caracterizada como crime ambiental. 

A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Caraguatatuba e o delegado responsável pelo 

caso solicitou a apresentação da ocorrência de ofício. 

Multa 

Autos de infração foram elaborados para: o condomínio e seu representante, a 

administradora e seu representante, a empresa terceirizada e seu representante e para o 

funcionário que armou a armadilha. 

Com valores individuais de R$ 500, a soma total das multas inteirou R$ 3.500. 



 

 
 

Mortes 

Durante o início da investigação à ocorrência, a denúncia também alegava envenenamento 

dos felinos capturados, no entanto, a afirmação não se demonstrou verdadeira. Nenhum 

animal foi encontrado morto ou ferido. 

Contato 

Denúncias podem ser feitas à Polícia Ambiental de Caraguá pelos telefones 190 ou (12) 

3886-2200 
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Empreenda Caraguá- maior feira de empreendedorismo do LN começa 

nesta quarta(1º) 

 

A tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba será nesta quarta-feira (1° de 

dezembro), às 19h, no Teatro Mario Covas. com uma palestra do tetracampeão Mauro 

Silva. Na Praça da Cultura, o estandes estarão abertos ao público, mediante 

credenciamento, a partir de quinta(2). Confira os detalhes e como se inscrever clicando no 

link abaixo: 

https://noticiasdaspraias.com/2021/11/30/empreenda-caragua-maior-feira-de-

empreendedorismo-do-ln-comeca-nesta-quarta1o/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticiasdaspraias.com/2021/11/30/empreenda-caragua-maior-feira-de-empreendedorismo-do-ln-comeca-nesta-quarta1o/
https://noticiasdaspraias.com/2021/11/30/empreenda-caragua-maior-feira-de-empreendedorismo-do-ln-comeca-nesta-quarta1o/
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Caraguá irá sediar a maior festa em homenagem a Iemanjá no Litoral 

Norte 

 

A cidade de Caraguatatuba irá sediar no próximo dia 11, a maior festa em homenagem a 

Iemanjá no Litoral Norte.  Segundo a prefeitura, responsável pela organização do evento, 

43 entidades estarão presentes na 37ª Festa de Iemanjá, que acontecerá na praia central 

da cidade. As homenagens, no entanto, ocorrem há mais de 58 anos nas praias de 

Caraguatatuba. 

As casas inscritas na festa deste ano, são de cidades como São José dos Campos, Mogi 

das Cruzes, São Paulo, Campinas, Caçapava, Itatiba, Serra Negra, Ubatuba, Jacareí e seis 

casas de Caraguatatuba. 

A festa pública de Iemanjá é preparada pela comunidade de terreiro para que todo o 

público possa receber as bênçãos do Orixá. Na data, os umbandistas prestam a 

homenagem, agradecendo realizações e reforçando pedidos por meio da entrega de 

oferendas. 

Para evitar aglomeração, a Prefeitura vai disponibilizar espaços para que os integrantes 

das casas religiosas façam suas homenagens. A disposição de cada tenda se dará 

conforme a ordem de inscrição, sendo os números pares do lado esquerdo e os ímpares do 

lado direito da imagem. 

Nesta edição haverá maior espaçamento entre as tendas, todos precisam estar de 

máscaras e é de responsabilidade de cada casa ter álcool em gel disponível para os 

visitantes. 

A prefeitura solicita que as entidades que vierem de ônibus devem acessar o canal 156 

(caraguatatuba.156.com.br), para solicitar a autorização de entrada de ônibus e vans no 

município, com antecedência de 10 dias úteis e não há custo para essa autorização. 

Tradição 

Em Caraguá, as homenagens a Iemanjá acontecem há mais de 58 anos. Tudo começou 

com o italiano Francisco D’ Onofrio, que residiu muitos anos em Caraguá, onde tinha um 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/caraguatatuba.156.com.br


 

 
 

terreiro. Seu D’Onofrio foi quem idealizou e construiu a estátua de Iemanjá instalada na 

praia do centro, local onde acontecerá as festividades no dia 11, às 19 horas. 

Segundo contou seu Milton Balbino dos Santos, de 81 anos, de São José dos Campos, um 

dos pioneiros nas homenagens em Caraguá, os umbandistas de São José dos Campos 

desciam a serra na carroceria de um caminhão, na década de 50, para homenagear 

Iemanjá na praia central de Caraguatatuba. 

“A gente viajava pela estrada de terra ligava Paraibuna até Caraguá. É que, quando chovia, 

as árvores caiam na estrada, impedindo a passagem dos caminhões. A gente descia, 

cortava os troncos e abria caminho para o caminhão continuar a viagem”, contou ele. 

Seu Milton tinha 16 anos de idade quando começou a participar das festividades em 

Caraguá. Seu Milton, aos 81 anos continua participando da organização das homenagens. 

Segundo ele, na década de 50, cerca de 100 pessoas das cidades do Vale do Paraíba, 

participava das homenagens. As tendas eram instaladas nas areias da praia do Centro. 

Seu Milton participava da Tenda Espírito de Umbanda Pai José da Palma e Caboclo Rompe 

Mato. Ele foi durante muitos anos um dos principais responsáveis pela festividade e amigo 

inseparável do seu Francisco D’ Onofrio, de Caraguatatuba e um dos fundadores da Liga 

União Federativa de Umbanda e Candomblé do Litoral Norte. 

A Lifuc (Liga União Federativa de Umbanda e Candomblé) contou com a participação de 

muita gente de em Caraguatatuba. O comerciante Pedro Luiz Correa da Silva, o “Pedrinho”, 

já falecido, foi o primeiro presidente da Liga. Silvio Fernandes, empresário de 

Caraguatatuba, também, já falecido, foi outro que se dedicou e muito a entidade e aos 

eventos de Iemanjá promovidos na cidade. 

  

  

Estátua 

A estátua de Iemanjá foi instalada na praia do centro de Caraguá em 1985, por iniciativa 

de seu D’ Onofrio e seu Milton. O monumento com dois metros de altura, fica a 1,80 

metros do solo e é um dos mais visitados na cidade. 

Seu D’ Onofrio tinha 90 anos de idade quando decidiu fazer a estátua. Ele praticava o 

espiritismo há 66 anos. Seu Milton, lembra muito bem, quando surgiu a ideia de se fazer a 

estátua de Iemanjá. Segundo ele, a ideia surgiu em 1984, quando os dois- ele e seu D’ 

Onofrio, foram limpar e restaurar a estátua de Santo Antônio, no alto do morro que fica em 

frente a cidade.  A imagem de Santo Antônio, instalada no morro em 1954, durante as 

comemorações do centenário da cidade, enfrentava problemas com ações de vândalos. 

Conta seu Milton: “Falei pra ele que se a gente construísse uma estátua de Iemanjá, na 

praia do centro, muita gente iria visitá-la ao longo do ano, como ocorria com a estátua de 

Santo Antônio”. Ele contou que os dois foram no dia seguinte até a prefeitura e entregaram 

um ofício ao então prefeito Jair Nunes de Souza. O prefeito pediu que eles solicitassem 

autorização da Capitania dos Portos. 



 

 
 

“Conseguimos a autorização e o D’Onofrio iniciou a construção da estátua, que foi 

inaugurada em 1985”, contou. A estátua chegou a provocar muita polêmica na cidade. No 

início da década de 90, um vereador, conhecido como “pastor Anderson”, adepto da Igreja 

Universal, fez uma forte campanha para retirar a estátua da praia do centro. A proposta 

dele causou muita controvérsia, mas não obteve sucesso. A pressão feita pelo vereador 

não deu em nada. 

A Festa de Iemanjá acabou entrando no calendário oficial da cidade. A estátua é visitada 

diariamente por turistas de passagem pela cidade. Em 2015, a estátua passou por uma 

reforma, feita pelo artista plástico Roberto Gallo. 

As homenagens à Iemanjá são muito tradicionais em Caraguá. Tradicionalmente, as 

homenagens ocorrem nos dias 8 de dezembro (Umbanda) e 3 de fevereiro (Candomblé). A 

cada ano aumenta o número de entidades participantes e o número de visitantes cresce, 

tornando a festa de Iemanjá num atrativo turístico religioso.  

Iemanjá 

O Dia de Iemanjá é comemorado em 2 de fevereiro. Iemanjá, também conhecida como 

“Rainha do Mar” é um orixá africano feminino, e faz parte da religião do candomblé e de 

outras religiões afro-brasileiras. 

No Litoral Norte, em Caraguatatuba, o dia de Iemanjá é comemorado sempre no segundo 

sábado de dezembro para não coincidir com o evento evangélico “Marcha para Jesus”. No 

dia 2 de fevereiro, também, ocorrem várias homenagens nas praias da cidade, mas 

espontaneamente. 

Iemanjá é considerada padroeira dos pescadores, jangadeiros e marinheiros. Igualmente, 

protetora dos lares, das crianças, gestantes, e invocada na hora do parto e por todos que 

desejam ser felizes no casamento. 

O Dia de Iemanjá é a maior festa em honra a este orixá, quando milhares de pessoas se 

vestem de branco e vão às praias depositar oferendas, como espelhos, joias, comidas, 

perfumes e outros objetos. 
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Rio-Santos é interditada no km 101 em Caraguatatuba 

 

A  Rodovia Rio-Santos(SP-55) está interditada no km 101, nas proximidades do bairro 

Jardim Britânia,  em Caraguatatuba. A interdição deve durar uma semana em razão das 

obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba. 

O trânsito da rodovia foi desviado e direcionado para a marginal- Rua Álvaro Theodoro da 

Cruz. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão orienta os motoristas para 

que utilizem, durante o período da interdição, a Avenida da Praia  na ligação entre os 

bairros da região e o centro da cidade. 

A Secretaria de Obras instalou faixas com orientações sobre o bloqueio da via em alguns 

trechos da Rodovia SP-55, que ficará fechada durante toda a semana. 

Obras 

A prefeitura bloqueou a rodovia para continuar com a instalação de aduelas das obras do 

Canal Extravasor, no Jardim Britânia. 

A instalação de novas aduelas, tem como principal objetivo criar um ‘canal’ subterrâneo de 

águas, fazendo com que as mesmas circulem e deságuem no mar. 

Cerca de 70% do trecho que fica na parte de baixo da SP-55, sentido mar, está concluído, 

faltando cerca de 400 metros. A previsão de entrega é até o fim de 2021. 

Para a intervenção na SP-55, próximo ao Shopping Serramar, para a instalação de novas 

aduelas, com o objetivo de interligar o canal extravasor ao bairro Jardim Britânia, foi 

necessário interromper temporariamente o trânsito da avenida. A interdição temporária foi 

autorizada pelo DER Departamento de Estradas e Rodagem). 

O objetivo dessa obra é dar maior vazão às águas que desembocam no Rio Lagoa, 

oriundas dos bairros Pontal Santamarina, Balneário dos Golfinhos, Jardim Britânia e parte 

da Praia das Palmeiras. Além de contribuir para a diminuição de enchentes na região. 
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Lutador de 7 anos de Caraguatatuba é campeão mundial de Jiu-Jitsu 

Samuel da Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes 

 

O lutador de Caraguatatuba , Samuel de Santana Soares, de apenas 7 anos, se consagrou 

campeão mundial Jiu-Jitsu, da categoria até 26 kg. As competições que consagraram o 

menino ocorreram no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. 

O evento reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo. Em sua categoria, o pequeno 

Samuel de Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes. 

“Fiz três grandes lutas e me consagrei campeão da minha categoria. Agradeço a todos pela 

torcida e ao Pacheco Team, equipe que tenho a honra de representar”, contou o pequeno 

lutador. 

“Meu menino me enche de orgulho. Antes do campeonato mundial ele já havia 

conquistado o brasileiro e o sul-americano. Agradecemos todos pela torcida e a Secretaria 

de Esportes e a Prefeitura de Caraguatatuba . Iremos continuar treinando e nos dedicando 

para representar ainda mais a cidade”, disse Danilo Fiquinha, pai de Samuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaimprensa.com/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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Cavalo com sinais de maus-tratos é resgatado no Litoral Norte 

Animal foi encontrado com ferimentos nas patas, no sol, além de estar sem água e 

visivelmente sem alimentação 

 

Uma tentativa de invasão a uma área pública e possíveis maus-tratos a um cavalo, foram 

flagrados na manhã de segunda-feira (29), no bairro Golfinhos, região sul de 

Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Um cavalo foi resgatado durante uma 

operação da prefeitura. 

O flagrante foi realizado por fiscais da Secretaria de Urbanismo e da Saúde, por meio do 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), e contou com a presença de policiais ambientais. 

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

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

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

Segundo informações da administração municipal, 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 Wilber Cardozo, 

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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Fabiano Cambota apresenta seu novo Stand Up ‘De Cambota para 

Fabiano’, no Teatro Mario Covas 

 

O humorista Fabiano Cambota retorna a Caraguatatuba neste sábado, dia 4 de dezembro, 

com o seu mais novo show Stand Up ‘De Cambota para Fabiano’. A apresentação será 

realizada às 21h, no Teatro Mario Covas (TMC). 

Os ingressos para o Stand Up podem ser adquiridos por R$ 70 inteira e R$ 35 meia 

entrada nos sites: www.bilheteriaexpress.com.br, www.sympla.com.br ou na bilheteria do 

Teatro, a partir das 14h, no dia da apresentação. Menores de 18 anos só entram 

acompanhados dos pais ou responsáveis. 

Após rodar o Brasil com o aclamado espetáculo ‘Viver Envelhece’, Cambota dialoga com 

seu passado adolescente em seu novo show, onde apresentará novas passagens hilárias 

da sua vida, fazendo um paralelo com o passado distante e pouco promissor. 

A consagrada habilidade em fazer comédia de maneira simples fica ainda mais clara neste 

quinto show solo do humorista que, desde os primórdios como vocalista da banda Pedra 

Letícia, agrega espectadores de todas as idades e tribos. 

Serviço 

Espetáculo: ‘De Cambota para Fabiano’ 

Data: 4 de dezembro (sábado) 

Horário: às 21h 

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

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia entrada) pelos 

sites www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a 

partir das 14h, no dia 4/12. 

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

 

 
 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
https://www.sympla.com.br/
http://fundacc.sp.gov.br/
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Atleta de Caraguatatuba de 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu 

 

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, durante o final de semana, organizou no Ginásio do 

Ibirapuera, em São Paulo, o campeonato Mundial de Jiu Jitsu 2021. O lutador de 

Caraguatatuba, Samuel de Santana Soares, de apenas 7 anos, se consagrou campeão 

mundial da categoria até 26 kg. 

O evento reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo. Em sua categoria, o pequeno 

Samuel de Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes. 

“Fiz três grandes lutas e me consagrei campeão da minha categoria. Agradeço a todos pela 

torcida e ao Pacheco Team, equipe que tenho a honra de representar”, disse o pequeno 

lutador. 

“Meu menino me enche de orgulho. Antes do campeonato mundial ele já havia 

conquistado o brasileiro e o sul-americano. Agradecemos todos pela torcida e a Secretaria 

de Esportes e a Prefeitura de Caraguatatuba. Iremos continuar treinando e se dedicando 

para representar ainda mais a cidade”, diz Danilo Fiquinha, pai de Samuel. 
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Rodovia SP-55 fica bloqueada para obras do Canal Extravasor; 

Avenida da Praia segue como rota alternativa 

 

A Secretaria de Obras Públicas vai bloquear nesta terça-feira (30) a Rodovia Rio-Santos 

(SP-55), na altura do KM 101, no sentido Centro, para continuar com a instalação de 

aduelas das obras do Canal Extravasor, no Jardim Britânia. 

O bloqueio será realizado no período da tarde. Todo o trânsito será transferido para a 

marginal – Rua Álvaro Theodoro da Cruz. Porém, a orientação da Secretaria de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão é de que os motoristas utilizem a Avenida Geraldo Nogueira 

da Silva (Avenida da Praia) como acesso principal nos próximos dias. 

A Secretaria de Obras instalou faixas com orientações sobre o bloqueio da via em alguns 

trechos da Rodovia SP-55, que ficará fechada durante toda a semana. 
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Ciapi realiza Balada Inclusiva para comemorar Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência e aniversariantes do mês 

 

A segunda-feira (29) foi dia de comemoração dupla no Centro Integrado de Atenção à 

Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI). 

Foi realizada a primeira festa dos aniversariantes do mês após o reinício das atividades no 

Ciapi depois de um ano e meio de paralisação em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus. Também teve a Balada Inclusiva para comemorar o Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência (3/12). 

O prefeito Aguilar Junior e o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso 

(Sepedi), Amauri Toledo, deram as boas vindas aos participantes e ressaltaram a 

satisfação em retomar os encontros presenciais. 

“Feliz por estar aqui e encontrar novamente com vocês e comemorar os aniversários do 

mês. Também quero agradecer aos alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) que vieram prestigiar a balada inclusiva”, declarou Aguilar Junior. 

A aposentada Delizete Moreira da Silva, que acabou de completar 66 anos, disse que 

estava com saudades dessa reunião. “Sou frequentadora do Ciapi há quatro anos e não 

perco uma festa. Melhor ainda para comemorar o meu aniversário”, ressaltou. 

As alunas da APAE, Bianca Aparecida Santana, 22 anos, e Marina Aparecida Franco da 

Silva, 25 anos, disseram que a festa foi ótima. “Teve comida, bebida, bolo e música para 

dançar”, comentaram. 
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Palestra de Mauro Silva, tetracampeão mundial, abre Empreenda 

Caraguatatuba 2021 no TMC 

 

A tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba será nesta quarta-feira (1° de 

dezembro), às 19h, no Teatro Mario Covas. Nada mais, nada menos que o ilustre 

tetracampeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira, Mauro Silva, 

conduzirá a cerimônia com a palestra ‘Como formar um time campeão’. 

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

participar é necessária a realização da inscrição através do 

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

Além de campeão da Copa do Mundo de 1994, Mauro Silva é o atual vice-presidente de 

Atletas e Competições da Federação Paulista de Futebol. O ex-jogador iniciou sua carreira 

no futebol ainda com 17 anos, em 1985, no Guarani, de Campinas. Em 1989 foi 

transferido para o então Bragantino (Red Bull Bragantino). 

Antes da Copa do Mundo, o ex-atleta foi jogar na Europa, mais precisamente na Espanha, 

para defender as cores do Deportivo La Coruña. 

Mauro Silva divide seus trabalhos na Federação Paulista de Futebol com a sua formação 

em Administração pela Universidade Anhembi Morumbi. O palestrante da abertura do 

Empreenda Caraguatatuba 2021 é formado nos cursos de Aperfeiçoamento em Gestão de 

Esportes (2021 – FGV), Programa Odyssey – Para Liderar em um Mundo em Transição 

(2019), Liderança Transformadora (2019), Conselheiros de Administração (2018), 

Governança e Melhores Práticas (2018), e Gestão de Futebol (2016). 

Além disso, o tetracampeão mundial de 94 tem experiência em visão estratégica, práticas 

de governança corporativa, noções de legislação societária e percepção do perfil de risco 

de organizações, implementação de estratégias, altas capacidades de líder e mediar 

conflitos e unir equipes de altas performances e outros conhecimentos. 

Com uma palestra empolgante e envolvente, ele apresenta a importância de um time unido 

e as estratégias para fazer desse time um time campeão. 

O Empreenda Caraguatatuba 2021 será realizado de 2 a 4 de dezembro, consolidando a 

retomada econômica do município. A feira terá uma programação diversificada, com 

rodadas de negócios e importantes palestrantes, além do Mauro Silva. 

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


 

 
 

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

participação nas palestras será somente mediante inscrição prévia, que pode ser feita no 

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 no 

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

 

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://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm
https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

Clipping de Notícias: 30/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Rodada cheia de gols define confrontos das semifinais do 1º Caraguá 

Woman de Futsal 

 

O ginásio Jorge Burihan, no bairro Olaria, região central de Caraguatatuba, ficou pequeno 

com a 4ª rodada do 1º Caraguá Woman de Futsal, realizada no sábado (27). Os confrontos 

definiram os jogos da semifinal da competição. Ao todo, foram anotados 25 gols. 

Abrindo a noite, a equipe Futbonitas se classificou para a fase eliminatória, vencendo por 

4×1 o União da Ilha FC. Janaína Celho, Daiane Maria e Rafaela Diniz marcaram para o 

Futbonitas e um contra da equipe adversária. A jogadora Jani descontou para o União da 

Ilha. 

Já na segunda partida, o Projeto Futebolando venceu o Ajáx por 10×3. Larissa Santos (4), 

Stefani (3), Thamires, Eriane e Juliana marcaram pelo Futebolando. Descontaram para o 

Ajáx, as jogadoras Wendy, com dois gols e Maria Eduarda. 

No fim da rodada, Tuka Bike venceu o Sertão da Quina por 4×3, no jogo mais equilibrado 

da noite. Mayra (2), Beatriz e Jayanne marcaram para a equipe do Tuka Bike e Elen Júnia 

anotou os três gols do Sertão da Quina. 

Semifinais 

As rodadas decisivas começam neste sábado (4), no Ginásio Jorge Burihan, no bairro 

Olaria. Confira a programação das partidas: 

– 20h – (1º Grupo A) Geração Independente x ACESSQ Sertão da Quina (2º Grupo B) 

– 21h – (1º Grupo B) Tuka Bike x Futbonitas (2º Grupo A) 

A competição é uma parceria entre Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de 

Esportes e Recreação, com a JM Assessoria Esportiva. 
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Prefeitura de Caraguatatuba recebe 300 livros em doação da Veibras 

para bibliotecas e escolas 

 

A Concessionária Veibras doou para Caraguatatuba 300 exemplares do livro ‘Cafés da 

Mantiqueira’. A doação foi recebida pelo prefeito Aguilar Junior, na segunda-feira (29) em 

seu gabinete. Os livros serão disponibilizados para as escolas e bibliotecas públicas do 

município. 

“Estes livros serão de grande importância para mostrarmos aos nossos alunos a grandeza 

do café no Vale do Paraíba. Agradeço essa linda parceria e atitude”, disse Aguilar Junior. 

Na entrega, estiveram presentes o escritor do livro, Ricardo Martins; O presidente da 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, Lucas Gallina; e os representantes 

da Veibras, Rafael Davoli, diretor; Anderson Stelle, coordenador e Fernanda Barsotti, da 

vendas diretas. 

Cafés da Mantiqueira 

O livro ‘Cafés da Mantiqueira’ tem Ricardo Martins como autor, fotógrafo, editor, 

coordenador-geral e produtor gráfico. Considerado hoje como um dos principais nomes da 

fotografia de natureza e cultura do Brasil, Martins é jornalista de formação, e autor de 10 

livros, entre eles, ‘A Riqueza de Um Vale’, que em 2012 recebeu o Prêmio Jabuti na 

categoria de melhor fotografia. 

Ricardo Martins já realizou exposições fotográficas pelo Brasil e no mundo, como a mostra 

‘Meu Brasil, Meu Olhar’, em Teerã, capital do Irã, a convite do Itamaraty. Estas informações 

foram retiradas do livro ‘Cafés da Mantiqueira’. 
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Caraguatatuba aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen 

até 30 de junho 

 

Caraguatatuba começa a aplicar, a partir desta terça-feira (30), a dose de reforço contra a 

Covid-19 para as pessoas que receberam a dose única da Janssen. A orientação é da 

Secretaria de Estado da Saúde. 

Quem recebeu o imunizante até o dia 30 de junho já pode procurar um posto de vacinação 

mais próximo de sua residência para receber a dose adicional, preferencialmente a Pfizer. 

No entanto, de acordo com o Estado, para a dose adicional poderá ser utilizado o 

imunizante que estiver disponível na unidade de saúde. 

A dose de reforço para pessoas que receberam a vacina Janssen deve ser aplicada após 

dois meses, ou 61 dias. 

A Secretaria Municipal de Saúde salienta que as pessoas com mais de 18 anos que 

tenham completado seu esquema vacinal (primeira e segunda dose) com os demais 

imunizantes (CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer) há pelo menos cinco meses também podem 

receber a dose de reforço. 

Conforme a Secretaria de Saúde, 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. 

A população pode verificar a data de aplicação da segunda dose no cartão de vacinação 

Covid-19 físico e on-line (Conecte SUS ou aplicativo do Poupatempo). 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Locais e horário 

A dose adicional contra a Covid-19 é aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em 

11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Por conta dos feriados e pontos facultativos, o 

horário pode ser alterado. Consulte. 

UBSs: 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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Alunas da rede municipal de Caraguatatuba são medalhistas de ouro 

na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

 

Estudantes da EMEF Prof.ª Maria Moraes de Oliveira, de Caraguatatuba, tiveram um 

excelente desempenho nas olimpíadas científicas nacionais deste ano. Em sua 24ª edição, 

a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) reuniu cerca de 840 mil 

participantes de 1.967 unidades de ensino públicas e privadas de todo o país. Em 

conjunto, também foi realizada a 15ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). 

Mantendo a tradição de bons resultados, a escola de Caraguatatuba teve cinco alunos 

premiados na competição, com duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. 

Este ano, ganharam medalha de ouro as alunas Gabriela Silva Teixeira, 14 anos, e Maria 

Clara Martins Parra, de 12 anos. A prata foi para Ana Clara Rocha de Oliveira 15, enquanto 

Sophia Carvalho Antonichen, 15, e David Samuel Silva Oliveira, 12, conquistaram o bronze. 

Uma das mais jovens, a aluna Maria Clara também obteve um excelente resultado na 

MOBFOG, com um lançamento de foguete que alcançou 131 metros, lhe rendendo a 

medalha de Bronze na competição de sua categoria. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou os alunos em nome do prefeito 

Aguilar Junior, e destacou o empenho dos estudantes e esforço das equipes gestora e 

docente em incentivar e preparar os participantes. “Temos muito orgulho do trabalho feito 

nas escolas e, certamente, estes alunos são destaques e terão muito sucesso em um 

futuro próximo”, disse. 

A olimpíada é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela 

Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e 

médio em todo território nacional e no Exterior, desde que por escolas de língua 

portuguesa. 

O objetivo é fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências 

afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa 

mobilizando, além dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores, pais e escolas, entre outras instituições voltadas às atividades aeroespaciais. 
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Ciapi tem grupo de fisioterapia para pacientes com sequelas de AVE 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é a segunda causa de morte no Brasil, perdendo 

apenas para as doenças arteriais coronarianas. 

O AVE pode causar perda parcial ou total de movimento de um segmento do corpo, 

podendo ter comprometimento de aspectos cognitivos ou não e, por vezes, da fala. 

Entre as atividades oferecidas no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e 

ao Idoso (CIAPI) está o grupo de fisioterapia para sequelados do AVE. 

As sessões são coordenadas pelo fisioterapeuta Marcelo Barbosa, às segundas e quartas, 

e têm como objetivo fazer com que os participantes mantenham e até mesmo ganhem 

amplitude nos movimentos afetados pela doença. 

“Nosso propósito é a reabilitação, é evitar o encurtamento ou deformação da musculatura, 

além do convívio social, muito importante para quem se recupera e está aprendendo a 

conviver com as consequências do AVE”, disse Barbosa. 

Entre os participantes estão os aposentados Eneida Aparecida Tavares, 59 anos, e Mário 

Luís Severino, 70 anos, ambos vítimas de AVE em 2017 e 2019, respectivamente. 

“Desde que sofri o derrame há dois anos, avancei muito. Não falava, não andava, agora já 

dirijo com as duas mãos. No Ciapi, comecei a fazer fisioterapia há duas semanas. Gosto 

muito e acredito que vou melhorar cada vez mais, sem contar que fiz novos amigos”, 

declarou Severino. 

Outra integrante da turma é a funcionária pública Cristiane Pereira dos Santos, 39 anos. 

Há dois anos ela sofreu um AVE. “Retornei ao trabalho, recentemente, e comecei a 

fisioterapia no Ciapi. Tenho certeza que vou evoluir muito aqui”, afirmou. 

Como acontece o AVE 

O acidente vascular encefálico, antes denominado cerebral (AVC), é a formação de um 

déficit neurológico súbito, causado por uma falha nos vasos sanguíneos do sistema 

nervoso central. 

Pode ser isquêmico, quando há obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma 

artéria cerebral e desencadeia a falta de circulação no seu sistema vascular; hemorrágico, 

consequência de uma ruptura de um vaso, que pode ser um aneurisma e faz com que o 



 

 
 

sangue preencha o interior do cérebro; ou ainda o Acidente Isquêmico Transitório (AIT), 

falta de fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro por causa de um bloqueio de um vaso 

sanguíneo no cérebro e, geralmente, se resolvem em uma hora e nenhuma lesão cerebral 

permanente ocorre. 

Os principais sintomas do AVE são: fraqueza ou formigamento no rosto, braço ou perna, 

confusão mental, alterações na fala, compreensão, visão e equilíbrio e dor de cabeça 

súbita e intensa e comprometimento do sistema neurológico. O ideal é que seja atendido o 

mais rápido possível. 

Entre as causas frequentes estão: hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso, 

obesidade, tabagismo, uso frequente de álcool ou drogas ilícitas, idade avançada e 

histórico familiar. 

Para prevenir é preciso controlar a pressão arterial, monitorar a glicose e controlar a 

diabetes, manter os níveis saudáveis de colesterol, evitar o sobrepeso e a obesidade, 

adotar uma dieta saudável, praticar exercícios físicos e ficar longe do álcool, cigarro e 

drogas ilícitas. 
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Alunas formadas nos cursos de confeitaria do Fundo Social dão 

exemplo de dedicação e sucesso 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realizou diversos cursos de qualificação profissional este 

ano e proporcionou para muitas pessoas a oportunidade de ingressar em novas áreas, 

garantir uma geração de renda ou até mudar de profissão. 

Na área de confeitaria, os cursos de bolos confeitados, produtos de confeitaria para 

cafeterias e doces finos para festas e casamentos tem diversos exemplos de dedicação e 

sucesso. 

Como é o caso da Clarice de Souza, 51 anos, moradora do bairro Perequê-Mirim. Aluna 

formada no curso de bolos confeitados, ela conta que sempre trabalhou com limpeza, mas 

por hobby, produzia bolos para os amigos, sem compromisso. Foi quando sofreu um 

acidente e não pode mais fazer esforço com a perna. A mudança de vida ocorreu há um 

ano. 

“Ingressei no curso de confeitaria, sem muito conhecimento técnico e aprendi muita coisa 

que antes eu fazia errado. Também consegui melhorar minhas encomendas, acrescentei o 

bolo de andares e pude expandir minha clientela. Atualmente, já tenho várias encomendas, 

mas ainda tenho muito a crescer. Com certeza buscarei mais especializações na área”, 

conta Clarice que também faz bolos salgados e docinhos. 

Formada no curso de produtos de confeitaria para cafeterias, Maria Jussara Armelin, 40, 

do bairro Massaguaçu, é mãe de três filhos. Ela acredita que a capacitação foi mais que 

uma coincidência, era seu destino. Formada em Turismo, ela estava desempregada e 

mudou totalmente de ramo. Começou a fazer cursos online na área de confeitaria e vender 

doces para ter uma renda provisória, quando viu a matéria do curso do Senai e essa foi 

sua grande oportunidade. 

“Graças a Deus me formei, adquiri mais conhecimento e agora já estou fazendo meu 

material visual com placas e etiquetas. Continuo estudando muito porque é necessário 

buscar por inovações. Agora é pedir a Deus para me abençoar cada vez mais e que eu 

tenha mais sucesso”. 

Jussara produz bolos de pote, biscoitos e alfajores. Na semana, vende de 10 a 15 produtos 

e sua pretensão é fazer tortas de frango, comidas congeladas, entre outros, além de 



 

 
 

saladas de frutas e sucos naturais. “Até janeiro eu quero e vou conseguir expandir meu 

negócio. Só agradecer!”, diz. 

Outro exemplo de sucesso é a Vitória Regina Soares, 28 anos, do Indaiá, formada em 

doces finos para festas. Sua família já tem histórico de boas cozinheiras e confeiteiras e 

sempre fez doces para festas familiares, mas nunca se imaginou gerando renda com isso. 

“Com o curso, eu me apaixonei nos detalhes da criação dos doces, hoje posso dizer que 

encontrei algo que eu goste de verdade e tenho paixão. No início achei que não daria certo, 

mas, conforme aprendi durante as aulas, com os produtos certos e uma boa apresentação, 

a venda é garantida. Sou muito grata pela oportunidade”, afirma. 

Vitória ainda relata que toda semana tem encomendas. Ela vende caixinhas de docinhos 

com 10 unidades nos sabores beijinho, brigadeiro, capim limão, cream cheese com 

goiabada, paçoca, Kit Kat e beijinho do amor. 

Também na mesma área de doces finos, Viviane Aparecida Siqueira, 41, do bairro Poiares, 

é um fenômeno. São aproximadamente 150 doces vendidos por semana. Ela, que é 

manicure, viu a oportunidade de acrescentar e aumentar sua fonte de renda. Então, 

quando vai às casas das clientes, também já faz a venda dos doces. 

“Estou muito feliz porque, quando a gente quer, a gente consegue e eu vi a oportunidade 

bater na minha porta e conquistei. Minhas vendas complementam meu mês e sou muito 

grata a todos envolvidos neste projeto”, destaca. 

Viviane vende brigadeiro tradicional e branco, casadinho, meio amargo, bicho de pé, 

cajuzinho de chocolate, churros, coco, doce de leite com coco queimado, entre outros. 

O Fundo Social de Caraguatatuba realizou neste ano, 21 cursos em parceria com o Senai e 

Sebrae para aproximadamente 450 pessoas nas mais diversas áreas. Para o próximo ano, 

mais qualificações serão geradas. Importante que a população fique atenta aos canais de 

divulgação e aproveite as oportunidades. 

Se alguém tiver interesse nos produtos, entrar em contato com o Fundo Social pelo 

telefone 3897-5656. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo infantil ‘Frozen: Uma Aventura 

Congelante no Natal’ 

 

A magia do Natal chega a Caraguatatuba neste sábado, dia 4 de dezembro, com a 

apresentação do espetáculo infantil ‘Frozen: Uma Aventura Congelante no Natal’. A peça 

será realizada às 16h, no Teatro Mario Covas, e tem classificação livre. 

Os ingressos podem ser adquiridos pelos 

sites www.bilheteriaexpress.com.br, www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a partir 

das 14h, no dia da apresentação. Crianças a partir dos dois anos pagam ingresso. 

Nesta aventura, Olaf sai em busca das tradições natalinas para mostrar a Elsa e Anna, 

porém, o que ele não sabe é que o terrível vilão Príncipe Hans está de volta e pretende 

acabar com o Natal em Arendelle. 

Este é um espetáculo novo e repleto de encanto, onde Papai Noel, junto com Elsa e Anna, 

vão cativar o público com músicas natalinas cantadas ao vivo, fora músicas já conhecidas, 

como: Brincar na Neve e Livre Estou. Tudo isso, com muitos efeitos especiais, com direto a 

participação das crianças da plateia. 

Serviço 

Espetáculo: ‘Frozen: Uma Aventura Congelante no Natal’ 

Data: 4 de dezembro (sábado) 

Horário: às 16h 

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

Ingressos: www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a 

partir das 14h, no dia 4/12. 

Para mais informações o site: fundacc.sp.gov.br ou ligue: (12) 3881-2623. 
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Atleta de Caraguatatuba de 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu 

 

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, durante o final de semana, organizou no Ginásio do 

Ibirapuera, em São Paulo, o campeonato Mundial de Jiu Jitsu 2021. O lutador de 

Caraguatatuba, Samuel de Santana Soares, de apenas 7 anos, se consagrou campeão 

mundial da categoria até 26 kg. 

O evento reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo. Em sua categoria, o pequeno 

Samuel de Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes. 

“Fiz três grandes lutas e me consagrei campeão da minha categoria. Agradeço a todos pela 

torcida e ao Pacheco Team, equipe que tenho a honra de representar”, disse o pequeno 

lutador. 

“Meu menino me enche de orgulho. Antes do campeonato mundial ele já havia 

conquistado o brasileiro e o sul-americano. Agradecemos todos pela torcida e a Secretaria 

de Esportes e a Prefeitura de Caraguatatuba. Iremos continuar treinando e se dedicando 

para representar ainda mais a cidade”, diz Danilo Fiquinha, pai de Samuel. 
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Alunas formadas nos cursos de confeitaria do Fundo Social dão 

exemplo de dedicação e sucesso 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realizou diversos cursos de qualificação profissional este 

ano e proporcionou para muitas pessoas a oportunidade de ingressar em novas áreas, 

garantir uma geração de renda ou até mudar de profissão. 

Na área de confeitaria, os cursos de bolos confeitados, produtos de confeitaria para 

cafeterias e doces finos para festas e casamentos tem diversos exemplos de dedicação e 

sucesso. 

Como é o caso da Clarice de Souza, 51 anos, moradora do bairro Perequê-Mirim. Aluna 

formada no curso de bolos confeitados, ela conta que sempre trabalhou com limpeza, mas 

por hobby, produzia bolos para os amigos, sem compromisso. Foi quando sofreu um 

acidente e não pode mais fazer esforço com a perna. A mudança de vida ocorreu há um 

ano. 

“Ingressei no curso de confeitaria, sem muito conhecimento técnico e aprendi muita coisa 

que antes eu fazia errado. Também consegui melhorar minhas encomendas, acrescentei o 

bolo de andares e pude expandir minha clientela. Atualmente, já tenho várias encomendas, 

mas ainda tenho muito a crescer. Com certeza buscarei mais especializações na área”, 

conta Clarice que também faz bolos salgados e docinhos. 

Formada no curso de produtos de confeitaria para cafeterias, Maria Jussara Armelin, 40, 

do bairro Massaguaçu, é mãe de três filhos. Ela acredita que a capacitação foi mais que 

uma coincidência, era seu destino. Formada em Turismo, ela estava desempregada e 

mudou totalmente de ramo. Começou a fazer cursos online na área de confeitaria e vender 

doces para ter uma renda provisória, quando viu a matéria do curso do Senai e essa foi 

sua grande oportunidade. 

“Graças a Deus me formei, adquiri mais conhecimento e agora já estou fazendo meu 

material visual com placas e etiquetas. Continuo estudando muito porque é necessário 

buscar por inovações. Agora é pedir a Deus para me abençoar cada vez mais e que eu 

tenha mais sucesso”. 

Jussara produz bolos de pote, biscoitos e alfajores. Na semana, vende de 10 a 15 produtos 

e sua pretensão é fazer tortas de frango, comidas congeladas, entre outros, além de 



 

 
 

saladas de frutas e sucos naturais. “Até janeiro eu quero e vou conseguir expandir meu 

negócio. Só agradecer!”, diz. 

Outro exemplo de sucesso é a Vitória Regina Soares, 28 anos, do Indaiá, formada em 

doces finos para festas. Sua família já tem histórico de boas cozinheiras e confeiteiras e 

sempre fez doces para festas familiares, mas nunca se imaginou gerando renda com isso. 

“Com o curso, eu me apaixonei nos detalhes da criação dos doces, hoje posso dizer que 

encontrei algo que eu goste de verdade e tenho paixão. No início achei que não daria certo, 

mas, conforme aprendi durante as aulas, com os produtos certos e uma boa apresentação, 

a venda é garantida. Sou muito grata pela oportunidade”, afirma. 

Vitória ainda relata que toda semana tem encomendas. Ela vende caixinhas de docinhos 

com 10 unidades nos sabores beijinho, brigadeiro, capim limão, cream cheese com 

goiabada, paçoca, Kit Kat e beijinho do amor. 

Também na mesma área de doces finos, Viviane Aparecida Siqueira, 41, do bairro Poiares, 

é um fenômeno. São aproximadamente 150 doces vendidos por semana. Ela, que é 

manicure, viu a oportunidade de acrescentar e aumentar sua fonte de renda. Então, 

quando vai às casas das clientes, também já faz a venda dos doces. 

“Estou muito feliz porque, quando a gente quer, a gente consegue e eu vi a oportunidade 

bater na minha porta e conquistei. Minhas vendas complementam meu mês e sou muito 

grata a todos envolvidos neste projeto”, destaca. 

Viviane vende brigadeiro tradicional e branco, casadinho, meio amargo, bicho de pé, 

cajuzinho de chocolate, churros, coco, doce de leite com coco queimado, entre outros. 

O Fundo Social de Caraguatatuba realizou neste ano, 21 cursos em parceria com o Senai e 

Sebrae para aproximadamente 450 pessoas nas mais diversas áreas. Para o próximo ano, 

mais qualificações serão geradas. Importante que a população fique atenta aos canais de 

divulgação e aproveite as oportunidades. 

Se alguém tiver interesse nos produtos, entrar em contato com o Fundo Social pelo 

telefone 3897-5656. 
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Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

 

Estudantes da EMEF Prof.ª Maria Moraes de Oliveira, de Caraguatatuba, tiveram um 

excelente desempenho nas olimpíadas científicas nacionais deste ano. Em sua 24ª edição, 

a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) reuniu cerca de 840 mil 

participantes de 1.967 unidades de ensino públicas e privadas de todo o país. Em 

conjunto, também foi realizada a 15ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). 

#Mantendo a tradição de bons resultados, a escola de Caraguatatuba teve cinco alunos 

premiados na competição, com duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. 

Este ano, ganharam medalha de ouro as alunas Gabriela Silva Teixeira, 14 anos, e Maria 

Clara Martins Parra, de 12 anos. A prata foi para Ana Clara Rocha de Oliveira 15, enquanto 

Sophia Carvalho Antonichen, 15, e David Samuel Silva Oliveira, 12, conquistaram o bronze. 

Uma das mais jovens, a aluna Maria Clara também obteve um excelente resultado na 

MOBFOG, com um lançamento de foguete que alcançou 131 metros, lhe rendendo a 

medalha de Bronze na competição de sua categoria. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou os alunos em nome do prefeito 

Aguilar Junior, e destacou o empenho dos estudantes e esforço das equipes gestora e 

docente em incentivar e preparar os participantes. “Temos muito orgulho do trabalho feito 

nas escolas e, certamente, estes alunos são destaques e terão muito sucesso em um 

futuro próximo”, disse. 

A olimpíada é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela 

Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e 

médio em todo território nacional e no Exterior, desde que por escolas de língua 

portuguesa. 

O objetivo é fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências 

afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa 

mobilizando, além dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores, pais e escolas, entre outras instituições voltadas às atividades aeroespaciais. 
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Samuel de Santana Soares de apenas 7 anos é campeão mundial de 

Jiu Jitsu 

 

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, durante o final de semana, organizou no Ginásio do 

Ibirapuera, em São Paulo, o campeonato Mundial de Jiu Jitsu 2021. O lutador de 

Caraguatatuba, Samuel de Santana Soares, de apenas 7 anos, se consagrou campeão 

mundial da categoria até 26 kg. 

O evento reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo. Em sua categoria, o pequeno 

Samuel de Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes. 

“Fiz três grandes lutas e me consagrei campeão da minha categoria. Agradeço a todos pela 

torcida e ao Pacheco Team, equipe que tenho a honra de representar”, disse o pequeno 

lutador. 

“Meu menino me enche de orgulho. Antes do campeonato mundial ele já havia 

conquistado o brasileiro e o sul-americano. Agradecemos todos pela torcida e a Secretaria 

de Esportes e a Prefeitura de Caraguatatuba. Iremos continuar treinando e se dedicando 

para representar ainda mais a cidade”, diz Danilo Fiquinha, pai de Samuel. 
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Teatro Mario Covas Recebe Espetáculo Infantil ‘Frozen: Uma Aventura 

Congelante No Natal’ 

 

A magia do Natal chega a Caraguatatuba neste sábado (4), com a apresentação do 

espetáculo infantil ‘Frozen: Uma Aventura Congelante no Natal’. A peça será realizada às 

16h, do Teatro Mario Covas, e tem classificação livre. 

Os ingressos podem ser adquiridos pelos 

sites www.bilheteriaexpress.com.br, www.sympla.com.br ou na bilheteria no teatro, a partir 

das 14h, no dia da apresentação. Crianças a partir dos dois anos pagam ingresso. 

Nesta aventura, Olaf sai em busca das tradições natalinas para mostrar a Elsa e Anna, 

porém, o que ele não sabe é que o terrível vilão Príncipe Hans está de volta e pretende 

acabar com o Natal em Arendelle. 

Este é um espetáculo novo e repleto de encanto, onde Papai Noel, junto com Elsa e Anna, 

vão cativar o público com músicas natalinas cantadas ao vivo, fora músicas já conhecidas, 

como Brincar na Neve e Livre Estou. Tudo isso, com muitos efeitos especiais, com direto a 

participação das crianças da plateia. 

Serviço 

Espetáculo: ‘Frozen: Uma Aventura Congelante no Natal’ 

Data: 4 de dezembro (sábado) 

Horário: às 16h 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá (Teatro Mario Covas) 

Ingressos: www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a 

partir das 14h, no dia 4/12. 

Para mais informações o site: fundacc.sp.gov.br ou ligue: (12) 3881-2623. 
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Fabiano Cambota Apresenta Seu Novo Stand Up ‘De Cambota Para 

Fabiano’, No Sábado 

 

O humorista Fabiano Cambota retorna a Caraguatatuba neste sábado (4), com o seu mais 

novo show Stand Up ‘De Cambota para Fabiano’. A apresentação será realizada às 21h, no 

Teatro Mario Covas (TMC). 

Os ingressos para o Stand Up podem ser adquiridos por R$ 70 inteira e R$ 35 meia 

entrada nos sites: www.bilheteriaexpress.com.br, www.sympla.com.br ou na bilheteria do 

Teatro, a partir das 14h, no dia da apresentação. Menores de 18 anos só entram 

acompanhados dos pais ou responsáveis. 

Após rodar o Brasil com o aclamado espetáculo ‘Viver Envelhece’, Cambota dialoga com 

seu passado adolescente em seu novo show, onde apresentará novas passagens hilárias 

da sua vida, fazendo um paralelo com o passado distante e pouco promissor. 

A consagrada habilidade em fazer comédia de maneira simples fica ainda mais clara neste 

quinto show solo do humorista que, desde os primórdios como vocalista da banda Pedra 

Letícia, agrega espectadores de todas as idades e tribos. 

Serviço 

Espetáculo: ‘De Cambota para Fabiano’ 

Data: 4 de dezembro (sábado) 

Horário: às 21h 

Local: Avenida Goiás,187 – Indaiá (Teatro Mario Covas) 

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia entrada) pelos 

sites www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a 

partir das 14h, no dia 4/12. 

Para mais informações o site: fundacc.sp.gov.br ou ligue: (12) 3881-2623. 
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Rodovia SP-55 Fica Bloqueada Para Obras Do Canal Extravasor; 

Avenida Da Praia Segue Como Rota Alternativa 

 

A Secretaria de Obras Públicas vai bloquear nesta terça-feira (30) a Rodovia Rio-Santos 

(SP-55), na altura do KM 101, no sentido Centro, para continuar com a instalação de 

aduelas das obras do Canal Extravasor, no Jardim Britânia. 

O bloqueio será realizado no período da tarde. Todo o trânsito será transferido para a 

marginal – Rua Álvaro Theodoro da Cruz. Porém, a orientação da Secretaria de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão é de que os motoristas utilizem a Avenida Geraldo Nogueira 

da Silva (Avenida da Praia) como acesso principal nos próximos dias. 

A Secretaria de Obras instalou faixas com orientações sobre o bloqueio da via em alguns 

trechos da Rodovia SP-55, que ficará fechada durante toda a semana. 
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Atleta De Caraguatatuba De 7 Anos É Campeão Mundial De Jiu Jitsu 

 

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, durante o final de semana, organizou no Ginásio do 

Ibirapuera, em São Paulo, o campeonato Mundial de Jiu Jitsu 2021. O lutador de 

Caraguatatuba, Samuel de Santana Soares, de apenas 7 anos, se consagrou campeão 

mundial da categoria até 26 kg. 

O evento reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo. Em sua categoria, o pequeno 

Samuel de Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes. 

“Fiz três grandes lutas e me consagrei campeão da minha categoria. Agradeço a todos pela 

torcida e ao Pacheco Team, equipe que tenho a honra de representar”, disse o pequeno 

lutador. 

“Meu menino me enche de orgulho. Antes do campeonato mundial ele já havia 

conquistado o brasileiro e o sul-americano. Agradecemos todos pela torcida e a Secretaria 

de Esportes e a Prefeitura de Caraguatatuba. Iremos continuar treinando e se dedicando 

para representar ainda mais a cidade”, diz Danilo Fiquinha, pai de Samuel. 
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Ciapi Tem Grupo De Fisioterapia Para Pacientes Com Sequelas De AVE 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é a segunda causa de morte no Brasil, perdendo 

apenas para as doenças arteriais coronarianas. 

O AVE pode causar perda parcial ou total de movimento de um segmento do corpo, 

podendo ter comprometimento de aspectos cognitivos ou não e, por vezes, da fala. 

Entre as atividades oferecidas no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e 

ao Idoso (CIAPI) está o grupo de fisioterapia para sequelados do AVE. 

As sessões são coordenadas pelo fisioterapeuta Marcelo Barbosa, às segundas e quartas, 

e têm como objetivo fazer com que os participantes mantenham e até mesmo ganhem 

amplitude nos movimentos afetados pela doença. 

“Nosso propósito é a reabilitação, é evitar o encurtamento ou deformação da musculatura, 

além do convívio social, muito importante para quem se recupera e está aprendendo a 

conviver com as consequências do AVE”, disse Barbosa. 

Entre os participantes estão os aposentados Eneida Aparecida Tavares, 59 anos, e Mário 

Luís Severino, 70 anos, ambos vítimas de AVE em 2017 e 2019, respectivamente. 

“Desde que sofri o derrame há dois anos, avancei muito. Não falava, não andava, agora já 

dirijo com as duas mãos. No Ciapi, comecei a fazer fisioterapia há duas semanas. Gosto 

muito e acredito que vou melhorar cada vez mais, sem contar que fiz novos amigos”, 

declarou Severino. 

Outra integrante da turma é a funcionária pública Cristiane Pereira dos Santos, 39 anos. 

Há dois anos ela sofreu um AVE. “Retornei ao trabalho, recentemente, e comecei a 

fisioterapia no Ciapi. Tenho certeza que vou evoluir muito aqui”, afirmou. 

Como acontece o AVE 

O acidente vascular encefálico, antes denominado cerebral (AVC), é a formação de um 

déficit neurológico súbito, causado por uma falha nos vasos sanguíneos do sistema 

nervoso central. 



 

 
 

Pode ser isquêmico, quando há obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma 

artéria cerebral e desencadeia a falta de circulação no seu sistema vascular; hemorrágico, 

consequência de uma ruptura de um vaso, que pode ser um aneurisma e faz com que o 

sangue preencha o interior do cérebro; ou ainda o Acidente Isquêmico Transitório (AIT), 

falta de fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro por causa de um bloqueio de um vaso 

sanguíneo no cérebro e, geralmente, se resolvem em uma hora e nenhuma lesão cerebral 

permanente ocorre. 

Os principais sintomas do AVE são: fraqueza ou formigamento no rosto, braço ou perna, 

confusão mental, alterações na fala, compreensão, visão e equilíbrio e dor de cabeça 

súbita e intensa e comprometimento do sistema neurológico. O ideal é que seja atendido o 

mais rápido possível. 

Entre as causas frequentes estão: hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso, 

obesidade, tabagismo, uso frequente de álcool ou drogas ilícitas, idade avançada e 

histórico familiar. 

Para prevenir é preciso controlar a pressão arterial, monitorar a glicose e controlar a 

diabetes, manter os níveis saudáveis de colesterol, evitar o sobrepeso e a obesidade, 

adotar uma dieta saudável, praticar exercícios físicos e ficar longe do álcool, cigarro e 

drogas ilícitas. 
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Caraguatatuba Aplica Dose De Reforço Para Vacinados Com A 

Janssen Até 30 De Junho 

 

Caraguatatuba começa a aplicar, a partir desta terça-feira (30), a dose de reforço contra a 

Covid-19 para as pessoas que receberam a dose única da Janssen. A orientação é da 

Secretaria de Estado da Saúde. 

Quem recebeu o imunizante até o dia 30 de junho já pode procurar um posto de vacinação 

mais próximo de sua residência para receber a dose adicional, preferencialmente a Pfizer. 

No entanto, de acordo com o Estado, para a dose adicional poderá ser utilizado o 

imunizante que estiver disponível na unidade de saúde. 

A dose de reforço para pessoas que receberam a vacina Janssen deve ser aplicada após 

dois meses, ou 61 dias. 

A Secretaria Municipal de Saúde salienta que as pessoas com mais de 18 anos que 

tenham completado seu esquema vacinal (primeira e segunda dose) com os demais 

imunizantes (CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer) há pelo menos cinco meses também podem 

receber a dose de reforço. 

Conforme a Secretaria de Saúde, 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. 

A população pode verificar a data de aplicação da segunda dose no cartão de vacinação 

Covid-19 físico e on-line (Conecte SUS ou aplicativo do Poupatempo). 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Locais e horário 

A dose adicional contra a Covid-19 é aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em 

11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Por conta dos feriados e pontos facultativos, o 

horário pode ser alterado. Consulte. 

UBSs: 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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Alunas Da Rede Municipal De Caraguatatuba São Medalhistas De 

Ouro Na Olimpíada Brasileira De Astronomia E Astronáutica 

 

Estudantes da EMEF Prof.ª Maria Moraes de Oliveira, de Caraguatatuba, tiveram um 

excelente desempenho nas olimpíadas científicas nacionais deste ano. Em sua 24ª edição, 

a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) reuniu cerca de 840 mil 

participantes de 1.967 unidades de ensino públicas e privadas de todo o país. Em 

conjunto, também foi realizada a 15ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). 

Mantendo a tradição de bons resultados, a escola de Caraguatatuba teve cinco alunos 

premiados na competição, com duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. 

Este ano, ganharam medalha de ouro as alunas Gabriela Silva Teixeira, 14 anos, e Maria 

Clara Martins Parra, de 12 anos. A prata foi para Ana Clara Rocha de Oliveira 15, enquanto 

Sophia Carvalho Antonichen, 15, e David Samuel Silva Oliveira, 12, conquistaram o bronze. 

Uma das mais jovens, a aluna Maria Clara também obteve um excelente resultado na 

MOBFOG, com um lançamento de foguete que alcançou 131 metros, lhe rendendo a 

medalha de Bronze na competição de sua categoria. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou os alunos em nome do prefeito 

Aguilar Junior, e destacou o empenho dos estudantes e esforço das equipes gestora e 

docente em incentivar e preparar os participantes. “Temos muito orgulho do trabalho feito 

nas escolas e, certamente, estes alunos são destaques e terão muito sucesso em um 

futuro próximo”, disse. 

A olimpíada é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela 

Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e 

médio em todo território nacional e no Exterior, desde que por escolas de língua 

portuguesa. 

O objetivo é fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências 

afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa 

mobilizando, além dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores, pais e escolas, entre outras instituições voltadas às atividades aeroespaciais. 
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Ciapi Realiza Balada Inclusiva Para Comemorar Dia Internacional Da 

Pessoa Com Deficiência E Aniversariantes Do Mês 

 

A segunda-feira (29) foi dia de comemoração dupla no Centro Integrado de Atenção à 

Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI). 

Foi realizada a primeira festa dos aniversariantes do mês após o reinício das atividades no 

Ciapi depois de um ano e meio de paralisação em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus. Também teve a Balada Inclusiva para comemorar o Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência (3/12). 

O prefeito Aguilar Junior e o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso 

(Sepedi), Amauri Toledo, deram as boas vindas aos participantes e ressaltaram a 

satisfação em retomar os encontros presenciais. 

“Feliz por estar aqui e encontrar novamente com vocês e comemorar os aniversários do 

mês. Também quero agradecer aos alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) que vieram prestigiar a balada inclusiva”, declarou Aguilar Junior. 

A aposentada Delizete Moreira da Silva, que acabou de completar 66 anos, disse que 

estava com saudades dessa reunião. “Sou frequentadora do Ciapi há quatro anos e não 

perco uma festa. Melhor ainda para comemorar o meu aniversário”, ressaltou. 

As alunas da APAE, Bianca Aparecida Santana, 22 anos, e Marina Aparecida Franco da 

Silva, 25 anos, disseram que a festa foi ótima. “Teve comida, bebida, bolo e música para 

dançar”, comentaram. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Recebe 300 Livros Em Doação Da 

Veibras Para Bibliotecas E Escolas 

 

A Concessionária Veibras doou para Caraguatatuba 300 exemplares do livro ‘Cafés da 

Mantiqueira’. A doação foi recebida pelo prefeito Aguilar Junior, na segunda-feira (29) em 

seu gabinete. Os livros serão disponibilizados para as escolas e bibliotecas públicas do 

município. 

“Estes livros serão de grande importância para mostrarmos aos nossos alunos a grandeza 

do café no Vale do Paraíba. Agradeço essa linda parceria e atitude”, disse Aguilar Junior. 

Na entrega, estiveram presentes o escritor do livro, Ricardo Martins; O presidente da 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, Lucas Gallina; e os representantes 

da Veibras, Rafael Davoli, diretor; Anderson Stelle, coordenador e Fernanda Barsotti, da 

vendas diretas. 

Cafés da Mantiqueira 

O livro ‘Cafés da Mantiqueira’ tem Ricardo Martins como autor, fotógrafo, editor, 

coordenador-geral e produtor gráfico. Considerado hoje como um dos principais nomes da 

fotografia de natureza e cultura do Brasil, Martins é jornalista de formação, e autor de 10 

livros, entre eles, ‘A Riqueza de Um Vale’, que em 2012 recebeu o Prêmio Jabuti na 

categoria de melhor fotografia. 

Ricardo Martins já realizou exposições fotográficas pelo Brasil e no mundo, como a mostra 

‘Meu Brasil, Meu Olhar’, em Teerã, capital do Irã, a convite do Itamaraty. Estas informações 

foram retiradas do livro ‘Cafés da Mantiqueira’. 
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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, 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 desta 

sexta-feira (3). Os três primeiros colocados receberão prêmios que totalizam R$ 3 mil. 

Para realizar a inscrição o interessado ou seu representante deverá 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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Rodada Cheia De Gols Define Confrontos Das Semifinais Do 1º 

Caraguá Woman De Futsal 

 

O ginásio Jorge Burihan, no bairro Olaria, região central de Caraguatatuba, ficou pequeno 

com a 4ª rodada do 1º Caraguá Woman de Futsal, realizada no sábado (27). Os confrontos 

definiram os jogos da semifinal da competição. Ao todo, foram anotados 25 gols. 

Abrindo a noite, a equipe Futbonitas se classificou para a fase eliminatória, vencendo por 

4×1 o União da Ilha FC. Janaína Celho, Daiane Maria e Rafaela Diniz marcaram para o 

Futbonitas e um contra da equipe adversária. A jogadora Jani descontou para o União da 

Ilha. 

Já na segunda partida, o Projeto Futebolando venceu o Ajáx por 10×3. Larissa Santos (4), 

Stefani (3), Thamires, Eriane e Juliana marcaram pelo Futebolando. Descontaram para o 

Ajáx, as jogadoras Wendy, com dois gols e Maria Eduarda. 

No fim da rodada, Tuka Bike venceu o Sertão da Quina por 4×3, no jogo mais equilibrado 

da noite. Mayra (2), Beatriz e Jayanne marcaram para a equipe do Tuka Bike e Elen Júnia 

anotou os três gols do Sertão da Quina. 

Semifinais 

As rodadas decisivas começam neste sábado (4), no Ginásio Jorge Burihan, no bairro 

Olaria. Confira a programação das partidas: 

– 20h – (1º Grupo A) Geração Independente x ACESSQ Sertão da Quina (2º Grupo B) 

– 21h – (1º Grupo B) Tuka Bike x Futbonitas (2º Grupo A) 

A competição é uma parceria entre Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de 

Esportes e Recreação, com a JM Assessoria Esportiva. 
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Palestra De Mauro Silva, Tetracampeão Mundial, Abre Empreenda 

Caraguatatuba 2021 No TMC 

 

A tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba será nesta quarta-feira (1° de 

dezembro), às 19h, no Teatro Mario Covas. Nada mais, nada menos que o ilustre 

tetracampeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira, Mauro Silva, 

conduzirá a cerimônia com a palestra ‘Como formar um time campeão’. 

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

participar é necessária a realização da inscrição através do 

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

Além de campeão da Copa do Mundo de 1994, Mauro Silva é o atual vice-presidente de 

Atletas e Competições da Federação Paulista de Futebol. O ex-jogador iniciou sua carreira 

no futebol ainda com 17 anos, em 1985, no Guarani, de Campinas. Em 1989 foi 

transferido para o então Bragantino (Red Bull Bragantino). 

Antes da Copa do Mundo, o ex-atleta foi jogar na Europa, mais precisamente na Espanha, 

para defender as cores do Deportivo La Coruña. 

Mauro Silva divide seus trabalhos na Federação Paulista de Futebol com a sua formação 

em Administração pela Universidade Anhembi Morumbi. O palestrante da abertura do 

Empreenda Caraguatatuba 2021 é formado nos cursos de Aperfeiçoamento em Gestão de 

Esportes (2021 – FGV), Programa Odyssey – Para Liderar em um Mundo em Transição 

(2019), Liderança Transformadora (2019), Conselheiros de Administração (2018), 

Governança e Melhores Práticas (2018), e Gestão de Futebol (2016). 

Além disso, o tetracampeão mundial de 94 tem experiência em visão estratégica, práticas 

de governança corporativa, noções de legislação societária e percepção do perfil de risco 

de organizações, implementação de estratégias, altas capacidades de líder e mediar 

conflitos e unir equipes de altas performances e outros conhecimentos. 

Com uma palestra empolgante e envolvente, ele apresenta a importância de um time unido 

e as estratégias para fazer desse time um time campeão. 

O Empreenda Caraguatatuba 2021 será realizado de 2 a 4 de dezembro, consolidando a 

retomada econômica do município. A feira terá uma programação diversificada, com 

rodadas de negócios e importantes palestrantes, além do Mauro Silva. 

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


 

 
 

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

participação nas palestras será somente mediante inscrição prévia, que pode ser feita no 

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 no 

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

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://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
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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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Voluntários Participam De Limpeza Da Praia Do Jardim Aruan Em 

Caraguatatuba 

 

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

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

sociais, na ação de limpeza da Praia do Jardim Aruan realizada no sábado (27/11).  Veja 

matéria 
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Atleta De Caraguatatuba De 7 Anos É Campeão Mundial De Jiu Jitsu 

 

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, durante o final de semana, organizou no Ginásio do 

Ibirapuera, em São Paulo, o campeonato Mundial de Jiu Jitsu 2021. O lutador de 

Caraguatatuba, Samuel de Santana Soares, de apenas 7 anos, se consagrou campeão 

mundial da categoria até 26 kg. 

O evento reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo. Em sua categoria, o pequeno 

Samuel de Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes. 

“Fiz três grandes lutas e me consagrei campeão da minha categoria. Agradeço a todos pela 

torcida e ao Pacheco Team, equipe que tenho a honra de representar”, disse o pequeno 

lutador. 

“Meu menino me enche de orgulho. Antes do campeonato mundial ele já havia 

conquistado o brasileiro e o sul-americano. Agradecemos todos pela torcida e a Secretaria 

de Esportes e a Prefeitura de Caraguatatuba. Iremos continuar treinando e se dedicando 

para representar ainda mais a cidade”, diz Danilo Fiquinha, pai de Samuel. 
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Caraguatatuba finaliza outubro com saldo positivo de 642 vagas de 

emprego 

 

Caraguatatuba foi a cidade do Litoral Norte que mais se destacou na geração de empregos 

no mês de outubro, com saldo positivo de 642 vagas com carteira assinada, conforme 

dados divulgados nesta terça-feira (30/11) pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. 

O acumulado dos 10 meses deste ano mostra também que o município realizou 9.263 

admissões e 8.411 desligamentos, gerando um saldo positivo de 852 vagas de emprego 

formais com carteira assinada até o mês de outubro. 

Quando comparado com 2020, o município teve um salto de aproximadamente 460%, já 

que no ano passado, devido à crise ocasionada pela pandemia da Covid-19, até o mês de 

outubro Caraguatatuba teve 9.048 desligamentos para 8.811 admissões, com saldo 

negativo de -237. 

O crescimento do emprego formal neste ano só foi possível devido à retomada econômica 

pós-pandemia, com destaque nas áreas de construção civil com avanço e retomada de 

obras, principalmente do Contorno da Tamoios e no ramo de serviços, com a rede 

hoteleira. 

Destaque também para o trabalho desenvolvido do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT) que, diariamente, através do setor de captação de empregos, faz contato com 

empregadores da cidade para garantir que as oportunidades sejam por meio do Posto, 

atingindo a maior parte da população. 

Pensando na alta temporada de verão, o PAT realizou no mês de novembro o 4º Mutirão do 

Emprego, com 37 empresas participantes. Aproximadamente 2,8 mil pessoas passaram 

pelo evento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/12/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Fabiano Cambota apresenta seu novo Stand Up ‘De Cambota para Fabiano’, 

no Teatro Mario Covas 

 

O humorista Fabiano Cambota retorna a Caraguatatuba neste sábado, dia 4 de dezembro, 

com o seu mais novo show Stand Up ‘De Cambota para Fabiano’. A apresentação será 

realizada às 21h, no Teatro Mario Covas (TMC). 

Os ingressos para o Stand Up podem ser adquiridos por R$ 70 inteira e R$ 35 meia 

entrada nos sites: www.bilheteriaexpress.com.br, www.sympla.com.br ou na bilheteria do 

Teatro, a partir das 14h, no dia da apresentação. Menores de 18 anos só entram 

acompanhados dos pais ou responsáveis. 

Após rodar o Brasil com o aclamado espetáculo ‘Viver Envelhece’, Cambota dialoga com 

seu passado adolescente em seu novo show, onde apresentará novas passagens hilárias 

da sua vida, fazendo um paralelo com o passado distante e pouco promissor. 

A consagrada habilidade em fazer comédia de maneira simples fica ainda mais clara neste 

quinto show solo do humorista que, desde os primórdios como vocalista da banda Pedra 

Letícia, agrega espectadores de todas as idades e tribos. 

Serviço 

Espetáculo: ‘De Cambota para Fabiano’ 

Data: 4 de dezembro (sábado) 

Horário: às 21h 

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

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia entrada) pelos 

sites www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a 

partir das 14h, no dia 4/12. 

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

 
 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
https://www.sympla.com.br/
http://fundacc.sp.gov.br/
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Teatro Mario Covas recebe espetáculo infantil ‘Frozen: Uma Aventura 

Congelante no Natal’ 

 

A magia do Natal chega a Caraguatatuba neste sábado, dia 4 de dezembro, com a 

apresentação do espetáculo infantil ‘Frozen: Uma Aventura Congelante no Natal’. A peça 

será realizada às 16h, no Teatro Mario Covas, e tem classificação livre. 

Os ingressos podem ser adquiridos pelos 

sites www.bilheteriaexpress.com.br, www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a partir 

das 14h, no dia da apresentação. Crianças a partir dos dois anos pagam ingresso. 

Nesta aventura, Olaf sai em busca das tradições natalinas para mostrar a Elsa e Anna, 

porém, o que ele não sabe é que o terrível vilão Príncipe Hans está de volta e pretende 

acabar com o Natal em Arendelle. 

Este é um espetáculo novo e repleto de encanto, onde Papai Noel, junto com Elsa e Anna, 

vão cativar o público com músicas natalinas cantadas ao vivo, fora músicas já conhecidas, 

como: Brincar na Neve e Livre Estou. Tudo isso, com muitos efeitos especiais, com direto a 

participação das crianças da plateia. 

Serviço 

Espetáculo: ‘Frozen: Uma Aventura Congelante no Natal’ 

Data: 4 de dezembro (sábado) 

Horário: às 16h 

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

Ingressos: www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br ou na bilheteria do teatro, a 

partir das 14h, no dia 4/12. 

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

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
https://www.sympla.com.br/
http://fundacc.sp.gov.br/
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Alunas da rede municipal de Caraguatatuba são medalhistas de ouro na 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

 

Estudantes da EMEF Prof.ª Maria Moraes de Oliveira, de Caraguatatuba, tiveram um 

excelente desempenho nas olimpíadas científicas nacionais deste ano. Em sua 24ª edição, 

a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) reuniu cerca de 840 mil 

participantes de 1.967 unidades de ensino públicas e privadas de todo o país. Em 

conjunto, também foi realizada a 15ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). 

Mantendo a tradição de bons resultados, a escola de Caraguatatuba teve cinco alunos 

premiados na competição, com duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. 

Este ano, ganharam medalha de ouro as alunas Gabriela Silva Teixeira, 14 anos, e Maria 

Clara Martins Parra, de 12 anos. A prata foi para Ana Clara Rocha de Oliveira 15, enquanto 

Sophia Carvalho Antonichen, 15, e David Samuel Silva Oliveira, 12, conquistaram o bronze. 

Uma das mais jovens, a aluna Maria Clara também obteve um excelente resultado na 

MOBFOG, com um lançamento de foguete que alcançou 131 metros, lhe rendendo a 

medalha de Bronze na competição de sua categoria. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou os alunos em nome do prefeito 

Aguilar Junior, e destacou o empenho dos estudantes e esforço das equipes gestora e 

docente em incentivar e preparar os participantes. “Temos muito orgulho do trabalho feito 

nas escolas e, certamente, estes alunos são destaques e terão muito sucesso em um 

futuro próximo”, disse. 

A olimpíada é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela 

Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e 

médio em todo território nacional e no Exterior, desde que por escolas de língua 

portuguesa. 

O objetivo é fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências 

afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa 

mobilizando, além dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores, pais e escolas, entre outras instituições voltadas às atividades aeroespaciais. 
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Rodovia SP-55 fica bloqueada para obras do Canal Extravasor; Avenida da 

Praia segue como rota alternativa 

 

A Secretaria de Obras Públicas vai bloquear nesta terça-feira (30) a Rodovia Rio-Santos 

(SP-55), na altura do KM 101, no sentido Centro, para continuar com a instalação de 

aduelas das obras do Canal Extravasor, no Jardim Britânia. 

O bloqueio será realizado no período da tarde. Todo o trânsito será transferido para a 

marginal – Rua Álvaro Theodoro da Cruz. Porém, a orientação da Secretaria de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão é de que os motoristas utilizem a Avenida Geraldo Nogueira 

da Silva (Avenida da Praia) como acesso principal nos próximos dias. 

A Secretaria de Obras instalou faixas com orientações sobre o bloqueio da via em alguns 

trechos da Rodovia SP-55, que ficará fechada durante toda a semana. 
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Alunas formadas nos cursos de confeitaria do Fundo Social dão exemplo de 

dedicação e sucesso 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realizou diversos cursos de qualificação profissional este 

ano e proporcionou para muitas pessoas a oportunidade de ingressar em novas áreas, 

garantir uma geração de renda ou até mudar de profissão. 

Na área de confeitaria, os cursos de bolos confeitados, produtos de confeitaria para 

cafeterias e doces finos para festas e casamentos tem diversos exemplos de dedicação e 

sucesso. 

Como é o caso da Clarice de Souza, 51 anos, moradora do bairro Perequê-Mirim. Aluna 

formada no curso de bolos confeitados, ela conta que sempre trabalhou com limpeza, mas 

por hobby, produzia bolos para os amigos, sem compromisso. Foi quando sofreu um 

acidente e não pode mais fazer esforço com a perna. A mudança de vida ocorreu há um 

ano. 

“Ingressei no curso de confeitaria, sem muito conhecimento técnico e aprendi muita coisa 

que antes eu fazia errado. Também consegui melhorar minhas encomendas, acrescentei o 

bolo de andares e pude expandir minha clientela. Atualmente, já tenho várias encomendas, 

mas ainda tenho muito a crescer. Com certeza buscarei mais especializações na área”, 

conta Clarice que também faz bolos salgados e docinhos. 

Formada no curso de produtos de confeitaria para cafeterias, Maria Jussara Armelin, 40, 

do bairro Massaguaçu, é mãe de três filhos. Ela acredita que a capacitação foi mais que 

uma coincidência, era seu destino. Formada em Turismo, ela estava desempregada e 

mudou totalmente de ramo. Começou a fazer cursos online na área de confeitaria e vender 

doces para ter uma renda provisória, quando viu a matéria do curso do Senai e essa foi 

sua grande oportunidade. 

“Graças a Deus me formei, adquiri mais conhecimento e agora já estou fazendo meu 

material visual com placas e etiquetas. Continuo estudando muito porque é necessário 

buscar por inovações. Agora é pedir a Deus para me abençoar cada vez mais e que eu 

tenha mais sucesso”. 

Jussara produz bolos de pote, biscoitos e alfajores. Na semana, vende de 10 a 15 produtos 

e sua pretensão é fazer tortas de frango, comidas congeladas, entre outros, além de 



 

 
 

saladas de frutas e sucos naturais. “Até janeiro eu quero e vou conseguir expandir meu 

negócio. Só agradecer!”, diz. 

Outro exemplo de sucesso é a Vitória Regina Soares, 28 anos, do Indaiá, formada em 

doces finos para festas. Sua família já tem histórico de boas cozinheiras e confeiteiras e 

sempre fez doces para festas familiares, mas nunca se imaginou gerando renda com isso. 

“Com o curso, eu me apaixonei nos detalhes da criação dos doces, hoje posso dizer que 

encontrei algo que eu goste de verdade e tenho paixão. No início achei que não daria certo, 

mas, conforme aprendi durante as aulas, com os produtos certos e uma boa apresentação, 

a venda é garantida. Sou muito grata pela oportunidade”, afirma. 

Vitória ainda relata que toda semana tem encomendas. Ela vende caixinhas de docinhos 

com 10 unidades nos sabores beijinho, brigadeiro, capim limão, cream cheese com 

goiabada, paçoca, Kit Kat e beijinho do amor. 

Também na mesma área de doces finos, Viviane Aparecida Siqueira, 41, do bairro Poiares, 

é um fenômeno. São aproximadamente 150 doces vendidos por semana. Ela, que é 

manicure, viu a oportunidade de acrescentar e aumentar sua fonte de renda. Então, 

quando vai às casas das clientes, também já faz a venda dos doces. 

“Estou muito feliz porque, quando a gente quer, a gente consegue e eu vi a oportunidade 

bater na minha porta e conquistei. Minhas vendas complementam meu mês e sou muito 

grata a todos envolvidos neste projeto”, destaca. 

Viviane vende brigadeiro tradicional e branco, casadinho, meio amargo, bicho de pé, 

cajuzinho de chocolate, churros, coco, doce de leite com coco queimado, entre outros. 

O Fundo Social de Caraguatatuba realizou neste ano, 21 cursos em parceria com o Senai e 

Sebrae para aproximadamente 450 pessoas nas mais diversas áreas. Para o próximo ano, 

mais qualificações serão geradas. Importante que a população fique atenta aos canais de 

divulgação e aproveite as oportunidades. 

Se alguém tiver interesse nos produtos, entrar em contato com o Fundo Social pelo 

telefone 3897-5656. 
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Ciapi realiza Balada Inclusiva para comemorar Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência e aniversariantes do mês 

 

A segunda-feira (29) foi dia de comemoração dupla no Centro Integrado de Atenção à 

Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI). 

Foi realizada a primeira festa dos aniversariantes do mês após o reinício das atividades no 

Ciapi depois de um ano e meio de paralisação em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus. Também teve a Balada Inclusiva para comemorar o Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência (3/12). 

O prefeito Aguilar Junior e o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso 

(Sepedi), Amauri Toledo, deram as boas vindas aos participantes e ressaltaram a 

satisfação em retomar os encontros presenciais. 

“Feliz por estar aqui e encontrar novamente com vocês e comemorar os aniversários do 

mês. Também quero agradecer aos alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) que vieram prestigiar a balada inclusiva”, declarou Aguilar Junior. 

A aposentada Delizete Moreira da Silva, que acabou de completar 66 anos, disse que 

estava com saudades dessa reunião. “Sou frequentadora do Ciapi há quatro anos e não 

perco uma festa. Melhor ainda para comemorar o meu aniversário”, ressaltou. 

As alunas da APAE, Bianca Aparecida Santana, 22 anos, e Marina Aparecida Franco da 

Silva, 25 anos, disseram que a festa foi ótima. “Teve comida, bebida, bolo e música para 

dançar”, comentaram. 
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Prefeitura de Caraguatatuba recebe 300 livros em doação da Veibras para 

bibliotecas e escolas 

 

A Concessionária Veibras doou para Caraguatatuba 300 exemplares do livro ‘Cafés da 

Mantiqueira’. A doação foi recebida pelo prefeito Aguilar Junior, na segunda-feira (29) em 

seu gabinete. Os livros serão disponibilizados para as escolas e bibliotecas públicas do 

município. 

“Estes livros serão de grande importância para mostrarmos aos nossos alunos a grandeza 

do café no Vale do Paraíba. Agradeço essa linda parceria e atitude”, disse Aguilar Junior. 

Na entrega, estiveram presentes o escritor do livro, Ricardo Martins; O presidente da 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, Lucas Gallina; e os representantes 

da Veibras, Rafael Davoli, diretor; Anderson Stelle, coordenador e Fernanda Barsotti, da 

vendas diretas. 

Cafés da Mantiqueira 

O livro ‘Cafés da Mantiqueira’ tem Ricardo Martins como autor, fotógrafo, editor, 

coordenador-geral e produtor gráfico. Considerado hoje como um dos principais nomes da 

fotografia de natureza e cultura do Brasil, Martins é jornalista de formação, e autor de 10 

livros, entre eles, ‘A Riqueza de Um Vale’, que em 2012 recebeu o Prêmio Jabuti na 

categoria de melhor fotografia. 

Ricardo Martins já realizou exposições fotográficas pelo Brasil e no mundo, como a mostra 

‘Meu Brasil, Meu Olhar’, em Teerã, capital do Irã, a convite do Itamaraty. Estas informações 

foram retiradas do livro ‘Cafés da Mantiqueira’. 
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Ciapi tem grupo de fisioterapia para pacientes com sequelas de AVE 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é a segunda causa de morte no Brasil, perdendo 

apenas para as doenças arteriais coronarianas. 

O AVE pode causar perda parcial ou total de movimento de um segmento do corpo, 

podendo ter comprometimento de aspectos cognitivos ou não e, por vezes, da fala. 

Entre as atividades oferecidas no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e 

ao Idoso (CIAPI) está o grupo de fisioterapia para sequelados do AVE. 

As sessões são coordenadas pelo fisioterapeuta Marcelo Barbosa, às segundas e quartas, 

e têm como objetivo fazer com que os participantes mantenham e até mesmo ganhem 

amplitude nos movimentos afetados pela doença. 

“Nosso propósito é a reabilitação, é evitar o encurtamento ou deformação da musculatura, 

além do convívio social, muito importante para quem se recupera e está aprendendo a 

conviver com as consequências do AVE”, disse Barbosa. 

Entre os participantes estão os aposentados Eneida Aparecida Tavares, 59 anos, e Mário 

Luís Severino, 70 anos, ambos vítimas de AVE em 2017 e 2019, respectivamente. 

“Desde que sofri o derrame há dois anos, avancei muito. Não falava, não andava, agora já 

dirijo com as duas mãos. No Ciapi, comecei a fazer fisioterapia há duas semanas. Gosto 

muito e acredito que vou melhorar cada vez mais, sem contar que fiz novos amigos”, 

declarou Severino. 

Outra integrante da turma é a funcionária pública Cristiane Pereira dos Santos, 39 anos. 

Há dois anos ela sofreu um AVE. “Retornei ao trabalho, recentemente, e comecei a 

fisioterapia no Ciapi. Tenho certeza que vou evoluir muito aqui”, afirmou. 

Como acontece o AVE 

O acidente vascular encefálico, antes denominado cerebral (AVC), é a formação de um 

déficit neurológico súbito, causado por uma falha nos vasos sanguíneos do sistema 

nervoso central. 

Pode ser isquêmico, quando há obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma 

artéria cerebral e desencadeia a falta de circulação no seu sistema vascular; hemorrágico, 

consequência de uma ruptura de um vaso, que pode ser um aneurisma e faz com que o 



 

 
 

sangue preencha o interior do cérebro; ou ainda o Acidente Isquêmico Transitório (AIT), 

falta de fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro por causa de um bloqueio de um vaso 

sanguíneo no cérebro e, geralmente, se resolvem em uma hora e nenhuma lesão cerebral 

permanente ocorre. 

Os principais sintomas do AVE são: fraqueza ou formigamento no rosto, braço ou perna, 

confusão mental, alterações na fala, compreensão, visão e equilíbrio e dor de cabeça 

súbita e intensa e comprometimento do sistema neurológico. O ideal é que seja atendido o 

mais rápido possível. 

Entre as causas frequentes estão: hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso, 

obesidade, tabagismo, uso frequente de álcool ou drogas ilícitas, idade avançada e 

histórico familiar. 

Para prevenir é preciso controlar a pressão arterial, monitorar a glicose e controlar a 

diabetes, manter os níveis saudáveis de colesterol, evitar o sobrepeso e a obesidade, 

adotar uma dieta saudável, praticar exercícios físicos e ficar longe do álcool, cigarro e 

drogas ilícitas. 
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Rodada cheia de gols define confrontos das semifinais do 1º Caraguá 

Woman de Futsal 

 

O ginásio Jorge Burihan, no bairro Olaria, região central de Caraguatatuba, ficou pequeno 

com a 4ª rodada do 1º Caraguá Woman de Futsal, realizada no sábado (27). Os confrontos 

definiram os jogos da semifinal da competição. Ao todo, foram anotados 25 gols. 

Abrindo a noite, a equipe Futbonitas se classificou para a fase eliminatória, vencendo por 

4×1 o União da Ilha FC. Janaína Celho, Daiane Maria e Rafaela Diniz marcaram para o 

Futbonitas e um contra da equipe adversária. A jogadora Jani descontou para o União da 

Ilha. 

Já na segunda partida, o Projeto Futebolando venceu o Ajáx por 10×3. Larissa Santos (4), 

Stefani (3), Thamires, Eriane e Juliana marcaram pelo Futebolando. Descontaram para o 

Ajáx, as jogadoras Wendy, com dois gols e Maria Eduarda. 

No fim da rodada, Tuka Bike venceu o Sertão da Quina por 4×3, no jogo mais equilibrado 

da noite. Mayra (2), Beatriz e Jayanne marcaram para a equipe do Tuka Bike e Elen Júnia 

anotou os três gols do Sertão da Quina. 

Semifinais 

As rodadas decisivas começam neste sábado (4), no Ginásio Jorge Burihan, no bairro 

Olaria. Confira a programação das partidas: 

– 20h – (1º Grupo A) Geração Independente x ACESSQ Sertão da Quina (2º Grupo B) 

– 21h – (1º Grupo B) Tuka Bike x Futbonitas (2º Grupo A) 

A competição é uma parceria entre Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de 

Esportes e Recreação, com a JM Assessoria Esportiva. 
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Atleta de Caraguatatuba de 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu 

 

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, durante o final de semana, organizou no Ginásio do 

Ibirapuera, em São Paulo, o campeonato Mundial de Jiu Jitsu 2021. O lutador de 

Caraguatatuba, Samuel de Santana Soares, de apenas 7 anos, se consagrou campeão 

mundial da categoria até 26 kg. 

O evento reuniu os melhores lutadores do Brasil e do mundo. Em sua categoria, o pequeno 

Samuel de Santana terminou a competição invicto, vencendo todos os seus oponentes. 

“Fiz três grandes lutas e me consagrei campeão da minha categoria. Agradeço a todos pela 

torcida e ao Pacheco Team, equipe que tenho a honra de representar”, disse o pequeno 

lutador. 

“Meu menino me enche de orgulho. Antes do campeonato mundial ele já havia 

conquistado o brasileiro e o sul-americano. Agradecemos todos pela torcida e a Secretaria 

de Esportes e a Prefeitura de Caraguatatuba. Iremos continuar treinando e se dedicando 

para representar ainda mais a cidade”, diz Danilo Fiquinha, pai de Samuel. 
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Caraguatatuba aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen até 30 

de junho 

 

Caraguatatuba começa a aplicar, a partir desta terça-feira (30), a dose de reforço contra a 

Covid-19 para as pessoas que receberam a dose única da Janssen. A orientação é da 

Secretaria de Estado da Saúde. 

Quem recebeu o imunizante até o dia 30 de junho já pode procurar um posto de vacinação 

mais próximo de sua residência para receber a dose adicional, preferencialmente a Pfizer. 

No entanto, de acordo com o Estado, para a dose adicional poderá ser utilizado o 

imunizante que estiver disponível na unidade de saúde. 

A dose de reforço para pessoas que receberam a vacina Janssen deve ser aplicada após 

dois meses, ou 61 dias. 

A Secretaria Municipal de Saúde salienta que as pessoas com mais de 18 anos que 

tenham completado seu esquema vacinal (primeira e segunda dose) com os demais 

imunizantes (CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer) há pelo menos cinco meses também podem 

receber a dose de reforço. 

Conforme a Secretaria de Saúde, 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. 

A população pode verificar a data de aplicação da segunda dose no cartão de vacinação 

Covid-19 físico e on-line (Conecte SUS ou aplicativo do Poupatempo). 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Locais e horário 

A dose adicional contra a Covid-19 é aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em 

11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Por conta dos feriados e pontos facultativos, o 

horário pode ser alterado. Consulte. 

UBSs: 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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Palestra de Mauro Silva, tetracampeão mundial, abre Empreenda 

Caraguatatuba 2021 no TMC 

 

A tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba será nesta quarta-feira (1° de 

dezembro), às 19h, no Teatro Mario Covas. Nada mais, nada menos que o ilustre 

tetracampeão da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira, Mauro Silva, 

conduzirá a cerimônia com a palestra ‘Como formar um time campeão’. 

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

participar é necessária a realização da inscrição através do 

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

Além de campeão da Copa do Mundo de 1994, Mauro Silva é o atual vice-presidente de 

Atletas e Competições da Federação Paulista de Futebol. O ex-jogador iniciou sua carreira 

no futebol ainda com 17 anos, em 1985, no Guarani, de Campinas. Em 1989 foi 

transferido para o então Bragantino (Red Bull Bragantino). 

Antes da Copa do Mundo, o ex-atleta foi jogar na Europa, mais precisamente na Espanha, 

para defender as cores do Deportivo La Coruña. 

Mauro Silva divide seus trabalhos na Federação Paulista de Futebol com a sua formação 

em Administração pela Universidade Anhembi Morumbi. O palestrante da abertura do 

Empreenda Caraguatatuba 2021 é formado nos cursos de Aperfeiçoamento em Gestão de 

Esportes (2021 – FGV), Programa Odyssey – Para Liderar em um Mundo em Transição 

(2019), Liderança Transformadora (2019), Conselheiros de Administração (2018), 

Governança e Melhores Práticas (2018), e Gestão de Futebol (2016). 

Além disso, o tetracampeão mundial de 94 tem experiência em visão estratégica, práticas 

de governança corporativa, noções de legislação societária e percepção do perfil de risco 

de organizações, implementação de estratégias, altas capacidades de líder e mediar 

conflitos e unir equipes de altas performances e outros conhecimentos. 

Com uma palestra empolgante e envolvente, ele apresenta a importância de um time unido 

e as estratégias para fazer desse time um time campeão. 

O Empreenda Caraguatatuba 2021 será realizado de 2 a 4 de dezembro, consolidando a 

retomada econômica do município. A feira terá uma programação diversificada, com 

rodadas de negócios e importantes palestrantes, além do Mauro Silva. 

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


 

 
 

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

participação nas palestras será somente mediante inscrição prévia, que pode ser feita no 

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 no 

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

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://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
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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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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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PM Ambiental encontra armadilha para gatos em condomínio de 

Caraguatatuba 

Todos os envolvidos foram multados 

 

Policiais ambientais localizaram uma armadilha para capturar gatos dentro de um 

condomínio no Bairro Mococa, em Caraguatatuba, nesta terça-feira (30). 

Segundo a equipe, eles receberam a denúncia de que uma pessoa estava capturando 

animais através dessa armadilha que tinha ração para gatos em uma área de preservação 

ambiental. O funcionário do condomínio, informou que um homem contratado pela 

empresa que administra o local montou a armadilha para caçar gatos que estão dentro do 

prédio. 

De acordo com o funcionário, foi o sindico do condomínio quem pediu a ele para fazer isso 

com o objetivo de castrar os animais. Todos os envolvidos foram multados em R$ 500 

totalizando R$ 3.500. 

Nenhum animal morto ou ferido foi encontrado. 
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Começa nesta quarta (01) o Empreenda Caraguatatuba 2021 

Objetivos do evento é voltado à retomada econômica na cidade 

 

Acontece nesta quarta-feira (01), a abertura oficial do evento Empreenda Caraguatatuba 

2021, no Teatro Mário Covas, às 19h, com a palestra do Tetracampeão Mundial de 

Futebol, Mauro Silva. 

A feira de empreendedorismo está marcada para quinta-feira (02), na Praça da Cultura, no 

Centro da cidade. Entre os objetivos do evento está a retomada econômica. Os 

interessados ainda podem realizar a inscrição e participar das palestras e eventos 

promovidos pelo Empreenda. 

Esta edição também conta com as Rodadas de Negócios, que serão realizadas na sexta-

feira (03) às 18h e no sábado (04) às 17h. De acordo com a Prefeitura, as rodadas de 

negócios são exclusivas para empresas e também é necessária a realização da inscrição. 

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

Caraguatatuba, onde vão acontecer as palestras e os workshops, deve comportar apenas 

120 pessoas 

Para garantir o lugar no evento e a entrada na Feira de Empreendedorismo, na Praça da 

Cultura, é importante acessar o site oficial da Prefeitura, e realizar as inscrições com 

antecedência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.band.uol.com.br/Caraguatatuba.sp.gov.br
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ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA SÃO 

MEDALHISTAS DE OURO NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA 

E ASTRONÁUTICA 

 

Estudantes da EMEF Prof.ª Maria Moraes de Oliveira, de Caraguatatuba, tiveram um 

excelente desempenho nas olimpíadas científicas nacionais deste ano. Em sua 24ª edição, 

a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) reuniu cerca de 840 mil 

participantes de 1.967 unidades de ensino públicas e privadas de todo o país. Em 

conjunto, também foi realizada a 15ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). 

Mantendo a tradição de bons resultados, a escola de Caraguatatuba teve cinco alunos 

premiados na competição, com duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. 

Este ano, ganharam medalha de ouro as alunas Gabriela Silva Teixeira, 14 anos, e Maria 

Clara Martins Parra, de 12 anos. A prata foi para Ana Clara Rocha de Oliveira 15, enquanto 

Sophia Carvalho Antonichen, 15, e David Samuel Silva Oliveira, 12, conquistaram o bronze. 

Uma das mais jovens, a aluna Maria Clara também obteve um excelente resultado na 

MOBFOG, com um lançamento de foguete que alcançou 131 metros, lhe rendendo a 

medalha de Bronze na competição de sua categoria. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou os alunos em nome do prefeito 

Aguilar Junior, e destacou o empenho dos estudantes e esforço das equipes gestora e 

docente em incentivar e preparar os participantes. “Temos muito orgulho do trabalho feito 

nas escolas e, certamente, estes alunos são destaques e terão muito sucesso em um 

futuro próximo”, disse. 

A olimpíada é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela 

Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e 

médio em todo território nacional e no Exterior, desde que por escolas de língua 

portuguesa. 

O objetivo é fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências 

afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa 

mobilizando, além dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, 

diretores, pais e escolas, entre outras instituições voltadas às atividades aeroespaciais. 
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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. 
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Caraguá: 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 desta 

sexta-feira (3). Os três primeiros colocados receberão prêmios que totalizam R$ 3 mil. 

Para realizar a inscrição o interessado ou seu representante deverá 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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Caraguatatuba aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen 

até 30 de junho 

 

Caraguatatuba começa a aplicar, a partir desta terça-feira (30), a dose de reforço contra a 

Covid-19 para as pessoas que receberam a dose única da Janssen. A orientação é da 

Secretaria de Estado da Saúde. 

Quem recebeu o imunizante até o dia 30 de junho já pode procurar um posto de vacinação 

mais próximo de sua residência para receber a dose adicional, preferencialmente a Pfizer. 

No entanto, de acordo com o Estado, para a dose adicional poderá ser utilizado o 

imunizante que estiver disponível na unidade de saúde. 

A dose de reforço para pessoas que receberam a vacina Janssen deve ser aplicada após 

dois meses, ou 61 dias. 

A Secretaria Municipal de Saúde salienta que as pessoas com mais de 18 anos que 

tenham completado seu esquema vacinal (primeira e segunda dose) com os demais 

imunizantes (CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer) há pelo menos cinco meses também podem 

receber a dose de reforço. 

Conforme a Secretaria de Saúde, 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. 

A população pode verificar a data de aplicação da segunda dose no cartão de vacinação 

Covid-19 físico e on-line (Conecte SUS ou aplicativo do Poupatempo). 

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a 

pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19. 

Locais e horário 

A dose adicional contra a Covid-19 é aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em 

11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Por conta dos feriados e pontos facultativos, o 

horário pode ser alterado. Consulte. 



 

 
 

UBSs: 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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Homens são multados por desmatamento e construção em Área 

de Conservação em Caraguatatuba 

 

Durante a “Operação Interior mais Seguro” realizada na terça-feira (30), pela Polícia 

Ambiental em Caraguatatuba, foi encontrada uma construção em área de monitoramento 

no bairro Pirassununga. 

Os policiais constataram o desmatamento destruindo 0,1406ha de vegetação nativa do 

bioma mata atlântica, inserida dentro de área de preservação permanente, e dentro de 

Unidade de Conservação do Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo de Caraguatatuba. 

No local havia uma construção de residência em alvenaria medindo 11m x 4,5m, em fase 

de acabamentos e já habitada. 

Dois homens se apresentaram como proprietários da área e ao serem questionados 

quanto à autorização, informaram que a posse era antiga e que desconheciam a 

necessidade de autorização. 

Foram elaborados autos de infração ambiental para os proprietários, no valor de R$ 

8.430,00. 

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

Caraguatatuba. 
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Distribuição Gratuita Pra fi car bem informado

Bertioga - Caraguatatuba - Cubatão - Guarujá - Ilhabela - São Sebastião - Ubatuba
Sugira pautas: (11) 99508-6950 facebook.com/JornalLeia @jornalleia

Caraguatatuba é o mu-
nicípio mais competitivo 
dos municípios da região, 
ocupando a 74ª posição do 
ranking geral das cidades 
do Brasil. A informação é 
do Ranking de Competiti-
vidade dos Municípios, ela-

borado pelo CLP (Centro 
de Liderança Pública), que 
analisa 65 indicadores, or-
ganizados em 13 pilares te-
máticos dispostos nos seto-
res instituições, sociedade 
e economia, de 411 municí-
pios espalhados pelo Brasil. 

O Jornal LEIA fez um 
levantamento do desem-
penho dos municípios da 
região – Caraguatatuba, 
Cubatão, Guarujá, São Se-
bastião e Ubatuba. Bertioga 
e Ilhabela não fazem parte 
do estudo. Confi ra. P.3

Ela é tri
Não perca 
o ensaio 
de Ariani 
Souto, que 
é a Musa do 
Palmeiras 
Pág.11

Maioria segue 
em dúvida a 
respeito do 
Carnaval no 
Litoral Pág.4

Dados da SSP 
mostram que 
Bertioga ainda 
é uma cidade 
insegura Pág.5

Ubatuba obtém 
crescimento 
expressivo na 
geração de 
empregos Pág.6
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Caraguá lidera ‘Ranking 
de Competitividade dos 

Municípios’ na região
Ocupando a 74ª posição do ranking geral no Brasil, cidade tem 
desafi os na saúde; parte está sob gestão da OSS João Marchesi

Legislativo 
de Caraguá 
antecipa 
economia 
Sob a presidência de 
Tato Aguilar, Câmara 
abriu mão de R$ 8 
milhões em 2022 Pág.8



Ranking anual apresenta Caraguatatuba 
como a cidade mais competitiva da região
Em compensação Município perdeu muito nos pilares de acesso e qualidade da saúde, mostra a CLP

Caraguatatuba é o município 
mais competitivo dos municípios 
da região, ocupando a 74ª posição 
do ranking geral das cidades do 
Brasil. A informação é do Ranking 
de Competitividade dos Municí-
pios, elaborado pelo CLP (Centro 
de Liderança Pública), que analisa 
65 indicadores, organizados em 
13 pilares temáticos dispostos nos 
setores instituições, sociedade e 
economia, de 411 municípios es-
palhados pelo Brasil. 

O Jornal LEIA fez um levanta-
mento do desempenho das cida-
des da região – Caraguatatuba, 
Cubatão, Guarujá, São Sebastião e 
Ubatuba. Bertioga e Ilhabela não 
fazem parte do estudo.

Caraguá é destaque positivo, 
no entanto, também tem pontos 
de alerta, como mostra o estudo. 
Um dos principais é no setor de 
saúde, pois a cidade perdeu 110 
posições no pilar “acesso à saúde” 
e outras 147 no pilar “qualidade da 
saúde”, quando comparado com o 
levantamento de 2020. 

Esses pilares levam em consi-
deração fatores como cobertura da 
atenção básica, mortalidade na infân-
cia, mortalidade por causas evitáveis 
e etc. Vale ressaltar que grande parte 
da saúde no munícipio é terceirizada, 
gerida pela OSS (Organizações So-
ciais de Saúde) João Marchesi. 

REGIÃO - No setor Meio Ambiente, 
Ubatuba e São Sebastião são des-
taques. A pesquisa leva em consi-

Por Giovanna Figueiredo POSIÇÃO DAS CIDADES DO 
LITORAL PAULISTA 

NO RANKING GERAL

74ª POSIÇÃO 
Caraguatatuba 

175ª POSIÇÃO 
São Sebastião

183ª POSIÇÃO
Guarujá

213ª POSIÇÃO 
Cubatão 

223ª POSIÇÃO
Ubatuba 
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deração pontos como emis-
são de gases do efeito estufa, 
desmatamento ilegal e etc. 
Ubatuba é a quarta cidade 
mais competitiva neste que-
sito, enquanto São Sebastião 
é sétima neste quesito. 

Cubatão está na 213ª 
posição do ranking geral, 
sendo que o destaque é o 
quesito de inserção econô-
mica, em que a cidade caiu 
da posição 68 para 366, ou 
seja, uma queda de 298 po-
sições. Já Guarujá registrou 
o segundo melhor cresci-
mento classificação geral, 
perdendo apenas para Ca-
raguá. A cidade ganhou 14 
posições de 2020 para 2021 
e está na posição 183. 



Muitas cidades do Esta-
do de São Paulo já anuncia-
ram que por causa do novo 
aumento de casos de Covid 
na Europa, que vem geran-
do a chamada “quarta onda” 
da doença, não farão festas 
em referência ao Carnaval, 
em 2022. Ao todo, mais de 
70 cidades paulistas não te-
rão a maior festa popular do 
país, dentre elas, Ubatuba 
e Guarujá são as únicas do 
Litoral Norte, por enquanto.

O LEIA entrou em contato 
com as outras cidades aon-
de o jornal circula – Bertio-
ga, Cubatão, Caraguatatuba, 
Guarujá, Ilhabela e São Se-
bastião – para saber se nelas 
haverá, ou não, Carnaval.

A Prefeitura de Guarujá, 
por exemplo, informou que, 
de acordo com decisão to-
mada pelo gabinete per-
manente de combate à Co-
vid-19, destinado a analisar 
a dinâmica da pandemia em 
Guarujá, “a administração 
Municipal decidiu pela não 
realização do Carnaval no 
município, em 2022.” “A me-
dida tem caráter preventivo, 
com o intuito de desestimu-
lar eventos capazes de ge-
rar grandes aglomerações. 
O mesmo foi deliberado 
anteriormente, no que se re-
fere à tradicional queima de 
fogos da virada do ano na 
orla da cidade”, completou.   

A Prefeitura de Ilhabela 
foi sucinta. Disse que ainda 
não decidiu, pois está ana-

lisando o cenário epide-
miológico.

Já Bertioga, por inter-
médio de sua Secretaria de 
Turismo, Esporte e Cultura 
respondeu: “Com o avanço 
da vacinação e controle da 
pandemia, a cidade planeja 
a retomada do Carnaval de 

forma segura, voltada para 
a diversão de toda a família. 
Chamado ‘Carnaval é + Fa-
mília’, o evento deve acon-
tecer em março de 2022.” 
Entretanto, fez a observação 
de que a programação está 
sujeita a alteração em fun-
ção da pandemia.

“Em Cubatão, ainda não 
há definição sobre o Carna-
val 2022”, comunicou a pre-
feitura da cidade, por meio 
de sua Secretaria de Comu-
nicação.

A Prefeitura de São Se-
bastião avisou que ainda 
não divulgou sua programa-
ção de Carnaval porque ela 
está sendo analisada pelo 
Comitê Municipal de Enfren-
tamento à Covid-19. “Assim 
que a decisão for tomada, 
avisaremos todos os veícu-
los de comunicação através 
do site e redes sociais da 
prefeitura.”

A Prefeitura de Cara-
guatatuba se limitou a in-
formar que “ainda não há 
uma definição em relação 
à questão.”

A Justiça Federal ordenou a de-
molição de construções irregula-
res às margens do Rio Itapanhaú, 
em Bertioga. A decisão atende a 
pedidos do MPF (Ministério Públi-
co Federal), que já em 2019 entrou 
com ação civil pública buscando 
reparar os danos ambientais cau-
sados pela ocupação do terreno. 
O imóvel alvo do processo fica em 
área de preservação permanente 
(APP) de domínio da União, sendo 
ocupado sem autorização dos ór-
gãos públicos.

Vistoria realizada pelo DOA 
(Departamento de Operações Am-
bientais) da Prefeitura de Bertioga 
demonstrou que as obras envol-
veram edificação, pavimentação 
e aterramento com entulho onde 
havia cobertura vegetal proteto-
ra da margem do Rio Itapanhaú, 
numa área que é considerada de 

preservação permanente pelo Có-
digo Florestal (Lei nº 12.651/2012). 
As construções clandestinas loca-
lizam-se no bairro Vila Itapanhaú, e 
o espaço afetado chega a 631 m².

Além da demolição das cons-
truções, os ocupantes deverão 
retirar o entulho e colocar cercas 
para impedir o acesso de pesso-
as ao terreno. Isso, para prevenir 
novas invasões ou ocupações in-
devidas. A decisão determina que 
seja colocada no local placa in-
formando a interdição do imóvel 
por decisão da Justiça Federal e a 
proibição de construir em área de 
preservação permanente. 

Os réus foram condenados a 
apresentar um plano de recupera-
ção da região degradada. Eles têm 
um prazo de 90 dias para cumprir 
as determinações judiciais, sob 
pena de multa diária de R$ 500,00.

Atendendo a pedido feito pela 
Promotoria de Justiça de Cara-
guatatuba, 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 limi-
nar, vale para as redes estadual e 
municipal. 

O MP-SP (Ministério Público 
de São Paulo) passou a atuar no 
caso após o recebimento de di-
versas 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 medi-
das até então adotadas pelos en-
tes públicos municipal e estadual 
têm sido insuficientes para atender 

às necessidades das pessoas com 
deficiência ou com atraso no de-
senvolvimento. 

“Nota-se que esse quadro 
gera relevante situação de risco 
às crianças e adolescentes, que 
nesse caso se encontram em con-
dição de hiper vulnerabilidade, si-
tuação 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. 

Cidades da região ainda não sabem se farão 
o Carnaval 2022, devido à 4ª onda de Covid

Justiça ordena demolição de 
construções irregulares às 
margens do Rio Itapanhaú 

Estado e Prefeitura de Caraguá 
deverão providenciar professor 
auxiliar a alunos com deficiência 

Precaução Quatro cidades estão indecisas sobre folia; duas já desistiram e apenas Bertioga pretende arriscar

Por Will Siqueira

Registro da festa em 2019, penúltimo ano de folia em Bertioga
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Ação Civil Pública 
foi movida pela 

Promotoria de Justiça 
de Caraguatatuba e 

garantiu a liminar 
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O Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) divul-
gou na terça-feira (30), por meio do 
Ministério do Trabalho e Previdên-
cia, a balança de empregos regis-
trada no mês de outubro. Dentre as 
cidades da região (Bertioga, Cara-
guatatuba, Cubatão, Guarujá, Ilha-
bela, São Sebastião e Ubatuba), os 
destaques ficaram para Caraguá e 
Ubatuba. Os dois municípios foram 
os que mais ampliaram o saldo de 
empregos em relação ao que havia 
sido registrado em setembro. 

De acordo com os dados, Ca-
raguá foi a cidade que mais gerou 
empregos em outubro: 1.396. Com 
um total de 754 desligamentos, o 
município governado por Aguilar 
Junior (MDB) fechou o período com 

um saldo positivo de 642 vagas, 
mantendo a cidade no patamar de 
terceira cidade da região de cober-
tura do LEIA com mais pessoas que 
trabalham com carteira assinada. 

Dentre os sete municípios, Gua-
rujá possui o maior “Estoque de 

Empregos”, como pode ser con-
ferido na tabela. O item considera 
a quantidade total de vínculos ce-
letistas ativos, isto é, em Guaru-
já existem mais de 41,1 mil traba-
lhadores com carteira assinada. E 
apesar de a cidade ter registrado o 

Caraguatatuba promove nesta 
semana a maior feira de empreen-
dedorismo do Litoral Norte de São 
Paulo. A expectativa é que o Em-
preenda Caraguatatuba 2021 rece-
ba visitantes de todo Vale do Para-
íba, Estado de São Paulo e outras 
regiões do país, entre os dias 2 e 4 

de dezembro. O evento será reali-
zado na Praça da Cultura, no Centro 
da cidade.

A feira nesta edição atenderá to-
dos os protocolos sanitários. Para 
2021, o Empreenda Caraguatatu-
ba terá uma programação diversi-
ficada, com rodadas de negócios 

(exclusivas para empreendedores 
e empresários) e importantes pa-
lestrantes como Mauro Silva, tetra-
campeão 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 se-
gurança contra a Covid-19, o audi-
tório 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 me-
diante inscrição prévia, que pode 
ser feita pelo link: https://painel.
credenciamento.digital/participan-
tes/619d2cf15d306/confirm

As rodadas de negócios do Em-
preenda Caraguatatuba 2021 são 
exclusivas para empresas e é ne-
cessária a realização da inscrição 
através do link: https://painel.cre-
denciamento.digital/participan-
tes/619e7ee14d959/confirm

Caraguá lidera geração de empregos 
em outubro e Ubatuba triplica o saldo
Boa notícia Segundo o Caged, a região de cobertura do LEIA gerou mais de 
2,2 mil novas carteiras de trabalho assinadas; maioria das cidades avançou

Por Lailson Nascimento

FONTE: CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS)

Balança de empregos

CIDADE ADMITIDOS DESLIGAMENTOS SALDO ESTOQUE DE 
EMPREGOS

Bertioga 571 411 160 12.434
Caraguatatuba 1.396 754 642 22.450
Cubatão 796 515 281 24.751
Guarujá 1.356 1.067 289 41.107
Ilhabela 413 303 110 7.323
São Sebastião 874 534 340 16.782
Ubatuba 1.030 635 395 18.048

Total 6.436 4.219 2.217 142.895

segundo maior número de pessoas 
admitidas ao longo de outubro, ela 
também fechou o período com o 
maior número de demissões. Com 
isso, o saldo positivo foi de 289, 
bem abaixo da primeira colocada, 
que foi Caraguatatuba.

Cubatão, que é vice-líder em “Es-
toque de Empregos”, foi uma das 
únicas que diminuiu o número de 
pessoas admitidas em outubro em 
comparação com o mês anterior. Se 
em setembro a cidade gerou 839 
oportunidades, em outubro foram 
796. São Sebastião também sofreu 
redução nesse sentido, já que di-
minuiu de 1.119 novos empregos 
em setembro para 874 em outubro. 
Mesmo assim, a cidade teve o ter-
ceiro melhor saldo da região durante 
o período analisado. 

Já Ubatuba viu o saldo positivo 
saltar de 108 vagas em setembro 
para 395 em outubro, alcançando a 
vice-liderança na região. 

BRASIL – No país foram criados 
253.083 empregos formais ao lon-
go de outubro. O resultado do mês 
passado decorreu de 1,760 milhão 
de admissões e 1,507 milhão de 
demissões.

Empreenda Caraguatatuba 2021 
começa na próxima quinta-feira
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A Câmara Municipal de 
Caraguatatuba aprovou 
na noite de terça-feira (23) 
a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o ano de 2022. 
Entre as propostas apro-
vadas está a redução de 
aproximadamente R$ 8 
milhões no repasse anual 
feito pela Prefeitura de Ca-
raguatatuba. 

Segundo o presidente 
da Câmara, vereador Tato 
Aguilar (PSD), a previsão or-
çamentária para o próximo 
ano possibilitaria um repas-
se de até R$ 33 milhões de 
reais ao Legislativo.

“Em estudos com a nos-
sa equipe técnica e em 

conversa com os vereado-
res concluímos que temos 
condições de trabalhar com 
aproximadamente R$ 25 
milhões e, com isso, esses 
R$ 8 milhões que restaram 
permanecem no orçamen-
to da administração muni-
cipal para que possam ser 
investidos em outras Secre-
tarias e ações prioritárias, 
revertendo em benefícios 
para a população.”

Em março de 2021, a Câ-
mara Municipal fez a devo-

lução de R$ 2 milhões do 
orçamento do Legislativo 
para os cofres da prefeitu-
ra para auxílio nas ações de 
enfrentamento à Covid-19. 
O valor, referente ao duo-
décimo (1/12 avos da recei-
ta prevista no orçamento), 
pela primeira vez na história 
foi antecipado.  

DUODÉCIMO - O duodéci-
mo é um repasse feito pelo 
Poder Executivo ao Legisla-
tivo 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 orça-
mento municipal. 

Câmara de Caraguá decide antecipar 
economia de todo orçamento de 2022
A favor da população Legislativo, que é presidido por Tato Aguilar, preferiu abrir mão de R$ 8 milhões de sua verba

Da Redação
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Vereador Tato Aguilar conduziu a proposta junto aos seus pares
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A CP (Comissão Processante) 
da Câmara Municipal de Guarujá 
que investiga supostas irregulari-
dades relacionadas à Organização 
Pró-vida, à empresa AM da Silva 
Serviços Administrativos Ltda., à  
ACENI (Instituto de Atenção à Saú-
de e Educação) e possível envol-
vimento do prefeito, Válter Suman 
(PSDB), notificou o chefe do Exe-
cutivo na última sexta-feira (26). 

Segundo o que foi divulgado, 
o prefeito tem até essa sexta-fei-
ra (3) para protocolar na Câmara 
as suas razões por escrito. Após 
o protocolo, a Comissão  deverá 
emitir relatório final e solicitar ao 
Presidente da Casa que seja mar-
cada Sessão para Julgamento, nos 
termos do Decreto-Lei 201/1967.

Importante lembrar que a Co-
missão Processante foi instau-
rada após denúncia formulada 
pelo PDT, por intermédio de seu 

presidente,  José Manoel Ferreira 
Gonçalves. Também vale ressal-
tar que a Comissão Processante 
possui prazo de 90 dias, que se 
encerra em 29/12, para conclu-
são dos trabalhos.

A preocupação com a segu-
rança dos estudantes de São Se-
bastião nas entradas e saídas dos 
horários escolares foi debatida na 
sessão de terça-feira (23) pelo ve-
reador Daniel Soares (PODE). No 
requerimento nº 573/2021, apro-
vado em plenário, ele pediu à ad-
ministração municipal a possibili-
dade de disponibilizar agentes de 
trânsito nesses períodos.

Em seu trabalho, ele explicou 
que a pandemia de Covid-19 re-
sultou no aumento de moradores 
na cidade e, consequentemente, 
do número de alunos matriculados 
nas unidades de ensino do muni-
cípio e que, “nos horários de saída 
das escolas tem ocorrido grande 
circulação de ônibus e carros nos 
entornos, causando enorme con-
gestionamento nas vias públicas”.

Esse fato preocupa o verea-
dor, que apontou os riscos para 
a segurança dos alunos durante 

a travessia das ruas e avenidas 
nos horários de entrada e saída 
das escolas. Por esse motivo, ele 
pediu o apoio da Secretaria de 
Segurança Urbana, por meio do 
Departamento de Tráfego (Detraf), 
para que disponibilize agentes de 
trânsito objetivando organizar o 
tráfego nesses horários escolares.

Soares destacou o caso espe-
cífico do bairro da Barra do Sahy, 
uma vez que as crianças que es-
tudam na Emei Henrique Tavares 
e residem na Vila sahy são obriga-
das a atravessar a SP-55 (Rodovia 
Rio-Santos) correndo riscos de 
acidentes.

Câmara de Guarujá dá 
andamento à investigação 
contra Válter Suman

Parlamentar pede reforço de 
segurança viária em horários 
escolares de São Sebastião

A Câmara teria 
direito a até R$ 33 
milhões, mas terá 

R$ 25 milhões

Válter Suman chegou a ser preso

Daniel Soares sugeriu 
a presença de agentes 

de trânsito na entrada e 
saída dos estudantes
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