
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 19 e 20 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Ventos fortes causam danos e quedas de árvores em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba atualiza quadro com novas vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

Serviços de limpeza urbana de Caraguatatuba: Audiências Públicas acontecerão 

nos dias 25 a 27 de maio 

 

Caraguatatuba 

Proprietário é multado devido a vegetação queimada pelo incêndio 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para curso de Manutenção Predial 

nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguá participa da 27ª edição da Bolsa de Negócios Turísticos Mercosul 2022 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 28 km da Rodovia SP-55 

 

Caraguatatuba 

Motoristas da Praiamar entram em greve; 30% da frota está em circulação 

 

Caraguatatuba 

Com cenários paradisíacos e estrutura, Litoral Norte investe no segmento 

'casamentos na praia'  

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Ventos derrubam árvores e destelham casa com chegada da frente fria no Litoral 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/ventos-fortes-causam-danos-e-quedas-de-arvores-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-atualiza-quadro-com-novas-vagas-de-emprego/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/servicos-de-limpeza-urbana-de-caraguatatuba-audiencias-publicas-acontecerao-nos-dias-25-a-27-de-maio/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/servicos-de-limpeza-urbana-de-caraguatatuba-audiencias-publicas-acontecerao-nos-dias-25-a-27-de-maio/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/proprietario-e-multado-devido-a-vegetacao-queimada-pelo-incendio/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19718/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-manutencao-predial-nesta-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19718/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-manutencao-predial-nesta-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19719/caragua-participa-da-27%EF%BF%BD-edicao-da-bolsa-de-negocios-turisticos-mercosul-2022
https://radarlitoral.com.br/noticias/19724/caraguatatuba-e-contemplada-pelo-programa-estrada-asfaltada-para-recapeamento-de-28-km-da-rodovia-sp-55
https://radarlitoral.com.br/noticias/19724/caraguatatuba-e-contemplada-pelo-programa-estrada-asfaltada-para-recapeamento-de-28-km-da-rodovia-sp-55
https://radarlitoral.com.br/noticias/19726/motoristas-da-praiamar-entram-em-greve;-30%25-da-frota-esta-em-circulacao
https://radarlitoral.com.br/noticias/19727/com-cenarios-paradisiacos-e-estrutura-litoral-norte-investe-no-segmento-'casamentos-na-praia'-
https://radarlitoral.com.br/noticias/19727/com-cenarios-paradisiacos-e-estrutura-litoral-norte-investe-no-segmento-'casamentos-na-praia'-
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/18/ventos-derrubam-arvores-e-destelham-casa-com-chegada-da-frente-fria-no-litoral-norte-de-sp.ghtml


 

 
 

Norte de SP 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

PM prende motorista portando arma de fogo no bairro Massaguaçu, em 

Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Vendaval que atinge Litoral Norte é causado por ciclone com força de furacão  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente, Associação de Quiosques e quiosqueiros da Praia da 

Mococa se reúnem e abordam projeto de Reurbanização  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba realiza campanha emergencial para arrecadação 

de roupas de frio e cobertores  

 

Caraguatatuba 

Fundacc disponibiliza Agenda Cultural para o fim de semana  

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende crianças e 

adolescentes vítimas de violência  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba realiza campanha emergencial para arrecadação 

de roupas de frio e cobertores  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 16 vagas para curso gratuito de Manutenção Predial nesta 

sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba encerra curso de Sistema de Aquecimento Solar para água para 

moradores do Nova Caraguá II  

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente, Associação de Quiosques e quiosqueiros da Praia da 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/pm-prende-motorista-portando-arma-de-fogo-no-bairro-massaguacu-em-caraguatatuba-1.217056
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/pm-prende-motorista-portando-arma-de-fogo-no-bairro-massaguacu-em-caraguatatuba-1.217056
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/vendaval-que-atinge-litoral-norte-e.html
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/19/secretaria-de-meio-ambiente-associacao-de-quiosques-e-quiosqueiros-da-praia-da-mococa-se-reunem-e-abordam-projeto-de-reurbanizacao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/19/secretaria-de-meio-ambiente-associacao-de-quiosques-e-quiosqueiros-da-praia-da-mococa-se-reunem-e-abordam-projeto-de-reurbanizacao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/19/fundo-social-de-caraguatatuba-realiza-campanha-emergencial-para-arrecadacao-de-roupas-de-frio-e-cobertores/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/19/fundo-social-de-caraguatatuba-realiza-campanha-emergencial-para-arrecadacao-de-roupas-de-frio-e-cobertores/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/19/fundacc-disponibiliza-agenda-cultural-para-o-fim-de-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/caraguatatuba-destaca-pioneirismo-no-servico-protege-que-atende-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/caraguatatuba-destaca-pioneirismo-no-servico-protege-que-atende-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/fundo-social-de-caraguatatuba-realiza-campanha-emergencial-para-arrecadacao-de-roupas-de-frio-e-cobertores/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/fundo-social-de-caraguatatuba-realiza-campanha-emergencial-para-arrecadacao-de-roupas-de-frio-e-cobertores/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/caraguatatuba-abre-16-vagas-para-curso-gratuito-de-manutencao-predial-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/caraguatatuba-abre-16-vagas-para-curso-gratuito-de-manutencao-predial-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/caraguatatuba-encerra-curso-de-sistema-de-aquecimento-solar-para-agua-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/caraguatatuba-encerra-curso-de-sistema-de-aquecimento-solar-para-agua-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/secretaria-de-meio-ambiente-associacao-de-quiosques-e-quiosqueiros-da-praia-da-mococa-se-reunem-e-abordam-projeto-de-reurbanizacao/


 

 
 

Mococa se reúnem e abordam projeto de Reurbanização  

 

Caraguatatuba 

Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba iniciam na 

segunda-feira  

 

Caraguatatuba 

Fundacc disponibiliza Agenda Cultural para fim de semana  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55)  

 

Caraguatatuba 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba beneficia 586 crianças através de 

doações  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba testa implantação de sentido único de circulação em 

trecho da Santa Casa  

 

Caraguatatuba 

Equipes da Prefeitura de Caraguatatuba e Defesa Civil continuam com atendimento 

em aéreas atingidas por vendaval  

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Audiências Públicas para discutir sobre concessão de empresa  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Confederação Brasileira de Vela preparam evento e discutem 

implantação de escola de vela em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Estrada rural do bairro Pegorelli, na região sul, recebe nivelamento mecânico da 

Sesep 

 

Caraguatatuba 

ADIADO: Caraguatatuba recebe espetáculo teatral inspirado em crime bárbaro da 

década de 70 

 

Caraguatatuba 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-iniciam-na-segunda-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-iniciam-na-segunda-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/fundacc-disponibiliza-agenda-cultural-para-fim-de-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/caraguatatuba-e-contemplada-pelo-programa-estrada-asfaltada-para-recapeamento-de-279-km-da-rodovia-rio-santos-sp-55/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/caraguatatuba-e-contemplada-pelo-programa-estrada-asfaltada-para-recapeamento-de-279-km-da-rodovia-rio-santos-sp-55/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-beneficia-586-criancas-atraves-de-doacoes/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-beneficia-586-criancas-atraves-de-doacoes/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/prefeitura-de-caraguatatuba-testa-implantacao-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/prefeitura-de-caraguatatuba-testa-implantacao-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/equipes-da-prefeitura-de-caraguatatuba-e-defesa-civil-continuam-com-atendimento-em-aereas-atingidas-por-vendaval/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/19/equipes-da-prefeitura-de-caraguatatuba-e-defesa-civil-continuam-com-atendimento-em-aereas-atingidas-por-vendaval/
https://falacaragua.com.br/2022/05/audiencias-publicas-para-discutir-sobre-concessao-de-empresa-para-limpeza-urbana-iniciam-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-e-confederacao-brasileira-de-vela-preparam-evento-e-discutem-implantacao-de-escola-de-vela-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-e-confederacao-brasileira-de-vela-preparam-evento-e-discutem-implantacao-de-escola-de-vela-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/estrada-rural-do-bairro-pegorelli-na-regiao-sul-recebe-nivelamento-mecanico-da-sesep/
https://falacaragua.com.br/2022/05/estrada-rural-do-bairro-pegorelli-na-regiao-sul-recebe-nivelamento-mecanico-da-sesep/
https://falacaragua.com.br/2022/05/adiado-caraguatatuba-recebe-espetaculo-teatral-inspirado-em-crime-barbaro-da-decada-de-70/
https://falacaragua.com.br/2022/05/adiado-caraguatatuba-recebe-espetaculo-teatral-inspirado-em-crime-barbaro-da-decada-de-70/


 

 
 

Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende crianças e 

adolescentes vítimas de violência 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba realiza campanha emergencial para arrecadação 

de roupas de frio e cobertores 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 16 vagas para curso gratuito de Manutenção Predial nesta 

sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba encerra curso de Sistema de Aquecimento Solar para água para 

moradores do Nova Caraguá II 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente, Associação de Quiosques e quiosqueiros da Praia da 

Mococa se reúnem e abordam projeto de Reurbanização 

 

Caraguatatuba 

Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba iniciam na 

segunda-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55) 

 

Caraguatatuba 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba beneficia 586 crianças através de 

doações 

 

Caraguatatuba 

Litoral Norte de São Paulo é cenário perfeito para casamentos 

 

Caraguatatuba 

Hospital Regional do Litoral Norte recebe novo equipamento de radioterapia 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Confederação Brasileira de Vela preparam evento e discutem 

implantação de escola de vela em Caraguatatuba  

 

https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-destaca-pioneirismo-no-servico-protege-que-atende-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-destaca-pioneirismo-no-servico-protege-que-atende-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundo-social-de-caraguatatuba-realiza-campanha-emergencial-para-arrecadacao-de-roupas-de-frio-e-cobertores/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundo-social-de-caraguatatuba-realiza-campanha-emergencial-para-arrecadacao-de-roupas-de-frio-e-cobertores/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-abre-16-vagas-para-curso-gratuito-de-manutencao-predial-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-abre-16-vagas-para-curso-gratuito-de-manutencao-predial-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-encerra-curso-de-sistema-de-aquecimento-solar-para-agua-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-encerra-curso-de-sistema-de-aquecimento-solar-para-agua-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://falacaragua.com.br/2022/05/secretaria-de-meio-ambiente-associacao-de-quiosques-e-quiosqueiros-da-praia-da-mococa-se-reunem-e-abordam-projeto-de-reurbanizacao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/secretaria-de-meio-ambiente-associacao-de-quiosques-e-quiosqueiros-da-praia-da-mococa-se-reunem-e-abordam-projeto-de-reurbanizacao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-iniciam-na-segunda-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-iniciam-na-segunda-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-e-contemplada-pelo-programa-estrada-asfaltada-para-recapeamento-de-279-km-da-rodovia-rio-santos-sp-55/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-e-contemplada-pelo-programa-estrada-asfaltada-para-recapeamento-de-279-km-da-rodovia-rio-santos-sp-55/
https://falacaragua.com.br/2022/05/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-beneficia-586-criancas-atraves-de-doacoes/
https://falacaragua.com.br/2022/05/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-beneficia-586-criancas-atraves-de-doacoes/
https://falacaragua.com.br/2022/05/litoral-norte-de-sao-paulo-e-cenario-perfeito-para-casamentos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/hospital-regional-do-litoral-norte-recebe-novo-equipamento-de-radioterapia/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/19/prefeitura-e-confederacao-brasileira-de-vela-preparam-evento-e-discutem-implantacao-de-escola-de-vela-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/19/prefeitura-e-confederacao-brasileira-de-vela-preparam-evento-e-discutem-implantacao-de-escola-de-vela-em-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos no próximo sábado  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende crianças e 

adolescentes vítimas de violência  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55)  

 

Caraguatatuba 

Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba iniciam na 

segunda-feira (23)  

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba estuda criação do 1º Festival de Vela da cidade 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental atende ocorrência de incêndio em mata, em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Prefeitura Caraguatatuba e Confederação Brasileira de Vela preparam evento e 

discutem implantação de escola de vela no município 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos no próximo sábado 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende crianças e 

adolescentes vítimas de violência 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55) 

 

Caraguatatuba 

Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba iniciam na 

segunda-feira (23) 

https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/19/ccz-de-caraguatatuba-realiza-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-no-proximo-sabado/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/19/caraguatatuba-destaca-pioneirismo-no-servico-protege-que-atende-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/19/caraguatatuba-destaca-pioneirismo-no-servico-protege-que-atende-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/19/caraguatatuba-e-contemplada-pelo-programa-estrada-asfaltada-para-recapeamento-de-279-km-da-rodovia-rio-santos-sp-55/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/19/caraguatatuba-e-contemplada-pelo-programa-estrada-asfaltada-para-recapeamento-de-279-km-da-rodovia-rio-santos-sp-55/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/20/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-iniciam-na-segunda-feira-23/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/20/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-iniciam-na-segunda-feira-23/
https://spriomais.com.br/2022/05/19/caraguatatuba-estuda-criacao-do-1o-festival-de-vela-da-cidade/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/policia-ambiental-atende-ocorrencia-de-incendio-em-mata-em-caraguatatuba-16512655
https://litoraldefato.com.br/2022/05/19/prefeitura-caraguatatuba-e-confederacao-brasileira-de-vela-preparam-evento-e-discutem-implantacao-de-escola-de-vela-no-municipio/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/19/prefeitura-caraguatatuba-e-confederacao-brasileira-de-vela-preparam-evento-e-discutem-implantacao-de-escola-de-vela-no-municipio/
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Ventos fortes causam danos e quedas de árvores em Caraguatatuba 

 

Os fortes ventos que chegaram a Caraguatatuba no início da semana, causaram 

danos entre a terça (17) e a quarta-feira (18). Até o momento, o município já 

registrou 24 casos de quedas de árvores e galhos em áreas públicas e particulares, 

além da remoção de lona da tenda da Praça da Cultura, no centro. 

Desde cedo as ocorrências são avaliadas e atendidas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio das equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de 

Serviços Públicos. 

Segundo informações preliminares, as ocorrências foram registradas nas regiões 

Central e Norte como os bairros Jardim Maristela, Sumaré, Pontal Santamarina, 

Centro, Martim de Sá, Rio do Ouro, Mococa, Massaguaçu, Condomínio Mar Verde, 

Jaraguazinho, Tabatinga, Loteamento Morada do Mar, Olaria e Jardim do Sol. 

Os atendimentos prosseguem com as equipes da Defesa Civil e Secretaria de 

Serviços Públicos. Elas cortam e retiram galhos e troncos que caíram em vias 

públicas, comércios e residências. 

Outra equipe, juntamente do Corpo de Bombeiros, estive na Praça da Cultura, no 

Centro, para a remoção das lonas da tenda que, por conta dos ventos, faziam 

pressão nas estruturas metálicas e representavam risco de queda. Toda a área foi 

isolada para evitar possíveis acidentes. 



 

 
 

Mais vendaval 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h será 

vigente entre quarta-feira (18) e domingo (22). A Marinha do Brasil alerta que neste 

período as ondas podem chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. 

Por conta dos ventos fortes, a orientação dos órgãos de segurança pública é para 

que as pessoas evitem ficar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e 

descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e 

placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Lembrando que quinta (19) e sexta-feira (20), a onda de frio continua intensa com 

temperaturas baixas durante a madrugada e início do dia. Por isso, a orientação 

dos órgãos públicos é para que as pessoas permaneçam agasalhadas. No sábado 

(21) e domingo (22), o sol deve aparecer ao longo do dia e as temperaturas 

aumentam de forma gradativa. Ainda chove fraco e de forma isolada. As 

temperaturas ficam entre 11º e 23º graus durante esses cinco dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

PAT de Caraguatatuba atualiza quadro com novas vagas de emprego 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou ontem 

(18), o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são 20 para Motoboy, 15 para Motorista de caminhão e 

seis para corretor de imóveis. Também há oportunidades para pessoas com 

deficiência, sendo uma vaga para promotor de vendas. 

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

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

Moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações pelo telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Ajudante de 

Cozinha, Ajudante de Obras, Apontador, Atendente de Pizzaria, Auxiliar de 

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar Técnico 

em Saúde Bucal, Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor de Vendas, 

Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheira (o), Doméstica, 

Eletricista, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador de Alarmes 

Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, Mecânico de 

Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Mestre de 

Obras, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista, Motorista de Caminhão 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Betoneira, Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de 

Caminhão Munk, Operador de Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, 

Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas 

(PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor Externo, Vendedora e Zelador. 
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Serviços de limpeza urbana de Caraguatatuba: Audiências Públicas 

acontecerão nos dias 25 a 27 de maio 

 

Na próxima semana, a população poderá opinar e debater através das Audiências 

Públicas sobre a Parceria Público-Privada (PPP) de contratação de empresa para 

prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Caraguatatuba. 

As Audiências Públicas serão realizadas de 25 a 27 de maio, às 19h, para coletar 

sugestões e subsídios, que conduzirá a licitação para contratar a PPP na 

modalidade de concessão administrativa, pelo prazo de 20 anos, pela seleção de 

melhor técnica e preço. 

A empresa será responsável pela execução de serviços integrados de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, 

destinação e disposição final de resíduos sólidos gerados no município. 

Para participar, a população deve se inscrever até às 16h do dia 25 de maio 

(quarta-feira), no email: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. Só 

poderão participar dos debates públicos quem tiver inscrito previamente. 

As Audiências Públicas têm a duração de duas horas, podendo ser prorrogada por, 

no máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. 

A primeira audiência será realizada no dia 25 de maio, às 19h, na EMEF Alaor 

Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão). 

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

A segunda será no dia 26 de maio, às 19h, na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca 

(Rua Itália Baffi Magni, 581 – Massaguaçu). 

E para encerrar os debates, na sexta-feira, dia 27 de maio, às 19h, será na EMEF 

Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida Pernambuco, 1.101 – Indaiá). 

Mais informações no edital: https://tinyurl.com/5x8h22e2. 
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Proprietário é multado devido a vegetação queimada pelo incêndio 

 

Ontem (18/05), Policiais Militares durante a “Operação Huracan” foram solicitados 

para atender uma denuncia de incêndio em mata no bairro Jardim Terralão, em 

Caraguatatuba. 

No local policiais do corpo de bombeiro estavam com ações de combate ao 

incêndio em uma mata que está inserida no terreno de uma propriedade particular. 

Foi constatado que o fogo deu inicio em parte do quintal da residência que está 

localizada próximo do morro onde a vegetação foi queimada. 

O proprietário disse para os policiais que não foi o responsável por tal atividade, 

não presenciou, bem como não sabe como o fato ocorreu. Informou ainda que é o 

proprietário do morro, que reside a mais de 30 anos no local, preserva e plantou 

toda a vegetação existente na área. 

Considerando que não havia e nem foi apontado um responsável pela ação do 

incêndio e que, o incêndio teve inicio no interior do terreno, foi elaborado o Auto de 

Infração Ambiental para o proprietário do local por supressão de vegetação de 

2.700m², com multa no valor de R$ 2.228,00 (dois mil duzentos e vinte e oito 

reais). 



 

 
 

Os policiais ambientais ficaram no local até a extinção do incêndio pelo Corpo de 

Bombeiros Militar. 
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Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para curso de 

Manutenção Predial nesta sexta-feira 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta próxima sexta-feira (20) inscrições 

para o curso de Manutenção Predial, em parceria com o Senai. Serão ofertadas 16 

vagas e os interessados devem ter conhecimentos básicos de elétrica, hidráulica e 

construção civil. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h 

às 16h. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de 

Eleitor e comprovante de residência. 

As aulas serão realizadas de 6 a 10 de junho, das 13h às 22h, no Centro de Apoio 

ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). 

O curso abordará sobre Revestimento (tecnologia dos materiais, argamassas, 

placas cerâmicas, assentamento de cerâmicas e requadração); Elétrica (grandezas 

elétricas, noções de circuitos elétricos, noções de quadro de distribuição, 

dispositivos de segurança: Disjuntores, DR e DPS, dimensionamento de cabos, 

identificação e teste de circuitos, noções de aterramento); Hidráulica (princípios de 

hidráulica, sistemas de acoplamento, noções de sistemas de esgoto, identificação 

e correção de vazamentos comuns, desentupimento e limpeza de ralos, tubulações 

e caixas de gordura); Pintura (tipos de tintas e suas aplicações, procedimentos para 

pinturas em superfícies de alvenaria, metais, madeira e gesso, remoção de 

manchas e sujeira). 



 

 
 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander), telefone (12) 3897-5656. 
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Caraguá participa da 27ª edição da Bolsa de Negócios Turísticos 

Mercosul 2022 

 

A cidade de Caraguatatuba participará de mais um evento do setor turístico no 

Brasil. Desta vez, os atrativos do município serão apresentados durante a 27ª 

edição da Bolsa de Negócios Turísticos – BNT Mercosul 2022, realizada entre os 

dias 27 e 28 de maio nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa 

Catarina. 

Segundo a organização do evento, o objetivo é reunir profissionais de turismo para 

a realização de negócios entre fornecedores e compradores do país e da América 

do Sul, criando um cenário ideal para quem pretende divulgar destinos, fechar 

negócios e fazer contatos comerciais. A programação da BNT é marcada, além da 

feira de turismo, pelas rodadas de negócios e pelas capacitações, que ocorrem em 

salas exclusivas. Os mais diversos destinos, atrações e organizações já 

confirmaram presença e promoverão conteúdos especiais nestes espaços, 

inclusive com apresentação da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba. 

Na oportunidade, a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, participará 

ainda de workshop e encontro de secretários do país, promovido pela Associação 

Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), buscando o 

fortalecimento do segmento entre os municípios integrantes da organização. A 

presença em feiras e ações similares faz parte da estratégia do governo municipal 

para impulsionar a indústria do turismo, visando à geração de emprego e renda e o 

desenvolvimento do município. 



 

 
 

As ações da cidade na BNT serão direcionadas ao público final, à imprensa 

especializada, agências e operadoras de turismo e outros profissionais do 

segmento. A divulgação se dará no estande da Secretaria de Turismo e Viagens do 

Estado de São Paulo (Setur-SP), em colaboração com o Circuito Litoral Norte, com o 

intuito de atrair novos viajantes para a região. 

Mais participações 

Em janeiro deste ano, a Prefeitura apresentou o município durante a 42ª Feira 

Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha, que reuniu 

empresas participantes de 107 países, neste que é considerado um dos maiores 

eventos do mundo voltado ao negócio turístico. 

Caraguatatuba também expôs seus atrativos na Vitrine Turística Anato 2022, a 

principal feira de turismo da Colômbia, realizada em fevereiro. No mês de março, 

esteve na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), considerada a maior 

feira do segmento em Portugal, e na tradicional Feira de Turismo da Associação das 

Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP). 

A cidade participou, ainda, do 3º Fórum BandNews Expo Visite São Paulo, em 22 de 

março. Além disso, marcou presença na Feira de Negócios Turísticos União 

Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo (UGART), promovida de 25 e 

26 de março, em Porto Alegre (RS). E mais recentemente, esteve na World Travel 

Market Latin America – WTM 2022, de 5 a 7 de abril, em São Paulo. 
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Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 28 km da Rodovia SP-55 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira 

(19), no Palácio dos Bandeirantes, da cerimônia para a liberação de verbas da 

segunda fase do Programa Estrada Asfaltada, do governo estadual. O município foi 

contemplado em três trechos, um total de 27,9 quilômetros da Rodovia Rio-Santos 

(SP-55). 

O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia, que destacou ser esse o maior 

programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. “Nós 

estamos autorizando mais 2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam a uma 

autorização do ano passado, que também foi uma etapa importante do Estrada 

Asfaltada”, disse. 

Os trechos contemplados em Caraguatatuba vão do km 81+970 ao km 99+630, 

com extensão de 17,660 km; do km 102+300 ao km 108+000, com extensão de 

5,700 km e do km 108+000 ao km 112+550, com extensão de 4,550 km, todos 

sentido São Sebastião. 

“Esse anúncio é muito importante porque há anos lutamos para conseguir esses 

recursos para o recapeamento da Rodovia Rio-Santos. Passaram vários 

governadores pelo Estado e nada. Agora o Rodrigo Garcia entendeu nossa 

necessidade e liberou o recurso”, disse o prefeito Aguilar Junior. 



 

 
 

A situação da Rodovia SP-55 está tão critica que no ano passado a Prefeitura de 

Caraguatatuba chegou a realizar operações tapa-buracos para dar condições de 

mobilidade aos motoristas que trafegam diariamente pelo trecho. 

O edital das obras está previsto para ser publicado nesta sexta-feira (20), no Diário 

Oficial do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará obras 

de conservação especial e manutenção de vias, que consiste em recape e 

implantação de nova sinalização das rodovias. 

“Estamos melhorando a logística do Estado, ampliando a segurança e garantindo a 

mobilidade de todos. Importante destacar que a boa qualidade das rodovias 

impacta ainda diretamente na redução de acidentes”, afirmou João Octaviano 

Machado Neto, secretário de Logística e Transportes. 
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Motoristas da Praiamar entram em greve; 30% da frota está em 

circulação 

 

Os funcionários da empresa Praiamar, responsável pelo transporte coletivo em 

Caraguatatuba, iniciaram uma greve nesta sexta-feira (20). O motivo é a falta de 

possibilidade de acordo e negociação com a categoria no mês do dissídio. 

O presidente do Sindicato dos Motoristas, Trabalhadores nas Empresas de 

Transporte de Passageiros Urbanos, Metropolitanos, Rodoviários, Transporte de 

Cargas Secas, Líquidas em Geral, Limpeza Urbana Pública e Privada (STTRUCA), 

Francisco Israel, informou que a adesão é de 100% da categoria. Está em 

circulação 30% da frota, o que corresponde a 11 carros e atende os limites legais. 

Funcionários da Praiamar e representantes do Sindicato se reuniram no início da 

manhã para deliberar sobre a paralisação. 

Israel afirmou que a categoria busca pelo menos a reposição da inflação, que é de 

12,47%, mas a empresa afirmou que não vai abrir negociação. “A Prefeitura está 

abrindo novo processo licitatório e queremos pelo menos a inflação, para que os 

trabalhadores não fiquem no prejuízo e essa negociação não tenha que ficar com 

uma nova empresa”, afirmou o sindicalista. 

No dia 3 de março, o Sindicato encaminhou a pauta de reivindicações à Praiamar. 

Sem resposta, no dia 18 de abril, novo ofício foi enviado à empresa. 

No dia 26 do mesmo mês, a Praiamar encaminhou ofício ao STTRUCA afirmando 

que o último reajuste de tarifa ocorreu em dezembro de 2016, mesmo período que 

teve início “uma perseguição política”. 



 

 
 

A empresa cita que todos os insumos e produtos tiveram reajuste e que o óleo 

diesel subiu mais de 150% no período. No ofício, a Praiamar argumenta que a 

abertura do novo processo licitatório para o transporte coletivo, o que impede que 

ocorra qualquer investimento ou melhoria, já que o contrato se encerra em 22 de 

junho deste ano. 

O ofício destaca que “a empresa não tem viabilidade para conceder reajuste 

conforme a pauta de reivindicações, principalmente pela falta de subsídio do 

Município. A Praiamar nunca se negou a negociar as possibilidades desejadas pelo 

Sindicato, mas a concessão de qualquer reajuste tem a extrema necessidade de 

participação da Prefeitura”. 
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Com cenários paradisíacos e estrutura, Litoral Norte investe no 

segmento 'casamentos na praia' 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em 

casamentos, que podem receber desde os elopement weddings, um tipo de 

casamento a dois, sem convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 



 

 
 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar
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Ventos derrubam árvores e destelham casa com chegada da frente 

fria no Litoral Norte de SP 

De acordo com a Defesa Civil, em Caraguatatuba três casas foram destelhadas e 

uma árvore caiu. Em Ubatuba, árvores caíram sobre a rede elétrica. 

 

A ventania que acompanhou a frente fria causou estragos no Litoral Norte de São 

Paulo. Até o início da manhã desta quarta (18) foram registrados estragos em 

Caraguatatuba e Ubatuba.  

De acordo com a Defesa Civil, em Caraguatatuba três casas foram destelhadas e 

uma árvore caiu com a força do vento. Duas das casas destelhadas são do bairro 

Jardim Maristela e uma do bairro Massaguaçu. Apesar da queda de telhas, 

ninguém ficou ferido.  

Com o vento, uma árvore ainda caiu na manhã desta quarta-feira sob a via no 

bairro Sumaré. Equipes da Defesa Civil estão no local.  

Em Ubatuba, houve várias quedas de árvores. Segundo a Defesa Civil, as árvores 

caíram nos bairros Rio Escuro, Vila Santana, Casanga, Sertão da Esquina e 

Corcovado.  

Algumas das árvores caíram sobre vias e outras em fiações da rede elétrica. No 

bairro Corcovado, a árvore caiu e atingiu uma casa. Os moradores estavam no 

local, mas ninguém ficou ferido.  

As equipes da Defesa Civil estão percorrendo a cidade para a remoção das árvores 

e equipes da Elektro estão atendendo as áreas onde a rede elétrica foi atingida.  
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PM prende motorista portando arma de fogo no bairro Massaguaçu, 

em Caraguatatuba 

Suspeito ofertou R$ 40 mil de suborno aos agentes policiais 

 

Um homem foi preso após ser abordado pela PM (Polícia Militar) no bairro 

Massaguaçu, em Caraguatatuba, em posse de uma pistola com numeração 

suprimida dentro de seu carro. Abordagem ocorreu por volta das 22h50 da última 

terça-feira (17), após os agentes flagrarem um veículo se deslocando com 

velocidade excessiva. 

De acordo com a PM, durante a realização de um patrulhamento de rotina, um 

veículo de passeio em alta velocidade chamou a atenção dos agentes, que 

abordaram e revistaram o veículo. 

Uma pistola com calibre 9mm foi encontrada no local. Indagado, o homem ofertou 

R$ 39 mil de suborno aos profissionais para não ser preso. 

Os militares recusaram a oferta e, diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante 

por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de corrupção ativa. Ele segue à 

disposição da Justiça. 
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Vendaval que atinge Litoral Norte é causado por ciclone com força de 

furacão 

 

As prefeituras do Litoral Norte continuam avaliando os estragos provocados pelo 

vendaval que vem atingindo a região. As rajadas ultrapassaram 75 km/h 

provocando queda de arvores, falta de energia e destelhamento de casas. Não há 

registro de pessoas feridas, segundo os bombeiros. 

As rajadas de até 75 km/h assustam os moradores, principalmente, durante a 

madrugada. Muita gente deixou de sair de casa preocupada com os fortes ventos 

provocados por um ciclone com força de furacão. O vendaval é causado pelo 

ciclone subtropical Yakecan (que significa " o som do céu" em tupi-guarani).   

O ciclone chegou na segunda-feira(16) à costa do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná e na terça (17) atingiu o litoral paulista. As informações são do 

Instituto Nacional de Meteorologia(Inmet). Segundo o instituto, o ciclone começou 

na noite de segunda, no Rio Grande do Sul, ficou mais intenso na terça e, agora, 

deve se deslocar em direção ao mar. 

A defesa civil mantém alerta sobre a ocorrência de ventos fortes e queda brusca na 

temperatura nos próximos dias. A Marinha, por sua vez,  informa que o mar está 

agitado com ondas de até 3 metros de altura, recomendando que as pessoas 

evitem ir ao mar.  



 

 
 

Ontem, a queda de árvores atingiu a rede elétrica provocando queda de energia em 

Caraguatatuba e Ubatuba. O vendaval que atinge Ubatuba desde ontem (18) 

ocasionou quedas de energia de norte a sul do município. Segundo a 

concessionária de energia Elektro, mais de 200 ocorrências foram registradas de 

ontem até a manhã desta quinta-feira (19). 

A concessionária está contando com apoio constante da Defesa Civil da cidade 

para providenciar o restabelecimento de toda a rede, e informou que ainda hoje 

mais equipes técnicas de outras regiões virão para Ubatuba reforçar o contingente. 

Em Caraguatatuba, ocorreram queda de energia no Sumaré, Capricórnio, Estrela 

D'Alva, entre outros bairros. A EDP, concessionária que atende a cidade informou 

que os fortes ventos que estão atingindo a região desde a madrugada de terça(17) 

impactaram as redes elétricas em pontos da cidade, elevando o volume de 

ocorrências. A atuação da companhia segue de forma contínua, com equipes 

reforçadas, no reparo dos danos causados, principalmente, por conta de galhos, 

objetos projetados à rede.  

A EDP informou que busca a solução o mais rápido possível e com a máxima 

segurança para a população e colaboradores envolvidos, sendo que o tempo de 

normalização do serviço varia de acordo com a complexidade de cada caso. A 

concessionária alertou sobre medidas de segurança: No caso de incidentes 

relacionados ao sistema de energia, como árvores caídas sobre a fiação, não se 

aproxime do local e comunique a EDP. 

Em Caraguatatuba, a escola Profª Antonia Ribeiro da Silva, suspendeu as aulas na 

manhã e tarde desta quinta (19), devido ao destelhamento do ginásio de esportes. 

As aulas retornam a normalidade a partir de amanhã, sexta (20). 

As prefeituras de Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela continuam fazendo a retirada 

de árvores derrubadas pelo vento. Em Ilhabela, a Defesa Civil de Ilhabela já 

providenciou a retirada de uma árvore de grande porte na avenida Perimetral 

Norte, na altura do nº 7.401, que causou a interdição do acesso às praias da 

Pacuíba e Jabaquara, na região Norte do município. 

Segundo a Defesa Civil, para retirar a árvore foi preciso que a Elektro, 

concessionária de energia que atende a ilha, desligasse a rede primaria, atingida 

pelos galhos. 

Previsão meteorológica 

A Defesa Civil já havia emitido uma nota de alerta de previsão meteorológica para 

toda esta semana (de 16 a 20 de maio), com ocorrências de ventos fortes e queda 

brusca na temperatura. 

Com relação aos ventos, a previsão é de correntes entre 62km/h a 88 km/h para 

todo o Litoral do estado, podendo ocasionar ressaca, com ondas de até 3 m. Já 



 

 
 

com relação à temperatura, a previsão é o avanço de uma intensa massa de ar 

polar em todo o território paulista, podendo o Litoral do Estado chegar a marcar de 

6ºC a 10ºC. 
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Secretaria de Meio Ambiente, Associação de Quiosques e quiosqueiros 

da Praia da Mococa se reúnem e abordam projeto de Reurbanização 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca se reuniu na última terça-feira 

(17) com representantes da Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC) e 

quiosqueiros da praia da Mococa para abordar sobre o Projeto de Intervenção 

Urbanística (PIU). A ocasião também contou com a presença do vereador Cristian 

Bota. 

O encontro se pautou, especificamente, no cronograma de início da obra para a 

construção dos novos quiosques e infraestrutura da orla. O projeto é aguardado 

desde o ano passado, porém, devido à crise sanitária e financeira causada pela 

Covid-19, esteve suspenso para que o município passe por uma retomada 

econômica. 

O prazo para início destas obras será definido conforme a possibilidade e consenso 

entre todas as partes, Prefeitura, AQC e quiosqueiros. 

Como toda a orla de Caraguatatuba é objeto do Termo de Convênio entre a 

Prefeitura e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU),  uma das obrigações que a 

prefeitura assumiu é a regularização urbanística das praias com adequação dos 

quiosques e infraestrutura urbana. Por isso, cabe a administração pública a parte 

de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação 

de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa relativa 

à Praia da Mococa. 

Já os nove permissionários devem fazer a estrutura de alvenaria dos quiosques, 

com espaço para banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. Cada unidade 



 

 
 

será concebida para ocupar uma área de 216 metros quadrados, inclusive, com o 

espaço para que o banhista possa ficar debaixo de uma cobertura. 

A Praia da Mococa é a primeira do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da 

orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). O projeto será 

importante para o local, que tem sofrido com os efeitos das ressacas e erosões. 

Durante a reunião, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente aproveitaram para 

realizar a vistoria da área danificada pelas ressacas das últimas semanas. Os 

técnicos verificam quais medidas podem ser tomadas em caráter urgente para 

essa região. 
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Fundo Social de Caraguatatuba realiza campanha emergencial para 

arrecadação de roupas de frio e cobertores 

 

Com a chegada da frente fria prevista para ficar até domingo (22), o Fundo Social 

de Caraguatatuba realiza uma campanha emergencial, nesta quinta e sexta-feira 

(19 e 20/5), para arrecadar agasalhos e cobertores. 

O Fundo Social da região central e da região sul receberá roupas de frio, adultos e 

infantis, como casacos, calças, meias, luvas, toucas e cobertores. A ação atenderá 

às famílias com mais necessidades e também as pessoas em situação de rua. 

Quem quiser também pode entregar os itens em qualquer equipamento público da 

Prefeitura mais próximo de sua casa. 

O Fundo Social da região central está localizado na Rua José Damazo dos Santos, 

39 – Centro e da região sul na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul). 
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Fundacc disponibiliza Agenda Cultural para o fim de semana 

 

Neste fim de semana, a Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba está com uma agenda recheada de atividades, com apresentação 

teatral, roda de conversa e exposição gratuita. 

A programação começa nesta sexta-feira (20), às 14h, com a Roda de Conversa: O 

Poder dos Museus, na videoteca Lúcio Braun, localizada junto ao MACC – Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Alusivo a 20ª Semana Nacional de Museus, o evento contará com a participação da 

museóloga Diná Jobst; Luzia Prado, historiadora e técnica em arquivos Municipais 

na Prefeitura de Caraguatatuba/ Secretaria de Administração do Arquivo 

Administrativo José Lúcio de Alcântara; e o museógrafo Gilson Alcântara, todos 

profissionais responsáveis pela implantação do MACC. A mediação do encontro 

ficará por conta da historiadora do Arquivo Municipal Arino Sant’Ana de Barros, 

Arquivo Geral da Fundacc e diretora interina do MACC, Denise Lemes. 

O credenciamento para a participação será realizado gratuitamente no dia do 

evento, das 13h30 às 14h. 

Ainda na sexta-feira, às 21h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

‘Maria Thereza e Dener’, que retrata a amizade entre o estilista Dener Pamplona de 

Abreu e a então primeira-dama do Brasil Maria Thereza Goulart, tendo como pano 

de fundo a Ditadura Militar e o exílio da família no Uruguai. 



 

 
 

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos por R$ 80 a inteira e R$ 40 

meia entrada pelo site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão. 

Quem estiver pelo Centro de Caraguatatuba poderá visitar gratuitamente a 

exposição ‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC. 

A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sexta, das 10h às 17h, e aos 

sábados, das 12h às 17h. 

Dividida em três partes: ‘Projeto Tupiguarani’, ‘Sonoridade Ancestral’ e ‘Pequenos 

grandes insetos’, a exposição tem como proposta aprimorar os fazeres em 

cerâmica na cidade de Caraguatatuba. 

Serviço 

§  Roda de Conversa: 20ª Semana Nacional de Museus 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 14h às 17h 

Credenciamento: 13h30 às 14h 

Evento Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro de Caraguatatuba (Videoteca Lúcio 

Braun) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

§  Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 21h 

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e bilheteria do Mario Covas, 1h 

antes do início da sessão. 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

§  Exposição ‘Percurso’ – Grupo Ubuntu 

Visitação: de terça a sexta – das 10h às 17h | sábados – 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72 – Centro de Caraguatatuba (MACC) 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende 

crianças e adolescentes vítimas de violência 

 

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes – 18 de maio, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira, o 1º Encontro para profissionais da 

rede de proteção do município – Construção, Êxitos e Desafios. 

O encontro realizado no auditório da Fundacc reuniu profissionais de diferentes 

áreas que atuam diretamente com crianças e adolescentes vítimas de violência 

para refletir e discutir sobre o avanço do serviço e o que ainda pode ser melhorado 

para este público. Também estiveram presentes o secretário de Saúde, Gustavo 

Boher; a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e a presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cintia Alves. 

Na ocasião, o secretário de Saúde, Gustavo Boher, anunciou que, em breve, o 

município receberá uma nova sede do serviço ‘Protege’. “É um tema doloroso para 

ser abordado, mas temos sempre que oferecer o melhor com um atendimento 

humanizado para nossas crianças e adolescentes. Esta nova sede só mostra a 

preocupação da atual gestão a todas as pessoas que necessitam do serviço”, 

destacou. 

O evento contou com diversas palestras sobre o tema, mas o foco principal foi o 

serviço ‘Protege’, pioneiro no Litoral Norte. Implantado em 2019, oferta às crianças 

e adolescentes vítimas de violência uma escuta especializada. 

A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de 

violência com criança ou adolescente junto ao profissional da rede de proteção. O 

relato é limitado estritamente ao necessário da proteção e inserção do 

atendimento em rede, objetivando a não revitimização, evitando que a vítima passe 



 

 
 

por diversos órgãos para relatar o acontecido por várias vezes. Com o ‘Protege’ é 

proporcionado assistência e acolhimento no primeiro atendimento. 

O local oferece atendimento com profissionais das áreas de psicologia, 

enfermagem, psiquiatria, serviço social e pediatria que recebem as fichas de 

notificações de violência (SINAN) encaminhadas por qualquer profissional que 

identifica ou suspeita de uma violência nas áreas da educação, saúde e social. 

Estas notificações chegam em, no máximo, 72 horas ao ‘Protege’. 

A coordenadora do ‘Protege’, Erica Perroni, destacou o avanço que o município teve 

no ano passado com a aprovação do fluxograma, garantindo um atendimento 

humanizado, com tempo exato para atender as necessidades das crianças e 

adolescentes. “O Protege é a fala da criança no momento em que a violência 

ocorreu”, ressaltou. 

Dados 

Dados do Disque 100 mostram que de 2011 a 2019 foram registradas 200 mil 

denúncias de violência sexual no Brasil. A maioria é meninas com 82% e meninos 

com 18%. Em Caraguatatuba, foram 339 casos em 10 anos, sendo 284 em 

meninas e 55 em meninos. Em 2022, são 44 casos até o dia 12 de maio, 40 

meninas e quatro meninos. 

Denúncia 

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos 

e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem 

gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular). 

Além do Disque 100, as denúncias podem ser realizadas nas escolas municipais e 

estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Referência de 

Assistência Social (Crass) e Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas), hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Conselho Tutelar 

e Delegacia de Polícia. Todos os profissionais desses equipamentos passaram por 

capacitações para identificar situações de violência e realizar a notificação 

compulsória. 

O Protege está localizado no bairro Jardim Primavera e junto funciona o 

Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil. 
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Fundo Social de Caraguatatuba realiza campanha emergencial para 

arrecadação de roupas de frio e cobertores 

 

Com a chegada da frente fria prevista para ficar até domingo (22), o Fundo Social de 

Caraguatatuba realiza uma campanha emergencial, nesta quinta e sexta-feira (19 e 

20/5), para arrecadar agasalhos e cobertores. 

O Fundo Social da região central e da região sul receberá roupas de frio, adultos e 

infantis, como casacos, calças, meias, luvas, toucas e cobertores. A ação atenderá às 

famílias com mais necessidades e também as pessoas em situação de rua. 

Quem quiser também pode entregar os itens em qualquer equipamento público da 

Prefeitura mais próximo de sua casa. 

O Fundo Social da região central está localizado na Rua José Damazo dos Santos, 39 – 

Centro e da região sul na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura 

Sul). 
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Caraguatatuba abre 16 vagas para curso gratuito de Manutenção 

Predial nesta sexta-feira 

 

Pessoas que tenham conhecimentos básicos de elétrica, hidráulica e construção 

civil e queiram uma qualificação podem ser inscrever nesta sexta-feira (20) no 

curso de Manutenção Predial ofertado, gratuitamente, pelo Fundo Social de 

Caraguatatuba em parceria com o Senai. 

Serão ofertadas 16 vagas e as inscrições devem ser feitas, presencialmente, na 

sede do Fundo Social, das 9h às 16h. Os interessados devem ter mais de 18 anos 

de idade e levar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência. 

As aulas serão realizadas de 6 a 10 de junho, das 13h às 22h, no Centro de Apoio 

ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). 

O curso abordará sobre Revestimento (tecnologia dos materiais, argamassas, 

placas cerâmicas, assentamento de cerâmicas e requadração); Elétrica (grandezas 

elétricas, noções de circuitos elétricos, noções de quadro de distribuição, 

dispositivos de segurança: Disjuntores, DR e DPS, dimensionamento de cabos, 

identificação e teste de circuitos, noções de aterramento); Hidráulica (princípios de 

hidráulica, sistemas de acoplamento, noções de sistemas de esgoto, identificação 

e correção de vazamentos comuns, desentupimento e limpeza de ralos, tubulações 

e caixas de gordura); Pintura (tipos de tintas e suas aplicações, procedimentos para 

pinturas em superfícies de alvenaria, metais, madeira e gesso, remoção de 

manchas e sujeira). 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, reforça aos interessados que só se 

inscrevam se realmente tiverem interesse em atuar na área e de concluir a 

qualificação. 



 

 
 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander), telefone (12) 3897-5656. 
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Caraguatatuba encerra curso de Sistema de Aquecimento Solar para 

água para moradores do Nova Caraguá II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretarias de Habitação, realizou 

nesta semana a última aula do curso de Sistema de Aquecimento Solar para Água 

voltada para os moradores do Nova Caraguá II, no Ciase Travessão. 

O curso é um dos inúmeros já realizados do Ciclo de Cursos do Projeto de 

Desenvolvimento Socioterritorial do Nova Caraguá II, núcleo residencial do 

Travessão, região sul de Caraguatatuba. O curso foi ministrado em parceria com o 

SENAI. 

O curso contou com um total de 20 participantes e as aulas foram ministradas aos 

fins de semanas desde o início de abril. Aas aulas, que iam das 8h às 17h, eram 

acompanhadas por intervalos e lanches para que os alunos ficassem os mais 

confortáveis possíveis durante as jornadas de ensinamentos. 

“Aprendi muito com o curso e conforme as aulas foram passando, nos foram 

apresentados novos termos e sistemas. Saio daqui hoje com um diploma 

comprovando que eu sei executar uma instalação de sistema de aquecimento 

solar, podendo gerar renda para minha família”, diz Marlene Rocha Prates, 

faxineira, de 46 anos. 

Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial do Nova Caraguá II 

O Empreendimento Nova Caraguá II, já atendeu mais de 700 famílias com imóveis 

novos através do Programa Minha Casa Minha Vida. Mas o Programa vai além da 

construção de moradias, ele desenvolve atividades programadas no PDST (Projeto 

de Desenvolvimento Socioterritorial) que visa o fortalecimento das famílias 

beneficiárias a cerca de suas condições de vida e de seus direitos, além de 

contribuir com a melhoria na qualidade de vida delas e o desenvolvimento da 

cidadania. 



 

 
 

Entre as principais ações deste Projeto Social está o acompanhamento sistemático 

dos participantes através de atendimento individual e familiar em reuniões de 

caráter informativo e educativo, com o objetivo de melhorar a convivência familiar e 

comunitária. Outra ação importante do Projeto Social é de oferecer cursos de 

capacitação que permite inserir os participantes no mercado de trabalho para 

promover a sustentabilidade social e ambiental, com a geração de trabalho e 

renda, incentivando o protagonismo social. 

O Projeto vem oferecendo cursos de capacitação desde 2019 e já ajudou muitas 

famílias do Empreendimento na geração de trabalho e renda e melhoria do convívio 

social. 
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Secretaria de Meio Ambiente, Associação de Quiosques e quiosqueiros 

da Praia da Mococa se reúnem e abordam projeto de Reurbanização 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca se reuniu na última terça-feira 

(17) com representantes da Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC) e 

quiosqueiros da praia da Mococa para abordar sobre o Projeto de Intervenção 

Urbanística (PIU). A ocasião também contou com a presença do vereador Cristian 

Bota. 

O encontro se pautou, especificamente, no cronograma de início da obra para a 

construção dos novos quiosques e infraestrutura da orla. O projeto é aguardado 

desde o ano passado, porém, devido à crise sanitária e financeira causada pela 

Covid-19, esteve suspenso para que o município passe por uma retomada 

econômica. 

O prazo para início destas obras será definido conforme a possibilidade e consenso 

entre todas as partes, Prefeitura, AQC e quiosqueiros. 

Como toda a orla de Caraguatatuba é objeto do Termo de Convênio entre a 

Prefeitura e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU),  uma das obrigações que a 

prefeitura assumiu é a regularização urbanística das praias com adequação dos 

quiosques e infraestrutura urbana. Por isso, cabe a administração pública a parte 

de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação 

de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa relativa 

à Praia da Mococa. 

Já os nove permissionários devem fazer a estrutura de alvenaria dos quiosques, 

com espaço para banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. Cada unidade 

será concebida para ocupar uma área de 216 metros quadrados, inclusive, com o 

espaço para que o banhista possa ficar debaixo de uma cobertura. 



 

 
 

A Praia da Mococa é a primeira do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da 

orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). O projeto será 

importante para o local, que tem sofrido com os efeitos das ressacas e erosões. 

Durante a reunião, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente aproveitaram para 

realizar a vistoria da área danificada pelas ressacas das últimas semanas. Os 

técnicos verificam quais medidas podem ser tomadas em caráter urgente para 

essa região. 
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Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba 

iniciam na segunda-feira 

 

As inscrições presenciais do processo seletivo para a formação de cadastro 

dereserva do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de 

Caraguatatuba começam na próxima segunda-feira (23/5), no Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão; na Regional Centro, no Jardim 

Aruan; e na Regional Norte, no Massaguaçu. 

Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 15h, até 3 de junho 

(sexta-feira). É necessário levar um documento com foto (RG e CNH), preencher o 

formulário e optar pela vaga de Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de 

Serviços Pesados. 

O CATE (atrás da antiga Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul) fica na Avenida 

José Herculano, 7.495, no Travessão. A Regional Centro (Secretaria de Serviços 

Públicos/Sesp) está localizada na Rua Rotary, 366, no Jardim Aruan. O endereço da 

Regional Norte é Rua Mário Hermes Trigo, 4, no Massaguaçu.  

As inscrições online para o mesmo processo seletivo do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego encerram às 17h do dia 3 de junho, no aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – Android ou IOS) 

ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. No momento do preenchimento 

da ficha de inscrição, o candidato define se será Beneficiário Oficial de Serviços 

Leves ou de Serviços Pesados. 

O PEAD mantém 350 vagas disponíveis e serão ocupadas de acordo com a 

necessidade da Administração Pública, em substituição aos integrantes que 

encerram o prazo legal de permanência no programa e disponibilidade 

orçamentária. A classificação envolve dois critérios: o maior número de filhos com 

até 15 anos e a idade dos candidatos, priorizando os mais velhos. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

Pelo Decreto nº 1.200/2020 e sob a supervisão da Secretaria de Serviços Públicos, 

o beneficiário de oficial de serviços leves fará a varrição manual de vias públicas, 

ciclovias e praças; limpeza manual de praias; recolhimento dos resíduos de capina 

e roçada; manutenção e zeladoria de próprios públicos e outras atividades afins. 

Ainda conforme o decreto, o beneficiário oficial de serviços pesados executará 

capina e roçada manual, desobstrução de boca de lobo, roçada mecanizada, 

limpeza de vala, poda de árvores, assentamento e retirada de bloquetes, operação 

tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, carga e descarga de diversos, 

entre outras atividades afins. 

Requisitos 

Para aderir ao PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos, estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro, possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013; e não ter 

participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho nos exercícios anteriores, 

com oferta de qualificação profissional durante o período instituído pela Lei 

Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212), auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404), e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-mail 

servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O edital de Chamamento Para Inscrição 

no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do Município do 

dia 12 de maio.   

Inscrições PEAD 

Presenciais 

mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_792.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

Período: de 23 de maio (segunda-feira) a 3 de junho (sexta-feira) 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE, atrás da antiga 

Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul): Av. José Herculano, 7.495 – Travessão/ 

Tel. (12) 3882-6170 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos/Sesp): Rua Rotary, 366 – Jardim 

Aruan/Tel. (12) 3885-4550  

Regional Norte (Massaguaçu): Rua Mário Hermes Trigo, 04 – Massaguaçu/ Tel. 

(12) 3884-4146 

Online 

Período: até às 17h do dia 3 de junho 

Na internet: Aplicativo Caraguatatuba 156 (Loja do Android e IOS) 

ehttps://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Informações: (12) 3885-4550 ou e-mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 
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Fundacc disponibiliza Agenda Cultural para fim de semana 

 

Neste fim de semana, a Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba está com uma agenda recheada de atividades, com apresentação 

teatral, roda de conversa e exposição gratuita. 

A programação começa nesta sexta-feira (20), às 14h, com a Roda de Conversa: O 

Poder dos Museus, na videoteca Lúcio Braun, localizada junto ao MACC – Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Alusivo à 20ª Semana Nacional de Museus, o evento contará com a participação da 

museóloga Diná Jobst; Luzia Prado, historiadora e técnica em arquivos Municipais 

na Prefeitura de Caraguatatuba/ Secretaria de Administração do Arquivo 

Administrativo José Lúcio de Alcântara; e o museógrafo Gilson Alcântara, todos 

profissionais responsáveis pela implantação do MACC. A mediação do encontro 

ficará por conta da historiadora do Arquivo Municipal Arino Sant’Ana de Barros, 

Arquivo Geral da Fundacc e diretora interina do MACC, Denise Lemes. 

O credenciamento para a participação será realizado gratuitamente no dia do 

evento, das 13h30 às 14h. 

Ainda na sexta-feira, às 21h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

‘Maria Thereza e Dener’, que retrata a amizade entre o estilista Dener Pamplona de 

Abreu e a então primeira-dama do Brasil Maria Thereza Goulart, tendo como pano 

de fundo a Ditadura Militar e o exílio da família no Uruguai. 

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos por R$ 80 a inteira e R$ 40 

meia entrada pelo site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão. 

Quem estiver pelo Centro de Caraguatatuba poderá visitar gratuitamente a 

exposição ‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC. 

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


 

 
 

A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sexta, das 10h às 17h, e aos 

sábados, das 12h às 17h. 

Dividida em três partes: ‘Projeto Tupiguarani’, ‘Sonoridade Ancestral’ e ‘Pequenos 

grandes insetos’, a exposição tem como proposta aprimorar os fazeres em 

cerâmica na cidade de Caraguatatuba. 

Serviço 

 Roda de Conversa: 20ª Semana Nacional de Museus 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 14h às 17h 

Credenciamento: 13h30 às 14h 

Evento Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro de Caraguatatuba (Videoteca Lúcio 

Braun) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

  

 Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 21h 

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e bilheteria do Mario Covas, 1h 

antes do início da sessão. 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 Exposição ‘Percurso’ – Grupo Ubuntu 

Visitação: de terça a sexta – das 10h às 17h | sábados – 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72 – Centro de Caraguatatuba (MACC) 
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Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55) 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira 

(19), no Palácio dos Bandeirantes, da cerimônia para a liberação de verbas da 

segunda fase do Programa Estrada Asfaltada, do governo estadual. O município foi 

contemplado em três trechos, um total de 27,9 quilômetros da Rodovia Rio-Santos 

(SP-55). 

O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia, que destacou ser esse o maior 

programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. “Nós 

estamos autorizando mais 2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam a uma 

autorização do ano passado, que também foi uma etapa importante do Estrada 

Asfaltada”, disse. 

Os trechos contemplados em Caraguatatuba vão do km 81+970 ao km 99+630, 

com extensão de 17,660 km; do km 102+300 ao km 108+000, com extensão de 

5,700 km e do km 108+000 ao km 112+550, com extensão de 4,550 km, todos 

sentido São Sebastião. 

“Esse anúncio é muito importante porque há anos lutamos para conseguir esses 

recursos para o recapeamento da Rodovia Rio-Santos. Passaram vários 

governadores pelo Estado e nada. Agora o Rodrigo Garcia entendeu nossa 

necessidade e liberou o recurso”, disse o prefeito Aguilar Junior. 

A situação da Rodovia SP-55 está tão critica que no ano passado a Prefeitura de 

Caraguatatuba chegou a realizar operações tapa-buracos para dar condições de 

mobilidade aos motoristas que trafegam diariamente pelo trecho. 

O edital das obras está previsto para ser publicado nesta sexta-feira (20), no Diário 

Oficial do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará obras 



 

 
 

de conservação especial e manutenção de vias, que consiste em recape e 

implantação de nova sinalização das rodovias. 

“Estamos melhorando a logística do Estado, ampliando a segurança e garantindo a 

mobilidade de todos. Importante destacar que a boa qualidade das rodovias 

impacta ainda diretamente na redução de acidentes”, afirmou João Octaviano 

Machado Neto, secretário de Logística e Transportes. 
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Banco de Leite Humano de Caraguatatuba beneficia 586 crianças 

através de doações 

 

No Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado neste dia 19 de maio, a 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça o trabalho prestado pelo Banco de Leite 

Humano do Centro de Atendimento Materno Infantil (CEAMI). 

Desde sua inauguração em 2018, já foram 393 doadoras cadastradas, sendo 593 

litros de leite doados e 586 crianças beneficiadas. 

A data foi instituída pela Lei nº 13.227/2015 e representa um momento especial 

de sensibilização da sociedade para a importância da doação de leite humano, 

além de incentivar o aleitamento materno. 

O leite é a primeira alimentação humana e fonte de nutrientes para as funções 

biológicas, sendo considerado o melhor alimento para os bebês, por ter papel 

muito importante na proteção imunológica contra doenças infecciosas, na 

adequação nutricional e no desenvolvimento afetivo e psicológico. 

Diversas ações estão sendo realizadas pela equipe do Banco de Leite Humano de 

Caraguatatuba para reforçar a importância do aleitamento materno e da doação de 

leite humano. Palestras estão sendo promovidas nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) às gestantes referenciadas e aos pais de alunos dos Centros de Educação 

Infantil (CEI) durante a Semana do Bebê e do Brincar. O Banco de Leite Humano 

também realiza um treinamento para 15 lactaristas da Casa de Saúde Stella Maris 

explicando o manuseio correto do leite e a importância de sempre incentivar o 

aleitamento materno dentro da maternidade. 

A técnica em nutrição da Casa de Saúde Stella Maris, Larissa Baraúna, explica que 

o conhecimento é adquirido no dia a dia, mas participar do treinamento foi 

extremamente útil para aplicar de fato a técnica com os bebês. “Conhecer o espaço 



 

 
 

do Banco de Leite superou as expectativas. Não imaginava que tinha toda essa 

estrutura e controle de qualidade”, relatou. 

Seja uma doadora 

As interessadas em doar podem procurar a unidade do Banco de Leite CEAMI, 

localizado dentro do prédio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no 

Sumaré. O horário de funcionamento da unidade é das 7h às 17h. O telefone para 

dúvidas é o (12) 3897-3510. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Prefeitura de Caraguatatuba testa implantação de sentido único de 

circulação em trecho da Santa Casa 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia a partir da próxima segunda-feira (23) um 

‘teste’ para avaliar a viabilidade da implantação de sentido único de circulação de 

veículos em parte da Avenida Miguel Varlez, no trecho que compreende a Casa de 

Saúde Stella Maris. 

Segundo projeto elaborado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, a mudança vai do cruzamento com a Rua Vereador Antonio Cruz Arouca, 

no Indaiá, ao trevo de acesso de entrada da cidade. 

A avaliação ocorrerá até o dia 26 de maio, das 6h às 17h. Neste período, o 

motorista que estiver trafegando pela Rodovia Rio-Santos (SP-55) e precisar se 

deslocar para o Centro deverá utilizar o acesso da Rua Vereador Antonio Cruz 

Arouca. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgetti, “a medida tem como 

objetivo garantir mais segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que circulam 

pelo trecho, além de melhorar a fluidez no tráfego de veículos nessa região”, 

reforçou.  

A ação contará com sinalização provisória, mediante a instalação de cones, 

balizadores e placas indicativas de alteração de sentido. Além disso, agentes de 

trânsito estarão nos locais durante todo o período de teste para orientação e 

fiscalização a respeito desta intervenção. 
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Equipes da Prefeitura de Caraguatatuba e Defesa Civil continuam com 

atendimento em aéreas atingidas por vendaval 

 

As equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de Serviços Públicos da 

Prefeitura de Caraguatatuba dão continuidade nesta quinta-feira (19) aos trabalhos 

de rescaldo das ocorrências provocadas pelo vendaval que atinge a cidade desde a 

noite da última terça-feira (17). A velocidade dos ventos chegou em torno de 80 

km/h. Até o momento, o município já registrou 51 casos de quedas de árvores e 

galhos em áreas públicas e particulares. 

Pelo menos quatro equipes realizam os serviços de corte e retirada de galhos e 

troncos caídos em vias públicas, comércios e residências. De acordo com o balanço 

da Defesa Civil, 50% dessas ocorrências já foram resolvidos. 

Parte do atendimento das ocorrências depende de ação junto com a EDP 

Bandeirantes, uma vez que galhos e copas estão sobre fios energizados. Um 

exemplo é na Avenida Luiz Cláudio do Prado, no bairro Indaiá, onde a equipe da 

Defesa Civil aguarda o desligamento da fiação para fazer o corte. 

Devido ao Perigo de Queda Iminente (PQI), o coordenador municipal da Defesa Civil, 

Capitão Campos Junior, explica que os postes já foram isolados e pediu para as 

pessoas retirarem os veículos que estavam estacionados. “Eu bati pessoalmente 

de casa em casa para alertar os moradores quanto aos riscos enquanto 

aguardamos a chegada da equipe da EDP”. 

O registro da queda de touceiras de bambus  dependem de um trabalho minucioso 

com uso de facão devido à fragilidade da vegetação e outro caso que merece 

atenção. “Estamos atendendo todos os casos onde galhos caíram sobre muros e 

casas e este é mais um que as equipes irão agir assim que possível”. 



 

 
 

Cabe ressaltar que a previsão ainda é de baixa temperatura e ventos com rajadas 

que podem atingir até 80 km/h até domingo (22). A Marinha do Brasil alerta que 

neste período as ondas podem chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. 

Por conta dos ventos fortes, a orientação dos órgãos de segurança pública é para 

que as pessoas evitem ficar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e 

descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e 

placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Lembrando que nesta sexta-feira (20) a onda de frio continua intensa com 

temperaturas baixas durante a madrugada e início do dia. Por isso, a orientação 

dos órgãos públicos é para que as pessoas permaneçam agasalhadas. No sábado 

(21) e domingo (22), o sol deve aparecer ao longo do dia e as temperaturas 

aumentam de forma gradativa. Ainda chove fraco e de forma isolada. As 

temperaturas ficam entre 11º e 23º graus durante esses cinco dias. 

(Atualizado às 15h30) 
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Audiências Públicas para discutir sobre concessão de empresa para 

limpeza urbana iniciam na próxima semana 

 

Na próxima semana, a população poderá opinar e debater através das Audiências 

Públicas sobre a Parceria Público-Privada (PPP) de contratação de empresa para 

prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Caraguatatuba. 

As Audiências Públicas serão realizadas de 25 a 27 de maio, às 19h, para coletar 

sugestões e subsídios, que conduzirá a licitação para contratar a PPP na 

modalidade de concessão administrativa, pelo prazo de 20 anos, pela seleção de 

melhor técnica e preço. 

A empresa será responsável pela execução de serviços integrados de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, 

destinação e disposição final de resíduos sólidos gerados no município. 

Para participar, a população deve se inscrever até às 16h do dia 25 de maio 

(quarta-feira), no email: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. Só 

poderão participar dos debates públicos quem tiver inscrito previamente. 

As Audiências Públicas têm a duração de duas horas, podendo ser prorrogada por, 

no máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. 

A primeira audiência será realizada no dia 25 de maio, às 19h, na EMEF Alaor 

Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão). 

A segunda será no dia 26 de maio, às 19h, na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca 

(Rua Itália Baffi Magni, 581 – Massaguaçu). 

E para encerrar os debates, na sexta-feira, dia 27 de maio, às 19h, será na EMEF 

Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida Pernambuco, 1.101 – Indaiá). 

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Mais informações no edital: https://tinyurl.com/5x8h22e2. 
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Prefeitura e Confederação Brasileira de Vela preparam evento e 

discutem implantação de escola de vela em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), se 

reuniu, nesta quarta-feira (18), com representantes da Confederação Brasileira de 

Vela (CBVela) para tratar da preparação do 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

promovido na cidade em parceria com a organização. 

Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre a realização do evento esportivo ligado 

à modalidade de prancha à vela, previsto para ocorrer entre os dias 5 e 7 de 

agosto, além de tratativas do projeto para a implantação de uma escola de vela no 

município, destinada a atender gratuitamente crianças e adolescentes do 

município. 

O encontro, realizado na sede da Secretaria, contou com a participação do prefeito 

Aguilar Junior, da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, do gerente de 

desenvolvimento e marketing da CBVela, Samuel Gonçalves, e do assessor da 

Confederação, Flávio Patrício. 

Para o prefeito Aguilar Junior, além de possibilitar a atração de novos públicos, o 

evento e a parceria com a CBVela deixarão um importante legado para a cidade. “A 

proposta que estamos tratando vai de encontro com políticas públicas prioritárias 

no nosso governo, incluindo o fomento do turismo, educação, meio ambiente e 

esporte”, destacou. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Estrada rural do bairro Pegorelli, na região sul, recebe nivelamento 

mecânico da Sesep 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep), realizou nesta quarta-feira (18), melhorias na Rua João Guilherme dos 

Santos (Abra de Fora), no bairro Pegorelli, região sul da cidade. 

No local, com aproximadamente 700 metros de extensão, foram executados 

nivelamento mecânico e colocação de bica corrida nos pontos mais críticos, 

utilizando 20 toneladas de material. 

Para o serviço, a equipe de quatro funcionários contou com apoio de uma máquina 

motoniveladora, uma retroescavadeira e um caminhão trucado para transportar o 

material. 
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ADIADO: Caraguatatuba recebe espetáculo teatral inspirado em crime 

bárbaro da década de 70 

 

O espetáculo “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está”, que seria 

apresentado nesta quinta-feira (19/5), em Caraguatatuba, foi adiado para o dia 26 

de maio, às 20h. A peça também seria apresentada na sexta-feira (20/5), em 

Ubatuba, mas será transferida para uma nova data, a ser definida e informada 

posteriormente. 

A peça revisita através de um olhar poético lembranças e cicatrizes de um crime 

que aterrorizou Bauru, no interior de São Paulo, há cinco décadas e que ainda 

reverbera entre seus moradores. Mara Lúcia Vieira, de apenas 9 anos, encontrada 

morta no banheiro de uma casa abandonada depois de quatro dias desaparecida, 

após ter saído para ir à escola. Violentada, estuprada e assassinada. 

Criado em 2019, o documentário cênico do grupo bauruense “Protótipo Tópico”, 

questiona todas as possibilidades que esta criança poderia ter vivido. Com direção 

de Marcelo Soler, da Cia. Teatro Documentário (São Paulo) e preparação de atores 

de Georgette Fadel, o grupo também traz uma inquietante leitura da morte de Mara 

Lúcia que leva o público a se questionar sobre qual é o espaço, concreto e 

subjetivo, que a barbárie nos leva. 

Assim, aos atores e moradores de Bauru sobra um apanhado de ‘Talvez’. Talvez ele 

seja o culpado pelo assassinato. Talvez esse seja o motivo de um crime tão cruel. 

Talvez Mara Lúcia estivesse viva se não tivesse ido à escola naquele dia. Talvez ela 

teria se casado, tido filhos se ainda estivesse viva. E muitos outros “Talvez”. 

A entrada é gratuita e tem classificação indicativa de 16 anos. 



 

 
 

Oficina: “Lugar memória: parâmetros do real que moldam a ficção”  

O grupo teatral “Protótipo Tópico” também realizará uma oficina gratuita paralela 

às apresentações, que busca despertar novos olhares para os problemas sociais, 

dividindo a experiência de um fato que não pode ser esquecido para que não seja 

reproduzido, e que possibilitam também o despertar de um lado artístico nos 

participantes. 

A oficina “Lugar memória: parâmetros do real que moldam a ficção se baseia em 

um crime brutal, tema da peça teatral acima citada, para estudar o discurso 

artístico. Dessa forma, o papel do elenco vai além da apresentação da peça: os 

atores assumem a função de estimular o interesse do público para a interação 

artística e a produção, tornando a experiência um ato vívido. 

Em Caraguatatuba, a oficina será realizada na quinta-feira (26/5), às 15h, no Salão 

Inferior do Teatro Mário Covas. Já em Ubatuba, a oficina seria na sexta-feira (20/5), 

mas foi adiada. As inscrições podem ser feitas no local do evento, com limite de 25 

pessoas. 

O intuito é dividir experiências e proporcionar uma vivência sensorial, que traz 

sobre o viés artístico os diferentes aspectos sociais da violência que são 

presenciadas por eles em suas rotinas de trabalho. 

Brutalidade em cena: sutilezas de uma vida interrompida   

Uma vida tirada brutalmente e, junto com ela, todas as possibilidades que esta 

criança poderia ter vivido. A única certeza é a coragem de um grupo de atores em 

revirar esta história e questionar a falta de solução para este crime. 

Quem viveu à época ainda se lembra de Mara Lúcia. Mas apenas os mais próximos 

recordam-se da menina para além da violência. Eliana Cerigatto era a amiga mais 

próxima, elas cantavam, brincavam de bonecas e se divertiam no balanço que 

existia no quintal da casa dos pais de Mara. Eliana é mãe de Fábio Valério, um dos 

atores do espetáculo. As histórias sobre a garota foram ouvidas inúmeras vezes 

pelo filho, sendo este um dos disparadores para a construção deste trabalho. 

Juntos, Andressa Francelino e Fábio Valério, atores do Grupo Protótipo Tópico, 

entrevistaram jornalistas e pessoas que viveram em Bauru na época do crime. Eles 

esmiuçaram os fatos e boatos e se debruçaram durante meses na história, ao lado 

do diretor do espetáculo Marcelo Soler, em busca de uma construção dramatúrgica 

que não abordasse apenas a violência, mas as sutilezas de uma vida interrompida 

tão precocemente. 

A obra propõe inúmeras reflexões sobre a violência humana, sobre os reflexos da 

desigualdade social e a espetacularização por parte da imprensa na época. Tudo 

muito bem articulado pelos olhares sensíveis dos atores e do diretor. Um 



 

 
 

aprofundamento em questões viscerais que resistiram à passagem do tempo. Um 

teatro que sequestra a realidade e a transfere para o palco. 

Além disso, para contribuir com esta construção dramatúrgica, o grupo buscou 

inspiração também na literatura, em um mergulho na obra Memórias do Subsolo, 

do russo Fiódor Dostoiévski, que traz em seus textos uma espécie de sequência de 

versos cênicos que transbordam a atmosfera de insuficiência frente ao inexplicável, 

assim como se sentiram os artistas ao se depararem com o caso Mara Lúcia. 

Visando um refinamento poético e a ampliação das possibilidades artísticas, 

estéticas e políticas, o grupo convidou o diretor e dramaturgo Marcelo Soler, um 

dos precursores do teatro documentário no país, para assinar a direção do 

espetáculo, e a atriz, diretora e preparadora Georgette Fadel para a orientação e 

preparação dos atores acerca da encenação, ambos da cidade de São Paulo. Com 

isso, a produção do espetáculo “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui 

está” foi executada de modo colaborativo, onde artistas e diretor estiveram 

engajados na sua criação. 

Além da dramaturgia poética, o trabalho apresenta um viés político, já que a vítima 

pertencia a uma família simples e os suspeitos eram de famílias ricas e tradicionais 

da cidade, o que ‘Talvez’ tenha resultado nesta não resolução do crime. 

Serviço: “Lugar memória: parâmetros do real que moldam a ficção”  

Grupo Protótipo Tópico | Oficina | 60 minutos 

CARAGUATATUBA 

Data: Quinta-feira (26 de maio) 

Horário: 15 horas 

Local: Salão Inferior do Teatro Mário Covas, na Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Entrada: gratuita 

Informações: (14) 99669-4133 ou (12) 3881-2623. 

Serviço: “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está”   

Grupo Protótipo Tópico | Teatro Documentário | 60 minutos |Classificação 14 anos 

CARAGUATATUBA 

Data: Quinta-feira (26 de maio) 

Horário: 20 horas 

Local: Teatro Mário Covas, na Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Entrada: gratuita 

Ingressos: Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do espetáculo no 

Teatro. 

Informações: (14) 99669-4133 ou (12) 3881-2623. 

Teaser: www.youtube.com/watch?v=Kgkp7Geu_yI 

http://www.youtube.com/watch?v=Kgkp7Geu_yI


 

 
 

Realização 

O projeto “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está” tem a realização 

do grupo Protótipo Tópico e da Sociedade Amigos da Cultura, por meio do Programa 

de Ação Cultural (ProAC Editais) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria de Cultura de Caraguatatuba, 

com apoio do Teatro Municipal de Caraguatatuba e Secretaria de Cultura de 

Ubatuba, com apoio do Teatro Municipal de Ubatuba. 

Sinopse do espetáculo 

A morte brutal de uma menina de nove anos, Mara Lúcia, em 1970 na cidade de 

Bauru é o gatilho para uma sequência de cenas poético-documentais que buscam 

tentar entender a brutalidade de ontem que persiste no hoje. As lembranças de 

uma amiga de Mara, fragmentos do texto Memórias do Subsolo de F. Dostoiévski, 

reportagens sobre o fato e o próprio assombro dos artistas envolvidos se misturam 

na construção em cena de uma memória fabricada.   

Assessoria de Imprensa 

Renata Marconi (14) 99615-6083 

Juliana Ramos (14) 98164 1777 

Ficha técnica 

Direção: Marcelo Soler 

Preparação de atores: Georgette Fadel 

Elenco: Andressa Francelino e Fábio Valério 

Dramaturgia: criação coletiva (supervisão Marcelo Soler) 

Cenografia e figurino: o grupo 

Sonoplastia: Juliana Ramos 

Iluminação: Luiz Campana Jr. 

Produção: Mariana Boico e Ana Evaristo 

Documentada: Eliana Cerigatto 

Fotos: Helder Faria e Denis Augusto 

Assessoria de Comunicação: Juliana Ramos e Renata Marconi 

Grupo Protótipo Tópico (Bauru-SP) 

Com quatorze anos de (r)existência, o grupo pesquisa a preparação do ator, a 

dilatação física, corporal, imagética e temporal, a ação vocal, o caminho da pré 

expressividade a expressividade e construção da cena. Atualmente caminha pelos 

estudos na vertente do Lugar memória, do teatro documentário e interações entre 



 

 
 

vídeo e teatro. Para as últimas pesquisas citadas, o grupo foi contemplado pelo 

edital ProAc Aprimoramento técnico- artístico nos anos de 2014 e 2015, com os 

projetos “Desvendando o teatro documentário” e “Sombra digital:  aprimoramento 

em arte tecnologia”. O grupo participou, no ano de 2013, do Circuito cultural 

Paulista da Secretaria do Estado de São Paulo, circulando por seis cidades do 

interior com o espetáculo “A guerra de Pietrovit”. Em 2014 foi contemplado pela Lei 

de estímulo à cultura de Bauru para construção do espetáculo “e nunca mais foi 

visto”. Em 2015 e 2016 foi contemplado novamente pela Lei de estímulo à cultura 

de Bauru para a realização do evento de difusão “Cabaret Scène-Sonore – um 

espetáculo de variedades”, evento que ocorre mensalmente no Espaço Protótipo e 

conta com a produção do grupo. Em 2015 foi contemplado pela Lei de estímulo à 

cultura de Bauru para construção do espetáculo “Bicho Transparente”. Em 2016 e 

2017 foi contemplado pelo Programa Caixa apoio aos festivais de teatro e dança, 

tendo como proponente a Sociedade Amigos da Cultura para a realização do 5o e 

6o FACE – Festival de Artes Cênicas de Bauru. Em 2017 foi contemplado pelo 

edital ProAc circulação com o projeto “Caminho memória: circulação repertório 

Protótipo Tópico” e circularam por oito cidades do estado de São Paulo com os 

espetáculos “Bicho Transparente” e 

“Preâmbulo-carne com alma dentro”, além de ministrarem a oficina “Construção 

dramatúrgica a partir da relação do ator com o lugar memória”. 

Em 2018 e 2020, o grupo foi contemplado novamente pelo PROAC Editais para a 

realização do FACE – Festival de Artes Cênicas de Bauru. 

Atualmente o coletivo conta com cinco integrantes: Andressa Francelino, Fábio 

Valério, Mariana Boico, Giovanni Alberti e Juliana Ramos. 

O grupo é responsável pelo Espaço Protótipo, que além de ser sede do grupo, o 

local recebe eventos, espetáculos e ações artísticas de diferentes linguagens.  O 

grupo Protótipo Tópico é idealizador e realizador do FACE | Festival de Artes 

Cênicas de Bauru, que neste ano comemora a sua décima primeira edição, se 

consolidando como um dos principais festivais de artes cênicas do estado de São 

Paulo. 

Em 2021, os integrantes do coletivo realizaram oito projetos aprovados pelos 

editais do PROAC – Programa de Estímulo à Cultura do Estado de São Paulo. 

Marcelo Soler, diretor 

Diretor, pedagogo do teatro e arte-educador, Mestre e Doutor em Artes Cênicas 

pela ECA/USP (com pesquisas em torno do que venha a ser o(s) Teatro(s) 

Documentário(s)).  Graduado em Artes Cênicas pela Escola de Comunicação e Artes 

da Universidade de São Paulo e em Comunicação Social pela Faculdade Cásper 

Líbero. Membro fundador da Cia. Teatro Documentário. É professor universitário no 

Departamento de Artes Cênicas (ECA/ USP) na área da pedagogia teatral, na 



 

 
 

Faculdade Cásper Líbero, na Fac.  Paulista de Artes. Participou do INERTE (Instável 

Núcleo de Estudos de Recepção Teatral) coordenado pelo Prof. Dr. Flávio 

Desgranges da ECA/USP, grupo que estuda o papel do espectador dentro do 

fenômeno teatral. Nos últimos três anos dirigiu e  escreveu as seguintes 

encenações: Esse vasto terço de nosso belo reino –  documentário cênico sobre 

uma rua paulistana (Contemplado pela Décima nona  edição da Lei de Fomento 

para a Cidade de São Paulo – Rua Maria José no bairro da  Bela Vista 2013 – 

2014), Pretérito Imperfeito – documentário cênico (Contemplado  pela Décima 

sexta edição da Lei de Fomento para a Cidade de São Paulo – Casa do  Teatro 

Documentário 2011 – 2012); Consumindo 68 – teatro documentário (Mostra  

Rebeldes e Utópicos/SESC Consolação; Espaço Parlapatões em 2008 – trabalho  

desenvolvido por “um dos quatro grupos jovens” da cidade de São Paulo 

considerado  pela Revista da Folha (Domingo, 31 de agosto de 2008) como “dignos 

de aplausos”.) Onishi não pode dançar (casa da D. Yayá/CPC-USP – 2008); de 

como Frank Sinatra me emociona ou O açougue (Sala Crisantempo; Espaço 

Pulsarte – 2007); Cor de rosa ou 

Por que é preciso estourar bexigas? (Teatro Irene Ravache e Teatro Júlia Bergman, 

2006 e 2007). Com Onishi não pode dançar, a convite de Yoshito Ohno, 

apresentou a encenação no Japão no Kazuo Ohno Dance Studio, com o apoio do 

Ministério da Cultura. 

Georgette Fadel, preparação de atores   

É diretora e atriz de formação acadêmica (Escola de Arte Dramática e 

Departamento de Comunicação e Artes da USP); mas, ainda dentro da faculdade, 

durante os anos 90, se engaja e faz parte do florescimento de um forte movimento 

de grupos na cidade de São Paulo. Participa da fundação de Cias como Cia do 

Latão, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e Cia São Jorge de Variedades, onde 

dirigiu e atuou em diversos espetáculos marcantes do movimento estético da 

virada do século como “O Nome do Sujeito”, “Bartolomeu Que Será Que Nele Deu”, 

“Biedermann e os Incendiários,” “Bastianas”, “Barafonda”, “Quem Não Sabe Mais 

Quem É, O Que É E Onde Está”, “Precisa Se Mexer”. Dirigiu mais recentemente com 

a Mundana Cia e Camila Pitanga, com a Probástica Cia e vários outros artistas 

espetáculos que além do eixo Rio São Paulo ganharam também palcos 

internacionais. Como atriz foi dirigida por Cristiane Paoli Quito, Tiche Viana, 

Francisco Medeiros, Cibele Forjaz, Frank Castorf, Felipe Hirsch.  Como professora. 

Além de oficinas pelo país inteiro, ministrou aulas de interpretação na Escola Livre 

de Teatro de Santo André, no Estúdio Nova Dança, na Pós Graduação da Faculdade 

Célia Helena, além de direções na EAD. Sua trajetória é profundamente ligada à 

construção do performer livre e consciente dos movimentos do seu tempo. 

Andressa Francelino, atriz   



 

 
 

É atriz, diretora e produtora cultural. Paulistana, formada em Artes Cênicas com 

Habilitação em Interpretação Teatral pela Universidade Estadual de Londrina – UEL 

(2005-2008), fez disciplinas de mestrado pela Universidade de São Paulo – USP 

(2010) e pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP 

(2010) em dramaturgias performativas. Pós Graduada em Teatro, Dança e 

Produção Cultural pela Universidade do Sagrado Coração (USC) em Bauru (2015-

2016). Estagiou na Produção na Casa de Cultura da UEL, trabalhando no FILO – 

Festival Internacional de Londrina. Participou do Projeto de Extensão universitária 

“Ação Cultural da UEL” coordenando o subprojeto “Circuito Cultural”. Participou de 

diversas oficinas de teatro com profissionais renomados do Brasil e exterior e atuou 

em diversos espetáculos teatrais. Trabalhou no Programa de Iniciação Artística 

(Piá) da Secretaria de Cultura de São Paulo por dois anos e pelo Instituto Criança 

Cidadã do Governo de São Paulo. 

Atualmente trabalha como produtora, atriz e diretora do grupo Protótipo Tópico. 

Atua como coordenadora do Espaço Protótipo e produz o evento “Cabaret Scéne 

Sonore” contemplado pela Lei de Estímulo à Cultura de Bauru. Em 2015 angariou o 

prêmio de Melhor direção pela montagem de “A Casa de Bernarda Alba” pelo 9º 

Fetusc. Em 2016 foi contemplada pela Lei de estímulo à cultura de Bauru para 

criação do espetáculo “Bicho transparente”. É diretora geral e curadora do Festival 

de Artes Cênicas de Bauru – FACE, que completa 10 anos de existência em 2021, e 

coordena o projeto de pesquisa “Experimento 09”, grupo de pesquisa em teatro do 

Espaço Protótipo. 

Fábio Valério, ator   

Bacharel em Artes Cênicas formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

em 2008. Pesquisador-bolsista e relator de processos durante três anos no grupo 

“Indícios do Corpo Pós-Moderno”- UEL. Atualmente, atua como especialista técnico 

em Teatro pela Secretária Municipal de Cultura de Bauru, foi orientador do projeto 

Ademar Guerra do Governo do estado de São Paulo e Conselheiro Municipal de 

Políticas Culturais de Bauru. Fundador do Protótipo (2008), onde vem 

pesquisando, principalmente, acerca do trabalho do ator, presença cênica e 

dilatação imagética.  Dirigiu “e nunca mais foi visto.”, contemplado pela Lei 

Municipal de Estímulo a Cultura de Bauru (2014); Lapsos Lacerados (Teatro Mun. 

Bauru 2011), Ah! Que delícia de Pessoa (2012), O que te tortura? (Performance 

2013), Meia Dose de Nada (2014), …  depois daquele baile (2016) e Bicho 

Transparente (2016). Dirigiu e atuou em A Guerra de Pietrovit (2011 a 2014), 

Entroncamento (Performance2014), Inviolável (Performance2011), Ay’Carmela 

(2008). Curadorias: Mapa Cultural Paulista (2015), Escola Vai ao teatro (Bauru 

2012 a 2014), Feira do Livro (Bauru2012), FACE (Festival de Artes Cênicas de 

Bauru 2012 a 2017). Atuou como Teatrólogo (Itaema – SC 2010), Orientador de 

Artes Cênicas – Ong Estrela do Amanhã (2008), Ator/palestrante – colaborador do 

professor de Arte e Educação do curso de pós-graduação do grupo ESAP/PR 



 

 
 

(2009), Coordenador do Espaço Protótipo – Bauru (2013 / atual), Coordenador do 

Grupo de Estudos Butoh de Bauru (2014). É diretor artístico do Festival de 

Artes Cênicas de Bauru (2012-atual). 
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Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende 

crianças e adolescentes vítimas de violência 

 

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes – 18 de maio, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira, o 1º Encontro para profissionais da 

rede de proteção do município – Construção, Êxitos e Desafios. 

O encontro realizado no auditório da Fundacc reuniu profissionais de diferentes 

áreas que atuam diretamente com crianças e adolescentes vítimas de violência 

para refletir e discutir sobre o avanço do serviço e o que ainda pode ser melhorado 

para este público. Também estiveram presentes o secretário de Saúde, Gustavo 

Boher; a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e a presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cintia Alves. 

Na ocasião, o secretário de Saúde, Gustavo Boher, anunciou que, em breve, o 

município receberá uma nova sede do serviço ‘Protege’. “É um tema doloroso para 

ser abordado, mas temos sempre que oferecer o melhor com um atendimento 

humanizado para nossas crianças e adolescentes. Esta nova sede só mostra a 

preocupação da atual gestão a todas as pessoas que necessitam do serviço”, 

destacou. 

O evento contou com diversas palestras sobre o tema, mas o foco principal foi o 

serviço ‘Protege’, pioneiro no Litoral Norte. Implantado em 2019, oferta às crianças 

e adolescentes vítimas de violência uma escuta especializada. 

A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de 

violência com criança ou adolescente junto ao profissional da rede de proteção. O 

relato é limitado estritamente ao necessário da proteção e inserção do 

atendimento em rede, objetivando a não revitimização, evitando que a vítima passe 



 

 
 

por diversos órgãos para relatar o acontecido por várias vezes. Com o ‘Protege’ é 

proporcionado assistência e acolhimento no primeiro atendimento. 

O local oferece atendimento com profissionais das áreas de psicologia, 

enfermagem, psiquiatria, serviço social e pediatria que recebem as fichas de 

notificações de violência (SINAN) encaminhadas por qualquer profissional que 

identifica ou suspeita de uma violência nas áreas da educação, saúde e social. 

Estas notificações chegam em, no máximo, 72 horas ao ‘Protege’. 

A coordenadora do ‘Protege’, Erica Perroni, destacou o avanço que o município teve 

no ano passado com a aprovação do fluxograma, garantindo um atendimento 

humanizado, com tempo exato para atender as necessidades das crianças e 

adolescentes. “O Protege é a fala da criança no momento em que a violência 

ocorreu”, ressaltou. 

Dados 

Dados do Disque 100 mostram que de 2011 a 2019 foram registradas 200 mil 

denúncias de violência sexual no Brasil. A maioria é meninas com 82% e meninos 

com 18%. Em Caraguatatuba, foram 339 casos em 10 anos, sendo 284 em 

meninas e 55 em meninos. Em 2022, são 44 casos até o dia 12 de maio, 40 

meninas e quatro meninos. 

Denúncia 

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos 

e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem 

gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular). 

Além do Disque 100, as denúncias podem ser realizadas nas escolas municipais e 

estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Referência de 

Assistência Social (Crass) e Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas), hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Conselho Tutelar 

e Delegacia de Polícia. Todos os profissionais desses equipamentos passaram por 

capacitações para identificar situações de violência e realizar a notificação 

compulsória. 

O Protege está localizado no bairro Jardim Primavera e junto funciona o 

Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil. 
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Fundo Social de Caraguatatuba realiza campanha emergencial para 

arrecadação de roupas de frio e cobertores 

 

Com a chegada da frente fria prevista para ficar até domingo (22), o Fundo Social 

de Caraguatatuba realiza uma campanha emergencial, nesta quinta e sexta-feira 

(19 e 20/5), para arrecadar agasalhos e cobertores. 

O Fundo Social da região central e da região sul receberá roupas de frio, adultos e 

infantis, como casacos, calças, meias, luvas, toucas e cobertores. A ação atenderá 

às famílias com mais necessidades e também as pessoas em situação de rua. 

Quem quiser também pode entregar os itens em qualquer equipamento público da 

Prefeitura mais próximo de sua casa. 

O Fundo Social da região central está localizado na Rua José Damazo dos Santos, 

39 – Centro e da região sul na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul). 
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Caraguatatuba abre 16 vagas para curso gratuito de Manutenção 

Predial nesta sexta-feira 

 

Pessoas que tenham conhecimentos básicos de elétrica, hidráulica e construção 

civil e queiram uma qualificação podem ser inscrever nesta sexta-feira (20) no 

curso de Manutenção Predial ofertado, gratuitamente, pelo Fundo Social de 

Caraguatatuba em parceria com o Senai. 

Serão ofertadas 16 vagas e as inscrições devem ser feitas, presencialmente, na 

sede do Fundo Social, das 9h às 16h. Os interessados devem ter mais de 18 anos 

de idade e levar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência. 

As aulas serão realizadas de 6 a 10 de junho, das 13h às 22h, no Centro de Apoio 

ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). 

O curso abordará sobre Revestimento (tecnologia dos materiais, argamassas, 

placas cerâmicas, assentamento de cerâmicas e requadração); Elétrica (grandezas 

elétricas, noções de circuitos elétricos, noções de quadro de distribuição, 

dispositivos de segurança: Disjuntores, DR e DPS, dimensionamento de cabos, 

identificação e teste de circuitos, noções de aterramento); Hidráulica (princípios de 

hidráulica, sistemas de acoplamento, noções de sistemas de esgoto, identificação 

e correção de vazamentos comuns, desentupimento e limpeza de ralos, tubulações 

e caixas de gordura); Pintura (tipos de tintas e suas aplicações, procedimentos para 

pinturas em superfícies de alvenaria, metais, madeira e gesso, remoção de 

manchas e sujeira). 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, reforça aos interessados que só se 

inscrevam se realmente tiverem interesse em atuar na área e de concluir a 

qualificação. 



 

 
 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander), telefone (12) 3897-5656. 
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Caraguatatuba encerra curso de Sistema de Aquecimento Solar para 

água para moradores do Nova Caraguá II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretarias de Habitação, realizou 

nesta semana a última aula do curso de Sistema de Aquecimento Solar para Água 

voltada para os moradores do Nova Caraguá II, no Ciase Travessão. 

O curso é um dos inúmeros já realizados do Ciclo de Cursos do Projeto de 

Desenvolvimento Socioterritorial do Nova Caraguá II, núcleo residencial do 

Travessão, região sul de Caraguatatuba. O curso foi ministrado em parceria com o 

SENAI. 

O curso contou com um total de 20 participantes e as aulas foram ministradas aos 

fins de semanas desde o início de abril. Aas aulas, que iam das 8h às 17h, eram 

acompanhadas por intervalos e lanches para que os alunos ficassem os mais 

confortáveis possíveis durante as jornadas de ensinamentos. 

“Aprendi muito com o curso e conforme as aulas foram passando, nos foram 

apresentados novos termos e sistemas. Saio daqui hoje com um diploma 

comprovando que eu sei executar uma instalação de sistema de aquecimento 

solar, podendo gerar renda para minha família”, diz Marlene Rocha Prates, 

faxineira, de 46 anos. 

Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial do Nova Caraguá II 

O Empreendimento Nova Caraguá II, já atendeu mais de 700 famílias com imóveis 

novos através do Programa Minha Casa Minha Vida. Mas o Programa vai além da 

construção de moradias, ele desenvolve atividades programadas no PDST (Projeto 

de Desenvolvimento Socioterritorial) que visa o fortalecimento das famílias 

beneficiárias a cerca de suas condições de vida e de seus direitos, além de 



 

 
 

contribuir com a melhoria na qualidade de vida delas e o desenvolvimento da 

cidadania. 

Entre as principais ações deste Projeto Social está o acompanhamento sistemático 

dos participantes através de atendimento individual e familiar em reuniões de 

caráter informativo e educativo, com o objetivo de melhorar a convivência familiar e 

comunitária. Outra ação importante do Projeto Social é de oferecer cursos de 

capacitação que permite inserir os participantes no mercado de trabalho para 

promover a sustentabilidade social e ambiental, com a geração de trabalho e 

renda, incentivando o protagonismo social. 

O Projeto vem oferecendo cursos de capacitação desde 2019 e já ajudou muitas 

famílias do Empreendimento na geração de trabalho e renda e melhoria do convívio 

social. 
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Secretaria de Meio Ambiente, Associação de Quiosques e quiosqueiros 

da Praia da Mococa se reúnem e abordam projeto de Reurbanização 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca se reuniu na última terça-feira 

(17) com representantes da Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC) e 

quiosqueiros da praia da Mococa para abordar sobre o Projeto de Intervenção 

Urbanística (PIU). A ocasião também contou com a presença do vereador Cristian 

Bota. 

O encontro se pautou, especificamente, no cronograma de início da obra para a 

construção dos novos quiosques e infraestrutura da orla. O projeto é aguardado 

desde o ano passado, porém, devido à crise sanitária e financeira causada pela 

Covid-19, esteve suspenso para que o município passe por uma retomada 

econômica. 

O prazo para início destas obras será definido conforme a possibilidade e consenso 

entre todas as partes, Prefeitura, AQC e quiosqueiros. 

Como toda a orla de Caraguatatuba é objeto do Termo de Convênio entre a 

Prefeitura e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU),  uma das obrigações que a 

prefeitura assumiu é a regularização urbanística das praias com adequação dos 

quiosques e infraestrutura urbana. Por isso, cabe a administração pública a parte 

de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação 

de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa relativa 

à Praia da Mococa. 

Já os nove permissionários devem fazer a estrutura de alvenaria dos quiosques, 

com espaço para banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. Cada unidade 

será concebida para ocupar uma área de 216 metros quadrados, inclusive, com o 

espaço para que o banhista possa ficar debaixo de uma cobertura. 



 

 
 

A Praia da Mococa é a primeira do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da 

orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). O projeto será 

importante para o local, que tem sofrido com os efeitos das ressacas e erosões. 

Durante a reunião, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente aproveitaram para 

realizar a vistoria da área danificada pelas ressacas das últimas semanas. Os 

técnicos verificam quais medidas podem ser tomadas em caráter urgente para 

essa região. 
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Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba 

iniciam na segunda-feira 

 

As inscrições presenciais do processo seletivo para a formação de cadastro 

dereserva do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de 

Caraguatatuba começam na próxima segunda-feira (23/5), no Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão; na Regional Centro, no Jardim 

Aruan; e na Regional Norte, no Massaguaçu. 

Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 15h, até 3 de junho 

(sexta-feira). É necessário levar um documento com foto (RG e CNH), preencher o 

formulário e optar pela vaga de Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de 

Serviços Pesados. 

O CATE (atrás da antiga Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul) fica na Avenida 

José Herculano, 7.495, no Travessão. A Regional Centro (Secretaria de Serviços 

Públicos/Sesp) está localizada na Rua Rotary, 366, no Jardim Aruan. O endereço da 

Regional Norte é Rua Mário Hermes Trigo, 4, no Massaguaçu. 

As inscrições online para o mesmo processo seletivo do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego encerram às 17h do dia 3 de junho, no aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – Android ou IOS) 

ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. No momento do preenchimento 

da ficha de inscrição, o candidato define se será Beneficiário Oficial de Serviços 

Leves ou de Serviços Pesados. 

O PEAD mantém 350 vagas disponíveis e serão ocupadas de acordo com a 

necessidade da Administração Pública, em substituição aos integrantes que 

encerram o prazo legal de permanência no programa e disponibilidade 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

orçamentária. A classificação envolve dois critérios: o maior número de filhos com 

até 15 anos e a idade dos candidatos, priorizando os mais velhos. 

Pelo Decreto nº 1.200/2020 e sob a supervisão da Secretaria de Serviços Públicos, 

o beneficiário de oficial de serviços leves fará a varrição manual de vias públicas, 

ciclovias e praças; limpeza manual de praias; recolhimento dos resíduos de capina 

e roçada; manutenção e zeladoria de próprios públicos e outras atividades afins. 

Ainda conforme o decreto, o beneficiário oficial de serviços pesados executará 

capina e roçada manual, desobstrução de boca de lobo, roçada mecanizada, 

limpeza de vala, poda de árvores, assentamento e retirada de bloquetes, operação 

tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, carga e descarga de diversos, 

entre outras atividades afins. 

Requisitos 

Para aderir ao PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos, estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro, possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013; e não ter 

participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho nos exercícios anteriores, 

com oferta de qualificação profissional durante o período instituído pela Lei 

Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212), auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404), e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-

mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O edital de Chamamento Para 

Inscrição no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município do dia 12 de maio. 

Inscrições PEAD 

mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_792.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

Presenciais 

Período: de 23 de maio (segunda-feira) a 3 de junho (sexta-feira) 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE, atrás da antiga 

Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul): Av. José Herculano, 7.495 – Travessão/ 

Tel. (12) 3882-6170 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos/Sesp): Rua Rotary, 366 – Jardim 

Aruan/Tel. (12) 3885-4550 

Regional Norte (Massaguaçu): Rua Mário Hermes Trigo, 04 – Massaguaçu/ Tel. 

(12) 3884-4146 

Online 

Período: até às 17h do dia 3 de junho 

Na internet: Aplicativo Caraguatatuba 156 (Loja do Android e IOS) 

ehttps://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Informações: (12) 3885-4550 ou e-mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 
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Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55) 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira 

(19), no Palácio dos Bandeirantes, da cerimônia para a liberação de verbas da 

segunda fase do Programa Estrada Asfaltada, do governo estadual. O município foi 

contemplado em três trechos, um total de 27,9 quilômetros da Rodovia Rio-Santos 

(SP-55). 

O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia, que destacou ser esse o maior 

programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. “Nós 

estamos autorizando mais 2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam a uma 

autorização do ano passado, que também foi uma etapa importante do Estrada 

Asfaltada”, disse. 

Os trechos contemplados em Caraguatatuba vão do km 81+970 ao km 99+630, 

com extensão de 17,660 km; do km 102+300 ao km 108+000, com extensão de 

5,700 km e do km 108+000 ao km 112+550, com extensão de 4,550 km, todos 

sentido São Sebastião. 

“Esse anúncio é muito importante porque há anos lutamos para conseguir esses 

recursos para o recapeamento da Rodovia Rio-Santos. Passaram vários 

governadores pelo Estado e nada. Agora o Rodrigo Garcia entendeu nossa 

necessidade e liberou o recurso”, disse o prefeito Aguilar Junior. 

A situação da Rodovia SP-55 está tão critica que no ano passado a Prefeitura de 

Caraguatatuba chegou a realizar operações tapa-buracos para dar condições de 

mobilidade aos motoristas que trafegam diariamente pelo trecho. 

O edital das obras está previsto para ser publicado nesta sexta-feira (20), no Diário 

Oficial do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará obras 



 

 
 

de conservação especial e manutenção de vias, que consiste em recape e 

implantação de nova sinalização das rodovias. 

“Estamos melhorando a logística do Estado, ampliando a segurança e garantindo a 

mobilidade de todos. Importante destacar que a boa qualidade das rodovias 

impacta ainda diretamente na redução de acidentes”, afirmou João Octaviano 

Machado Neto, secretário de Logística e Transportes. 
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Banco de Leite Humano de Caraguatatuba beneficia 586 crianças 

através de doações 

 

No Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado neste dia 19 de maio, a 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça o trabalho prestado pelo Banco de Leite 

Humano do Centro de Atendimento Materno Infantil (CEAMI). 

Desde sua inauguração em 2018, já foram 393 doadoras cadastradas, sendo 593 

litros de leite doados e 586 crianças beneficiadas. 

A data foi instituída pela Lei nº 13.227/2015 e representa um momento especial 

de sensibilização da sociedade para a importância da doação de leite humano, 

além de incentivar o aleitamento materno. 

O leite é a primeira alimentação humana e fonte de nutrientes para as funções 

biológicas, sendo considerado o melhor alimento para os bebês, por ter papel 

muito importante na proteção imunológica contra doenças infecciosas, na 

adequação nutricional e no desenvolvimento afetivo e psicológico. 

Diversas ações estão sendo realizadas pela equipe do Banco de Leite Humano de 

Caraguatatuba para reforçar a importância do aleitamento materno e da doação de 

leite humano. Palestras estão sendo promovidas nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) às gestantes referenciadas e aos pais de alunos dos Centros de Educação 

Infantil (CEI) durante a Semana do Bebê e do Brincar. 

O Banco de Leite Humano também realiza um treinamento para 15 lactaristas da 

Casa de Saúde Stella Maris explicando o manuseio correto do leite e a importância 

de sempre incentivar o aleitamento materno dentro da maternidade. 

A técnica em nutrição da Casa de Saúde Stella Maris, Larissa Baraúna, explica que 

o conhecimento é adquirido no dia a dia, mas participar do treinamento foi 

extremamente útil para aplicar de fato a técnica com os bebês. “Conhecer o espaço 



 

 
 

do Banco de Leite superou as expectativas. Não imaginava que tinha toda essa 

estrutura e controle de qualidade”, relatou. 

Seja uma doadora 

As interessadas em doar podem procurar a unidade do Banco de Leite CEAMI, 

localizado dentro do prédio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no 

Sumaré. O horário de funcionamento da unidade é das 7h às 17h. O telefone para 

dúvidas é o (12) 3897-3510. 
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Litoral Norte de São Paulo é cenário perfeito para casamentos 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 



 

 
 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 
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Hospital Regional do Litoral Norte recebe novo equipamento de 

radioterapia 

 

O Hospital Regional do Litoral Norte adquiriu um novo equipamento de 

radioterapiacapaz de trazer maior conforto e qualidade de vida ao paciente com 

câncer que faz esse tipo de tratamento. Instalado no Departamento de 

Radioterapia do setor de Oncologia, o novo equipamento com novosoftware é o 

primeiro entregue no Brasil em sua nova versão que funciona totalmente sem fio 

(wireless). 

Dotado de um sistema inovador de controle de qualidade dos tratamentos de 

Terapia em Arco Volumétrico – VMAT e dos tratamentos de Radioterapia de 

Intensidade Modulada – IMRT, integrado ao novo equipamento, é capaz de 

aumentar a precisão do local de aplicação da radiação, fazendo automaticamente 

todos os ajustes necessários durante a sessão de radioterapia, preservando as 

células saudáveis de áreas localizadas no entorno do tumor. 

“Para o controle de qualidade de nosso Acelerador ElektaSynergy foi implantado o 

myQA Daily, que consiste em um dispositivo com 125 câmaras de ionização para 

verificação dos feixes de fótons e elétrons de nosso equipamento, assim 

permitindo uma verificação diária da qualidade do feixe entregue nos tratamentos 

de Radioterapia do Hospital Regional do Litoral Norte”, informou o físico médico, 

Alexandre Rafaldini. 

Além disso, é possível realizar protocolos com maior dose de radiação, tornando o 

tratamento mais rápido e mais preciso que o método convencional, o que significa 

para o paciente uma redução do tempo de duração nas aplicações diárias e dos 

números de sessões do tratamento, diminuindo também as chances de efeito 



 

 
 

colateral, proporcionando maior conforto e qualidade de vida ao paciente com 

câncer. 

De acordo com informações do Departamento de Radioterapia, uma das pacientes 

do HRLN teve seu tratamento reduzido de 25 sessões convencionais para 5 

sessões com a utilização da nova técnica de Terapia em Arco Volumétrico – VMAT. 

O equipamento com o software MatriXXResolution, fabricado e importado pelas 

empresas Iba e Oxigen Indústria, correspondeu a um investimento de cerca de R$ 

1 milhão, e já está sendo usado pelos pacientes que chegam ao HRLN por meio do 

CROSS. 

Para operar o equipamento, foi necessária a realização de um treinamento dos 

físicos médicos Johan Krauze Schneider, Alexandre Rafaldini, José Carlos Ferraz de 

Campos e Djalma Gomes, pelo diretor de produtos da Oxigen, Georg Bauer. 

Também foram treinados o dosimetrista Rafael Campos, os tecnólogos Cleyton 

Rodrigues, Fernanda Jesus, Juliana Trindade e Pamela da Silva, Lucas Branquinho 

e parte da equipe da Engenharia Clínica. 
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Prefeitura e Confederação Brasileira de Vela preparam evento e 

discutem implantação de escola de vela em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), se 

reuniu, nesta quarta-feira (18), com representantes da Confederação Brasileira de 

Vela (CBVela) para tratar da preparação do 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

promovido na cidade em parceria com a organização. 

Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre a realização do evento esportivo ligado 

à modalidade de prancha à vela, previsto para ocorrer entre os dias 5 e 7 de 

agosto, além de tratativas do projeto para a implantação de uma escola de vela no 

município, destinada a atender gratuitamente crianças e adolescentes do 

município. 

O encontro, realizado na sede da Secretaria, contou com a participação do prefeito 

Aguilar Junior, da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, do gerente de 

desenvolvimento e marketing da CBVela, Samuel Gonçalves, e do assessor da 

Confederação, Flávio Patrício. 

Para o prefeito Aguilar Junior, além de possibilitar a atração de novos públicos, o 

evento e a parceria com a CBVela deixarão um importante legado para a cidade. “A 

proposta que estamos tratando vai de encontro com políticas públicas prioritárias 

no nosso governo, incluindo o fomento do turismo, educação, meio ambiente e 

esporte”, destacou. 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Vale 

 

CCZ de Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos no 

próximo sábado 

 

Cerca de 30 animais estarão à procura de um novo lar no próximo sábado (21), das 

9h às 13h, na Feira de Adoção de Cães e Gatos promovida pelo Centro de Controle 

de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

Os animais estão clinicamente saudáveis, vacinados contra raiva, vermifugados e 

aptos a participar do Programa Municipal de Castração. Para adotar um animal é 

necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de documento com foto, CPF e 

comprovante de residência. O adotante também precisará preencher um 

questionário e passar por uma breve entrevista com os profissionais. 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, é importante que a pessoa 

interessada avalie se realmente tem condições de cuidar do animal de estimação. 

“Este é um ato de amor, mas que também requer responsabilidade e 

comprometimento do adotante, que deve estar ciente de que o pet precisará de 

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, para adotar os animais. 

Os pets que ficam para adoção são resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros. Por esse motivo, ao adotar o 

pet, a pessoa estará proporcionando uma nova vida com mais qualidade ao animal. 

Serviço 



 

 
 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 21 de maio – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) (Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – 

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888). 
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Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende 

crianças e adolescentes vítimas de violência 

 

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes – 18 de maio, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira, o 1º Encontro para profissionais da 

rede de proteção do município – Construção, Êxitos e Desafios. 

O encontro realizado no auditório da Fundacc reuniu profissionais de diferentes 

áreas que atuam diretamente com crianças e adolescentes vítimas de violência 

para refletir e discutir sobre o avanço do serviço e o que ainda pode ser melhorado 

para este público. Também estiveram presentes o secretário de Saúde, Gustavo 

Boher; a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e a presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cintia Alves. 

Na ocasião, o secretário de Saúde, Gustavo Boher, anunciou que, em breve, o 

município receberá uma nova sede do serviço ‘Protege’. “É um tema doloroso para 

ser abordado, mas temos sempre que oferecer o melhor com um atendimento 

humanizado para nossas crianças e adolescentes. Esta nova sede só mostra a 

preocupação da atual gestão a todas as pessoas que necessitam do serviço”, 

destacou. 

O evento contou com diversas palestras sobre o tema, mas o foco principal foi o 

serviço ‘Protege’, pioneiro no Litoral Norte. Implantado em 2019, oferta às crianças 

e adolescentes vítimas de violência uma escuta especializada. 



 

 
 

A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de 

violência com criança ou adolescente junto ao profissional da rede de proteção. O 

relato é limitado estritamente ao necessário da proteção e inserção do 

atendimento em rede, objetivando a não revitimização, evitando que a vítima passe 

por diversos órgãos para relatar o acontecido por várias vezes. Com o ‘Protege’ é 

proporcionado assistência e acolhimento no primeiro atendimento. 

O local oferece atendimento com profissionais das áreas de psicologia, 

enfermagem, psiquiatria, serviço social e pediatria que recebem as fichas de 

notificações de violência (SINAN) encaminhadas por qualquer profissional que 

identifica ou suspeita de uma violência nas áreas da educação, saúde e social. 

Estas notificações chegam em, no máximo, 72 horas ao ‘Protege’. 

A coordenadora do ‘Protege’, Erica Perroni, destacou o avanço que o município teve 

no ano passado com a aprovação do fluxograma, garantindo um atendimento 

humanizado, com tempo exato para atender as necessidades das crianças e 

adolescentes. “O Protege é a fala da criança no momento em que a violência 

ocorreu”, ressaltou. 

Dados 

Dados do Disque 100 mostram que de 2011 a 2019 foram registradas 200 mil 

denúncias de violência sexual no Brasil. A maioria é meninas com 82% e meninos 

com 18%. Em Caraguatatuba, foram 339 casos em 10 anos, sendo 284 em 

meninas e 55 em meninos. Em 2022, são 44 casos até o dia 12 de maio, 40 

meninas e quatro meninos. 

Denúncia 

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos 

e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem 

gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular). 

Além do Disque 100, as denúncias podem ser realizadas nas escolas municipais e 

estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Referência de 

Assistência Social (Crass) e Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas), hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Conselho Tutelar 

e Delegacia de Polícia. Todos os profissionais desses equipamentos passaram por 

capacitações para identificar situações de violência e realizar a notificação 

compulsória. 

O Protege está localizado no bairro Jardim Primavera e junto funciona o 

Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil. 
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Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55) 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira 

(19), no Palácio dos Bandeirantes, da cerimônia para a liberação de verbas da 

segunda fase do Programa Estrada Asfaltada, do governo estadual. O município foi 

contemplado em três trechos, um total de 27,9 quilômetros da Rodovia Rio-Santos 

(SP-55). 

O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia, que destacou ser esse o maior 

programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. “Nós 

estamos autorizando mais 2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam a uma 

autorização do ano passado, que também foi uma etapa importante do Estrada 

Asfaltada”, disse. 

Os trechos contemplados em Caraguatatuba vão do km 81+970 ao km 99+630, 

com extensão de 17,660 km; do km 102+300 ao km 108+000, com extensão de 

5,700 km e do km 108+000 ao km 112+550, com extensão de 4,550 km, todos 

sentido São Sebastião. 

“Esse anúncio é muito importante porque há anos lutamos para conseguir esses 

recursos para o recapeamento da Rodovia Rio-Santos. Passaram vários 

governadores pelo Estado e nada. Agora o Rodrigo Garcia entendeu nossa 

necessidade e liberou o recurso”, disse o prefeito Aguilar Junior. 



 

 
 

A situação da Rodovia SP-55 está tão critica que no ano passado a Prefeitura de 

Caraguatatuba chegou a realizar operações tapa-buracos para dar condições de 

mobilidade aos motoristas que trafegam diariamente pelo trecho. 

O edital das obras está previsto para ser publicado nesta sexta-feira (20), no Diário 

Oficial do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará obras 

de conservação especial e manutenção de vias, que consiste em recape e 

implantação de nova sinalização das rodovias. 

“Estamos melhorando a logística do Estado, ampliando a segurança e garantindo a 

mobilidade de todos. Importante destacar que a boa qualidade das rodovias 

impacta ainda diretamente na redução de acidentes”, afirmou João Octaviano 

Machado Neto, secretário de Logística e Transportes. 
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Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba 

iniciam na segunda-feira (23) 

 

As inscrições presenciais do processo seletivo para a formação de cadastro 

dereserva do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de 

Caraguatatuba começam na próxima segunda-feira (23/5), no Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão; na Regional Centro, no Jardim 

Aruan; e na Regional Norte, no Massaguaçu. 

Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 15h, até 3 de junho 

(sexta-feira). É necessário levar um documento com foto (RG e CNH), preencher o 

formulário e optar pela vaga de Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de 

Serviços Pesados. 

O CATE (atrás da antiga Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul) fica na Avenida 

José Herculano, 7.495, no Travessão. A Regional Centro (Secretaria de Serviços 

Públicos/Sesp) está localizada na Rua Rotary, 366, no Jardim Aruan. O endereço da 

Regional Norte é Rua Mário Hermes Trigo, 4, no Massaguaçu.  

As inscrições online para o mesmo processo seletivo do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego encerram às 17h do dia 3 de junho, no aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – Android ou IOS) 

ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. No momento do preenchimento 

da ficha de inscrição, o candidato define se será Beneficiário Oficial de Serviços 

Leves ou de Serviços Pesados. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

O PEAD mantém 350 vagas disponíveis e serão ocupadas de acordo com a 

necessidade da Administração Pública, em substituição aos integrantes que 

encerram o prazo legal de permanência no programa e disponibilidade 

orçamentária. A classificação envolve dois critérios: o maior número de filhos com 

até 15 anos e a idade dos candidatos, priorizando os mais velhos. 

Pelo Decreto nº 1.200/2020 e sob a supervisão da Secretaria de Serviços Públicos, 

o beneficiário de oficial de serviços leves fará a varrição manual de vias públicas, 

ciclovias e praças; limpeza manual de praias; recolhimento dos resíduos de capina 

e roçada; manutenção e zeladoria de próprios públicos e outras atividades afins. 

Ainda conforme o decreto, o beneficiário oficial de serviços pesados executará 

capina e roçada manual, desobstrução de boca de lobo, roçada mecanizada, 

limpeza de vala, poda de árvores, assentamento e retirada de bloquetes, operação 

tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, carga e descarga de diversos, 

entre outras atividades afins. 

Requisitos 

Para aderir ao PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos, estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro, possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013; e não ter 

participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho nos exercícios anteriores, 

com oferta de qualificação profissional durante o período instituído pela Lei 

Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212), auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404), e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-

mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O edital de Chamamento Para 

mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Inscrição no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município do dia 12 de maio.   

Inscrições PEAD 

Presenciais 

Período: de 23 de maio (segunda-feira) a 3 de junho (sexta-feira) 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE, atrás da antiga 

Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul): Av. José Herculano, 7.495 – Travessão/ 

Tel. (12) 3882-6170 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos/Sesp): Rua Rotary, 366 – Jardim 

Aruan/Tel. (12) 3885-4550  

Regional Norte (Massaguaçu): Rua Mário Hermes Trigo, 04 – Massaguaçu/ Tel. 

(12) 3884-4146 

Online 

Período:  

até às 17h do dia 3 de junho 

Na internet: Aplicativo Caraguatatuba 156 (Loja do Android e IOS) 

ehttps://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Informações: (12) 3885-4550 ou e-mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 
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Caraguatatuba estuda criação do 1º Festival de Vela da cidade 

Além do festival, a prefeitura quer implantar uma escola de vela no município 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba está estudando a criação do 1º Festival de Vela da 

cidade. O projeto foi discutido nesta quarta-feira (18), com representantes da 

CBVela (Confederação Brasileira de Vela). 

Na ocasião, o prefeito, Aguilar Junior (MDB) e a secretária de Turismo de 

Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, deram detalhes do evento esportivo, 

que está previsto para ocorrer entre os dias 5 e 7 de agosto. 

Além disso, segundo a prefeitura, foi discutido a implantação de uma escola de 

vela no município, destinada a atender gratuitamente crianças e adolescentes que 

moram na cidade. 
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Polícia Ambiental atende ocorrência de incêndio em mata, em 

Caraguatatuba 

Dono do terreno foi multado pela corporação no valor de R$ 2.228,00 

 

A Polícia Militar Ambiental atendeu uma ocorrência de incêndio em mata no bairro 

Jardim Terralão em Caraguatatuba na tarde da última quarta-feira (18). 

Os policiais foram solicitados para atender uma denuncia de incêndio em mata no 

bairro .No local, o Corpo de Bombeiros já realizava ações de combate ao incêndio, 

que estava inserido no terreno de uma propriedade particular. 

Foi constatado pela equipe que o fogo deu inicio em parte do quintal da residência 

que esta localizada próximo do morro onde estava a vegetação queimada. Em 

contato com o proprietário, foi informado que ele não foi o responsável por tal 

atividade, e que não sabia como o fato ocorreu.  

Considerando que não havia e nem foi apontado um responsável pela ação do 

incêndio e que, o incêndio teve inicio no interior do terreno, foi elaborado uma 

multa para o proprietário do local no valor de R$ 2.228,00. 

O fogo atingiu uma área de  2.700m². Os policiais ambientais ficaram no local até a 

extinção do incêndio pelo Corpo de Bombeiros. 
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Prefeitura Caraguatatuba e Confederação Brasileira de Vela preparam 

evento e discutem implantação de escola de vela no município 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), se 

reuniu, nesta quarta-feira (18), com representantes da Confederação Brasileira de 

Vela (CBVela) para tratar da preparação do 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

promovido na cidade em parceria com a organização. 

Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre a realização do evento esportivo ligado 

à modalidade de prancha à vela, previsto para ocorrer entre os dias 5 e 7 de 

agosto, além de tratativas do projeto para a implantação de uma escola de vela no 

município, destinada a atender gratuitamente crianças e adolescentes do 

município. 

O encontro, realizado na sede da Secretaria, contou com a participação do prefeito 

Aguilar Junior, da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, do gerente de 

desenvolvimento e marketing da CBVela, Samuel Gonçalves, e do assessor da 

Confederação, Flávio Patrício. 

Para o prefeito Aguilar Junior, além de possibilitar a atração de novos públicos, o 

evento e a parceria com a CBVela deixarão um importante legado para a cidade. “A 

proposta que estamos tratando vai de encontro com políticas públicas prioritárias 

no nosso governo, incluindo o fomento do turismo, educação, meio ambiente e 

esporte”, destacou. 
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CCZ de Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos no 

próximo sábado 

 

Cerca de 30 animais estarão à procura de um novo lar no próximo sábado (21), das 

9h às 13h, na Feira de Adoção de Cães e Gatos promovida pelo Centro de Controle 

de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

Os animais estão clinicamente saudáveis, vacinados contra raiva, vermifugados e 

aptos a participar do Programa Municipal de Castração. Para adotar um animal é 

necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de documento com foto, CPF e 

comprovante de residência. O adotante também precisará preencher um 

questionário e passar por uma breve entrevista com os profissionais. 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, é importante que a pessoa 

interessada avalie se realmente tem condições de cuidar do animal de estimação. 

“Este é um ato de amor, mas que também requer responsabilidade e 

comprometimento do adotante, que deve estar ciente de que o pet precisará de 

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, para adotar os animais. 

Os pets que ficam para adoção são resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros. Por esse motivo, ao adotar o 

pet, a pessoa estará proporcionando uma nova vida com mais qualidade ao animal. 



 

 
 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 21 de maio – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) (Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – 

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888). 
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Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende 

crianças e adolescentes vítimas de violência 

 

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes – 18 de maio, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira, o 1º Encontro para profissionais da 

rede de proteção do município – Construção, Êxitos e Desafios. 

O encontro realizado no auditório da Fundacc reuniu profissionais de diferentes 

áreas que atuam diretamente com crianças e adolescentes vítimas de violência 

para refletir e discutir sobre o avanço do serviço e o que ainda pode ser melhorado 

para este público. Também estiveram presentes o secretário de Saúde, Gustavo 

Boher; a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e a presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cintia Alves. 

Na ocasião, o secretário de Saúde, Gustavo Boher, anunciou que, em breve, o 

município receberá uma nova sede do serviço ‘Protege’. “É um tema doloroso para 

ser abordado, mas temos sempre que oferecer o melhor com um atendimento 

humanizado para nossas crianças e adolescentes. Esta nova sede só mostra a 

preocupação da atual gestão a todas as pessoas que necessitam do serviço”, 

destacou. 

O evento contou com diversas palestras sobre o tema, mas o foco principal foi o 

serviço ‘Protege’, pioneiro no Litoral Norte. Implantado em 2019, oferta às crianças 

e adolescentes vítimas de violência uma escuta especializada. 

A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de 

violência com criança ou adolescente junto ao profissional da rede de proteção. O 



 

 
 

relato é limitado estritamente ao necessário da proteção e inserção do 

atendimento em rede, objetivando a não revitimização, evitando que a vítima passe 

por diversos órgãos para relatar o acontecido por várias vezes. Com o ‘Protege’ é 

proporcionado assistência e acolhimento no primeiro atendimento. 

O local oferece atendimento com profissionais das áreas de psicologia, 

enfermagem, psiquiatria, serviço social e pediatria que recebem as fichas de 

notificações de violência (SINAN) encaminhadas por qualquer profissional que 

identifica ou suspeita de uma violência nas áreas da educação, saúde e social. 

Estas notificações chegam em, no máximo, 72 horas ao ‘Protege’. 

A coordenadora do ‘Protege’, Erica Perroni, destacou o avanço que o município teve 

no ano passado com a aprovação do fluxograma, garantindo um atendimento 

humanizado, com tempo exato para atender as necessidades das crianças e 

adolescentes. “O Protege é a fala da criança no momento em que a violência 

ocorreu”, ressaltou. 

Dados 

Dados do Disque 100 mostram que de 2011 a 2019 foram registradas 200 mil 

denúncias de violência sexual no Brasil. A maioria é meninas com 82% e meninos 

com 18%. Em Caraguatatuba, foram 339 casos em 10 anos, sendo 284 em 

meninas e 55 em meninos. Em 2022, são 44 casos até o dia 12 de maio, 40 

meninas e quatro meninos. 

Denúncia 

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos 

e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem 

gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular). 

Além do Disque 100, as denúncias podem ser realizadas nas escolas municipais e 

estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Referência de 

Assistência Social (Crass) e Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas), hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Conselho Tutelar 

e Delegacia de Polícia. Todos os profissionais desses equipamentos passaram por 

capacitações para identificar situações de violência e realizar a notificação 

compulsória. 

O Protege está localizado no bairro Jardim Primavera e junto funciona o 

Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil. 
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Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55) 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira 

(19), no Palácio dos Bandeirantes, da cerimônia para a liberação de verbas da 

segunda fase do Programa Estrada Asfaltada, do governo estadual. O município foi 

contemplado em três trechos, um total de 27,9 quilômetros da Rodovia Rio-Santos 

(SP-55). 

O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia, que destacou ser esse o maior 

programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. “Nós 

estamos autorizando mais 2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam a uma 

autorização do ano passado, que também foi uma etapa importante do Estrada 

Asfaltada”, disse. 

Os trechos contemplados em Caraguatatuba vão do km 81+970 ao km 99+630, 

com extensão de 17,660 km; do km 102+300 ao km 108+000, com extensão de 

5,700 km e do km 108+000 ao km 112+550, com extensão de 4,550 km, todos 

sentido São Sebastião. 

“Esse anúncio é muito importante porque há anos lutamos para conseguir esses 

recursos para o recapeamento da Rodovia Rio-Santos. Passaram vários 

governadores pelo Estado e nada. Agora o Rodrigo Garcia entendeu nossa 

necessidade e liberou o recurso”, disse o prefeito Aguilar Junior. 



 

 
 

A situação da Rodovia SP-55 está tão critica que no ano passado a Prefeitura de 

Caraguatatuba chegou a realizar operações tapa-buracos para dar condições de 

mobilidade aos motoristas que trafegam diariamente pelo trecho. 

O edital das obras está previsto para ser publicado nesta sexta-feira (20), no Diário 

Oficial do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará obras 

de conservação especial e manutenção de vias, que consiste em recape e 

implantação de nova sinalização das rodovias. 

“Estamos melhorando a logística do Estado, ampliando a segurança e garantindo a 

mobilidade de todos. Importante destacar que a boa qualidade das rodovias 

impacta ainda diretamente na redução de acidentes”, afirmou João Octaviano 

Machado Neto, secretário de Logística e Transportes. 
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Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba 

iniciam na segunda-feira (23) 

 

As inscrições presenciais do processo seletivo para a formação de cadastro 

dereserva do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de 

Caraguatatuba começam na próxima segunda-feira (23/5), no Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão; na Regional Centro, no Jardim 

Aruan; e na Regional Norte, no Massaguaçu. 

Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 15h, até 3 de junho 

(sexta-feira). É necessário levar um documento com foto (RG e CNH), preencher o 

formulário e optar pela vaga de Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de 

Serviços Pesados. 

O CATE (atrás da antiga Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul) fica na Avenida 

José Herculano, 7.495, no Travessão. A Regional Centro (Secretaria de Serviços 

Públicos/Sesp) está localizada na Rua Rotary, 366, no Jardim Aruan. O endereço da 

Regional Norte é Rua Mário Hermes Trigo, 4, no Massaguaçu.  

As inscrições online para o mesmo processo seletivo do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego encerram às 17h do dia 3 de junho, no aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – Android ou IOS) 



 

 
 

ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. No momento do preenchimento 

da ficha de inscrição, o candidato define se será Beneficiário Oficial de Serviços 

Leves ou de Serviços Pesados. 

O PEAD mantém 350 vagas disponíveis e serão ocupadas de acordo com a 

necessidade da Administração Pública, em substituição aos integrantes que 

encerram o prazo legal de permanência no programa e disponibilidade 

orçamentária. A classificação envolve dois critérios: o maior número de filhos com 

até 15 anos e a idade dos candidatos, priorizando os mais velhos. 

Pelo Decreto nº 1.200/2020 e sob a supervisão da Secretaria de Serviços Públicos, 

o beneficiário de oficial de serviços leves fará a varrição manual de vias públicas, 

ciclovias e praças; limpeza manual de praias; recolhimento dos resíduos de capina 

e roçada; manutenção e zeladoria de próprios públicos e outras atividades afins. 

Ainda conforme o decreto, o beneficiário oficial de serviços pesados executará 

capina e roçada manual, desobstrução de boca de lobo, roçada mecanizada, 

limpeza de vala, poda de árvores, assentamento e retirada de bloquetes, operação 

tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, carga e descarga de diversos, 

entre outras atividades afins. 

Requisitos 

Para aderir ao PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos, estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro, possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013; e não ter 

participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho nos exercícios anteriores, 

com oferta de qualificação profissional durante o período instituído pela Lei 

Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212), auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404), e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-

mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O edital de Chamamento Para 

Inscrição no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município do dia 12 de maio.   

Inscrições PEAD 

Presenciais 

Período: de 23 de maio (segunda-feira) a 3 de junho (sexta-feira) 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE, atrás da antiga 

Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul): Av. José Herculano, 7.495 – Travessão/ 

Tel. (12) 3882-6170 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos/Sesp): Rua Rotary, 366 – Jardim 

Aruan/Tel. (12) 3885-4550  

Regional Norte (Massaguaçu): Rua Mário Hermes Trigo, 04 – Massaguaçu/ Tel. 

(12) 3884-4146 

Online 

Período: até às 17h do dia 3 de junho 

Na internet: Aplicativo Caraguatatuba 156 (Loja do Android e IOS) 

ehttps://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Informações: (12) 3885-4550 ou e-mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 
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Prefeitura e Confederação Brasileira de Vela preparam evento e 

discutem implantação de escola de vela em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), se 

reuniu, nesta quarta-feira (18), com representantes da Confederação Brasileira de 

Vela (CBVela) para tratar da preparação do 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

promovido na cidade em parceria com a organização. 

Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre a realização do evento esportivo ligado 

à modalidade de prancha à vela, previsto para ocorrer entre os dias 5 e 7 de 

agosto, além de tratativas do projeto para a implantação de uma escola de vela no 

município, destinada a atender gratuitamente crianças e adolescentes do 

município. 

O encontro, realizado na sede da Secretaria, contou com a participação do prefeito 

Aguilar Junior, da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, do gerente de 

desenvolvimento e marketing da CBVela, Samuel Gonçalves, e do assessor da 

Confederação, Flávio Patrício. 

Para o prefeito Aguilar Junior, além de possibilitar a atração de novos públicos, o 

evento e a parceria com a CBVela deixarão um importante legado para a cidade. “A 

proposta que estamos tratando vai de encontro com políticas públicas prioritárias 

no nosso governo, incluindo o fomento do turismo, educação, meio ambiente e 

esporte”, destacou.  
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CCZ de Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos no 

próximo sábado 

 

Cerca de 30 animais estarão à procura de um novo lar no próximo sábado (21), das 

9h às 13h, na Feira de Adoção de Cães e Gatos promovida pelo Centro de Controle 

de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

Os animais estão clinicamente saudáveis, vacinados contra raiva, vermifugados e 

aptos a participar do Programa Municipal de Castração. Para adotar um animal é 

necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de documento com foto, CPF e 

comprovante de residência. O adotante também precisará preencher um 

questionário e passar por uma breve entrevista com os profissionais. 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, é importante que a pessoa 

interessada avalie se realmente tem condições de cuidar do animal de estimação. 

“Este é um ato de amor, mas que também requer responsabilidade e 

comprometimento do adotante, que deve estar ciente de que o pet precisará de 

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, para adotar os animais. 



 

 
 

Os pets que ficam para adoção são resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros. Por esse motivo, ao adotar o 

pet, a pessoa estará proporcionando uma nova vida com mais qualidade ao animal. 

Serviço 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 21 de maio – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) (Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – 

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888). 
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Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende 

crianças e adolescentes vítimas de violência 

 

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes – 18 de maio, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira, o 1º Encontro para profissionais da 

rede de proteção do município – Construção, Êxitos e Desafios. 

O encontro realizado no auditório da Fundacc reuniu profissionais de diferentes 

áreas que atuam diretamente com crianças e adolescentes vítimas de violência 

para refletir e discutir sobre o avanço do serviço e o que ainda pode ser melhorado 

para este público. Também estiveram presentes o secretário de Saúde, Gustavo 

Boher; a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e a presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cintia Alves. 

Na ocasião, o secretário de Saúde, Gustavo Boher, anunciou que, em breve, o 

município receberá uma nova sede do serviço ‘Protege’. “É um tema doloroso para 

ser abordado, mas temos sempre que oferecer o melhor com um atendimento 

humanizado para nossas crianças e adolescentes. Esta nova sede só mostra a 

preocupação da atual gestão a todas as pessoas que necessitam do serviço”, 

destacou. 

O evento contou com diversas palestras sobre o tema, mas o foco principal foi o 

serviço ‘Protege’, pioneiro no Litoral Norte. Implantado em 2019, oferta às crianças 

e adolescentes vítimas de violência uma escuta especializada. 



 

 
 

A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de 

violência com criança ou adolescente junto ao profissional da rede de proteção. O 

relato é limitado estritamente ao necessário da proteção e inserção do 

atendimento em rede, objetivando a não revitimização, evitando que a vítima passe 

por diversos órgãos para relatar o acontecido por várias vezes. Com o ‘Protege’ é 

proporcionado assistência e acolhimento no primeiro atendimento. 

O local oferece atendimento com profissionais das áreas de psicologia, 

enfermagem, psiquiatria, serviço social e pediatria que recebem as fichas de 

notificações de violência (SINAN) encaminhadas por qualquer profissional que 

identifica ou suspeita de uma violência nas áreas da educação, saúde e social. 

Estas notificações chegam em, no máximo, 72 horas ao ‘Protege’. 

A coordenadora do ‘Protege’, Erica Perroni, destacou o avanço que o município teve 

no ano passado com a aprovação do fluxograma, garantindo um atendimento 

humanizado, com tempo exato para atender as necessidades das crianças e 

adolescentes. “O Protege é a fala da criança no momento em que a violência 

ocorreu”, ressaltou. 

Dados 

Dados do Disque 100 mostram que de 2011 a 2019 foram registradas 200 mil 

denúncias de violência sexual no Brasil. A maioria é meninas com 82% e meninos 

com 18%. Em Caraguatatuba, foram 339 casos em 10 anos, sendo 284 em 

meninas e 55 em meninos. Em 2022, são 44 casos até o dia 12 de maio, 40 

meninas e quatro meninos. 

Denúncia 

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos 

e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem 

gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular). 

Além do Disque 100, as denúncias podem ser realizadas nas escolas municipais e 

estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Referência de 

Assistência Social (Crass) e Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas), hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Conselho Tutelar 

e Delegacia de Polícia. Todos os profissionais desses equipamentos passaram por 

capacitações para identificar situações de violência e realizar a notificação 

compulsória. 

O Protege está localizado no bairro Jardim Primavera e junto funciona o 

Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil. 
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Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para 

recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55) 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira 

(19), no Palácio dos Bandeirantes, da cerimônia para a liberação de verbas da 

segunda fase do Programa Estrada Asfaltada, do governo estadual. O município foi 

contemplado em três trechos, um total de 27,9 quilômetros da Rodovia Rio-Santos 

(SP-55). 

O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia, que destacou ser esse o maior 

programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. “Nós 

estamos autorizando mais 2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam a uma 

autorização do ano passado, que também foi uma etapa importante do Estrada 

Asfaltada”, disse. 

Os trechos contemplados em Caraguatatuba vão do km 81+970 ao km 99+630, 

com extensão de 17,660 km; do km 102+300 ao km 108+000, com extensão de 

5,700 km e do km 108+000 ao km 112+550, com extensão de 4,550 km, todos 

sentido São Sebastião. 

“Esse anúncio é muito importante porque há anos lutamos para conseguir esses 

recursos para o recapeamento da Rodovia Rio-Santos. Passaram vários 

governadores pelo Estado e nada. Agora o Rodrigo Garcia entendeu nossa 

necessidade e liberou o recurso”, disse o prefeito Aguilar Junior. 



 

 
 

A situação da Rodovia SP-55 está tão critica que no ano passado a Prefeitura de 

Caraguatatuba chegou a realizar operações tapa-buracos para dar condições de 

mobilidade aos motoristas que trafegam diariamente pelo trecho. 

O edital das obras está previsto para ser publicado nesta sexta-feira (20), no Diário 

Oficial do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará obras 

de conservação especial e manutenção de vias, que consiste em recape e 

implantação de nova sinalização das rodovias. 

“Estamos melhorando a logística do Estado, ampliando a segurança e garantindo a 

mobilidade de todos. Importante destacar que a boa qualidade das rodovias 

impacta ainda diretamente na redução de acidentes”, afirmou João Octaviano 

Machado Neto, secretário de Logística e Transportes. 
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Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba 

iniciam na segunda-feira (23) 

 

As inscrições presenciais do processo seletivo para a formação de cadastro 

dereserva do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de 

Caraguatatuba começam na próxima segunda-feira (23/5), no Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão; na Regional Centro, no Jardim 

Aruan; e na Regional Norte, no Massaguaçu. 

Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 15h, até 3 de junho 

(sexta-feira). É necessário levar um documento com foto (RG e CNH), preencher o 

formulário e optar pela vaga de Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de 

Serviços Pesados. 

O CATE (atrás da antiga Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul) fica na Avenida 

José Herculano, 7.495, no Travessão. A Regional Centro (Secretaria de Serviços 

Públicos/Sesp) está localizada na Rua Rotary, 366, no Jardim Aruan. O endereço da 

Regional Norte é Rua Mário Hermes Trigo, 4, no Massaguaçu.  

As inscrições online para o mesmo processo seletivo do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego encerram às 17h do dia 3 de junho, no aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – Android ou IOS) 



 

 
 

ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. No momento do preenchimento 

da ficha de inscrição, o candidato define se será Beneficiário Oficial de Serviços 

Leves ou de Serviços Pesados. 

O PEAD mantém 350 vagas disponíveis e serão ocupadas de acordo com a 

necessidade da Administração Pública, em substituição aos integrantes que 

encerram o prazo legal de permanência no programa e disponibilidade 

orçamentária. A classificação envolve dois critérios: o maior número de filhos com 

até 15 anos e a idade dos candidatos, priorizando os mais velhos. 

Pelo Decreto nº 1.200/2020 e sob a supervisão da Secretaria de Serviços Públicos, 

o beneficiário de oficial de serviços leves fará a varrição manual de vias públicas, 

ciclovias e praças; limpeza manual de praias; recolhimento dos resíduos de capina 

e roçada; manutenção e zeladoria de próprios públicos e outras atividades afins. 

Ainda conforme o decreto, o beneficiário oficial de serviços pesados executará 

capina e roçada manual, desobstrução de boca de lobo, roçada mecanizada, 

limpeza de vala, poda de árvores, assentamento e retirada de bloquetes, operação 

tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, carga e descarga de diversos, 

entre outras atividades afins. 

Requisitos 

Para aderir ao PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos, estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro, possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013; e não ter 

participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho nos exercícios anteriores, 

com oferta de qualificação profissional durante o período instituído pela Lei 

Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212), auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404), e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-

mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O edital de Chamamento Para 

Inscrição no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município do dia 12 de maio.   

Inscrições PEAD 

Presenciais 

Período: de 23 de maio (segunda-feira) a 3 de junho (sexta-feira) 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE, atrás da antiga 

Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul): Av. José Herculano, 7.495 – Travessão/ 

Tel. (12) 3882-6170 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos/Sesp): Rua Rotary, 366 – Jardim 

Aruan/Tel. (12) 3885-4550  

Regional Norte (Massaguaçu): Rua Mário Hermes Trigo, 04 – Massaguaçu/ Tel. 

(12) 3884-4146 

Online 

Período: até às 17h do dia 3 de junho 

Na internet: Aplicativo Caraguatatuba 156 (Loja do Android e IOS) 

ehttps://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Informações: (12) 3885-4550 ou e-mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_792.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
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Litoral Norte de São Paulo é cenário perfeito para casamentos 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 



 

 
 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar
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Destinos turísticos combinam contato com a natureza e 

sustentabilidade 

São diversas opções de passeios, desde mergulhos e flutuações em rios cristalinos, 

banhos em cachoeiras, caminhadas, visitas a grutas e trilhas. 

 

A relação das pessoas com o turismo é algo que se modificou completamente após 

o início da pandemia. Como resultado disso, as viagens foram bastante 

impactadas. Um fenômeno muito interessante que ocorreu após o retorno desta 

atividade foi aumento de consumidores eco conscientes, com maior propensão 

para realizar as viagens ambientalmente corretas. "A afirmação está apoiada por 

resultados que mostram que seis em cada dez famílias (60%), com idades entre 25 

e 40 anos, dizem prestar mais atenção ao impacto ambiental de suas viagens no 

futuro, em comparação com a pré-pandemia", salienta Vininha F. Carvalho, editora 

da Revista Ecotour News (www.revistaecotour.news). 

Esta temática foi levantada durante o Global Travel Summit 2022, evento virtual do 

Grupo Allianz Partners que teve duração de três dias e contou com mais de mil 

participantes. As tendências apresentadas no Summit foram baseadas em 

extensas pesquisas realizadas tanto pela Foresight Factory quanto também pelo 

Customer Lab da Allianz Partners, que descobriu que agora é, mais do que nunca, 

socialmente desejável colocar o planeta em primeiro lugar e fazer escolhas mais 

éticas, sustentáveis e mais verdes na hora de realizar uma viagem. 

Segundo Joe Mason, Diretor Global de Marketing do Grupo Allianz Partners, o 

evento deste ano apontou tendências emergentes na indústria de viagens, e é claro 

http://www.revistaecotour.news/


 

 
 

que uma forte recuperação no setor está sendo percebida juntamente com um 

novo conjunto de desafios. "A volatilidade econômica, a agitação geopolítica e o 

aumento do custo de vida, juntamente com o desejo de fazer escolhas sustentáveis 

e ecológicas, terão um impacto duradouro em neste segmento", afirma. 

O ecoturismo tem sido uma das opções para quem deseja fazer uma conexão com 

a natureza, através de atividades realizadas em meio ao verde que as belezas 

naturais proporcionam. 

Bonito é o destino de ecoturismo mais visitado do Brasil e conta com diversas 

opções de atrativos. A cidade localizada no Mato Grosso do Sul tem uma série de 

peculiaridades. Junto com os municípios de Jardim, Bodoquena, Porto Murtinho e 

Miranda, formam um importante cinturão turístico no entorno do Parque Nacional 

da Serra da Bodoquena, uma área de conservação ambiental localizada na borda 

da planície do Pantanal. 

"Os parques Caverna do Diabo e Intervales (localizado em Ribeirão Grande (SP), 

são ótimos para quem procura sossego e aventura. O Monumento Natural Estadual 

(MONA) Pedra do Baú que fica em São Bento do Sapucaí (SP) é para aqueles que 

procuram ecoturismo e lindos cenários. Já os amantes de ilhas, podem ir para os 

Parques Estaduais Ilha Anchieta, localizado em Ubatuba (SP) e Ilha do Cardoso, em 

Canenéia (SP)", enfatiza Vininha F. Carvalho. 

Criado em 2008, os parques integram o Mosaico de Unidades de Conservação do 

Jacupiranga, composto por outras 13 unidades com o objetivo de proteger a Mata 

Atlântica. São mais de 40 mil hectares distribuídos entre os municípios de 

Eldorado, Barra do Turvo, Cajati e Iporanga. O principal atrativo é a Caverna do 

Diabo. A unidade conta com trilhas, cachoeiras e fauna e flora variadas, com 

animais como jacutingas, onças e macacos, além de árvores nativas como araçás, 

guapuruvus e palmitos-juçaras. 

Descobrir as ilhas do Litoral Norte de São Paulo em um passeio de barco faz parte 

do roteiro nesta região. As cinco cidades que compõem o Circuito Litoral Norte, 

Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, contam com diversas 

ilhas, ilhotes e arquipélagos que formam um cenário paradisíaco e perfeito para um 

roteiro mar adentro. 

"Desde que priorizada a segurança dos visitantes e respeitadas às normas para 

preservação ambiental, estes locais oferecem paisagens deslumbrantes e são 

alternativas para os turistas que estão em busca de lazer e aventura. Esses tipos 

de roteiros movimentam diversos segmentos, como o ecoturismo, turismo de 

aventura e o turismo náutico", finaliza Vininha F. Carvalho. 
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Litoral Norte de São Paulo é cenário perfeito para casamentos 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 



 

 
 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 
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Litoral Norte de São Paulo é cenário perfeito para casamentos 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 



 

 
 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Cartão de Visita News 

 

Litoral Norte de São Paulo é cenário perfeito para casamentos 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 



 

 
 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 
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Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal Turismo&Eventos 

 

Litoral Norte de São Paulo é cenário perfeito para casamentos 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 



 

 
 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 
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Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Qual Viagem 

 

Litoral Norte de São Paulo é palco para casamentos dos sonhos 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 



 

 
 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 
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Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Folha Viagem 

 

Casar na praia: Litoral Norte de São Paulo é destino certo 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 



 

 
 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 
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Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: TV Destaque Nacional 

 

Litoral Norte de São Paulo é cenário perfeito para casar na praia 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 



 

 
 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 
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Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Rede Brasil TV 

 

Litoral Norte de São Paulo é cenário perfeito para casamentos 

 

Casar na praia é um dos maiores desejos dos brasileiros que estão planejando 

suas bodas. Seja com altar montado na areia ou nos jardins de pousadas à beira-

mar, durante o dia, para aproveitar o restante da tarde com os convidados, ou no 

pôr do sol, com a golden hour compondo o cenário, o casamento no litoral combina 

perfeitamente com o clima tropical do país e com diversos tipos de casais. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo, Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, são palco ideal para esse tipo 

de evento, contando não só com belezas naturais exuberantes, com praias 

paradisíacas emolduradas pela Mata Atlântica, como também com espaços e 

fornecedores especializados que oferecem serviço qualificado para todas as etapas 

da cerimônia. 

A começar por Bertioga, que conta com espaços focados em casamentos, que 

podem receber desde os elopement weddings, um tipo de casamento a dois, sem 

convidados, até as cerimônias maiores. 

Em Caraguatatuba, as praias mais tranquilas como Cocanha e Mococa são as mais 

procuradas por quem deseja casar à beira-mar. Assim como as pousadas da praia 

da Tabatinga, que possuem espaços e serviços personalizados para cada tipo de 

casamento. 



 

 
 

Ilhabela vem conquistando cada vez mais destaque no cenário nacional de 

destination wedding. O charme da cidade, aliado à excelência em atendimento por 

parte dos fornecedores locais, tem colocado o município como referência deste 

segmento atualmente, tendo em média a realização de 22 casamentos mensais. 

Já São Sebastião, em 2019, no período pré pandemia, foram autorizados e 

registrados cerca de 200 casamentos na praia. O segmento fomenta a economia 

local, abrangendo diversos setores como restaurantes, meios de hospedagem, 

produtoras de foto e vídeo, buffets, entre outros estabelecimentos. 

Ubatuba está no processo de regulamentação de casamentos na praia e, em breve, 

deve passar a oferecer ainda mais estrutura para os casais realizarem um 

destination wedding em alguma de suas mais de cem praias paradisíacas. 

O Circuito Litoral Norte, consórcio que engloba as cinco cidades da região turística 

e atua na gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto do setor, 

somando equipamentos e serviços turísticos, recentemente, lançou em seu website 

uma área para cadastro de fornecedores e profissionais do setor de casamentos. 

Acesse e cadastre: www.circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar. 
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Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Link Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Link Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 20/05/2022 

Editoria: Bom Dia Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 20/05/2022 

Editoria: Bom Dia Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 
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Editoria: Band Cidade 1ª Edição 
Veículo: Band Vale 

 

 
 

 
 

 


