
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 01 e 02 de Dezembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Erik Penna é destaque do 1º dia do Empreenda Caraguatatuba; confira 

programação 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Ciapi oferece fisioterapia para pacientes com sequelas de acidente vascular 

encefálico em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Fabiano Cambota apresenta seu novo Stand Up neste sábado no Teatro Mario 

Covas 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mário Covas recebe neste sábado espetáculo infantil Frozen 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Erik Penna, palestrante internacional, é destaque do 1º dia do Empreenda 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

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

junho 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Condomínio na Mococa é multado por usar armadilha para capturar gatos 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Empreenda Caraguatatuba 2021 terá vacinação contra a Covid-19 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/erik-penna-e-destaque-do-1o-dia-do-empreenda-caraguatatuba-confira-programacao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/erik-penna-e-destaque-do-1o-dia-do-empreenda-caraguatatuba-confira-programacao/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18590/ciapi-oferece-fisioterapia-para-pacientes-com-sequelas-de-acidente-vascular-encefalico-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18590/ciapi-oferece-fisioterapia-para-pacientes-com-sequelas-de-acidente-vascular-encefalico-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/18589/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-neste-sabado-no-teatro-mario-covas
https://radarlitoral.com.br/noticias/18589/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-neste-sabado-no-teatro-mario-covas
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/erik-penna-palestrante-internacional-e-destaque-do-1%EF%BF%BD-dia-do-empreenda-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/18584/erik-penna-palestrante-internacional-e-destaque-do-1%EF%BF%BD-dia-do-empreenda-caraguatatuba
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://novaimprensa.com/2021/12/condominio-multado-armadilha.html
https://www.ovale.com.br/empreenda-caraguatatuba-2021-tera-vacinac-o-contra-a-covid-19-1.198875


 

 
 

Caraguatatuba 

Feira de Empreendedorismo do Litoral Norte reúne empresários para rodadas de 

negócios e palestras 

 

Caraguatatuba 

Traficante é preso com mais de 400 unidades de drogas diversas no bairro Benfica, 

em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Retomada econômica: Caraguá registra saldo positivo de mais de 642 vagas de 

emprego em outubro 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Defesa Civil de Caraguatatuba inicia plano preventivo contra chuvas e ressacas 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Homem é preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba (SP) 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Mauro Silva apresenta palestra ‘Como formar um time campeão’ na abertura do 

Empreenda Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

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

sábado 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba finaliza outubro com saldo positivo de 642 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

LOA de 2022 para Caraguatatuba é aprovada em 2ª votação 

 

Caraguatatuba 

Defesa Civil de Caraguatatuba inicia Plano Preventivo de chuvas de verão e ressaca 

 

Caraguatatuba 

Campeonato de bocha celebra Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

 

 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/feira-de-empreendedorismo-do-litoral-norte-reune-empresarios-para-rodadas-de-negocios-e-palestras-1.198819
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/feira-de-empreendedorismo-do-litoral-norte-reune-empresarios-para-rodadas-de-negocios-e-palestras-1.198819
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/traficante-e-preso-com-mais-de-400-unidades-de-drogas-diversas-no-bairro-benfica-em-caraguatatuba-1.198813
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/traficante-e-preso-com-mais-de-400-unidades-de-drogas-diversas-no-bairro-benfica-em-caraguatatuba-1.198813
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/retomada-economica-caragua-registra-saldo-positivo-de-mais-de-642-vagas-de-emprego-em-outubro-1.198961
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/retomada-economica-caragua-registra-saldo-positivo-de-mais-de-642-vagas-de-emprego-em-outubro-1.198961
http://salimburihan.blogspot.com/2021/12/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-e-preso-por-trafico-de-drogas-em-caraguatatuba-sp-1.357262
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/mauro-silva-apresenta-palestra-como-formar-um-time-campeao-na-abertura-do-empreenda-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/mauro-silva-apresenta-palestra-como-formar-um-time-campeao-na-abertura-do-empreenda-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-de-cambota-para-fabiano-no-sabado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/fabiano-cambota-apresenta-seu-novo-stand-up-de-cambota-para-fabiano-no-sabado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/caraguatatuba-finaliza-outubro-com-saldo-positivo-de-642-vagas-de-emprego/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/loa-de-2022-para-caraguatatuba-e-aprovada-em-2a-votacao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia-plano-preventivo-de-chuvas-de-verao-e-ressaca/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/campeonato-de-bocha-celebra-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba alerta para descarte irregular em vias públicas; prática é crime e 

gera multa 

 

Caraguatatuba 

Cursos do Fundo Social proporcionam novas oportunidades e até a conquista do 

primeiro emprego 

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba alerta para descarte irregular em vias públicas; prática é crime e 

gera multa 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Administração de Caraguatatuba faz manutenção em pergolado da 

Praça do Caiçara 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Descarte irregular em vias públicas é crime e gera multa 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem 642 pessoas empregadas em outubro 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Secretaria De Administração De Caraguatatuba Faz Manutenção Em Pergolado Da Praça 

Do Caiçara 

 

Caraguatatuba 

Cursos Do Fundo Social Proporcionam Novas Oportunidades E Até A Conquista Do 

Primeiro Emprego 

 

Caraguatatuba 

BLH/Ceami Capacita Cerca De 50 Profissionais Da Casa De Saúde Stella Maris 

Nesta Quarta E Quinta-Feira 

 

Caraguatatuba 

Secretaria De Saúde Aplica Vacina Contra Covid-19 Durante Empreenda 

Caraguatatuba 

 

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/caraguatatuba-alerta-para-descarte-irregular-em-vias-publicas-pratica-e-crime-e-gera-multa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/caraguatatuba-alerta-para-descarte-irregular-em-vias-publicas-pratica-e-crime-e-gera-multa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/cursos-do-fundo-social-proporcionam-novas-oportunidades-e-ate-a-conquista-do-primeiro-emprego/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/12/02/cursos-do-fundo-social-proporcionam-novas-oportunidades-e-ate-a-conquista-do-primeiro-emprego/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-alerta-para-descarte-irregular-em-vias-publicas-pratica-e-crime-e-gera-multa/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-alerta-para-descarte-irregular-em-vias-publicas-pratica-e-crime-e-gera-multa/
https://ilhabelaweb.com.br/secretaria-de-administracao-de-caraguatatuba-faz-manutencao-em-pergolado-da-praca-do-caicara/
https://ilhabelaweb.com.br/secretaria-de-administracao-de-caraguatatuba-faz-manutencao-em-pergolado-da-praca-do-caicara/
https://www.caraguatv.com.br/2021/12/01/descarte-irregular-em-vias-publicas-e-crime-e-gera-multa/
https://www.caraguatv.com.br/2021/12/01/caraguatatuba-tem-642-pessoas-empregadas-em-outubro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/secretaria-de-administracao-de-caraguatatuba-faz-manutencao-em-pergolado-da-praca-do-caicara/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/secretaria-de-administracao-de-caraguatatuba-faz-manutencao-em-pergolado-da-praca-do-caicara/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/cursos-do-fundo-social-proporcionam-novas-oportunidades-e-ate-a-conquista-do-primeiro-emprego/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/cursos-do-fundo-social-proporcionam-novas-oportunidades-e-ate-a-conquista-do-primeiro-emprego/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/blh-ceami-capacita-cerca-de-50-profissionais-da-casa-de-saude-stella-maris-nesta-quarta-e-quinta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/blh-ceami-capacita-cerca-de-50-profissionais-da-casa-de-saude-stella-maris-nesta-quarta-e-quinta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/secretaria-de-saude-aplica-vacina-contra-covid-19-durante-empreenda-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/secretaria-de-saude-aplica-vacina-contra-covid-19-durante-empreenda-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Equipe Da Sepedi Participa De Bate-Papo Sobre Machismo Dentro Da Campanha 

Pelo Fim Da Violência Contra As Mulheres 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba E Sabesp Liberam Ligações De Esgoto Para Quiosques 

Da Cocanha 

 

Caraguatatuba 

Defesa Civil De Caraguatatuba Inicia Plano Preventivo De Chuvas De Verão E 

Ressaca 

 

Caraguatatuba 

Atletas De Caraguatatuba Ganham Várias Medalhas Em Disputa No Mundial De Jiu 

Jitsu 

 

Caraguatatuba 

Campeonato De Bocha Celebra Dia Internacional Da Pessoa Com Deficiência 

 

Caraguatatuba 

LOA De 2022 Para Caraguatatuba É Aprovada Em 2ª Votação 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Alerta Para Descarte Irregular Em Vias Públicas; Prática É Crime E 

Gera Multa 

 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem 455 Vagas De Emprego Para Esta Quarta-Feira 

 

Caraguatatuba 

Erik Penna, Palestrante Internacional, É Destaque Do 1º Dia Do Empreenda 

Caraguatatuba; Confira Programação 

 

Caraguatatuba 

Mauro Silva Apresenta Palestra ‘Como Formar Um Time Campeão’ Na Abertura Do 

Empreenda Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Finaliza Outubro Com Saldo Positivo De 642 Vagas De Emprego 

 

 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/equipe-da-sepedi-participa-de-bate-papo-sobre-machismo-dentro-da-campanha-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/equipe-da-sepedi-participa-de-bate-papo-sobre-machismo-dentro-da-campanha-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/prefeitura-de-caraguatatuba-e-sabesp-liberam-ligacoes-de-esgoto-para-quiosques-da-cocanha/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/prefeitura-de-caraguatatuba-e-sabesp-liberam-ligacoes-de-esgoto-para-quiosques-da-cocanha/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia-plano-preventivo-de-chuvas-de-verao-e-ressaca/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia-plano-preventivo-de-chuvas-de-verao-e-ressaca/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/atletas-de-caraguatatuba-ganham-varias-medalhas-em-disputa-no-mundial-de-jiu-jitsu/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/atletas-de-caraguatatuba-ganham-varias-medalhas-em-disputa-no-mundial-de-jiu-jitsu/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/campeonato-de-bocha-celebra-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/loa-de-2022-para-caraguatatuba-e-aprovada-em-2a-votacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/caraguatatuba-alerta-para-descarte-irregular-em-vias-publicas-pratica-e-crime-e-gera-multa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/caraguatatuba-alerta-para-descarte-irregular-em-vias-publicas-pratica-e-crime-e-gera-multa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/pat-de-caraguatatuba-tem-455-vagas-de-emprego-para-esta-quarta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/erik-penna-palestrante-internacional-e-destaque-do-1o-dia-do-empreenda-caraguatatuba-confira-programacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/erik-penna-palestrante-internacional-e-destaque-do-1o-dia-do-empreenda-caraguatatuba-confira-programacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/mauro-silva-apresenta-palestra-como-formar-um-time-campeao-na-abertura-do-empreenda-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/mauro-silva-apresenta-palestra-como-formar-um-time-campeao-na-abertura-do-empreenda-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/12/01/caraguatatuba-finaliza-outubro-com-saldo-positivo-de-642-vagas-de-emprego/


 

 
 

Caraguatatuba 

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

Junho 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Defesa Civil De Caraguatatuba Inicia Plano Preventivo De Chuvas De Verão E 

Ressaca 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Audiências públicas para discutir alterações do Código Tributário acontecem hoje e sexta-

feira (03) 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Administração de Caraguatatuba faz manutenção em pergolado da Praça do 

Caiçara 

 

Caraguatatuba 

Cursos do Fundo Social proporcionam novas oportunidades e até a conquista do primeiro 

emprego 

 

Caraguatatuba 

BLH/Ceami capacita cerca de 50 profissionais da Casa de Saúde Stella Maris nesta quarta 

e quinta-feira 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Saúde aplica vacina contra Covid-19 durante Empreenda Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Equipe da Sepedi participa de bate-papo sobre machismo dentro da Campanha pelo Fim da 

Violência contra as Mulheres 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba e Sabesp liberam ligações de esgoto para quiosques da 

Cocanha 

 

Caraguatatuba 

Defesa Civil de Caraguatatuba inicia Plano Preventivo de chuvas de verão e ressaca 

 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba ganham várias medalhas em disputa no Mundial de Jiu Jitsu 

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://www.reporteronlinelitoral.com.br/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia-plano-preventivo-de-chuvas-de-verao-e-ressaca/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia-plano-preventivo-de-chuvas-de-verao-e-ressaca/
https://falacaragua.com.br/2021/12/audiencias-publicas-para-discutir-alteracoes-do-codigo-tributario-acontecem-hoje-e-sexta-feira-03/
https://falacaragua.com.br/2021/12/audiencias-publicas-para-discutir-alteracoes-do-codigo-tributario-acontecem-hoje-e-sexta-feira-03/
https://falacaragua.com.br/2021/12/secretaria-de-administracao-de-caraguatatuba-faz-manutencao-em-pergolado-da-praca-do-caicara/
https://falacaragua.com.br/2021/12/secretaria-de-administracao-de-caraguatatuba-faz-manutencao-em-pergolado-da-praca-do-caicara/
https://falacaragua.com.br/2021/12/cursos-do-fundo-social-proporcionam-novas-oportunidades-e-ate-a-conquista-do-primeiro-emprego/
https://falacaragua.com.br/2021/12/cursos-do-fundo-social-proporcionam-novas-oportunidades-e-ate-a-conquista-do-primeiro-emprego/
https://falacaragua.com.br/2021/12/blh-ceami-capacita-cerca-de-50-profissionais-da-casa-de-saude-stella-maris-nesta-quarta-e-quinta-feira/
https://falacaragua.com.br/2021/12/blh-ceami-capacita-cerca-de-50-profissionais-da-casa-de-saude-stella-maris-nesta-quarta-e-quinta-feira/
https://falacaragua.com.br/2021/12/secretaria-de-saude-aplica-vacina-contra-covid-19-durante-empreenda-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/12/equipe-da-sepedi-participa-de-bate-papo-sobre-machismo-dentro-da-campanha-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://falacaragua.com.br/2021/12/equipe-da-sepedi-participa-de-bate-papo-sobre-machismo-dentro-da-campanha-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://falacaragua.com.br/2021/12/prefeitura-de-caraguatatuba-e-sabesp-liberam-ligacoes-de-esgoto-para-quiosques-da-cocanha/
https://falacaragua.com.br/2021/12/prefeitura-de-caraguatatuba-e-sabesp-liberam-ligacoes-de-esgoto-para-quiosques-da-cocanha/
https://falacaragua.com.br/2021/12/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia-plano-preventivo-de-chuvas-de-verao-e-ressaca/
https://falacaragua.com.br/2021/12/atletas-de-caraguatatuba-ganham-varias-medalhas-em-disputa-no-mundial-de-jiu-jitsu/


 

 
 

Caraguatatuba 

Campeonato de bocha celebra Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

 

Caraguatatuba 

LOA de 2022 para Caraguatatuba é aprovada em 2ª votação 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba finaliza outubro com saldo positivo de 642 vagas de emprego 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

LOA de 2022 para Caraguatatuba é aprovada em 2ª votação 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 455 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

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

sábado em Caraguatatuba 
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Cursos do Fundo Social de Caraguatatuba proporcionam novas oportunidades e até 

a conquista do primeiro emprego 

 

Caraguatatuba 

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

junho 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

CONSEG fará reunião mista, presencial e online, na Câmara Municipal de Caraguatatuba dia 

08/12 
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CARAGUATATUBA FINALIZA OUTUBRO COM SALDO POSITIVO DE 642 VAGAS DE 

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

junho 
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PM prende homem com diversas porções de droga no Benfica em Caraguá 
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Secretaria de Educação de Caraguatatuba abre recadastramento para transporte 

universitário 2022 
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Caraguá: Cursos do Fundo Social proporcionam novas oportunidades e até a 

conquista do primeiro emprego 
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Caraguá: Inscrições para 3º Concurso de Presépios para o Natal terminam nesta 

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

junho 
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Caraguatatuba 

Defesa Civil de Caraguatatuba inicia Plano Preventivo de chuvas de verão e 

ressaca 

 

Caraguatatuba 

Homens são multados por desmatamento e construção em Área de 

Conservação em Caraguatatuba 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Força Tática da PM começa a operar no Litoral Norte 
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Erik Penna é destaque do 1º dia do Empreenda Caraguatatuba; 

confira programação 

 

O Empreenda Caraguatatuba 2021 começa já nesta quinta-feira (2), na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. No primeiro dia da feira, a principal atração é o palestrante 

internacional Erik Penna, com a palestra ‘Atitudes Criativas para superar a pandemia’, às 

19h. 

Erik Penna, autor de seis livros e do best-seller ‘A Arte de Encantar Clientes’, abrilhanta o 

evento com a palestra Atitudes Criativas para superar a pandemia. 

O palestrante já ministrou mais de 1 mil palestras no Brasil, Uruguai, Portugal e Estados 

Unidos e é o 1º lugar no Google como ‘Palestrante em Excelência no Atendimento’ e 

‘Palestrante de Motivação’. 

Em seu canal no YouTube, Erik Penna conta com mais de 1 milhão de visualizações. Na 

televisão, Penna conta com participações no programa ‘É de Casa’, ‘Profissão Repórter’ e 

‘Pequenas Empresas Grande Negócios’, da TV Globo. 

O palestrante tem ainda artigos publicados no UOL, Estadão, Exame, G1, Terra, Catho, 

Band Notícias, Gshow, Globoplay e outros. 

Erik Penna possui MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e conta com 

qualificações internacionais na Universidade de Tampa, Boston College e Instituto Disney 

em Orlando, nos Estados Unidos. 

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

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

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

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

e é necessária a realização da inscrição através do 

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

Programação – Empreenda Caraguatatuba 2021 (2 de dezembro) 

– 14h30: Time is Money! Administrando o tempo – Profº Me. Ricardo Maroni Neto (IFSP) 

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


 

 
 

– 15h30: Inteligência Emocional nos Negócios – SEBRAE – Priscila Tanihara 

– 17h: Fomento do Mercado de Trabalho e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência – 

Paula Kavadi (SEPEDI) 

– 19h: Atitudes Criativas para superar a pandemia – Erik Penna 

Confira a programação completa aqui: https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/ 
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Ciapi oferece fisioterapia para pacientes com sequelas de acidente 

vascular encefálico em Caraguá 

 

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

apenas para as doenças arteriais coronarianas.  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), de Caraguatatuba, 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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Fabiano Cambota apresenta seu novo Stand Up neste sábado no 

Teatro Mario Covas 

 

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

novo show de Stand Up . 'De Cambota para Fabiano'. A apresentação será  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. 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
https://www.sympla.com.br/
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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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Erik Penna, palestrante internacional, é destaque do 1º dia do 

Empreenda Caraguatatuba 

 

O Empreenda Caraguatatuba 2021 começa nesta quinta-feira (2), na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. No primeiro dia da feira, a principal atração é o palestrante 

internacional Erik Penna, com a palestra ‘Atitudes Criativas para superar a pandemia’, às 

19h. 

Erik Penna, autor de seis livros e do best-seller ‘A Arte de Encantar Clientes’, abrilhanta o 

evento com a palestra Atitudes Criativas para superar a pandemia. 

O palestrante já ministrou mais de 1 mil palestras no Brasil, Uruguai, Portugal e Estados 

Unidos e é o 1º lugar no Google como ‘Palestrante em Excelência no Atendimento’ e 

‘Palestrante de Motivação’. 

Em seu canal no YouTube, Erik Penna conta com mais de 1 milhão de visualizações. Na 

televisão, Penna conta com participações no programa ‘É de Casa’, ‘Profissão Repórter’ e 

‘Pequenas Empresas Grande Negócios’, da TV Globo. 

O palestrante tem ainda artigos publicados no UOL, Estadão, Exame, G1, Terra, Catho, 

Band Notícias, Gshow, Globoplay e outros. 

Erik Penna possui MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e conta com 

qualificações internacionais na Universidade de Tampa, Boston College e Instituto Disney 

em Orlando, nos Estados Unidos. 

A tradicional abertura oficial do Empreenda Caraguatatuba ocorreu 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, conduziu a cerimônia com a palestra ‘Como formar 

um time campeão’. 

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). 

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 ocorre 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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Condomínio na Mococa é multado por usar armadilha para capturar 

gatos 

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

 

Um condomínio fechado, localizado na praia da Mococa, em Caraguatatuba, foi multado 

em R$ 3,5 mil por usar uma armadilha para capturar gatos em suas dependências, bem 

como em área de mata. A Polícia Ambiental chegou ao local, na região norte da cidade, 

nesta terça-feira (30), após 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 

também corriam riscos de captura, o que configura 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. 

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 2021 terá vacinação contra a Covid-19 

O evento começa na próxima quinta-feira (2); haverão profissionais da Sesau para realizar 

a imunização no local 

 

Por meio da Sesau (Secretaria de Saúde), a Prefeitura de Caraguatatuba anunciou, nesta 

quarta-feira (1), que irá vacinar os participantes do Empreenda Caraguatatuba 2021 contra 

a Covid-19. Serão disponibilizados imunizantes para suprir a 1ª, a 2ª e até mesmo a 3ª 

dose. 

O número de doses disponibilizadas durante os dias do evento será conforme a demanda e 

os três tipos de vacina estarão disponíveis, sendo elas Pfizer, CoronaVac e Astrazeneca. 

Primeira dose 

Em Caraguá, todos aqueles com 12 anos ou mais podem receber a 1ª dose da vacina 

contra a Covid-19. 

Segunda dose 

A segunda dose é necessária para todos que precisam completar o esquema vacinal. É 

importante ficar atento aos intervalos das marcas dos imunizantes. 

Terceira dose 

Todos aqueles com 18 anos ou mais já podem receber a dose de reforço. O intervalo para 

o público geral é de 5 meses após a tomagem da 2ª dose. Porém, em caso de tomagem da 

Janssen, vacina de dose única, o intervalo é de apenas 2 meses. 

Pessoas com imunossupressão devem ter um intervalo de apenas 28 dias. Pessoas 

portadoras do vírus HIV se enquadram no segmento de imunossuprimidos. 
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Feira de Empreendedorismo do Litoral Norte reúne empresários para 

rodadas de negócios e palestras 

Empreenda Caraguatatuba 2021 acontece na primeira semana de dezembro, na Praça da 

Cultura 

 

Conhecida como a maior Feira de Empreendedorismo do Litoral Norte, a Empreenda 

Caraguatatuba 2021 acontece entre os dias 02 e 04 de dezembro na Praça da Cultura, no 

centro da cidade, e promete receber empresários e empreendedores de toda a região do 

Vale do Paraíba, Litoral Norte, Estado de São Paulo e mesmo outras regiões do país. 

Em sua última edição, em 2019, o evento recebeu 21,5 mil visitantes de diversas regiões 

do Brasil e do mundo, como Venezuela, Líbano, México, Espanha, Bolívia, Romênia, 

Estados Unidos e Uruguai. No mesmo ano, o evento movimentou mais de R$10 milhões de 

negócios entre empreendedores. 

Para a edição 2021 o evento terá a participação de mais de 80 empresas e expositores, 

rodada de negócios e palestras, com nomes como Mauro Silva, tetracampeão mundial com 

a seleção brasileira de futebol em 1994 e Erik Penna, palestrante internacional e autor de 

seis livros, incluindo o best-seller ‘A Arte de Encantar Clientes'. 

A Locadora Nova Opção, de São José dos Campos, participará da Feira e ressalta a 

importância do evento para a chegada de sua nova filial, que será inaugurada também no 

mês de dezembro no Litoral Norte: 

"A cidade de Caraguatatuba é a capital econômica do Litoral Norte, então para nós da Nova 

Opção é muito importante participar de um evento tão grandioso e que movimenta grandes 

negócios. O momento é mais propício ainda porque vamos inaugurar, neste mês de 

dezembro, uma nova loja em Caraguá”, afirma o Diretor da Locadora Nova Opção, Victor 

Fernandes. "Caraguatatuba é, sem dúvidas, uma cidade com potencial incrível e nossa 

expectativa na feira é de grandes negócios, reforçando nossa marca na região e buscando 

novas parcerias estratégicas com fornecedores e clientes", conclui Fernandes. 

Seguindo os protocolos de segurança sanitária em combate à Covid-19, o auditório do 

Empreenda Caraguatatuba 2021, no qual ocorrerão as palestras e workshops, comportará 

apenas 120 pessoas. A entrada do público para a Feira na Praça da Cultura e a 

participação nas palestras será somente mediante inscrição prévia (clique aqui para 

inscrição). 

https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/confirm
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619d2cf15d306/confirm


 

 
 

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

(clique aqui para inscrição). A palestra do Mauro Silva, no dia 1º de dezembro, às 19h, no 

Teatro Mário Covas, é aberta para todos, mas com inscrições antecipadas (clique aqui para 

inscrição). 

Veja a programação completa no site do Empreenda Caraguatatuba 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm
https://www.sympla.com.br/evento/abertura-empreenda-caragua-2021/1424780
https://www.sympla.com.br/evento/abertura-empreenda-caragua-2021/1424780
https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Traficante é preso com mais de 400 unidades de drogas diversas no 

bairro Benfica, em Caraguatatuba 

A PM chegou ao criminoso após abordar um "cliente" que havia acabado de comprar um 

pouco de crack 

 

Durante patrulhamento no bairro Benfica, em Caraguatatuba, no início da madrugada na 

última terça-feira (30), uma equipe do 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) 

prendeu um traficante de drogas que portava mais de 400 unidades de drogas em uma 

sacola. Os agentes chegaram ao criminoso após abordarem um "cliente" do traficante. 

Em ronda ostensiva, a PM abordou um indivíduo que adotou um comportamento suspeito 

ao perceber a aproximação dos agentes. Ao ser revistado, uma pequena porção de crack 

foi encontrada. Ao ser questionado pelos policiais, o homem denunciou o vendedor 

daquele entorpecente, informando sua localização e características à polícia militar. 

Minutos depois, a PM abordou o suspeito e, com ele, encontraram uma sacola com drogas 

diversos e uma quantidade moderada de dinheiro. 

Na sacola estavam: 8 buchas de maconhas, 124 pedras de crack, 275 embalagens à 

vácuo de cocaína, R$ 299, 3 telefones celulares e 1 máquina de cartão. 

O homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi recolhido até a cadeia 

pública. Atualmente, ele se encontra à disposição da Justiça. 
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Retomada econômica: Caraguá registra saldo positivo de mais de 642 

vagas de emprego em outubro 

Os dados são fornecidos pelo Caged, ligado ao Ministério da Economia; os índices de 

Caraguatatuba foram os maiores de todo o Litoral Norte 

 

No mês de outubro, Caraguatatuba registrou um saldo positivo de 642 vagas de emprego, 

apresentando os números mais expressivos do Litoral Norte. Os dados são divulgados na 

última terça-feira (30) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 

ligado ao Ministério da Economia. 

Analisando os 10 primeiros meses de 2021, Caraguatatuba realizou 9.263 admissões e 

8.411 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 852 em vagas de emprego 

formais até o mês de outubro. 

2020 

Comparando com 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba relembra que, devido aos 

problemas socioeconômicos relacionados ao surgimento da pandemia de Covid-19, o saldo 

do ano foi negativo, especificamente -237. Em relação ao saldo atual, o aumento de vagas 

foi de aproximadamente 460%. 

Segundo a administração municipal, o resultado atual só foi possível devido a programação 

de retomada econômica realizada no município. Dentre as ações, a mais destacada foi o 

ramo da construção civil e o retorno das obras nos contornos da Rodovia dos Tamoios. 

Além disso, a prestação de serviços com a rede hoteleira também teve destaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/12/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Salim Burihan 

 

Defesa Civil de Caraguatatuba inicia plano preventivo contra chuvas e 

ressacas 

 

A Defesa Civil de Caraguatatuba inicia Plano Preventivo contra chuvas e ressacas. Vai 

vigora até o dia 31 de março de 2021. O PPDC tem por objetivo evitar ocorrências de 

mortes, com a remoção preventiva e temporária da população que ocupa as áreas de risco, 

antes que os escorregamentos atinjam suas moradias. Confira todos os detalhes clicando 

no link abaixo 

https://noticiasdaspraias.com/2021/12/01/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia-plano-

preventivo-contra-chuvas-e-ressacas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticiasdaspraias.com/2021/12/01/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia-plano-preventivo-contra-chuvas-e-ressacas/
https://noticiasdaspraias.com/2021/12/01/defesa-civil-de-caraguatatuba-inicia-plano-preventivo-contra-chuvas-e-ressacas/
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Homem é preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba (SP) 

Policiais apreenderam buchas de maconha, 124 pedras de crack, 275 embalagens de 

cocaína, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e máquina de cartão 

 

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Benfica, em Caraguatatuba, no Litoral 

Norte de São Paulo, na terça-feira (30). 

A prisão ocorreu após a equipe do 20° Batalhão de Polícia Militar do Interior realizar 

patrulhamento pela região e abordar um indivíduo em atitude suspeita. 

Ele demonstrou nervosismo com a presença policial. Com ele foi encontrada uma pequena 

porção de crack. O homem contou que conseguiu as drogas com um parceiro e informou 

as características do amigo. 

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

sacola contendo diversas drogas diversas, além de dinheiro em espécie. 

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

cadeia pública. 

Os policiais apreenderam buchas de maconha, 124 pedras de crack, 275 embalagens de 

cocaína, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e uma máquina de cartão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba
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Mauro Silva apresenta palestra ‘Como formar um time campeão’ na 

abertura do Empreenda Caraguatatuba 

 

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

Silva, conduzirá a cerimônia de abertura do Empreenda Caraguatatuba 2021 com a 

palestra ‘Como formar um time campeão’, nesta quarta-feira (1º), no Teatro Mário Covas. O 

evento terá início a partir das 19h. 

 

A palestra é liberada ao público, mas é necessário a realização da inscrição prévia 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. E hoje é considerado o jogador mais 

importante da história do time espanhol, tendo até uma rua na cidade com seu nome. 

 

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. 

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


 

 
 

 

Empreenda Caraguatatuba 2021 

 

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

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

rodadas de negócios e importantes palestrantes, 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/619d2cf15d306/confirm
https://painel.credenciamento.digital/participantes/619e7ee14d959/confirm
https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/
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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. 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/


 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacc.sp.gov.br/
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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. 
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LOA de 2022 para Caraguatatuba é aprovada em 2ª votação 

 

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba foi 

aprovado por unanimidade em 2º turno na sessão ordinária da última terça-feira (1º/12), 

na Câmara Municipal. A proposta estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 

1.079.895.594,00 para 2022. A aprovação em 1º turno do orçamento do ano que vem 

ocorreu na sessão do dia 23 de novembro. 

 

As destinações constitucionais obrigatórias ficaram com os seguintes montantes: R$ 

280.428.205,00 para Educação e R$ 214.886.334,00 para a Saúde, além da destinação 

de até 6% da receita para manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram 

alocados R$ 559.488.815,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

 

A Câmara de Caraguatatuba realizou duas audiências públicas on-line para debater a LOA 

nos dias 17 e 19 de novembro. A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu audiências 

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

Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além da audiência eletrônica entre os dia 27 de 

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

Orçamento de Caraguatatuba para 2022 

 

Órgão Valores em R$ 

Administração Direta 

  
01 Gabinete do Prefeito  6.263.239,00 

02 Sec. Assuntos Jurídicos 12.010.683,00 

03 

Sec. Planejamento Estratégico e 

Desenvolvimento 5.249.144,00 

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


 

 
 

04 Secretaria de Administração 45.707.093,00 

05 Secretaria da Fazenda 52.829.510,00 

06 Secretaria de Obras Públicas 99.200.004,00 

07 Secretaria de Urbanismo 6.510.452,00 

08 

Sec. de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca 9.716.969,00 

09 Secretaria de Serviços Públicos 107.503.216,00 

10  Secretaria de Educação 280.428.205,00 

11  Secretaria de Esportes 20.083.502,00 

12  Secretaria de Turismo 7.336.936,00 

13 

 Sec. de Desenvolvimento Social 

e Cidadania 29.682.649,00 

14  Secretaria de Saúde 214.886.334,00 

15  Secretaria de Governo 1.932.260,00 

16  Secretaria de Habitação 4.208.237,00 

18 

 Sec. dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso  18.456.975,00 

19  Secretaria de Comunicação  10.017.336,00 

23 Sec. de Tecnologia da Informação  6.965.144,00 

24 
Sec. Mobilidade Urbana e 

24.498.466,00 



 

 
 

Proteção ao Cidadão 

99 Reserva de Contingência  5.500.000,00 

TOTAL   R$     968.986.354,00 

 
Administração Indireta 

  
20 Câmara Municipal 25.092.240,00 

21 CaraguaPrev 75.807.000,00 

22 Fundacc 10.010.000,00 

TOTAL GERAL                                                                                    

                                   R$ 1.079.895.594,00   
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Defesa Civil de Caraguatatuba inicia Plano Preventivo de chuvas de 

verão e ressaca 

 

O Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) e o Plano Preventivo da Defesa Civil para 

Ressacas (PPDC-R) têm início nesta quarta-feira (1º/12) e vigora até o dia 31 de março de 

2021. Em geral, ele ocorre neste período devido às chuvas de verão e tem por objetivo 

evitar ocorrências de mortes, com a remoção preventiva e temporária da população que 

ocupa as áreas de risco, antes que os escorregamentos atinjam suas moradias. 

 

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos Junior, o PPDC 

é dividido em quatro estados: observação, atenção, alerta e alerta máximo conforme o 

acumulado de chuvas nas áreas de riscos. 

 

Nesta quarta-feira, ele esteve reunido com toda a equipe para reforçar as ações e alerta 

para os próximos meses. Atualmente, Caraguatatuba tem 19 áreas de risco em 54 setores. 

 

Importante destacar que durante o PPDC a estrutura da Prefeitura fica toda mobilizada. Os 

decretos de implantação do PPDC e do PPDC-R 2021/2022 devem ser publicados nos 

próximos dias pelo prefeito Aguilar Junior, mas a partir de hoje as secretarias já estão de 

prontidão. 

 

Ações de mensagens de texto (SMS), enviadas pelo número 40199, que repassa 

informações de riscos meteorológicos em qualquer um dos 645 municípios paulistas 

continuam valendo. Para isso, basta cadastrar o CEP da localidade de onde quer receber o 

serviço. 

 

Assim, é possível alertar a população sobre a possibilidade de ocorrência dos mais 

diversos eventos, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, 

chuvas de granizo e raios. 

 

Em Caraguatatuba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mantém instalado 

uma estação (raio de 20 Km de alcance) para acompanhamento das atividades 

atmosféricas (pluviométricas e elétricas). 

  



 

 
 

Ressaca 

 

O Plano Preventivo da Defesa Civil para Ressacas (PPDC-R) foi criado em função do 

aumento do número, da frequência e da magnitude de eventos meteorológico-

oceanográficos extremos, como ressacas do mar e as marés altas anômalas, assim como o 

período chuvoso previsto para os próximos meses, com possibilidade de eventuais riscos à 

população fixa e flutuante do município, e a necessidade de serem tomadas medidas 

preventivas pela administração municipal. 

 

O PPDC-R é operado segundo critérios técnicos previstos pela Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil – Casa Militar do Estado de São Paulo (CEPDEC), com base na 

legislação estadual, monitoramento de dados pluviométricos, previsão meteorológica, 

vistorias em encostas, bem como pela mitigação de riscos através da remoção das 

pessoas residentes ou instaladas nessas áreas e abrigo das famílias que se encontrem 

ameaçadas, além de especial atenção às áreas onde ocorrem alagamentos e inundações, 

devido às ressacas e maré alta. 

 

Todas as instituições afins, da prefeitura, junto com a Polícia Militar e voluntários, ficam em 

estado de prontidão neste período para atendimento de ocorrências. Em caso de 

emergência o munícipe pode ligar para o telefone 199 da Defesa Civil. 
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Campeonato de bocha celebra Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Departamento de Esportes Adaptados da 

Secretaria de Esportes e Recreação, realizou no final de semana, no Centro Integrado de 

Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi), um Campeonato de Bocha para 

celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 3 de 

dezembro. 

 

Ao todo, 20 atletas das modalidades de Esportes Adaptados de Caraguatatuba 

participaram da competição recreativa.   

 

O campeonato comemorativo foi definido por grupos e os atletas que se classificaram se 

enfrentaram em confrontos eliminatórios. Participaram da competição atletas do atletismo, 

bocha e natação. 

Confira a classificação: 

 

1º Lugar – Edriano Lucas da Silva 

 

2º Lugar – Wagner de Campos Bueno 

 

3º Lugar – Eliano Lucas da Silva 

 

4º Lugar – Elias Lucas Silva 
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Caraguatatuba alerta para descarte irregular em vias públicas; prática 

é crime e gera multa 

 

A equipe de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) se deparou, nesta 

semana, com um grande volume de descarte irregular de resíduos nas ruas do bairro 

Gaivotas, na região central. A Prefeitura de Caraguatatuba alerta que esta prática é crime e 

gera multa de R$ 762,96. 

 

A Sesep ainda destaca que a limpeza das ruas com varrição e roçada é feita mensalmente 

e que o lixo gerado dentro das casas é de responsabilidade do morador. “Neste caso 

estamos fazendo a recolha, mas restos de poda, móveis velhos, madeiras, restos de 

construção civil, entre outros, tem um local apropriado para o descarte no município”, 

explica o secretário adjunto da Sesep, Wagner Ramiro. 

 

Para isso, o município disponibiliza três Ecopontos instalados nas três regiões da cidade. O 

descarte irregular prejudica não só o meio ambiente, mas os moradores do bairro, podendo 

causar alagamentos devido à sujeira despejada e a atração de insetos causando doenças, 

com a dengue, por exemplo. 

Qualquer morador que avistar este tipo de prática pode denunciar no Canal 156. 

Importante que envie fotos do flagrante e, se possível, o endereço da pessoa para que a 

equipe de fiscalização possa agir da maneira correta. 

 

Nos três Ecopontos, nos bairros Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu é possível entregar 

materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas, além de 

móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, 

lâmpadas, baterias de equipamentos eletrônicos e madeiras. Eles funcionam de segunda a 

sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das 8h30 às 14h, fechando apenas para o 

almoço das 12h às 13h. 

 

Materiais recicláveis também são recolhidos porta a porta, com cronograma diário 

divulgado no endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 

Qualquer dúvida sobre a coleta dos materiais pode ser realizada na SMAAP, no telefone 

(12) 3897-2530. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/
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Cursos do Fundo Social proporcionam novas oportunidades e até a 

conquista do primeiro emprego 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba mostra mais uma vez que com determinação é possível. 

Aluno do curso de Serralheria ofertado em parceria com o Senai, Fabio da Silva, 39 anos, 

relata que desde que recebeu o certificado de conclusão tem conquistado muitas 

oportunidades de trabalho. 

 

O ex-aluno estudou durante o mês de novembro, o curso de Serralheria na Regional Sul, do 

bairro Porto Novo. Como as aulas eram realizadas durante a noite, ele aproveitava a parte 

da manhã para estudar mais e esclarecer qualquer dúvida que tinha com o professor. 

 

“Eu sempre trabalhei como eletricista, mas tinha uma noção na área de serralheria. Com o 

curso foi possível aprender as técnicas e agregar mais a minha renda. Ter o suporte do 

professor Marcos durante minhas dúvidas foi essencial para que eu me dedicasse e 

chegasse até o final. Muito obrigado pela oportunidade”, relatou. 

 

Atualmente, Fabio atua como eletricista e serralheiro, fazendo trabalhos particulares e 

prestando serviços para grandes empresas da área. 

 

Já para Raissa Lorena Neves, 18 anos, o curso de produtos de confeitaria para cafeteria 

auxiliou no tão sonhado primeiro emprego formal. Ela, que mora no bairro Perequê-Mirim, 

ao término do curso saiu em busca de vagas de emprego. 

 

“Graças à oportunidade da Prefeitura, estou há um mês trabalhando no setor de padaria 

de um laticínios da cidade. Fui contratada para atendente de balcão, mas devido à minha 

formação, estou ingressando aos poucos na fabricação dos mais variados tipos de pães e 

estou muito feliz”, conta Vitória. 

 

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 em contratar os formandos dos cursos do Fundo Social, entrar 

em contato no telefone: 3897-5656. 
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Caraguatatuba alerta para descarte irregular em vias públicas; prática 

é crime e gera multa 

 

A equipe de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) se deparou, nesta 

semana, com um grande volume de descarte irregular de resíduos nas ruas do bairro 

Gaivotas, na região central. A Prefeitura de Caraguatatuba alerta que esta prática é crime e 

gera multa de R$ 762,96. 

A Sesep ainda destaca que a limpeza das ruas com varrição e roçada é feita mensalmente 

e que o lixo gerado dentro das casas é de responsabilidade do morador. “Neste caso 

estamos fazendo a recolha, mas restos de poda, móveis velhos, madeiras, restos de 

construção civil, entre outros, tem um local apropriado para o descarte no município”, 

explica o secretário adjunto da Sesep, Wagner Ramiro. 

Para isso, o município disponibiliza três Ecopontos instalados nas três regiões da cidade. O 

descarte irregular prejudica não só o meio ambiente, mas os moradores do bairro, podendo 

causar alagamentos devido à sujeira despejada e a atração de insetos causando doenças, 

com a dengue, por exemplo. 

Qualquer morador que avistar este tipo de prática pode denunciar no Canal 156. 

Importante que envie fotos do flagrante e, se possível, o endereço da pessoa para que a 

equipe de fiscalização possa agir da maneira correta. 

Nos três Ecopontos, nos bairros Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu é possível entregar 

materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas, além de 

móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, 

lâmpadas, baterias de equipamentos eletrônicos e madeiras. Eles funcionam de segunda a 

sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das 8h30 às 14h, fechando apenas para o 

almoço das 12h às 13h. 

Materiais recicláveis também são recolhidos porta a porta, com cronograma diário 

divulgado no endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 

Qualquer dúvida sobre a coleta dos materiais pode ser realizada na SMAAP, no telefone 

(12) 3897-2530. 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/
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Secretaria de Administração de Caraguatatuba faz manutenção em 

pergolado da Praça do Caiçara 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração, conclui até sexta-

feira (3/12) as pinturas do pergolado e do palco Antônio Benetazzo, localizados na Praça 

do Caiçara, no Centro.  A praça integra o Pólo Cultural “Profª Adaly Coelho Passos”, que 

engloba o Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC), Videoteca Municipal “Lúcio 

Braun”, Arquivo Público do Município de Caraguatatuba “Arino Sant’Ana de Barros” e a  

Biblioteca Digital de Artes “Leopoldo Ferreira Louzada”. 

O palco homenageia o líder estudantil Antônio Benetazzo, que segundo consta no site da 

Comissão da Verdade de São Paulo, foi perseguido pela ditadura militar, preso e morto em 

outubro de 1972.  Benetazzo nasceu em novembro de 1941, na cidade de Verona, na 

Itália. Ele se mudou para Caraguatatuba aos nove anos, estudou na Escola Thomaz Ribeiro 

de Lima, onde organizou o Grêmio estudantil. Estudou simultaneamente Filosofia e 

Arquitetura, na Universidade de São Paulo (USP) onde também foi presidente do Centro 

Acadêmico do Curso de Filosofia. Deixou a Universidade e as escolas em que lecionava e 

passou a atuar na clandestinidade. Ainda em 1969 viajou para Cuba, recebeu treinamento 

militar e retornou ao Brasil em 1971, integrado ao Movimento de Libertação Popular 

(MOLIPO), colaborando como redator do jornal Imprensa Popular. 

Desde setembro, servidores do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística 

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

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

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

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

frente ao Cartório de Registro Civil), Monumento do Sesquicentenário (150 anos) de 

Caraguatatuba, estátua de Iemanjá e o monumento em forma de vela de barco na Martim 

de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma chance 

a Paz” (“Give Peace a Chance”). 

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

marcos de Caraguatatuba. 
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Descarte irregular em vias públicas é crime e gera multa 

 

A equipe de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) se deparou, nesta 

semana, com um grande volume de descarte irregular de resíduos nas ruas do bairro 

Gaivotas, na região central. A Prefeitura de Caraguatatuba alerta que esta prática é crime e 

gera multa de R$ 762,96. 

A Sesep ainda destaca que a limpeza das ruas com varrição e roçada é feita mensalmente 

e que o lixo gerado dentro das casas é de responsabilidade do morador. “Neste caso 

estamos fazendo a recolha, mas restos de poda, móveis velhos, madeiras, restos de 

construção civil, entre outros, tem um local apropriado para o descarte no município”, 

explica o secretário adjunto da Sesep, Wagner Ramiro. 

Para isso, o município disponibiliza três Ecopontos instalados nas três regiões da cidade. O 

descarte irregular prejudica não só o meio ambiente, mas os moradores do bairro, podendo 

causar alagamentos devido à sujeira despejada e a atração de insetos causando doenças, 

com a dengue, por exemplo. 

Qualquer morador que avistar este tipo de prática pode denunciar no Canal 156. 

Importante que envie fotos do flagrante e, se possível, o endereço da pessoa para que a 

equipe de fiscalização possa agir da maneira correta. 

Nos três Ecopontos, nos bairros Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu é possível entregar 

materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas, além de 

móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, 

lâmpadas, baterias de equipamentos eletrônicos e madeiras. Eles funcionam de segunda a 

sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das 8h30 às 14h, fechando apenas para o 

almoço das 12h às 13h. 

Materiais recicláveis também são recolhidos porta a porta, com cronograma diário 

divulgado no endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 

Qualquer dúvida sobre a coleta dos materiais pode ser realizada na SMAAP, no telefone 

(12) 3897-2530. 
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Caraguatatuba tem 642 pessoas empregadas em outubro 

 

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. 
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Secretaria De Administração De Caraguatatuba Faz Manutenção Em 

Pergolado Da Praça Do Caiçara 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração, conclui até sexta-

feira (3/12) as pinturas do pergolado e do palco Antônio Benetazzo, localizados na Praça 

do Caiçara, no Centro.  A praça integra o Pólo Cultural “Profª Adaly Coelho Passos”, que 

engloba o Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC), Videoteca Municipal “Lúcio 

Braun”, Arquivo Público do Município de Caraguatatuba “Arino Sant’Ana de Barros” e a  

Biblioteca Digital de Artes “Leopoldo Ferreira Louzada”. 

O palco homenageia o líder estudantil Antônio Benetazzo, que segundo consta no site da 

Comissão da Verdade de São Paulo, foi perseguido pela ditadura militar, preso e morto em 

outubro de 1972.  Benetazzo nasceu em novembro de 1941, na cidade de Verona, na 

Itália. Ele se mudou para Caraguatatuba aos nove anos, estudou na Escola Thomaz Ribeiro 

de Lima, onde organizou o Grêmio estudantil. Estudou simultaneamente Filosofia e 

Arquitetura, na Universidade de São Paulo (USP) onde também foi presidente do Centro 

Acadêmico do Curso de Filosofia. Deixou a Universidade e as escolas em que lecionava e 

passou a atuar na clandestinidade. Ainda em 1969 viajou para Cuba, recebeu treinamento 

militar e retornou ao Brasil em 1971, integrado ao Movimento de Libertação Popular 

(MOLIPO), colaborando como redator do jornal Imprensa Popular. 

Desde setembro, servidores do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística 

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

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

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

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

frente ao Cartório de Registro Civil), Monumento do Sesquicentenário (150 anos) de 

Caraguatatuba, estátua de Iemanjá e o monumento em forma de vela de barco na Martim 

de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma chance 

a Paz” (“Give Peace a Chance”). 

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

marcos de Caraguatatuba. 
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Cursos Do Fundo Social Proporcionam Novas Oportunidades E Até A 

Conquista Do Primeiro Emprego 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba mostra mais uma vez que com determinação é possível. 

Aluno do curso de Serralheria ofertado em parceria com o Senai, Fabio da Silva, 39 anos, 

relata que desde que recebeu o certificado de conclusão tem conquistado muitas 

oportunidades de trabalho. 

O ex-aluno estudou durante o mês de novembro, o curso de Serralheria na Regional Sul, do 

bairro Porto Novo. Como as aulas eram realizadas durante a noite, ele aproveitava a parte 

da manhã para estudar mais e esclarecer qualquer dúvida que tinha com o professor. 

“Eu sempre trabalhei como eletricista, mas tinha uma noção na área de serralheria. Com o 

curso foi possível aprender as técnicas e agregar mais a minha renda. Ter o suporte do 

professor Marcos durante minhas dúvidas foi essencial para que eu me dedicasse e 

chegasse até o final. Muito obrigado pela oportunidade”, relatou. 

Atualmente, Fabio atua como eletricista e serralheiro, fazendo trabalhos particulares e 

prestando serviços para grandes empresas da área. 

Já para Raissa Lorena Neves, 18 anos, o curso de produtos de confeitaria para cafeteria 

auxiliou no tão sonhado primeiro emprego formal. Ela, que mora no bairro Perequê-Mirim, 

ao término do curso saiu em busca de vagas de emprego. 

“Graças à oportunidade da Prefeitura, estou há um mês trabalhando no setor de padaria 

de um laticínios da cidade. Fui contratada para atendente de balcão, mas devido à minha 

formação, estou ingressando aos poucos na fabricação dos mais variados tipos de pães e 

estou muito feliz”, conta Vitória. 

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 em contratar os formandos dos cursos do Fundo Social, entrar 

em contato no telefone: 3897-5656. 
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BLH/Ceami Capacita Cerca De 50 Profissionais Da Casa De Saúde 

Stella Maris Nesta Quarta E Quinta-Feira 

 

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

Caraguatatuba realiza nesta quarta (1º) e quinta-feira (2) uma capacitação para 

profissionais da Casa de Saúde Stella Maris (CSSM). 

A capacitação é voltada para cerca de 50 profissionais, entre técnicos de enfermagem e 

enfermeiros do setor maternidade e UTI Neonatal da CSSM. Os profissionais irão receber 

orientações quanto ao manejo clínico do aleitamento materno com objetivo de apoiar as 

mães durante o período de internação. 

Toda a capacitação será conduzida pela enfermeira pediátrica e obstétrica Ana Cláudia 

Tripac. Para ela, “o encontro é de suma importância para reforçar o apoio à amamentação 

diminuindo o risco do desmame precoce, contribuindo para saúde materna infantil”. 

Ainda segundo a enfermeira, a capacitação é fundamentada em sensibilização e 

atualização dos benefícios do aleitamento materno para o binômio mãe/bebê. 

Os profissionais foram divididos em duas turmas, sendo uma na quarta e outra na quinta. 

A capacitação será das 8h às 17h. Os assuntos a serem abordados são os mais variados 

como, por exemplo, as vantagens do aleitamento materno e princípios básicos da pega e 

posição para amamentar. 
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Secretaria De Saúde Aplica Vacina Contra Covid-19 Durante 

Empreenda Caraguatatuba 

 

Durante os três dias do Empreenda Caraguatatuba (de 2 a 4 de dezembro), a Secretaria de 

Saúde irá vacinar os participantes contra a Covid-19 que ainda não receberam a primeira 

dose ou não completaram seu esquema vacinal. 

A Secretaria de Saúde também irá disponibilizar a dose de reforço para todos que estejam 

aptos, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da 

Saúde. 

O número de doses disponibilizadas durante os dias do evento será conforme a demanda e 

os três tipos de vacina (Pffizer, CoronaVac e AstraZeneca) estarão disponíveis. 

Vale lembrar que a intenção da Secretaria de Saúde não é obrigar os participantes a se 

imunizarem, mas sim de dar incentivo à vacinação que é um fator importante para a 

retomada econômica. 

Com a primeira dose, poderá se vacinar qualquer pessoa com 12 anos ou mais. A segunda 

estará disponível para quem necessita completar o esquema vacinal. 

A dose de reforço será para os seguintes grupos: pessoas com mais de 18 anos com 

esquema vacinal completo há mais de cinco meses, ou dois meses para vacinados com 

Janssen, além de pessoas com imunossupressão com pelo menos 28 dias após a última 

dose do esquema vacinal. 

A pessoa 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). 
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Equipe Da Sepedi Participa De Bate-Papo Sobre Machismo Dentro Da 

Campanha Pelo Fim Da Violência Contra As Mulheres 

 

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

receberam na terça-feira (30/11) a assistente social Carmem Silva Landim e os 

funcionários Isabella Noima Monteoliva e Danilo Cossani, da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedesc), para uma conversa com o tema 

“Desconstruindo o Machismo”. 

A ação faz parte do calendário da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres, promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Sedesc, 

entre os dias 25/11 a 10/12. 

A servidora Isabella Monteoliva começou a palestra pontuando as atitudes machistas ao 

longo dos séculos contra as mulheres desde a época em que foi cunhada a palavra histeria 

(do grego Hystéra, que quer dizer: útero) para se referir a mulheres alteradas 

emocionalmente. Na antiguidade cunhou-se esse conceito torto que era o útero errante a 

causa dos sintomas que se apresentavam: irritações, espasmos, convulsões, palpitações e 

angústias. 

“Hoje para dizer que uma mulher está alterada, mal humorada, diz-se que ela está com 

TPM (Tensão Pré-Menstrual), outra expressão machista”, afirmou Isabella. 

Entre outros pontos abordados no encontro, estão questões como “homem não chora”, 

“homem é superior às mulheres”, a interrupção continua dos homens em relação às 

mulheres em conversas, debates, se eles sobem o tom na voz são seguros, fortes e 

corajosos, mas se são as mulheres, elas são histéricas. 

Na opinião do servidor público, Lucas de Carvalho Pinto, 32 anos, o machismo é estrutural 

e se mostra em pequenas atitudes como comprar brinquedo ou roupas para menino e 

menina. “Meninos podem brincar de bonecas e meninas de bola. Menino pode usar uma 

camisa rosa, por exemplo. Essas atitudes, com certeza, não influenciam a homoafetividade 

como muitos insistem em colocar”, declarou. 

Já a colega Paula Hiromi, filha de japoneses, além de atividades ditas femininas como balé 

clássico, jazz e sapateado, desde cedo pratica karatê. “Ouvi muito que não é um esporte 

feminino. Outra coisa, como faixa preta percebo que muito meninos ou homens preferem 



 

 
 

ter aula com homens do que comigo para não terem que enfrentar uma mulher com uma 

graduação maior que a deles”, observou. 

A assistente social Camem Landim também chamou a atenção para outro dado 

importante: a violência doméstica. 

“O número de mulheres vítimas de violência doméstica em Caraguatatuba aumentou 

muito, principalmente no período da pandemia. Temos que denunciar, não podemos nos 

calar. Para isso temos a Delegacia da Mulher (DDM), o Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (CIAM), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que 

acolhem e orientam as vítimas”, ressaltou. 

O objetivo da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

é mobilizar a população para essa realidade que ocorre diariamente com muitas mulheres, 

que na maioria das vezes desconhecem quais serviços devem procurar para interromper o 

ciclo de violência e como devem agir nestas situações. 

A equipe do Sedesc convidou ainda, especialmente os servidores públicos do sexo 

masculino que trabalham na Sepedi, para participarem no dia 6 de dezembro, às 9h, na 

Fundacc, da Roda de Conversa “Desconstruindo o Machismo”. 
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Prefeitura De Caraguatatuba E Sabesp Liberam Ligações De Esgoto 

Para Quiosques Da Cocanha 

 

Um ganho esperado há mais de 20 anos. Assim se sentem nove proprietários de quiosques 

da praia da Cocanha, na região norte de Caraguatatuba, que nesta semana tiveram a 

ligação do esgoto junto à rede publica. 

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Urbanismo, emitiu a autorização para que eles 

fizessem a ligação à rede coletora de esgoto, serviço acompanhado pela Sabesp. 

Até então, os quiosques utilizavam um sistema de tratamento de esgoto antigo, aprovado 

pela Cetesb, mas que poderia colocar em risco a balneabilidade da praia. “Agora, com a 

ligação à rede da Sabesp, esse risco acaba”, explica o secretário de Urbanismo Wilber 

Cardozo. 

Ele disse ainda que houve um empenho do prefeito Aguilar Junior para que essas ligações 

saíssem do papel e fossem concretizadas, levando mais segurança também para os 

banhistas. 

O comerciante Luiz Donizete Correia, que tem o quiosque Pirata há 18 anos na Cocanha, 

disse que “essa é uma melhoria tremenda. Estava ansioso para que essa ligação fosse 

feita”. 

Há 25 anos na praia com o quiosque Vida Boa, Gilberto Brunatti também lembra que 

sempre pleiteava por isso. “Quero agradecer ao prefeito por, hoje, ver esse sonho 

realizado”. 
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Defesa Civil De Caraguatatuba Inicia Plano Preventivo De Chuvas De 

Verão E Ressaca 

 

O Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) e o Plano Preventivo da Defesa Civil para 

Ressacas (PPDC-R) têm início nesta quarta-feira (1º/12) e vigora até o dia 31 de março de 

2021. Em geral, ele ocorre neste período devido às chuvas de verão e tem por objetivo 

evitar ocorrências de mortes, com a remoção preventiva e temporária da população que 

ocupa as áreas de risco, antes que os escorregamentos atinjam suas moradias. 

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos Junior, o PPDC 

é dividido em quatro estados: observação, atenção, alerta e alerta máximo conforme o 

acumulado de chuvas nas áreas de riscos. 

Nesta quarta-feira, ele esteve reunido com toda a equipe para reforçar as ações e alerta 

para os próximos meses. Atualmente, Caraguatatuba tem 19 áreas de risco em 54 setores. 

Importante destacar que durante o PPDC a estrutura da Prefeitura fica toda mobilizada. Os 

decretos de implantação do PPDC e do PPDC-R 2021/2022 devem ser publicados nos 

próximos dias pelo prefeito Aguilar Junior, mas a partir de hoje as secretarias já estão de 

prontidão. 

Ações de mensagens de texto (SMS), enviadas pelo número 40199, que repassa 

informações de riscos meteorológicos em qualquer um dos 645 municípios paulistas 

continuam valendo. Para isso, basta cadastrar o CEP da localidade de onde quer receber o 

serviço. 

Assim, é possível alertar a população sobre a possibilidade de ocorrência dos mais 

diversos eventos, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, 

chuvas de granizo e raios. 

Em Caraguatatuba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mantém instalado 

uma estação (raio de 20 Km de alcance) para acompanhamento das atividades 

atmosféricas (pluviométricas e elétricas). 

Ressaca 

O Plano Preventivo da Defesa Civil para Ressacas (PPDC-R) foi criado em função do 

aumento do número, da frequência e da magnitude de eventos meteorológico-

oceanográficos extremos, como ressacas do mar e as marés altas anômalas, assim como o 



 

 
 

período chuvoso previsto para os próximos meses, com possibilidade de eventuais riscos à 

população fixa e flutuante do município, e a necessidade de serem tomadas medidas 

preventivas pela administração municipal. 

O PPDC-R é operado segundo critérios técnicos previstos pela Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil – Casa Militar do Estado de São Paulo (CEPDEC), com base na 

legislação estadual, monitoramento de dados pluviométricos, previsão meteorológica, 

vistorias em encostas, bem como pela mitigação de riscos através da remoção das 

pessoas residentes ou instaladas nessas áreas e abrigo das famílias que se encontrem 

ameaçadas, além de especial atenção às áreas onde ocorrem alagamentos e inundações, 

devido às ressacas e maré alta. 

Todas as instituições afins, da prefeitura, junto com a Polícia Militar e voluntários, ficam em 

estado de prontidão neste período para atendimento de ocorrências. Em caso de 

emergência o munícipe pode ligar para o telefone 199 da Defesa Civil. 
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Atletas De Caraguatatuba Ganham Várias Medalhas Em Disputa No 

Mundial De Jiu Jitsu 

 

Entre os dias 25 e 28 de novembro, 12 atletas das categorias Mirim até o Master, da 

Secretaria de Esporte e Recreação da Prefeitura de Caraguatatuba, participaram do 

Mundial de Jiu Jitsu 2021. O evento foi na cidade de São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. 

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

campeão em diversos torneios, sendo que entre os títulos mais recentes foi a conquista do 

1º lugar no campeonato Latino Americano, Panamericano e Internacional. 

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

Mundo. 

Além de trazer medalhas para a cidade, o Jiu Jitsu também proporciona interação entre a 

escola e o esporte, como é o caso da aluna da Escola Municipal Lúcio Jacinto no bairro 

Tinga, Rayane Camile, ela tem 10 anos e treina com o mestre Pacheco. Com terna idade já 

é, pelo terceiro ano consecutivo, campeã Paulista, Brasileira, Sul-Americana e Mundial, um 

exemplo de aluna e atleta. 

Confira a lista de atletas de Caraguatatuba que ganharam medalhas: 

– Isabelly Soares Macedo Mesquita participou da Categoria Infantil A (faixa amarela) e 

ganhou medalha de prata; 

– Sybelli Soares Macedo Mesquita participou da Categoria Infantil Juvenil A (faixa laranja) e 

ganhou medalha de bronze; 

– Cristiano Cajazeira da Silva participou da Categoria Master (faixa marrom) e ganhou 

medalha de bronze; 

– Cauã Emanuel Salvo Martins participou da Categoria Infantil Juvenil A (faixa laranja) e 

ganhou medalha de prata; 

– Kalel Lorenzo Líbanio Santos participou da Categoria Mirim (faixa branca) e ganhou 

medalha de ouro; 

– Enzo Taufic Gomes Abrahao participou da Categoria Infantil B (faixa cinza) e ganhou 

medalha de bronze; 

– Anilson Matias participou da Categoria Master (faixa azul) e ganhou medalha de ouro. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/12/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Campeonato De Bocha Celebra Dia Internacional Da Pessoa Com 

Deficiência 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Departamento de Esportes Adaptados da 

Secretaria de Esportes e Recreação, realizou no final de semana, no Centro Integrado de 

Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi), um Campeonato de Bocha para 

celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 3 de 

dezembro. 

Ao todo, 20 atletas das modalidades de Esportes Adaptados de Caraguatatuba 

participaram da competição recreativa. 

O campeonato comemorativo foi definido por grupos e os atletas que se classificaram se 

enfrentaram em confrontos eliminatórios. Participaram da competição atletas do atletismo, 

bocha e natação. 

Confira a classificação: 

1º Lugar – Edriano Lucas da Silva 

2º Lugar – Wagner de Campos Bueno 

3º Lugar – Eliano Lucas da Silva 

4º Lugar – Elias Lucas Silva 
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LOA De 2022 Para Caraguatatuba É Aprovada Em 2ª Votação 

 

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba foi 

aprovado por unanimidade em 2º turno na sessão ordinária da última terça-feira (1º/12), 

na Câmara Municipal. A proposta estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 

1.079.895.594,00 para 2022. A aprovação em 1º turno do orçamento do ano que vem 

ocorreu na sessão do dia 23 de novembro. 

As destinações constitucionais obrigatórias ficaram com os seguintes montantes: R$ 

280.428.205,00 para Educação e R$ 214.886.334,00 para a Saúde, além da destinação 

de até 6% da receita para manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram 

alocados R$ 559.488.815,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

A Câmara de Caraguatatuba realizou duas audiências públicas on-line para debater a LOA 

nos dias 17 e 19 de novembro. A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu audiências 

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

Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além da audiência eletrônica entre os dia 27 de 

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

Orçamento de Caraguatatuba para 2022 

 Órgão Valores em R$ 

Administração Direta 

01 Gabinete do Prefeito  6.263.239,00 

02 Sec. Assuntos Jurídicos 12.010.683,00 

03 Sec. Planejamento Estratégico e Desenvolvimento 5.249.144,00 

04 Secretaria de Administração 45.707.093,00 

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


 

 
 

05 Secretaria da Fazenda 52.829.510,00 

06 Secretaria de Obras Públicas 99.200.004,00 

07 Secretaria de Urbanismo 6.510.452,00 

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

09 Secretaria de Serviços Públicos 107.503.216,00 

10  Secretaria de Educação 280.428.205,00 

11  Secretaria de Esportes 20.083.502,00 

12  Secretaria de Turismo 7.336.936,00 

13  Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania 29.682.649,00 

14  Secretaria de Saúde 214.886.334,00 

15  Secretaria de Governo 1.932.260,00 

16  Secretaria de Habitação 4.208.237,00 

18  Sec. dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do 

Idoso 

 18.456.975,00 

19  Secretaria de Comunicação  10.017.336,00 

23 Sec. de Tecnologia da Informação  6.965.144,00 

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

99 Reserva de Contingência  5.500.000,00 



 

 
 

TOTAL   R$     968.986.354,00 

Administração Indireta 

20 Câmara Municipal 25.092.240,00 

21 CaraguaPrev 75.807.000,00 

22 Fundacc 10.010.000,00 

TOTAL GERAL                                                                                R$ 1.079.895.594,00 
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Caraguatatuba Alerta Para Descarte Irregular Em Vias Públicas; 

Prática É Crime E Gera Multa 

 

A equipe de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) se deparou, nesta 

semana, com um grande volume de descarte irregular de resíduos nas ruas do bairro 

Gaivotas, na região central. A Prefeitura de Caraguatatuba alerta que esta prática é crime e 

gera multa de R$ 762,96. 

A Sesep ainda destaca que a limpeza das ruas com varrição e roçada é feita mensalmente 

e que o lixo gerado dentro das casas é de responsabilidade do morador. “Neste caso 

estamos fazendo a recolha, mas restos de poda, móveis velhos, madeiras, restos de 

construção civil, entre outros, tem um local apropriado para o descarte no município”, 

explica o secretário adjunto da Sesep, Wagner Ramiro. 

Para isso, o município disponibiliza três Ecopontos instalados nas três regiões da cidade. O 

descarte irregular prejudica não só o meio ambiente, mas os moradores do bairro, podendo 

causar alagamentos devido à sujeira despejada e a atração de insetos causando doenças, 

com a dengue, por exemplo. 

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP), neste ano, foram 

realizadas 23 autuações por descarte irregular que geraram multas. Qualquer morador que 

avistar este tipo de prática pode denunciar no Canal 156. Importante que envie fotos do 

flagrante e, se possível, o endereço da pessoa para que a equipe de fiscalização possa agir 

da maneira correta. 

Nos três Ecopontos, nos bairros Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu é possível entregar 

materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas, além de 

móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, 

lâmpadas, baterias de equipamentos eletrônicos e madeiras. Eles funcionam de segunda a 

sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das 8h30 às 14h, fechando apenas para o 

almoço das 12h às 13h. 

Materiais recicláveis também são recolhidos porta a porta, com cronograma diário 

divulgado no endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 

Qualquer dúvida sobre a coleta dos materiais pode ser realizada na SMAAP, no telefone 

(12) 3897-2530. 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/
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PAT De Caraguatatuba Tem 455 Vagas De Emprego Para Esta Quarta-

Feira 

 

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

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (1º) para 455 vagas. Entre elas, 123 vagas 

são destinadas às obras do contorno da Tamoios, disponíveis até sexta-feira (3). 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Cozinha 

Freelancer, Ajudante de Governança, Ajudante de Instalação, Ajudante de Motorista de 

Caminhão, Ajudante de Obras, Ajudante de Pátio (carga e descarga), Ajudante Geral, 

Armador, Arrumadeira, Assistente de Compras, Atendente de Lanchonete, Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha em Pastelaria, Auxiliar de Cozinha 

em Quiosque, Auxiliar de Funileiro, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, 

Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais, Balconista, Barman, Carpinteiro, Caseiro, 

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

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

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

Faxineira, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Instrutor de Auto-Escola, Instrutor de Inglês, 

Lavador de Automóveis, Lavador de Autos, Líder de Cozinha, Mecânico de Máquinas 

Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), 

Mecânico Diesel, Mecânico Industrial, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista, 

Motorista de Caminhão, 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, 

Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, 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, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Vendedor, Vendedor de colchões, Vendedor Projetista de Vidros Temperados, Vendedor 

/Supervisor Comercial e Vidraceiro. 
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Erik Penna, Palestrante Internacional, É Destaque Do 1º Dia Do 

Empreenda Caraguatatuba; Confira Programação 

 

O Empreenda Caraguatatuba 2021 começa já nesta quinta-feira (2), na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. No primeiro dia da feira, a principal atração é o palestrante 

internacional Erik Penna, com a palestra ‘Atitudes Criativas para superar a pandemia’, às 

19h. 

Erik Penna, autor de seis livros e do best-seller ‘A Arte de Encantar Clientes’, abrilhanta o 

evento com a palestra Atitudes Criativas para superar a pandemia. 

O palestrante já ministrou mais de 1 mil palestras no Brasil, Uruguai, Portugal e Estados 

Unidos e é o 1º lugar no Google como ‘Palestrante em Excelência no Atendimento’ e 

‘Palestrante de Motivação’. 

Em seu canal no YouTube, Erik Penna conta com mais de 1 milhão de visualizações. Na 

televisão, Penna conta com participações no programa ‘É de Casa’, ‘Profissão Repórter’ e 

‘Pequenas Empresas Grande Negócios’, da TV Globo. 

O palestrante tem ainda artigos publicados no UOL, Estadão, Exame, G1, Terra, Catho, 

Band Notícias, Gshow, Globoplay e outros. 

Erik Penna possui MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e conta com 

qualificações internacionais na Universidade de Tampa, Boston College e Instituto Disney 

em Orlando, nos Estados Unidos. 

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

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

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

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

e é necessária a realização da inscrição através do 

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

Programação – Empreenda Caraguatatuba 2021 (2 de dezembro) 

– 14h30: Time is Money! Administrando o tempo – Profº Me. Ricardo Maroni Neto (IFSP) 

– 15h30: Inteligência Emocional nos Negócios – SEBRAE – Priscila Tanihara 

– 17h: Fomento do Mercado de Trabalho e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência – 

Paula Kavadi (SEPEDI) 

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


 

 
 

– 19h: Atitudes Criativas para superar a pandemia – Erik Penna 

Confira a programação completa aqui: https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/ 
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Mauro Silva Apresenta Palestra ‘Como Formar Um Time Campeão’ Na 

Abertura Do Empreenda Caraguatatuba 

 

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

Silva, conduzirá a cerimônia de abertura do Empreenda Caraguatatuba 2021 com a 

palestra ‘Como formar um time campeão’, nesta quarta-feira (1º), no Teatro Mário Covas. O 

evento terá início a partir das 19h. 

A palestra é liberada ao público, mas é necessário a realização da inscrição prévia 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. E hoje é considerado o jogador mais 

importante da história do time espanhol, tendo até uma rua na cidade com seu nome. 

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. 

Empreenda Caraguatatuba 2021 

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


 

 
 

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
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Clipping de Notícias: 01/12/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

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. 
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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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Defesa Civil De Caraguatatuba Inicia Plano Preventivo De Chuvas De 

Verão E Ressaca 

 

O Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) e o Plano Preventivo da Defesa Civil para 

Ressacas (PPDC-R) têm início nesta quarta-feira (1º/12) e vigora até o dia 31 de março de 

2021. Em geral, ele ocorre neste período devido às chuvas de verão e tem por objetivo 

evitar ocorrências de mortes, com a remoção preventiva e temporária da população que 

ocupa as áreas de risco, antes que os escorregamentos atinjam suas moradias. 

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos Junior, o PPDC 

é dividido em quatro estados: observação, atenção, alerta e alerta máximo conforme o 

acumulado de chuvas nas áreas de riscos. 

Nesta quarta-feira, ele esteve reunido com toda a equipe para reforçar as ações e alerta 

para os próximos meses. Atualmente, Caraguatatuba tem 19 áreas de risco em 54 setores. 

Importante destacar que durante o PPDC a estrutura da Prefeitura fica toda mobilizada. Os 

decretos de implantação do PPDC e do PPDC-R 2021/2022 devem ser publicados nos 

próximos dias pelo prefeito Aguilar Junior, mas a partir de hoje as secretarias já estão de 

prontidão. 

Ações de mensagens de texto (SMS), enviadas pelo número 40199, que repassa 

informações de riscos meteorológicos em qualquer um dos 645 municípios paulistas 

continuam valendo. Para isso, basta cadastrar o CEP da localidade de onde quer receber o 

serviço. 

Assim, é possível alertar a população sobre a possibilidade de ocorrência dos mais 

diversos eventos, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, 

chuvas de granizo e raios. 

Em Caraguatatuba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mantém instalado 

uma estação (raio de 20 Km de alcance) para acompanhamento das atividades 

atmosféricas (pluviométricas e elétricas). 

Ressaca 

O Plano Preventivo da Defesa Civil para Ressacas (PPDC-R) foi criado em função do 

aumento do número, da frequência e da magnitude de eventos meteorológico-

oceanográficos extremos, como ressacas do mar e as marés altas anômalas, assim como o 



 

 
 

período chuvoso previsto para os próximos meses, com possibilidade de eventuais riscos à 

população fixa e flutuante do município, e a necessidade de serem tomadas medidas 

preventivas pela administração municipal. 

O PPDC-R é operado segundo critérios técnicos previstos pela Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil – Casa Militar do Estado de São Paulo (CEPDEC), com base na 

legislação estadual, monitoramento de dados pluviométricos, previsão meteorológica, 

vistorias em encostas, bem como pela mitigação de riscos através da remoção das 

pessoas residentes ou instaladas nessas áreas e abrigo das famílias que se encontrem 

ameaçadas, além de especial atenção às áreas onde ocorrem alagamentos e inundações, 

devido às ressacas e maré alta. 

Todas as instituições afins, da prefeitura, junto com a Polícia Militar e voluntários, ficam em 

estado de prontidão neste período para atendimento de ocorrências. Em caso de 

emergência o munícipe pode ligar para o telefone 199 da Defesa Civil. 
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Audiências públicas para discutir alterações do Código Tributário acontecem 

hoje e sexta-feira (03) 

 

Serão realizadas hoje 01/12 (quarta-feira) e 03/12 (sexta-feira), às 18h, pela Câmara 

Municipal de Caraguatatuba, as audiências públicas para explanação e debate de duas 

propostas que tratam de alterações no Código Tributário do município. 

A primeira propositura a ser discutidas é o projeto de lei complementar nº 08/21, que 

altera dispositivos do Código Tributário Municipal – para instituir o valor venal de referência 

para fins de recolhimento do ITBI e dá outras providências. 

Em seguida, será explicado o projeto de lei complementar nº 09/21, que altera a redação 

do § 3º do art. 68 da Lei Complementar nº 1/1997 – Código Tributário do Município. 

As audiências acontecerão de modo virtual, com transmissão ao vivo pelo site da Câmara e 

Youtube e contarão com a presença de servidores da Prefeitura para esclarecimento da 

proposta e tirar as dúvidas dos vereadores e da população, que poderá participar com 

perguntas, através da página www.camaracaragua.sp.gov.br e whatsapp: (12) 9.9718 

5769. 

Os projetos podem ser conferidos na íntegra na página principal do site da Câmara 

Municipal 
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Secretaria de Administração de Caraguatatuba faz manutenção em 

pergolado da Praça do Caiçara 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração, conclui até sexta-

feira (3/12) as pinturas do pergolado e do palco Antônio Benetazzo, localizados na Praça 

do Caiçara, no Centro.  A praça integra o Pólo Cultural “Profª Adaly Coelho Passos”, que 

engloba o Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC), Videoteca Municipal “Lúcio 

Braun”, Arquivo Público do Município de Caraguatatuba “Arino Sant’Ana de Barros” e a  

Biblioteca Digital de Artes “Leopoldo Ferreira Louzada”. 

O palco homenageia o líder estudantil Antônio Benetazzo, que segundo consta no site da 

Comissão da Verdade de São Paulo, foi perseguido pela ditadura militar, preso e morto em 

outubro de 1972.  Benetazzo nasceu em novembro de 1941, na cidade de Verona, na 

Itália. Ele se mudou para Caraguatatuba aos nove anos, estudou na Escola Thomaz Ribeiro 

de Lima, onde organizou o Grêmio estudantil. Estudou simultaneamente Filosofia e 

Arquitetura, na Universidade de São Paulo (USP) onde também foi presidente do Centro 

Acadêmico do Curso de Filosofia. Deixou a Universidade e as escolas em que lecionava e 

passou a atuar na clandestinidade. Ainda em 1969 viajou para Cuba, recebeu treinamento 

militar e retornou ao Brasil em 1971, integrado ao Movimento de Libertação Popular 

(MOLIPO), colaborando como redator do jornal Imprensa Popular. 

Desde setembro, servidores do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística 

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

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

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

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

frente ao Cartório de Registro Civil), Monumento do Sesquicentenário (150 anos) de 

Caraguatatuba, estátua de Iemanjá e o monumento em forma de vela de barco na Martim 

de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma chance 

a Paz” (“Give Peace a Chance”). 

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

marcos de Caraguatatuba. 
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Cursos do Fundo Social proporcionam novas oportunidades e até a 

conquista do primeiro emprego 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba mostra mais uma vez que com determinação é possível. 

Aluno do curso de Serralheria ofertado em parceria com o Senai, Fabio da Silva, 39 anos, 

relata que desde que recebeu o certificado de conclusão tem conquistado muitas 

oportunidades de trabalho. 

O ex-aluno estudou durante o mês de novembro, o curso de Serralheria na Regional Sul, do 

bairro Porto Novo. Como as aulas eram realizadas durante a noite, ele aproveitava a parte 

da manhã para estudar mais e esclarecer qualquer dúvida que tinha com o professor. 

“Eu sempre trabalhei como eletricista, mas tinha uma noção na área de serralheria. Com o 

curso foi possível aprender as técnicas e agregar mais a minha renda. Ter o suporte do 

professor Marcos durante minhas dúvidas foi essencial para que eu me dedicasse e 

chegasse até o final. Muito obrigado pela oportunidade”, relatou. 

Atualmente, Fabio atua como eletricista e serralheiro, fazendo trabalhos particulares e 

prestando serviços para grandes empresas da área. 

Já para Raissa Lorena Neves, 18 anos, o curso de produtos de confeitaria para cafeteria 

auxiliou no tão sonhado primeiro emprego formal. Ela, que mora no bairro Perequê-Mirim, 

ao término do curso saiu em busca de vagas de emprego. 

“Graças à oportunidade da Prefeitura, estou há um mês trabalhando no setor de padaria 

de um laticínios da cidade. Fui contratada para atendente de balcão, mas devido à minha 

formação, estou ingressando aos poucos na fabricação dos mais variados tipos de pães e 

estou muito feliz”, conta Vitória. 

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 em contratar os formandos dos cursos do Fundo Social, entrar 

em contato no telefone: 3897-5656. 
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BLH/Ceami capacita cerca de 50 profissionais da Casa de Saúde Stella 

Maris nesta quarta e quinta-feira 

 

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

Caraguatatuba realiza nesta quarta (1º) e quinta-feira (2) uma capacitação para 

profissionais da Casa de Saúde Stella Maris (CSSM). 

A capacitação é voltada para cerca de 50 profissionais, entre técnicos de enfermagem e 

enfermeiros do setor maternidade e UTI Neonatal da CSSM. Os profissionais irão receber 

orientações quanto ao manejo clínico do aleitamento materno com objetivo de apoiar as 

mães durante o período de internação. 

Toda a capacitação será conduzida pela enfermeira pediátrica e obstétrica Ana Cláudia 

Tripac. Para ela, “o encontro é de suma importância para reforçar o apoio à amamentação 

diminuindo o risco do desmame precoce, contribuindo para saúde materna infantil”. 

Ainda segundo a enfermeira, a capacitação é fundamentada em sensibilização e 

atualização dos benefícios do aleitamento materno para o binômio mãe/bebê. 

Os profissionais foram divididos em duas turmas, sendo uma na quarta e outra na quinta. 

A capacitação será das 8h às 17h. Os assuntos a serem abordados são os mais variados 

como, por exemplo, as vantagens do aleitamento materno e princípios básicos da pega e 

posição para amamentar. 
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Secretaria de Saúde aplica vacina contra Covid-19 durante Empreenda 

Caraguatatuba 

 

Durante os três dias do Empreenda Caraguatatuba (de 2 a 4 de dezembro), a Secretaria de 

Saúde irá vacinar os participantes contra a Covid-19 que ainda não receberam a primeira 

dose ou não completaram seu esquema vacinal. 

A Secretaria de Saúde também irá disponibilizar a dose de reforço para todos que estejam 

aptos, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da 

Saúde. 

O número de doses disponibilizadas durante os dias do evento será conforme a demanda e 

os três tipos de vacina (Pffizer, CoronaVac e AstraZeneca) estarão disponíveis. 

Vale lembrar que a intenção da Secretaria de Saúde não é obrigar os participantes a se 

imunizarem, mas sim de dar incentivo à vacinação que é um fator importante para a 

retomada econômica. 

Com a primeira dose, poderá se vacinar qualquer pessoa com 12 anos ou mais. A segunda 

estará disponível para quem necessita completar o esquema vacinal. 

A dose de reforço será para os seguintes grupos: pessoas com mais de 18 anos com 

esquema vacinal completo há mais de cinco meses, ou dois meses para vacinados com 

Janssen, além de pessoas com imunossupressão com pelo menos 28 dias após a última 

dose do esquema vacinal. 

A pessoa 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). 
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Equipe da Sepedi participa de bate-papo sobre machismo dentro da 

Campanha pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

 

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

receberam na terça-feira (30/11) a assistente social Carmem Silva Landim e os 

funcionários Isabella Noima Monteoliva e Danilo Cossani, da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedesc), para uma conversa com o tema 

“Desconstruindo o Machismo”. 

A ação faz parte do calendário da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 

contra as Mulheres, promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Sedesc, 

entre os dias 25/11 a 10/12. 

A servidora Isabella Monteoliva começou a palestra pontuando as atitudes machistas ao 

longo dos séculos contra as mulheres desde a época em que foi cunhada a palavra histeria 

(do grego Hystéra, que quer dizer: útero) para se referir a mulheres alteradas 

emocionalmente. Na antiguidade cunhou-se esse conceito torto que era o útero errante a 

causa dos sintomas que se apresentavam: irritações, espasmos, convulsões, palpitações e 

angústias. 

“Hoje para dizer que uma mulher está alterada, mal humorada, diz-se que ela está com 

TPM (Tensão Pré-Menstrual), outra expressão machista”, afirmou Isabella. 

Entre outros pontos abordados no encontro, estão questões como “homem não chora”, 

“homem é superior às mulheres”, a interrupção continua dos homens em relação às 

mulheres em conversas, debates, se eles sobem o tom na voz são seguros, fortes e 

corajosos, mas se são as mulheres, elas são histéricas. 

Na opinião do servidor público, Lucas de Carvalho Pinto, 32 anos, o machismo é estrutural 

e se mostra em pequenas atitudes como comprar brinquedo ou roupas para menino e 

menina. “Meninos podem brincar de bonecas e meninas de bola. Menino pode usar uma 

camisa rosa, por exemplo. Essas atitudes, com certeza, não influenciam a homoafetividade 

como muitos insistem em colocar”, declarou. 

Já a colega Paula Hiromi, filha de japoneses, além de atividades ditas femininas como balé 

clássico, jazz e sapateado, desde cedo pratica karatê. “Ouvi muito que não é um esporte 

feminino. Outra coisa, como faixa preta percebo que muito meninos ou homens preferem 

ter aula com homens do que comigo para não terem que enfrentar uma mulher com uma 

graduação maior que a deles”, observou. 



 

 
 

A assistente social Camem Landim também chamou a atenção para outro dado 

importante: a violência doméstica. 

“O número de mulheres vítimas de violência doméstica em Caraguatatuba aumentou 

muito, principalmente no período da pandemia. Temos que denunciar, não podemos nos 

calar. Para isso temos a Delegacia da Mulher (DDM), o Centro Integrado de Atendimento à 

Mulher (CIAM), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que 

acolhem e orientam as vítimas”, ressaltou. 

O objetivo da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

é mobilizar a população para essa realidade que ocorre diariamente com muitas mulheres, 

que na maioria das vezes desconhecem quais serviços devem procurar para interromper o 

ciclo de violência e como devem agir nestas situações. 

A equipe do Sedesc convidou ainda, especialmente os servidores públicos do sexo 

masculino que trabalham na Sepedi, para participarem no dia 6 de dezembro, às 9h, na 

Fundacc, da Roda de Conversa “Desconstruindo o Machismo”. 
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Prefeitura de Caraguatatuba e Sabesp liberam ligações de esgoto para 

quiosques da Cocanha 

 

Um ganho esperado há mais de 20 anos. Assim se sentem nove proprietários de quiosques 

da praia da Cocanha, na região norte de Caraguatatuba, que nesta semana tiveram a 

ligação do esgoto junto à rede publica. 

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Urbanismo, emitiu a autorização para que eles 

fizessem a ligação à rede coletora de esgoto, serviço acompanhado pela Sabesp. 

Até então, os quiosques utilizavam um sistema de tratamento de esgoto antigo, aprovado 

pela Cetesb, mas que poderia colocar em risco a balneabilidade da praia. “Agora, com a 

ligação à rede da Sabesp, esse risco acaba”, explica o secretário de Urbanismo Wilber 

Cardozo. 

Ele disse ainda que houve um empenho do prefeito Aguilar Junior para que essas ligações 

saíssem do papel e fossem concretizadas, levando mais segurança também para os 

banhistas. 

O comerciante Luiz Donizete Correia, que tem o quiosque Pirata há 18 anos na Cocanha, 

disse que “essa é uma melhoria tremenda. Estava ansioso para que essa ligação fosse 

feita”. 

Há 25 anos na praia com o quiosque Vida Boa, Gilberto Brunatti também lembra que 

sempre pleiteava por isso. “Quero agradecer ao prefeito por, hoje, ver esse sonho 

realizado”. 
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Defesa Civil de Caraguatatuba inicia Plano Preventivo de chuvas de verão e 

ressaca 

 

O Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) e o Plano Preventivo da Defesa Civil para 

Ressacas (PPDC-R) têm início nesta quarta-feira (1º/12) e vigora até o dia 31 de março de 

2021. Em geral, ele ocorre neste período devido às chuvas de verão e tem por objetivo 

evitar ocorrências de mortes, com a remoção preventiva e temporária da população que 

ocupa as áreas de risco, antes que os escorregamentos atinjam suas moradias. 

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos Junior, o PPDC 

é dividido em quatro estados: observação, atenção, alerta e alerta máximo conforme o 

acumulado de chuvas nas áreas de riscos. 

Nesta quarta-feira, ele esteve reunido com toda a equipe para reforçar as ações e alerta 

para os próximos meses. Atualmente, Caraguatatuba tem 19 áreas de risco em 54 setores. 

Importante destacar que durante o PPDC a estrutura da Prefeitura fica toda mobilizada. Os 

decretos de implantação do PPDC e do PPDC-R 2021/2022 devem ser publicados nos 

próximos dias pelo prefeito Aguilar Junior, mas a partir de hoje as secretarias já estão de 

prontidão. 

Ações de mensagens de texto (SMS), enviadas pelo número 40199, que repassa 

informações de riscos meteorológicos em qualquer um dos 645 municípios paulistas 

continuam valendo. Para isso, basta cadastrar o CEP da localidade de onde quer receber o 

serviço. 

Assim, é possível alertar a população sobre a possibilidade de ocorrência dos mais 

diversos eventos, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, 

chuvas de granizo e raios. 

Em Caraguatatuba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mantém instalado 

uma estação (raio de 20 Km de alcance) para acompanhamento das atividades 

atmosféricas (pluviométricas e elétricas). 

Ressaca 

O Plano Preventivo da Defesa Civil para Ressacas (PPDC-R) foi criado em função do 

aumento do número, da frequência e da magnitude de eventos meteorológico-

oceanográficos extremos, como ressacas do mar e as marés altas anômalas, assim como o 



 

 
 

período chuvoso previsto para os próximos meses, com possibilidade de eventuais riscos à 

população fixa e flutuante do município, e a necessidade de serem tomadas medidas 

preventivas pela administração municipal. 

O PPDC-R é operado segundo critérios técnicos previstos pela Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil – Casa Militar do Estado de São Paulo (CEPDEC), com base na 

legislação estadual, monitoramento de dados pluviométricos, previsão meteorológica, 

vistorias em encostas, bem como pela mitigação de riscos através da remoção das 

pessoas residentes ou instaladas nessas áreas e abrigo das famílias que se encontrem 

ameaçadas, além de especial atenção às áreas onde ocorrem alagamentos e inundações, 

devido às ressacas e maré alta. 

Todas as instituições afins, da prefeitura, junto com a Polícia Militar e voluntários, ficam em 

estado de prontidão neste período para atendimento de ocorrências. Em caso de 

emergência o munícipe pode ligar para o telefone 199 da Defesa Civil. 
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Atletas de Caraguatatuba ganham várias medalhas em disputa no Mundial 

de Jiu Jitsu 

 

Entre os dias 25 e 28 de novembro, 12 atletas das categorias Mirim até o Master, da 

Secretaria de Esporte e Recreação da Prefeitura de Caraguatatuba, participaram do 

Mundial de Jiu Jitsu 2021. O evento foi na cidade de São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. 

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

campeão em diversos torneios, sendo que entre os títulos mais recentes foi a conquista do 

1º lugar no campeonato Latino Americano, Panamericano e Internacional. 

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

Mundo. 

Além de trazer medalhas para a cidade, o Jiu Jitsu também proporciona interação entre a 

escola e o esporte, como é o caso da aluna da Escola Municipal Lúcio Jacinto no bairro 

Tinga, Rayane Camile, ela tem 10 anos e treina com o mestre Pacheco. Com terna idade já 

é, pelo terceiro ano consecutivo, campeã Paulista, Brasileira, Sul-Americana e Mundial, um 

exemplo de aluna e atleta. 

Confira a lista de atletas de Caraguatatuba que ganharam medalhas: 

– Isabelly Soares Macedo Mesquita participou da Categoria Infantil A (faixa amarela) e 

ganhou medalha de prata; 

– Sybelli Soares Macedo Mesquita participou da Categoria Infantil Juvenil A (faixa laranja) e 

ganhou medalha de bronze; 

– Cristiano Cajazeira da Silva participou da Categoria Master (faixa marrom) e ganhou 

medalha de bronze; 

– Cauã Emanuel Salvo Martins participou da Categoria Infantil Juvenil A (faixa laranja) e 

ganhou medalha de prata; 

– Kalel Lorenzo Líbanio Santos participou da Categoria Mirim (faixa branca) e ganhou 

medalha de ouro; 

– Enzo Taufic Gomes Abrahao participou da Categoria Infantil B (faixa cinza) e ganhou 

medalha de bronze; 

– Anilson Matias participou da Categoria Master (faixa azul) e ganhou medalha de ouro. 
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Campeonato de bocha celebra Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Departamento de Esportes Adaptados da 

Secretaria de Esportes e Recreação, realizou no final de semana, no Centro Integrado de 

Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi), um Campeonato de Bocha para 

celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 3 de 

dezembro. 

Ao todo, 20 atletas das modalidades de Esportes Adaptados de Caraguatatuba 

participaram da competição recreativa. 

O campeonato comemorativo foi definido por grupos e os atletas que se classificaram se 

enfrentaram em confrontos eliminatórios. Participaram da competição atletas do atletismo, 

bocha e natação. 

Confira a classificação: 

1º Lugar – Edriano Lucas da Silva 

2º Lugar – Wagner de Campos Bueno 

3º Lugar – Eliano Lucas da Silva 

4º Lugar – Elias Lucas Silva 
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LOA de 2022 para Caraguatatuba é aprovada em 2ª votação 

 

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba foi 

aprovado por unanimidade em 2º turno na sessão ordinária da última terça-feira (1º/12), 

na Câmara Municipal. A proposta estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 

1.079.895.594,00 para 2022. A aprovação em 1º turno do orçamento do ano que vem 

ocorreu na sessão do dia 23 de novembro. 

As destinações constitucionais obrigatórias ficaram com os seguintes montantes: R$ 

280.428.205,00 para Educação e R$ 214.886.334,00 para a Saúde, além da destinação 

de até 6% da receita para manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram 

alocados R$ 559.488.815,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

A Câmara de Caraguatatuba realizou duas audiências públicas on-line para debater a LOA 

nos dias 17 e 19 de novembro. A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu audiências 

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

Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além da audiência eletrônica entre os dia 27 de 

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

Orçamento de Caraguatatuba para 2022 

 

Órgão Valores em R$ 

Administração Direta 

01 Gabinete do Prefeito  6.263.239,00 

02 Sec. Assuntos Jurídicos 12.010.683,00 

03 

Sec. Planejamento Estratégico e 

Desenvolvimento 5.249.144,00 

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


 

 
 

04 Secretaria de Administração 45.707.093,00 

05 Secretaria da Fazenda 52.829.510,00 

06 Secretaria de Obras Públicas 99.200.004,00 

07 Secretaria de Urbanismo 6.510.452,00 

08 

Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca 9.716.969,00 

09 Secretaria de Serviços Públicos 107.503.216,00 

10  Secretaria de Educação 280.428.205,00 

11  Secretaria de Esportes 20.083.502,00 

12  Secretaria de Turismo 7.336.936,00 

13 

 Sec. de Desenvolvimento Social e 

Cidadania 29.682.649,00 

14  Secretaria de Saúde 214.886.334,00 

15  Secretaria de Governo 1.932.260,00 

16  Secretaria de Habitação 4.208.237,00 

18 

 Sec. dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso  18.456.975,00 

19  Secretaria de Comunicação  10.017.336,00 

23 Sec. de Tecnologia da Informação  6.965.144,00 



 

 
 

24 

Sec. Mobilidade Urbana e Proteção 

ao Cidadão 24.498.466,00 

99 Reserva de Contingência  5.500.000,00 

TOTAL   R$     968.986.354,00 

Administração Indireta 

20 Câmara Municipal 25.092.240,00 

21 CaraguaPrev 75.807.000,00 

22 Fundacc 10.010.000,00 

TOTAL GERAL                                                                                R$ 1.079.895.594,00 
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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. 
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LOA de 2022 para Caraguatatuba é aprovada em 2ª votação 

 

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba foi 

aprovado por unanimidade em 2º turno na sessão ordinária da última terça-feira (1º/12), 

na Câmara Municipal. A proposta estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 

1.079.895.594,00 para 2022. A aprovação em 1º turno do orçamento do ano que vem 

ocorreu na sessão do dia 23 de novembro. 

As destinações constitucionais obrigatórias ficaram com os seguintes montantes: R$ 

280.428.205,00 para Educação e R$ 214.886.334,00 para a Saúde, além da destinação 

de até 6% da receita para manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram 

alocados R$ 559.488.815,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00. 

A Câmara de Caraguatatuba realizou duas audiências públicas on-line para debater a LOA 

nos dias 17 e 19 de novembro. A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu audiências 

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

Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além da audiência eletrônica entre os dia 27 de 

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

Orçamento de Caraguatatuba para 2022 

 Órgão Valores em R$ 

Administração Direta 

01 Gabinete do Prefeito  6.263.239,00 

02 Sec. Assuntos Jurídicos 12.010.683,00 

03 Sec. Planejamento Estratégico e Desenvolvimento 5.249.144,00 

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


 

 
 

04 Secretaria de Administração 45.707.093,00 

05 Secretaria da Fazenda 52.829.510,00 

06 Secretaria de Obras Públicas 99.200.004,00 

07 Secretaria de Urbanismo 6.510.452,00 

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

09 Secretaria de Serviços Públicos 107.503.216,00 

10  Secretaria de Educação 280.428.205,00 

11  Secretaria de Esportes 20.083.502,00 

12  Secretaria de Turismo 7.336.936,00 

13  Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania 29.682.649,00 

14  Secretaria de Saúde 214.886.334,00 

15  Secretaria de Governo 1.932.260,00 

16  Secretaria de Habitação 4.208.237,00 

18  Sec. dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso  18.456.975,00 

19  Secretaria de Comunicação  10.017.336,00 

23 Sec. de Tecnologia da Informação  6.965.144,00 



 

 
 

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

99 Reserva de Contingência  5.500.000,00 

TOTAL   R$     968.986.354,00 

Administração Indireta 

20 Câmara Municipal 25.092.240,00 

21 CaraguaPrev 75.807.000,00 

22 Fundacc 10.010.000,00 

TOTAL GERAL                                                                                R$ 1.079.895.594,00 
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PAT de Caraguatatuba tem 455 vagas de emprego 

 

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

oportunidades de emprego nesta quarta-feira (1º) para 455 vagas. Entre elas, 123 vagas 

são destinadas às obras do contorno da Tamoios, disponíveis até sexta-feira (3). 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de mármore e granito, Ajudante de Cozinha 

Freelancer, Ajudante de Governança, Ajudante de Instalação, Ajudante de Motorista de 

Caminhão, Ajudante de Obras, Ajudante de Pátio (carga e descarga), Ajudante Geral, 

Armador, Arrumadeira, Assistente de Compras, Atendente de Lanchonete, Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha em Pastelaria, Auxiliar de Cozinha 

em Quiosque, Auxiliar de Funileiro, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, 

Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais, Balconista, Barman, Carpinteiro, Caseiro, 

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

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

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

Faxineira, Fisioterapeuta, Funileiro, Garçom, Instrutor de Auto-Escola, Instrutor de Inglês, 

Lavador de Automóveis, Lavador de Autos, Líder de Cozinha, Mecânico de Máquinas 

Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), 

Mecânico Diesel, Mecânico Industrial, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista, 

Motorista de Caminhão, 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, 

Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, 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, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Vendedor, Vendedor de colchões, Vendedor Projetista de Vidros Temperados, Vendedor 

/Supervisor Comercial e Vidraceiro. 
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Fabiano Cambota apresenta seu novo Stand Up ‘De Cambota para 

Fabiano’, no sábado em Caraguatatuba 

 

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. 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
https://www.sympla.com.br/
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Caraguatatuba alerta para descarte irregular em vias públicas; prática 

é crime e gera multa 

 

A equipe de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) se deparou, nesta 

semana, com um grande volume de descarte irregular de resíduos nas ruas do bairro 

Gaivotas, na região central. A Prefeitura de Caraguatatuba alerta que esta prática é crime e 

gera multa de R$ 762,96. 

A Sesep ainda destaca que a limpeza das ruas com varrição e roçada é feita mensalmente 

e que o lixo gerado dentro das casas é de responsabilidade do morador. “Neste caso 

estamos fazendo a recolha, mas restos de poda, móveis velhos, madeiras, restos de 

construção civil, entre outros, tem um local apropriado para o descarte no município”, 

explica o secretário adjunto da Sesep, Wagner Ramiro. 

Para isso, o município disponibiliza três Ecopontos instalados nas três regiões da cidade. O 

descarte irregular prejudica não só o meio ambiente, mas os moradores do bairro, podendo 

causar alagamentos devido à sujeira despejada e a atração de insetos causando doenças, 

com a dengue, por exemplo. 

Qualquer morador que avistar este tipo de prática pode denunciar no Canal 156. 

Importante que envie fotos do flagrante e, se possível, o endereço da pessoa para que a 

equipe de fiscalização possa agir da maneira correta. 

Nos três Ecopontos, nos bairros Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu é possível entregar 

materiais recicláveis, resíduos volumosos, resíduos da construção civil, podas, além de 

móveis e equipamentos domésticos, pneus, óleo de cozinha, resíduos eletrônicos, pilhas, 

lâmpadas, baterias de equipamentos eletrônicos e madeiras. Eles funcionam de segunda a 

sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos das 8h30 às 14h, fechando apenas para o 

almoço das 12h às 13h. 

Materiais recicláveis também são recolhidos porta a porta, com cronograma diário 

divulgado no endereço: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 

Qualquer dúvida sobre a coleta dos materiais pode ser realizada na SMAAP, no telefone 

(12) 3897-2530. 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/
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Cursos do Fundo Social de Caraguatatuba proporcionam novas 

oportunidades e até a conquista do primeiro emprego 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba mostra mais uma vez que com determinação é possível. 

Aluno do curso de Serralheria ofertado em parceria com o Senai, Fabio da Silva, 39 anos, 

relata que desde que recebeu o certificado de conclusão tem conquistado muitas 

oportunidades de trabalho. 

 

O ex-aluno estudou durante o mês de novembro, o curso de Serralheria na Regional Sul, do 

bairro Porto Novo. Como as aulas eram realizadas durante a noite, ele aproveitava a parte 

da manhã para estudar mais e esclarecer qualquer dúvida que tinha com o professor. 

 

“Eu sempre trabalhei como eletricista, mas tinha uma noção na área de serralheria. Com o 

curso foi possível aprender as técnicas e agregar mais a minha renda. Ter o suporte do 

professor Marcos durante minhas dúvidas foi essencial para que eu me dedicasse e 

chegasse até o final. Muito obrigado pela oportunidade”, relatou. 

 

Atualmente, Fabio atua como eletricista e serralheiro, fazendo trabalhos particulares e 

prestando serviços para grandes empresas da área. 

 

Já para Raissa Lorena Neves, 18 anos, o curso de produtos de confeitaria para cafeteria 

auxiliou no tão sonhado primeiro emprego formal. Ela, que mora no bairro Perequê-Mirim, 

ao término do curso saiu em busca de vagas de emprego. 

 

“Graças à oportunidade da Prefeitura, estou há um mês trabalhando no setor de padaria 

de um laticínios da cidade. Fui contratada para atendente de balcão, mas devido à minha 

formação, estou ingressando aos poucos na fabricação dos mais variados tipos de pães e 

estou muito feliz”, conta Vitória. 

 

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 em contratar os formandos dos cursos do Fundo Social, entrar 

em contato no telefone: 3897-5656. 
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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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CONSEG fará reunião mista, presencial e online, na Câmara Municipal de 

Caraguatatuba dia 08/12 

 

A sétima reunião do CONSEG será mista, presencial e online, na Câmara Municipal de 

Caraguatatuba, com a presença do Presidente da Câmara e Vereadores, bem como demais 

autoridades, por exemplo, o Delegado Geral e o Capitão Diniz da Polícia Militar. O encontro 

será dia 8/12, as 19:30h. Participe! 

O tema escolhido será “OS NOVOS RUMOS DA SEGURANÇA PÚBLICA EM CARAGUATATUBA” 

– BREVE RELATO 

– PREVENÇÃO 

– AÇÕES EFETIVAS 
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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. 
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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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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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Secretaria de Educação de Caraguatatuba abre recadastramento para 

transporte universitário 2022 

 

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

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

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

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

O cadastro deve ser feito no 

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

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

de comprovante de endereço recente e declaração de matrícula. 

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

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

benefício. 

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

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

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

Pedidos de isenção 

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

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

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

Novos cadastros 

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

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

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

Indaiá, no período de 1º a 15 de dezembro, das 8h às 14h. 

 

 

 

 

https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br/
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Caraguá: Cursos do Fundo Social proporcionam novas oportunidades e 

até a conquista do primeiro emprego 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba mostra mais uma vez que com determinação é possível. 

Aluno do curso de Serralheria ofertado em parceria com o Senai, Fabio da Silva, 39 anos, 

relata que desde que recebeu o certificado de conclusão tem conquistado muitas 

oportunidades de trabalho. 

 

O ex-aluno estudou durante o mês de novembro, o curso de Serralheria na Regional Sul, do 

bairro Porto Novo. Como as aulas eram realizadas durante a noite, ele aproveitava a parte 

da manhã para estudar mais e esclarecer qualquer dúvida que tinha com o professor. 

 

“Eu sempre trabalhei como eletricista, mas tinha uma noção na área de serralheria. Com o 

curso foi possível aprender as técnicas e agregar mais a minha renda. Ter o suporte do 

professor Marcos durante minhas dúvidas foi essencial para que eu me dedicasse e 

chegasse até o final. Muito obrigado pela oportunidade”, relatou. 

 

Atualmente, Fabio atua como eletricista e serralheiro, fazendo trabalhos particulares e 

prestando serviços para grandes empresas da área. 

 

Já para Raissa Lorena Neves, 18 anos, o curso de produtos de confeitaria para cafeteria 

auxiliou no tão sonhado primeiro emprego formal. Ela, que mora no bairro Perequê-Mirim, 

ao término do curso saiu em busca de vagas de emprego. 

 

“Graças à oportunidade da Prefeitura, estou há um mês trabalhando no setor de padaria 

de um laticínios da cidade. Fui contratada para atendente de balcão, mas devido à minha 

formação, estou ingressando aos poucos na fabricação dos mais variados tipos de pães e 

estou muito feliz”, conta Vitória. 

 

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 em contratar os formandos dos cursos do Fundo Social, entrar 

em contato no telefone: 3897-5656. 
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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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Defesa Civil de Caraguatatuba inicia Plano Preventivo de chuvas 

de verão e ressaca 

 

O Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) e o Plano Preventivo da Defesa Civil para 

Ressacas (PPDC-R) teve início nesta quarta-feira (1º) e segue até o dia 31 de março de 

2021. 

O plano ocorre neste período devido às chuvas de verão,  e tem  por objetivo evitar 

ocorrências de mortes, com a remoção preventiva e temporária da população que ocupa 

as áreas de risco, antes que os escorregamentos atinjam suas moradias. 

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos Junior, o Plano 

Preventivo da Defesa Civil  é dividido em quatro estados: observação, atenção, alerta e 

alerta máximo  conforme o acumulado de chuvas nas áreas de riscos. 

Nesta quarta-feira, ele esteve reunido com toda a equipe para reforçar as ações e alerta 

para os próximos meses. Atualmente, Caraguatatuba tem 19 áreas de risco em 54 setores. 

Ações de mensagens de texto (SMS), enviadas pelo número 40199, que repassa 

informações de riscos meteorológicos em qualquer um dos 645 municípios paulistas 

continuam  valendo. Para isso, basta cadastrar o CEP da localidade de onde quer receber o 

serviço. Assim, é possível alertar a população sobre a possibilidade de ocorrência dos mais 

diversos eventos, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, 

chuvas de granizo e raios. 

Em Caraguatatuba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mantém instalado 

uma estação (raio de 20 Km de alcance) para acompanhamento das atividades 

atmosféricas   (pluviométricas e elétricas). 

O Plano Preventivo da Defesa Civil para Ressacas foi criado em função do aumento do 

número, da frequência e da magnitude de eventos  meteorológico-ceanográficos extremos, 

como ressacas do mar e as marés altas anômalas,   assim como o período chuvoso 

previsto para os próximos meses, com possibilidade de eventuais riscos à população fixa e 

flutuante do município, e a necessidade de serem tomadas medidas preventivas pela 

administração municipal. 



 

 
 

O PPDC-R é operado segundo critérios técnicos previstos pela Coordenadoria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil –  Casa Militar do Estado de São Paulo (CEPDEC), com base na 

legislação estadual, monitoramento de dados pluviométricos, previsão meteorológica, 

vistorias em encostas, bem como pela mitigação de riscos através da remoção das 

pessoas residentes ou instaladas nessas áreas e abrigo das famílias que se  encontrem 

ameaçadas, além de especial atenção às áreas onde ocorrem alagamentos e inundações, 

devido às ressacas e maré alta. 

Todas as instituições afins, da prefeitura, junto com a Polícia Militar e voluntários, ficam em 

estado de prontidão neste período para atendimento de ocorrências. 

Em caso de emergência o munícipe pode ligar para o telefone 199 da Defesa Civil. 
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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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Força Tática da PM começa a operar no Litoral Norte 

 

Nesta quinta (2), foi criada oficialmente no Litoral Norte, a Companhia de Força Tática da 

Polícia Militar. A sede da nova Companhia, está localizada na Av. Brasil, 1001, Sumaré, 

Caraguatatuba. A unidade conta com um efetivo de 55 policiais militares que atuarão em 

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

Segundo a Polícia Militar, a centralização da unidade especializada se faz necessária 

diante da atualização no exercício de Segurança Pública, no que concerne à atuação 

repressiva imediata. Os PMs que compõem a nova Companhia passam, constantemente, 

por treinamento específico e emprego de equipamentos mais modernos. 

A solenidade de lançamento da nova companhia será às 11 horas, na sede do 20º BPMI, 

em Caraguatatuba, com as presenças do coronel PM Dinael Carlos Martins, do comando 

do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior Um) – área da RMVale e Litoral Norte; 

do comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar do Interior/I (20ºBPM/I), tenente coronel 

PM André Luiz Paes; do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior e do presidente da 

Câmara Municipal de Caraguatatuba, Tato Aguilar, entre outras autoridades.  

Estatísticas 

Segundo dados divulgados no último dia 25 de novembro, pela Secretaria Estadual de 

Segurança Pública, nos primeiros dez meses deste ano o Litoral Norte registrou 44 

homicídios, um latrocínio, 114 estupros, 560 roubos, 39 roubos de veículos e 3.364 furtos. 

Caraguatatuba foi responsável por cerca de 50% das mortes violentas ocorridas na região 

entre janeiro e outubro deste ano. 

Confira os números deste ano, entre janeiro e outubro: Caraguatatuba- 21 homicídios, 39 

estupros, 227 roubos, 14 roubos de veículos; Ubatuba- 11 homicídios, um latrocínio, 24 

estupros, 202 roubos e 16 roubos de veículos; São Sebastião- sete homicídios, 39 

estupros, 119 roubos e oito roubo de veículos; e, Ilhabela- cinco homicídios, 12 estupros, 

12 roubos e um roubo de veículo. 

Em comparação como mesmo período do ano passado, houve aumento no número de 

homicídios, de 41 em 2020 para 44 em 2021; aumento de estupros (99 em 2020 e 114 

este ano) e aumento de roubo de veículos, foram 21 em 2020 e 39 em 2021. Houve 



 

 
 

queda nos casos de latrocínio, dois em 2020 e um em 2021 e no número de roubos, foram 

560 este ano e 603 no ano passado. 
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Don Juan
Sem dúvida alguma, a notinha de Ubatuba em nossa página que 

mais repercutiu foi a do Don Juan da Câmara Ubatubense. Até hoje 
estou sendo questionado sobre quem seria o galanteador, recebendo 
até solicitações para que publique aqui dicas sobre sua identidade. 
Confesso que vontade não me falta, afinal, adoro ver o circo pegar 
fogo e assistir sentado no camarote. O problema é que o assunto 

acabou virando coisa séria, pois o bonitão entrou em contato com nossa 
redação alegando estar sofrendo ameaças e temendo pela sua vida, mas 
o Don Juan que nos procurou, até onde eu sei, não é o mesmo das noti-

nhas anteriores, ou seja, tem mais de um galanteador no pedaço. 

Á espera de um milagre II
A briga com a balança para sair dos 3 dígitos parece ter virado moda entre os primeiro 

escalão público. O Dr. Allan Tripac é outro que há anos pratica esportes, faz dietas super 
saudáveis e tudo isso postado em suas redes sociais com clássicas frases motivacionais, 
mas parece que por enquanto o Dr. vem perdendo a briga com a balança. No último final 
de semana Tripac num ato solidário cortou sua vasta cabeleira para doação, mas há con-
trovérsias. Segundo línguas maldosas, o que teria motivado Allan a cortar o cabelo seria 
para perder mais alguns quilinhos na balança e tentar ficar um pouco mais semelhante 
ao chefe Aguilar Jr. O povo maldoso sô. Brincadeiras a parte, parabéns Dr. pelo gesto. 

Deu o recado
Na manhã da última terça-feira, o prefeito Aguilar Jr fez uma reunião com 

seu primeiro e segundo escalão para ver os pontos positivos e negativos de 
seu governo neste último ano, oscilando entre brincadeiras, risadas, ah, quem 
não está contente pode ir embora. O prefeito deixou bem claro que não abre 
mão de cumprir seu plano de governo, e que se necessário for, fará mudanças 
sim. Já na parte da tarde, muito mais light, foi a vez de se reunir também 
com os vereadores. Baduca filho com aquele sorriso no rosto aproveitou a 
oportunidade para ao pé do ouvido um a um relembrar seu interesse em 
ser presidente da câmara no próximo biênio e no final, deu aquele tremendo 
sambarilove. Abraçou o prefeito e disse que tinha ido ao evento só por causa 
daquele abraço, fechando assim com chave de ouro bem ao estilo Baduca. 

Pé Quente
Conrintiano fanático, o jovem Tato Aguilar assiste a quase todos os 

jogos de seu time na Arena Corinthians. Neste último final de semana 
reuniu-se com seu irmão Aguilar Jr e o patriarca Aguilar. Aguilar pai 
estaria assistindo seu primeiro jogo na Arena Corinthians, pois há mais 
de 15 anos não ia a um estádio. O patriarca viu seu time vencer por 
1 a 0, e mais uma vez mostrou ser pé quente, pois há muito tempo 
Aguilar não sabe o que é uma derrota. Com tanta sorte assim, eu é 
que não disputo nem campeonato de par ou ímpar sem o apoio ou a 
torcida do velho. 
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Caraguatatuba promove até este 
sábado, dia 4, a maior feira de em-
preendedorismo do Litoral Norte de 
São Paulo. A expectativa é que o Em-
preenda Caraguatatuba 2021 receba 
visitantes de todo Vale do Paraíba, 
Estado de São Paulo e outras regiões 
do país. O evento acontece na Praça da 
Cultura, no centro da cidade.

A feira nesta edição atenderá todos 
os protocolos sanitários e conta com 
uma programação diversificada, com 
rodadas de negócios (exclusivas para 
empreendedores e empresários) e 
importantes palestrantes como Erik 
Penna, palestrante internacional e au-
tor de seis livros e do best-seller ‘A Arte 
de Encantar Clientes’. A abertura ofi-
cial, realizada na quarta-feira, contou 
com a participação do tetracampeão 

Acontece até sábado o maior evento de empreendedorismo 
do Litoral Norte: o Empreenda Caraguatatuba

brasileiro pela seleção brasileira, o ex-
-jogador Mauro Silva.

A entrada do público para a feira na 
Praça da Cultura e a participação nas 
palestras será somente mediante inscrição 
prévia, que pode ser feita pelo link: ht-
tps://painel.credenciamento.digital/
participantes/619d2cf15d306/confirm

As rodadas de negócios do Empre-
enda Caraguatatuba 2021 são exclusi-
vas para empresas e também é necessá-
ria a realização da inscrição através do 
link: https://painel.credenciamento.
digital/participantes/619e7ee14d959/
confirm

Na ultima edição do evento, em 
2019, foram 21,5 mil visitantes de di-
versas regiões do Brasil e mundo, como 
Venezuela, Líbano, México, Espanha, 
Bolívia, Romênia, Estados Unidos e 

Uruguai. No mesmo ano, o evento 
movimentou mais de R$ 10 milhões 
de negócios entre empreendedores.

Para a edição 2021 o sucesso está ga-
rantido com a participação de mais de 
80 empresas e expositores renomados.

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

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 Ilumina-
do’ – promovido pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Turismo, e em 
parceria com a Associação Comer-
cial e Empresarial de Caraguatatuba 
(ACEC).

Até o próximo dia 6 de dezembro, 
os interessados podem se inscrever 
pelo e-mail: inscricao.eventos@cara-
guatatuba.sp.gov.br Para isso, devem 
enviar a Ficha de Inscrição e no mí-
nimo três fotos de ângulos diferentes 
para apresentar a decoração a ser ins-
crita. É importante lembrar de conferir 

Prefeitura e Associação Comercial realizam concurso 
‘Caraguá Natal Iluminado’

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 jar-
dins e fachadas das residências. A ideia 
também é embelezar mais a cidade de 
forma a encantar os munícipes e os vi-
sitantes, estimulando as vendas de final 
de ano no comércio local e o turismo.

Podem participar pessoa física pro-
prietária 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 compro-

vante de residência. Já para os proprie-
tários de comércio local serão exigidos 
além dos documentos citados acima, a 
cópia comprobatória de CNPJ válido.

As premiações serão para as melho-
res 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 premia-
ções 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 com-
pras e troféu ao 3º mais votado.

A comissão julgadora será composta 
por membros da Secretaria de Comu-
nicação Social, do Conselho Municipal 
do Turismo, da Secretaria de Turismo e 
da Associação Comercial e Empresarial 

de Caraguatatuba.
O período de avaliação das inscri-

ções será de 8 a 10 de dezembro; no 
dia 12 de dezembro será publicada a 
lista com os finalistas que serão comu-
nicados 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, originali-
dade, 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.

que acreditaram serão impulsionados 
nessa retomada econômica com as 
oportunidades de mostrar o seu ne-
gócio para muitas pessoas durante os 
próximos dias.”, afirmou o prefeito 
Aguilar Junior.

Confira a programação completa 
aqui: https://empreenda.caraguata-
tuba.sp.gov.br/

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Ficha-de-Inscricao.pdf
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Caraguatatuba começou a aplicar nesta 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 ju-
nho já pode procurar um posto de vacinação mais 
próximo de sua residência para receber a dose adi-
cional, preferencialmente a Pfizer. No entanto, de 
acordo com o Estado, para a dose adicional poderá 
ser utilizado o imunizante que estiver disponível na 

Dose de reforço é aplicada para vacinados 
com a Janssen em Caraguatatuba

Foto: Cláudio Gomes/PMC

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 con-
tinua o mesmo para pessoas com imunossupressão. 
Todas devem receber a dose adicional com pelo me-
nos 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 Pou-
patempo).

Não é necessário fazer agendamento para ser va-
cinado 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.

A magia do Natal chega a Caraguatatuba neste 
sábado, dia 4 de dezembro, com a apresentação do es-
petáculo 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 apresen-
tação. 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.

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

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
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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 Cara-
guatatuba, Samuel de Santana Soares, 
de apenas 7 anos, se consagrou cam-
peão mundial da categoria até 26 kg. 
O evento reuniu os melhores luta-

 Atleta de 7 anos é campeão mundial de Jiu Jitsu
dores do Brasil e do mundo. Em sua 
categoria, o pequeno Samuel de San-
tana terminou a competição invicto, 
vencendo todos os seus oponentes. 
“Fiz três grandes lutas e me consagrei 
campeão da minha categoria. Agrade-
ço 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.

O fim de semana foi importante para 
as equipes de basquete de Caraguatatuba 
Sub 18 masculino e feminino e Sub 23 mas-
culino, que venceram partidas realizadas 
no sábado (27), na cidade de São Paulo. 
Os times disputaram partidas da etapa da 
Associação Nacional de Basquete (ANB) 
3×3. As equipes comandadas pelo técnico 
Rubens de Castro mostraram a que vieram. 
No Sub 18M, a equipe da Associação 
de Basketball School de Caraguatatuba 

Equipes de Caraguatatuba vencem jogos pelo Campeonato 
Paulista de Basquete

(ABASC) venceu a etapa e consagrou-se 
como campeã, titulo inédito para a equipe 
caraguatatubense.

Os destaques desta partida foram Pedro 
Celestino, que anotou 28 pontos na com-
petição, ficando em 1º lugar nas estatísticas. 
Na sequência, o atleta Theo com 25 pontos, 
Antonio com 16 e Ryan com 7 pontos.

Também no sábado (27) a equipe par-
ticipou do I Camp ABASC Basketball 
School, no CIASE do Sumaré, evento que 

teve apoio da Prefeitura de Caraguatatuba.
O evento contou com atletas dos polos 

da ABASC Basketball School no Colégio 
CBIC, no Paideia, no Canópus, na Arena 
Caiçara e no CIEF Massaguaçu. Os profes-

sores Rubens de Castro, Marcelo Saraiva e 
o Danilo Rocha que foram os responsáveis 
por comandar esse evento tão importante 
para o incentivo da modalidade basquete 
3×3 na cidade.
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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 Astronáu-
tica (OBA) reuniu cerca de 840 mil 
participantes de 1.967 unidades de 
ensino públicas e privadas de todo o 
país. Em conjunto, também foi reali-
zada a 15ª edição da Mostra Brasileira 
de Foguetes (MOBFOG).

Mantendo a tradição de bons resul-
tados, a escola de Caraguatatuba teve 
cinco alunos premiados na competi-
ção, 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 

Alunas da rede municipal são medalhistas de ouro na 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Carvalho Antonichen, 15, e David Sa-
muel Silva Oliveira, 12, conquistaram 
o bronze.

Uma das mais jovens, a aluna Maria 
Clara também obteve um excelente resul-
tado 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 incenti-
var 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 Brasi-

leira (AEB) entre alunos de todos os 
anos do ensino fundamental e médio 
em todo território nacional e no Exte-
rior, desde que por escolas de língua 
portuguesa.

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

O Conselho Municipal de Educação 
(CME) de Caraguatatuba está com 
vaga aberta remanescente no Processo 
Eleitoral para o biênio 2021/2023 no 
segmento: ‘Pais ou Responsáveis por 
alunos estudantes nas escolas públicas 
da rede municipal’.

Os interessados a serem eleitores ou 
candidatos à vaga deverão se inscrever 
dia 1º de dezembro de 2021 nas uni-
dades escolares ou no link:  https://
cme.educacaocaraguatatuba.com.br/

Para votar, tanto o candidato quanto 
o eleitor, receberão em seu e-mail ca-
dastrado no ato da inscrição um link 
confidencial para gerar o acesso ao sis-
tema de eleição. É de total responsabi-
lidade dos interessados ter cadastrado 

Conselho Municipal de Educação abre 
inscrição para vaga remanescente

no sistema do pleito eleitoral os dados 
corretos, em especial o e-mail.

A eleição será de forma on-line no 
dia 3 de dezembro de 2021 das 8h às 
16hs. Durante esse período a comissão 
eleitoral estará de plantão na Secretaria 
Municipal de Educação para esclarecer 
dúvidas.

O edital para preenchimento de vaga 
remanescente do CME foi publicado 
no Diário Oficial do Município, edição 
679 e pode ser acessado no endereço: 
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/wp-content/uploads/2021/11/
Edital_679.pdf

Todas as publicações pertinentes 
ao CME estão disponíveis na página 
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/

pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/
conselhos/conselho-municipal-de-
-educacao/

CME – CONSELHO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO: Funciona como 
mediador e articulador da relação entre 
a sociedade e os gestores da Educação 
Municipal. Destacam-se cinco funções 
do órgão: Normatizar: elaborar as 
regras que adaptam para o município 
as determinações das leis federais e/
ou estaduais e que as complementem, 
quando necessário; Deliberar: autori-
zar ou não o funcionamento das esco-

las públicas municipais e da rede privada 
de ensino; Legalizar cursos e deliberar 
sobre o currículo da rede municipal de 
ensino; Assessorar: responder aos ques-
tionamentos e dúvidas do poder público 
e da sociedade. As respostas do órgão 
são consolidadas por meio de pareceres 
e; Fiscalizar: acompanhar a execução 
das políticas públicas e monitorar os 
resultados educacionais do sistema mu-
nicipal. Este Conselho é composto por 
16 (dezesseis) conselheiros titulares e seus 
respectivos suplentes nomeados pelo atos / 
Decreto nº 1526, 17 de setembro de 2021.

Serviço:
Secretaria Municipal de Educação 

de Caraguatatuba
Avenida Rio de Janeiro, 860 – In-

daiá.  Telefone: (12) 3887-7000

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.

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/conselhos/conselho-municipal-de-educacao/
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Prefeitura e PM 
intensificam 

fiscalização na 
Martim de Sá 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secre-
taria de Urbanismo, com o apoio da Polícia Militar, 
intensificaram as ações na praia Martim de Sá, na 
região central, para coibir uma série de ações irregula-
res identificadas em uma das praias mais procuradas 
da cidade. Placas de publicidade colocadas de forma 
irregular na orla, roupas de praia penduradas em 
árvores, ambulantes ‘estacionados’ na areia foram 
algumas das infrações identificadas pelos fiscais de 
posturas da Secretaria.

Durante o final de semana eles orientaram 23 
ambulantes, intimaram cinco para que atendessem 
à legislação e lavraram uma multa no valor de 100 
VRMs, equivalente a R$ 374. Esta ação, que atende 
o Código de Posturas, será levada para outras praias 
do município.

Na manhã da última sexta-feira (26), na Rodovia 
Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), no trecho da 
serra do Getuba, em Caraguatatuba, um acidente 
envolvendo dois veículos deixou cinco pessoas feri-
das. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros tra-
balharam no resgate, tendo o trânsito interronpindo 
para o atendimento ser realizado. Todas as vítimas 
foram levadas para Santa Casa Stella Maris.  

Fiscalização 
e Polícia 

Ambiental 
flagram 

denúncia de 
invasão de área 
e maus-tratos a 

animal no bairro 
Golfinhos

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e da Saúde, 
por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 
da Prefeitura de Caraguatatuba, além de policiais 
ambientais da Atividade Delegada constataram, na 
manhã desta segunda-feira (29), uma tentativa de 
invasão a uma área pública e investigam possíveis 
maus-tratos a um cavalo no bairro Golfinhos, região 
sul da cidade. A equipe recebeu denúncia da presença 
de cavalos e vacas soltos pela região e ao chegar ao 
local encontrou uma área cercada e um cavalo com 
diversos ferimentos nas patas, no sol, além de estar 
sem água e visivelmente sem alimentação.

O responsável pela ocupação não foi localizado, 
mas uma mulher se apresentou como dona do ani-
mal. No caso do cavalo, ele foi recolhido pela equipe 
do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e levado 
para local de destinação do município e vai aguardar 
manifestação do proprietário.

20° Batalhão 
de Polícia 

Militar inaugura 
Companhia de 
Força Tática do 

Litoral Norte 
Na manhã desta quinta-feira (02), o 20° Batalhão 

de Polícia Militar do Interior realizará a cerimônia de 
centralização da Força Tática. O evento ocorrerá na 
sede da nova Companhia, localizada na Av. Brasil, 
1001, Sumaré, Caraguatatuba – SP. A Companhia 
de Força Tática contará com um efetivo de 55 po-
liciais militares que atuarão em toda a área do 20º 
BPM/I, que abrange as quatro cidades do Litoral 
Norte (Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela). A centralização da unidade especializada 
se faz necessária diante da atualização no exercício 
de Segurança Pública, no que concerne à atuação 
repressiva imediata. Os PMs que farão parte da 
nova Companhia passam, constantemente, por 
treinamento específico e emprego de equipamentos 
mais modernos.

Acidente na 
Serrinha do 

Getuba deixa cinco 
pessoas feridas 


