
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 07 e 08 de Julho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguá: Consulta pública da PPP da Limpeza Urbana segue até 22/7 

 

Caraguatatuba 

Atletas de BMX de Caraguá estão entre os melhores do Brasil 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre 300 vagas para castração gratuita de cães e gatos 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá recebe 1º Recital de Inverno “Viva-Voz Estúdio” 

 

Caraguatatuba 

Emerson Salino lança adaptação da obra ‘Senhora’, que compõe projeto de 

releitura de clássicos brasileiros 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Pré-candidato a governador, Fernando Haddad visita cidades do Litoral Norte 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

5G: saiba quando a tecnologia chega em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, 

Bragança Paulista e outras cidades da região 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Após acidente, moto fica 'de pé' no meio da Rio-Santos, em Caraguá 

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Pré-candidato a governador, Fernando Haddad visita cidades do Litoral Norte 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caragua-consulta-publica-da-ppp-da-limpeza-urbana-segue-ate-22-7/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/atletas-de-bmx-de-caragua-estao-entre-os-melhores-do-brasil/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20026/ccz-de-caraguatatuba-abre-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos
https://www.portalr3.com.br/2022/07/caragua-recebe-1-recital-de-inverno-viva-voz-estudio/
https://www.portalr3.com.br/2022/07/emerson-salino-lanca-adaptacao-da-obra-senhora-que-compoe-projeto-de-releitura-de-classicos-brasileiros/
https://www.portalr3.com.br/2022/07/emerson-salino-lanca-adaptacao-da-obra-senhora-que-compoe-projeto-de-releitura-de-classicos-brasileiros/
https://novaimprensa.com/2022/07/fernando-haddad-visita-litoral-norte.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/07/07/5g-saiba-quando-a-tecnologia-chega-em-sao-jose-dos-campos-taubate-jacarei-braganca-paulista-e-outras-cidades-da-regiao.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/07/07/5g-saiba-quando-a-tecnologia-chega-em-sao-jose-dos-campos-taubate-jacarei-braganca-paulista-e-outras-cidades-da-regiao.ghtml
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/apos-acidente-moto-fica-de-pe-no-meio-da-rio-santos-em-caragua-1.221255
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-07-07/pre-candidato-a-governador--fernando-haddad-visita-cidades-do-litoral-norte.html


 

 
 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para castração gratuita 

de cães e gatos  

 

Caraguatatuba 

Provas da seleção de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba são marcadas 

para 17 de julho  

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba sanciona lei que cria Cadastro Municipal do Artesão  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba está entre as cidades do Estado que mais investem no Terceiro 

Setor 

 

Caraguatatuba 

PEAD com mais de 3,4 mil candidatos 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Caraguá acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça importância do teste 

rápido 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba estreia com xadrez nos Jogos Regionais 2022 no final de semana  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia participação na fase final estadual do 24º JOMI nesta sexta-

feira  

 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural traz festival de dança, exposição fotográfica, recital de música e 

cinema gratuito  

 

Caraguatatuba 

Cemug suspende aulas na próxima semana para montagem da estrutura do LFA 

136  

 

Caraguatatuba 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/07/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/07/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/07/provas-da-selecao-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba-sao-marcadas-para-17-de-julho/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/07/provas-da-selecao-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba-sao-marcadas-para-17-de-julho/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/07/prefeito-de-caraguatatuba-sanciona-lei-que-cria-cadastro-municipal-do-artesao/
https://www.caraguatv.com.br/2022/07/07/caraguatatuba-esta-entre-as-cidades-do-estado-que-mais-investem-no-terceiro-setor/
https://www.caraguatv.com.br/2022/07/07/caraguatatuba-esta-entre-as-cidades-do-estado-que-mais-investem-no-terceiro-setor/
https://www.caraguatv.com.br/2022/07/07/pead-com-mais-de-34-mil-candidatos/
https://www.012news.com.br/caragua-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://www.012news.com.br/caragua-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-estreia-com-xadrez-nos-jogos-regionais-2022-no-final-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-participacao-na-fase-final-estadual-do-24o-jomi-nesta-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-participacao-na-fase-final-estadual-do-24o-jomi-nesta-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/agenda-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-fotografica-recital-de-musica-e-cinema-gratuito
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/agenda-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-fotografica-recital-de-musica-e-cinema-gratuito
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/cemug-suspende-aulas-na-proxima-semana-para-montagem-da-estrutura-do-lfa-136
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/cemug-suspende-aulas-na-proxima-semana-para-montagem-da-estrutura-do-lfa-136


 

 
 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba oferece curso para ensinar pais nos 

primeiros cuidados com o bebê  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba divulga composição da diretoria executiva do CMDCA para o biênio 

2022 a 2024  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba estende trocas de ingressos para LFA 136 até dia 15 de julho  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba lança carnê on-line do ISS Fixo e taxas de licença em 

agosto  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba beneficia 11 instituições com doações de 

alimentos e cobertores  

 

Caraguatatuba 

Provas da seleção de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba são marcadas 

para 17 de julho  

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente atende mais de 50 ocorrências ambientais em dois 

meses de operação  

 

Caraguatatuba 

Prefeito sanciona lei que cria Cadastro Municipal do Artesão em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba publica classificação final do PEAD com mais de 3,4 

mil candidatos  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Um mundo de sabores: Circuito Litoral Norte destaca gastronomia caiçara e 

internacional 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para castração gratuita 

de cães e gatos 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-oferece-curso-para-ensinar-pais-nos-primeiros-cuidados-com-o-bebe
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-oferece-curso-para-ensinar-pais-nos-primeiros-cuidados-com-o-bebe
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-divulga-composicao-da-diretoria-executiva-do-cmdca-para-o-bienio-2022-a-2024
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-divulga-composicao-da-diretoria-executiva-do-cmdca-para-o-bienio-2022-a-2024
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-estende-trocas-de-ingressos-para-lfa-136-ate-dia-15-de-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-lanca-carne-on-line-do-iss-fixo-e-taxas-de-licenca-em-agosto
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-lanca-carne-on-line-do-iss-fixo-e-taxas-de-licenca-em-agosto
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-beneficia-11-instituicoes-com-doacoes-de-alimentos-e-cobertores
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-beneficia-11-instituicoes-com-doacoes-de-alimentos-e-cobertores
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/provas-da-selecao-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba-sao-marcadas-para-17-de-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/provas-da-selecao-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba-sao-marcadas-para-17-de-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-atende-mais-de-50-ocorrencias-ambientais-em-dois-meses-de-operacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-atende-mais-de-50-ocorrencias-ambientais-em-dois-meses-de-operacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-sanciona-lei-que-cria-cadastro-municipal-do-artesao-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-publica-classificacao-final-do-pead-com-mais-de-34-mil-candidatos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-publica-classificacao-final-do-pead-com-mais-de-34-mil-candidatos
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/um-mundo-de-sabores-circuito-litoral-norte-destaca-gastronomia-caicara-e-internacional/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/um-mundo-de-sabores-circuito-litoral-norte-destaca-gastronomia-caicara-e-internacional/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/


 

 
 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Circuito Litoral Norte destaca gastronomia caiçara e internacional 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba estreia com xadrez nos Jogos Regionais 2022 no final de semana 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia participação na fase final estadual do 24º JOMI nesta sexta-

feira 

 

Caraguatatuba 

Cemug suspende aulas na próxima semana para montagem da estrutura do LFA 

136 

 

Caraguatatuba 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba oferece curso para ensinar pais nos 

primeiros cuidados com o bebê 

 

Caraguatatuba 

Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em linhas de créditos 

para microempreendedores em junho 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba lança carnê on-line do ISS Fixo e taxas de licença em 

agosto 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba está entre as cidades do Estado que mais investem no Terceiro 

Setor 

 

Caraguatatuba 

Prefeito sanciona lei que cria Cadastro Municipal do Artesão em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para castração gratuita 

de cães e gatos 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Valentina Soares é premiada e representa o Massaguaçu em Concurso de Desenho 

– ‘Seu lixo é problema nosso’ 

https://falacaragua.com.br/2022/07/circuito-litoral-norte-destaca-gastronomia-caicara-e-internacional/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-estreia-com-xadrez-nos-jogos-regionais-2022-no-final-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-inicia-participacao-na-fase-final-estadual-do-24o-jomi-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-inicia-participacao-na-fase-final-estadual-do-24o-jomi-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/07/cemug-suspende-aulas-na-proxima-semana-para-montagem-da-estrutura-do-lfa-136/
https://falacaragua.com.br/2022/07/cemug-suspende-aulas-na-proxima-semana-para-montagem-da-estrutura-do-lfa-136/
https://falacaragua.com.br/2022/07/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-oferece-curso-para-ensinar-pais-nos-primeiros-cuidados-com-o-bebe/
https://falacaragua.com.br/2022/07/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-oferece-curso-para-ensinar-pais-nos-primeiros-cuidados-com-o-bebe/
https://falacaragua.com.br/2022/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-lanca-carne-on-line-do-iss-fixo-e-taxas-de-licenca-em-agosto/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-lanca-carne-on-line-do-iss-fixo-e-taxas-de-licenca-em-agosto/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-esta-entre-as-cidades-do-estado-que-mais-investem-no-terceiro-setor/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-esta-entre-as-cidades-do-estado-que-mais-investem-no-terceiro-setor/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeito-sanciona-lei-que-cria-cadastro-municipal-do-artesao-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/
http://massaguanews.com.br/2022/07/valentina-soares-e-premiada-e-representa-o-massaguacu-em-concurso-de-desenho-seu-lixo-e-problema-nosso/
http://massaguanews.com.br/2022/07/valentina-soares-e-premiada-e-representa-o-massaguacu-em-concurso-de-desenho-seu-lixo-e-problema-nosso/


 

 
 

Caraguatatuba 

Alunos da E.E.Benedito Miguel Carlota realizam rifa para participarem da fase final 

do Estadual de jogos escolares 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em linhas de créditos 

para microempreendedores em junho  

 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

A brincadeira ‘Garra Humana’ chega hoje (07) no Serramar Shopping para agitar o 

mês de julho 

 

Caraguatatuba 

Caraguá recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos do Governo do 

Estado de SP no Memorial da América Latina 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Troca de ingressos para a LFA 136 em Caraguatatuba é estendido 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C. 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 300 vagas para castração de cães e gatos 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em linhas de créditos 

para microempreendedores em junho 

 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido 

http://massaguanews.com.br/2022/07/alunos-da-e-e-benedito-miguel-carlota-realizam-rifa-para-participarem-fase-final-do-estadual-de-jogos-escolares/
http://massaguanews.com.br/2022/07/alunos-da-e-e-benedito-miguel-carlota-realizam-rifa-para-participarem-fase-final-do-estadual-de-jogos-escolares/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/07/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/07/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://www.litoralempauta.com.br/a-brincadeira-garra-humana-chega-hoje-07-no-serramar-shopping-para-agitar-o-mes-de-julho/
https://www.litoralempauta.com.br/a-brincadeira-garra-humana-chega-hoje-07-no-serramar-shopping-para-agitar-o-mes-de-julho/
https://www.litoralempauta.com.br/caragua-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sp-no-memorial-da-america-latina/
https://www.litoralempauta.com.br/caragua-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sp-no-memorial-da-america-latina/
https://spriomais.com.br/2022/07/08/troca-de-ingressos-para-a-lfa-136-em-caraguatauba/
https://diariocaicara.com.br/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/caraguatatuba-abre-300-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-16521782
https://litoraldefato.com.br/2022/07/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/07/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/07/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/


 

 
 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba está entre as cidades do Estado que mais investem no Terceiro 

Setor  

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em linhas de créditos 

para microempreendedores em junho 

 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido 

 

CaraguaSports 

Caraguatatuba 

Master 50: Rumo as Quartas de Final  

 

Suzano TV 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para castração gratuita 

de cães e gatos 

 

Revista Celebridades 

Caraguatatuba 

Confira programação completa da agenda Cultural de Caraguatatuba 

 

Ubatuba Acontece 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba institui a Carteira Municipal do Artesão  

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para castração gratuita 

de cães e gatos  

 

Agora Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C  

 

PR6 Taubaté 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba está entre as cidades do Estado que mais investem no Terceiro 

https://agazetarm.com.br/2022/07/caraguatatuba-esta-entre-as-cidades-do-estado-que-mais-investem-no-terceiro-setor/
https://agazetarm.com.br/2022/07/caraguatatuba-esta-entre-as-cidades-do-estado-que-mais-investem-no-terceiro-setor/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/07/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/07/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://caraguasports.blogspot.com/2022/07/master-50-rumo-as-quartas-de-final.html
https://suzano.tv/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/
https://suzano.tv/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/agenda-cultural-de-caraguatatuba-confira-programacao-completa/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-institui-a-carteira-municipal-do-artesao/
http://ubatubaacontece.com.br/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/
http://ubatubaacontece.com.br/ccz-de-caraguatatuba-abre-nesta-sexta-feira-300-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos/
https://agoravale.com.br/noticias/saude/caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c
https://www.pr6taubate.com.br/2022/07/caraguatatuba-esta-entre-as-cidades-do-estado-que-mais-investem-no-terceiro-setor/


 

 
 

Setor  

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba beneficia 11 instituições com doações de 

alimentos e cobertores 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba estreia com xadrez nos Jogos Regionais 2022 no final de semana 

 

IFSP 

Caraguatatuba 

Câmpus Caraguatatuba sediará seletivas de vôlei de praia  

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Despejo de esgoto em rio preocupa moradores de Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9146/fundo-social-de-caraguatatuba-beneficia-11-institu/
https://acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9146/fundo-social-de-caraguatatuba-beneficia-11-institu/
https://acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9151/caraguatatuba-estreia-com-xadrez-nos-jogos-regiona/
https://www.ifsp.edu.br/ultimas-noticias/3137-campus-caraguatatuba-sediara-seletivas-de-volei-de-praia
https://globoplay.globo.com/v/10735629/
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Caraguá: Consulta pública da PPP da Limpeza Urbana segue até 22/7 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove, até o dia 22 de julho (sexta-feira), a 

consulta pública da contratação da parceria público-privada (PPP), na modalidade 

de concessão administrativa, para execução dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos no município. 

Os interessados podem fazer questionamentos, tirar dúvidas e enviar sugestões no 

e-mail: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente na 

Secretaria de Administração, no Centro. 

A consulta pública serve para aperfeiçoar o projeto da concessão que será 

coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). O contrato de 20 anos 

será assinado com a empresa que apresentar a melhor proposta na licitação do 

tipo técnica e preço. 

A Prefeitura também promoveu três audiências públicas descentralizadas nos dias 

25, 26 e 27 de maio, nos bairros do Travessão, Massaguaçu e Indaiá, 

respectivamente, com transmissão ao vivo no canal da Prefeitura de Caraguatatuba 

no YouTube. 

mailto:licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.


 

 
 

Os presentes tiveram a oportunidade de fazer perguntas relacionadas à proposta e 

quem acompanhou a audiência pela internet pôde se manifestar pelo aplicativo 

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

De acordo com os estudos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), a parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, 

envolve a 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. 

Após o dia 22 de julho, a Prefeitura de Caraguatatuba analisará as contribuições 

recebidas durante a consulta e publicará o edital de licitação para o recebimento 

das propostas das empresas interessadas na prestação do serviço. 

Depois da assinatura do contrato, a concessionária ficará responsável pela coleta e 

transporte do lixo doméstico; coleta manual dos resíduos da construção civil (RCC); 

varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos; implantação e 

operação dos ecopontos do Balneário dos Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu; 

e a operação de transbordo de resíduos sólidos urbanos; além da instalação de um 

de centro de educação ambiental, uma usina de triagem de resíduos sólidos, uma 

usina de processamento de RCC e uma estação de transbordo. 

Mais detalhes sobre a PPP da limpeza pública estão disponíveis nos 

sites https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes o

u pelo https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/ (“Empresa”/ “Licitações”/ 

“Licitações a partir de janeiro/2022”). 

A Secretaria de Administração fica na Av. Siqueira Campos, 44 – Centro. 

O telefone é o (12) 3897-8176 (Área de Licitação). O atendimento ao público é das 

9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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Atletas de BMX de Caraguá estão entre os melhores do Brasil 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

participou no último final de semana, na cidade de Londrina (PR), do Campeonato 

Brasileiro de Bicicross. 

O município se destacou com dois atletas, que agora estão entre os melhores do 

Brasil na modalidade. 

A competição, considerada a maior do país, contou com a presença de 570 atletas. 

Caraguatatuba foi representada por três atletas, sendo eles Bryan Silva Santos e 

Lorenzo Resende, na categoria Boys de 5 e 6 anos, e Matheus Cardoso, na 

categoria Boys 9 anos. 

Por conta de uma queda, Bryan foi eliminado na competição ainda nas 

eliminatórias e terminou sua participação na 12° colocação. Já Lorenzo se 

consagrou sendo o 4° melhor do Brasil em sua categoria. Matheus sofreu uma 

queda na final, mas na recuperação acabou terminando a competição no 7º lugar. 



 

 
 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba, o resultado vem do fruto do trabalho das atividades esportivas em 

Caraguatatuba. 

“Essas crianças, apesar da idade, já tem uma responsabilidade muito grande e 

estão alcançando cada vez mais seu espaço na modalidade. O resultado é fruto de 

um trabalho sério, liderado pela gestão do prefeito Aguilar Junior, que não poupa 

esforços para incentivar a apoiar o esporte de Caraguatatuba”, declara. 

Bicicross 

A modalidade de Bicicross é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Projeto Nova Onda. O esporte é 

praticado a partir dos 4 anos na Pista de Bicicross, localizado na Avenida da Praia, 

no Centro. 

A inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro 

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José 

Herculano, 50. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar. 
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CCZ de Caraguatatuba abre 300 vagas para castração gratuita de 

cães e gatos 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba está com 300 vagas de 

agendamento para castração gratuita de cães e gatos. O proprietário do animal 

deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888. Somente cães e gatos a partir dos seis meses de idade podem 

ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da próxima agenda. Neste ano, o CCZ já 

disponibilizou 1.450 vagas e encaminhou 1.160 animais para castração; 

registrando uma taxa de 20% de absenteísmo. 



 

 
 

O coordenador do CZZ, Guilherme Garrido, reforça que os agendados compareçam 

à avaliação com o veterinário do espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, 

impede que outras pessoas tenham a oportunidade. 

O CCZ está localizado na Rua Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 
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Caraguá recebe 1º Recital de Inverno “Viva-Voz Estúdio” 

 

Nesta sexta-feira (8), às 19h, o Auditório Maristela de Oliveira, em Caraguatatuba, 

recebe o 1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’, com os alunos de canto da 

professora Eliana Bañeza. 

O evento tem entrada gratuita e estará aberto a doações de produtos para recém 

nascidos, bebês e crianças de até cinco anos, como: fraldas descartáveis ou de 

pano, pomada antiassaduras, termômetro, toalha de banho, roupas e agasalhos, 

calçados e artigos em geral para enxoval que estejam em boas condições. As 

doações obtidas atenderão crianças dos bairros Jardim Tarumãs, Pegorelli e Olaria 

em Caraguatatuba. 

Em seu repertório, o Recital de Inverno trará músicas sertanejas, MPB – Música 

Popular Brasileira e internacional, como o country, além de intervenções com 

interpretação de causos bem humorados, frases e mensagens. Vale ressaltar que 

durante a apresentação é recomendado o uso de máscara. 

Sobre a maestrina e regente Eliana Bañeza 

Eliana Bañeza é cantora, regente coral e coach vocal. Fundadora do ‘Água Viva 

Coral’, ela conduziu o grupo de 1994 a 2006. Foi também condutora de outros 

coros e grupos no Litoral Norte. Durante a pandemia, fortaleceu seu 

empreendimento de aulas e coach vocal no formato híbrido, atendendo pessoas da 

região, do país e também do exterior. 

Serviço 

1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’ 

Dia: 08 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 



 

 
 

Entrada Gratuita 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (sede da Fundacc) 
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Emerson Salino lança adaptação da obra ‘Senhora’, que compõe 

projeto de releitura de clássicos brasileiros 

 

Na sexta-feira (8), às 19h, o autor Emerson Salino realizará uma noite de 

autógrafos do lançamento da adaptação de ‘Senhora’, releitura do romance de 

José de Alencar que compõe a Coleção Criando Versões – Clássicos da Literatura, 

da Editora JEFTE. 

A noite de autógrafos ocorre no Espaço Regional ‘Aglaê Magalhães Daniel (Kaká), 

na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, e é aberta ao público. 

‘Senhora’ é a primeira adaptação de uma série de 10 obras que serão lançadas 

pelo autor com o objetivo de estimular jovens leitores, principalmente àqueles que 

estão se preparando para prestar vestibular. Com o propósito de apresentar 

histórias clássicas dos séculos passados numa linguagem atual e interessante, o 

projeto traz uma introdução do período em que foi escrito de forma didática e 

direcionada, para que se entenda o enredo e os costumes de uma época. 

De acordo com o autor, o projeto Coleção Criando Versões surgiu durante a 

pandemia, onde precisou se reinventar e passou a trabalhar para uma empresa 

onde realizava gravações de algumas aulas sobre os livros clássicos dos 

vestibulares. Após esta experiência, surgiu a oportunidade de trazer estas 

adaptações para a escrita, da mesma forma como havia sido realizado em vídeo e 

como fazia em sala de aula ao ministrar Literatura para o Ensino Médio e 

cursinhos. 

Fazendo links com situações atuais e rotineiras aos jovens, com observações e 

reflexões sobre a época, o autor conta que a obra é “feita para adolescentes com 

adolescentes”, já que seus alunos compõem seu público alvo na hora da pesquisa 



 

 
 

de campo. “O mais importante de tudo isso, é despertar no leitor a curiosidade de 

querer ler o original e isso já está funcionando”, revelou Salino. 

Além de ‘Senhora’, o autor já está terminando a adaptação da obra de Gil Vicente, 

‘Auto da Barca do Inferno’, que deverá chegar às prateleiras das livrarias até o fim 

deste ano. 

Sinopse do livro 

Quanto custa uma paixão? Você pagaria por um amor? Traição deve ser perdoada? 

O amor existe? Estas e outras respostas você encontrará neste romance, inspirado 

na obra de José de Alencar. Leia este livro e conheça as aventuras de uma mulher 

que mudou sua vida para ter o homem que desejava aos seus pés! 

Sobre o autor 

Emerson Salino é formado em Letras, com especialização em Produção de Textos e 

Literatura; Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia; É mestrado em Língua 

Portuguesa, doutorado em Ensino de Língua Portuguesa e pós-doutorado em 

Formação de Professores. 

Serviço 

Lançamento da adaptação de ‘Senhora’ – por Emerson Salino 

Dia: 08 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (Sede Fundacc) 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Pré-candidato a governador, Fernando Haddad visita cidades do Litoral 

Norte 

 

O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), chegou ao Litoral 

Norte, nesta quinta-feira (7). A série de atividades se inicia em Caraguatatuba, 

passa por São Sebastião e termina em Ubatuba. Na agenda, uma série de 

plenárias, reunião com trabalhadores do Porto e visita a colônia de pesca. 

Hoje, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo esteve na Câmara Municipal de 

Caraguá, conversando com os vereadores e o presidente da casa, Tato Aguillar. 

Estavam presentes também o vereador Teimoso, o presidente do diretório 

municipal do PT, Luan Moreno e a deputada estadual Marcia Lia. 

Na ocasião foram levadas ao pré-candidato a governador questões que atingem a 

cidade como as estradas estaduais, o tráfico de mulheres, estrutura das escolas 

estaduais da cidade e outros assuntos. 

O ex-ministro segue em agenda pela região, realizando na parte da noite uma 

plenária no bairro do Indaiá. 

Agenda Fernando Haddad no LN 

Dia 07/07 

São Sebastião 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/


 

 
 

14h: Reunião com trabalhadores do Porto no Sindicato dos Arrumadores de São 

Sebastião 

19h: Plenária com militantes e pré-candidatos do PT 

Dia 08/07 

Ubatuba 

8h: Visita a colônia de pesca 

8h30: café da manhã na prefeitura 

10h: reunião com sociedade civil, entidades e partidos (Rua Liberdade, 620) 
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5G: saiba quando a tecnologia chega em São José dos Campos, 

Taubaté, Jacareí, Bragança Paulista e outras cidades da região 

De acordo com a Anatel, São José será a primeira da lista porque cronograma foi 

definido de acordo com a quantidade de moradores por município. Veja as datas 

por cidade. 

 

São José dos Campos vai ser a primeira cidade da região a receber a tecnologia 5G. 

De acordo com a Anatel, a cidade passa a receber o sinal a partir de 1°de janeiro 

de 2023. As demais cidades estão incluídas em cronograma escalonado, 

começando por Taubaté e Jacareí. 

A tecnologia foi lançada nesta quarta-feira (6) no Brasil e a capital federal foi a 

primeira cidade do país a receber o 5G. Em sequência, o cronograma de 

disponibilização segue uma ordem de cidades por número de habitantes.  

São José dos Campos será o primeiro município da região a receber o 5G porque 

entra na lista dos que têm mais de 500 mil habitantes.  

A cidade foi a primeira a produzir as placas para a implantação da tecnologia na 

América Latina. A produtora é a Ericsson, que também faz parte do 

desenvolvimento de pesquisas com o 5G que têm sido feitas no Parque 

Tecnológico.  

Cronograma 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/11/02/leilao-do-5g-acontece-nesta-semana-quando-chega-precisa-trocar-de-celular-veja-respostas.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/07/05/5g-saiba-o-que-muda-com-a-chegada-do-sinal-nesta-quarta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/07/05/5g-saiba-o-que-muda-com-a-chegada-do-sinal-nesta-quarta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/03/19/ericsson-inaugura-em-sao-jose-primeira-linha-de-producao-de-5g-da-america-latina.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/09/11/parque-tecnologico-de-sao-jose-dos-campos-vai-desenvolver-pesquisas-para-uso-de-5g-na-industria.ghtml


 

 
 

As outras duas cidades contempladas a seguir pelo cronograma da Anatel, são 

Taubaté e Jacareí, em 30 de junho de 2023. As duas estão no lote com cidades a 

partir de 200 mil habitantes.  

O cronograma da Anatel ainda prevê que uma lista de cidades com mais de 100 mil 

habitantes receba a tecnologia até junho de 2024. Na região, as cidades 

contempladas são: Atibaia, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Guaratinguetá e 

Pindamonhangaba. As demais, recebem o sinal com a cobertura total no país, até 

janeiro de 2026.  

O que é o 5G 

É a nova geração de internet móvel, uma evolução da conexão 4G atual. A 

promessa é que ela trará mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzirá o 

tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornará as conexões mais 

estáveis.  

Essa evolução da rede vai permitir conectar muitos objetos à internet ao mesmo 

tempo: celular, carro, semáforo, relógio. Tudo isso já pode ser ligado ao 4G, mas é 

esperada uma melhoria na conexão.  

O serviço é suportado por aparelhos mais recentes. No Brasil, são 67 celulares com 

capacidade para navegação na 5G. A lista completa de modelos, com divisão por 

fabricante, pode ser consultada aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/07/05/veja-a-lista-de-celulares-homologados-pela-anatel-para-5g.ghtml
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Após acidente, moto fica 'de pé' no meio da Rio-Santos, em Caraguá 

Acidente foi no trecho da praia do Capricórnio 

 

Um acidente deixou uma moto ‘de pé’ no meio da rodovia Rio-Santos na tarde 

desta quinta-feira (7), no trecho da praia do Capricórnio, em Caraguatatuba. 

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), por volta das 15h, 

uma colisão envolvendo uma caminhonete e motocicleta, interditou o acostamento 

da rodovia no km 93. 

Após a colisão, a moto ficou de pé no meio da pista. Ainda não foi divulgado se 

houve vítimas feridas. 
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Pré-candidato a governador, Fernando Haddad visita cidades do Litoral 

Norte 

O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), chegou ao Litoral 

Norte, nesta quinta-feira (7). A série de atividades se inicia em Caraguatatuba 

 

O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), chegou ao Litoral 

Norte, nesta quinta-feira (7). A série de atividades se inicia em Caraguatatuba, 

passa por São Sebastião e termina em Ubatuba. Na agenda, uma série de 

plenárias, reunião com trabalhadores do Porto e visita a colônia de pesca. 

Hoje, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo esteve na Câmara Municipal de 

Caraguá, conversando com os vereadores e o presidente da casa, Tato Aguillar. 

Estavam presentes também o vereador Teimoso, o presidente do diretório 

municipal do PT, Luan Moreno e a deputada estadual Marcia Lia. 

Na ocasião foram levadas ao pré-candidato a governador questões que atingem a 

cidade como as estradas estaduais, o tráfico de mulheres, estrutura das escolas 

estaduais da cidade e outros assuntos. 

O ex-ministro segue em agenda pela região, realizando na parte da noite uma 

plenária no bairro do Indaiá. 

Agenda Fernando Haddad no LN 

Dia 07/07  

São Sebastião  

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/


 

 
 

14h: Reunião com trabalhadores do Porto no Sindicato dos Arrumadores de São 

Sebastião 

19h: Plenária com militantes e pré-candidatos do PT 

Dia 08/07  

Ubatuba 

8h: Visita a colônia de pesca 

8h30: café da manhã na prefeitura 

10h: reunião com sociedade civil, entidades e partidos (Rua Liberdade, 620) 
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CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para 

castração gratuita de cães e gatos 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(8), 300 vagas de agendamento para castração gratuita de cães e gatos. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888. Somente cães e gatos a partir dos seis meses de idade podem 

ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da próxima agenda. Neste ano, o CCZ já 

disponibilizou 1.450 vagas e encaminhou 1.160 animais para castração; 

registrando uma taxa de 20% de absenteísmo. 

O coordenador do CZZ, Guilherme Garrido, reforça que os agendados compareçam 

à avaliação com o veterinário do espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, 

impede que outras pessoas tenham a oportunidade. 



 

 
 

O CCZ está localizado na Rua Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 
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Provas da seleção de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba são 

marcadas para 17 de julho 

 

As provas do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de Estagiários 

da Prefeitura de Caraguatatuba serão realizadas no dia 17 de julho (domingo), às 

9h, nas escolas Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos, no Sumaré; Profª Antonia 

Ribeiro da Silva, no Jardim Califórnia; e Prof. Antônio de Freitas Avelar, no Estrela 

D’Alva. As oportunidades de estágio são para estudantes de 30 cursos de ensinos 

superior, técnico e médio (com formação de Guarda Mirim). 

A lista com as inscrições deferidas está publicada na Edição 830 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município desta quinta-feira (7/7) e no site 

http://institutotalentos.org.br/inscricoes-deferidas-e-locais-de-prova/. 

A Emef Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos fica na Avenida Siqueira Campos, 

1.257, no Sumaré. A Emei/Emef Antonia Ribeiro da Silva está localizada na Rua 

Alcides Alves Pereira, 140, no Jardim Califórnia. O endereço da Emef Prof. Antônio 

de Freitas Avelar é Rua João Marcelo, 302, no Estrela D’alva. 

Os candidatos terão duas horas para responder 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade. 

No nível superior, há chances para alunos a partir do 1º semestre de 

Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_830.pdf
http://institutotalentos.org.br/inscricoes-deferidas-e-locais-de-prova/


 

 
 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, 

Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, 

Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º 

semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicosde 

Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho. 

O processo seletivo também conta com oportunidades para alunos dos 1º e 2º 

anos de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

O edital do processo seletivo foi publicado na Edição 807 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município do dia 2 de junho.  . 

Os classificados na seleção formarão um cadastro de reserva e serão convocados 

para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade da administração 

pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da 

classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da Prefeitura Municipal 

da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser prorrogado por mais um ano.  

Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de segunda a sexta- 

feira, das 9h às 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf
mailto:contato@institutotalentos.org.br
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Prefeito de Caraguatatuba sanciona lei que cria Cadastro Municipal do 

Artesão 

 

Visando incrementar as ações e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do 

empreendedorismo artesanal em Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Junior 

sancionou, na última quarta-feira (6), a Lei nº 2.621/2022, que cria o Cadastro 

Municipal do Artesão e institui a Carteira Municipal de Artesão. 

A regulamentação foi publicada na edição 830 do Diário Oficial do Município desta 

quinta-feira (7). Segundo o autor do projeto, vereador Jair Silva (PV), a nova norma 

pretende facilitar o mapeamento do setor artesanal da cidade, além de possibilitar 

a oferta segmentada de cursos e acesso a eventos realizados pela municipalidade. 

O documento será válido em todo município pelo período de um ano. As 

providências necessárias para a execução da lei estão sendo tomadas pela 

Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), a qual dará ampla divulgação 

dos procedimentos e das informações sobre o cadastro dos artesãos e dos 

empreendimentos artesanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_830.pdf
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Caraguatatuba está entre as cidades do Estado que mais investem no 

Terceiro Setor 

 

Caraguatatuba é destaque em uma avaliação feita Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo (TCE-SP) e figura entre as cidades que mais investem em entidades 

ligadas ao Terceiro Setor. 

Por meio de parcerias, convênios ou contratos, a Prefeitura de Caraguatatuba 

investiu, somente no ano de 2021, mais de R$ 167 milhões em repasses 

municipais. Entre 2019 e 2021 foram mais de R$ 414,6 milhões destinados ao 

Terceiro Setor. 

No ranking estadual, a cidade aparece no 11º lugar entre os municípios com mais 

de 120 mil habitantes e na 28ª posição entre todas as cidades do Estado de São 

Paulo. 

Em 2021, dezenas de entidades foram beneficiadas com recursos municipais, 

principalmente aquelas ligadas as áreas da saúde e assistência social. Entre as 

entidades estão: Organização Social João Marchesi, Instituto das Pequenas 

Missionárias (Santa Casa), Casa da Criança, Centro de Recuperação Renascer, 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Vila Vicentina, Associação de 

Amparo e Proteção à Criança e Adolescente, Instituto Pró Vida, Vila Vicentina, Lar 

São Francisco, Creche MEIMEI, Restitui, Associação de Amparo a Criança 

Deficiente, Associação de Combate ao Câncer, bem como Associação de Pais e 

Mestres de escolas municipais, entre outras. 



 

 
 

O Painel do Terceiro Setor tem como objetivo apresentar, de forma simples e de 

fácil entendimento, um panorama das entidades do Terceiro Setor que receberam 

recursos públicos tanto no âmbito estadual como municipal, notadamente nas 

áreas da saúde, cultura, assistência social e educação. 

Os dados foram obtidos do SIGEO (Sistema de Informações Gerenciais da Execução 

Orçamentária) e Sistema Audesp (Dados contábeis encaminhados ao TCE-SP pelos 

próprios municípios), atualizados em abril de 2022. 

“Mais do que repasses financeiros, o meu sentimento é de gratidão a todas as 

entidades parceiras do município. O Terceiro Setor é imprescindível na execução 

das políticas públicas municipais. Apoiar as entidades é incentivar a organização da 

sociedade, promover o emprego, formar novos voluntários e gerar emprego e renda 

aos moradores da cidade”, destaca o prefeito Aguilar Junior. 

Os dados do Painel do Terceiro Setor põem ser acessados no 

link https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TerceiroSetor:terceiroS

etor.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TerceiroSetor:terceiroSetor.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero
https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TerceiroSetor:terceiroSetor.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero
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PEAD com mais de 3,4 mil candidatos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba publicou a classificação final do processo seletivo 

para formação de cadastro de reserva do Programa Emergencial de Auxílio-

Desemprego (PEAD) nesta quinta-feira (7/7), na Edição 830 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município.  A listagem reúne 1.557 beneficiários Oficiais de serviços 

leves e 1.864 beneficiários Oficiais de serviços pesados. 

Os recursos em relação à classificação preliminar puderam ser protocolados nos 

dias 21, 22 e 23 de junho no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 

de Administração, no Centro.  A classificação envolve dois critérios: o maior número 

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

O PEAD totaliza 350 vagas disponíveis e preenchidas de acordo com a necessidade 

da Administração Pública, em substituição aos integrantes que concluem o prazo 

legal de permanência no programa e disponibilidade orçamentária. Aos serem 

convocados para a contratação, os candidatos devem comprovar as informações 

prestadas no ato da inscrição. As divergências envolvendo nome completo, número 

de CPF, data de nascimento e filhos menores de 16 anos ocasionarão a eliminação 

imediata do candidato. 

Durante o preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos optaram se seriam 

Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de Serviços Pesados. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_830.pdf


 

 
 

Os bolsistas selecionados de ambos os sexos executarão atividades de roçada 

(manual e mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias 

públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, coordenadas pela 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Para ser inserido no PEAD, o candidato precisava 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. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 

3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público é das 9h às 16h30 

O PEAD 

O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego tem caráter assistencial e 

proporciona ocupação, qualificação profissional e renda para esses trabalhadores. 

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. 
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Caraguá acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI), da Prefeitura de 

Caraguatatuba, informou que acompanha 144 casos de hepatites B e C na cidade. 

Diante do cenário, a UAMI reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para 

identificar, através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 



 

 
 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Programação do ‘Julho Amarelo’ 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Caraguatatuba estreia com xadrez nos Jogos Regionais 2022 no final 

de semana 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

estreia neste final de semana nos Jogos Regionais 2022. Ao todo, o município 

disputa 26 modalidades com 250 atletas. A estreia da cidade será já neste final de 

semana, no Xadrez. 

Caraguatatuba é a atual campeã do Xadrez nos Jogos Regionais. Em 2019, o 

município conquistou o título inédito. Para a edição 2022, a Secretaria de Esportes 

e Recreação participa da modalidade Adulto Masculino com os atletas Fabio Lins, 

Douglas Brulher, Carlos Eduardo, Nicolas Padilha, Gabriel Alves e Gabriel Lira. 



 

 
 

Como novidade para o ano, o Governo do Estado de São Paulo optou por não 

realizar os jogos em uma cidade sede, com os confrontos sendo divididos pelas 

cidades da 2ª Região Esportiva, na qual Caraguatatuba é enquadrada. 

As modalidades individuais serão disputadas em cidades especificas que ainda 

serão anunciadas, enquanto nas coletivas, com chaveamento por grupos, os jogos 

serão disputados com turno e returno nas cidades inscritas nas modalidades. Ao 

todo, 28 municípios estão inscritos para os jogos da 2ª Região Esportiva. 

Os 250 atletas serão divididos entre as 26 modalidade de Atletismo (Feminino e 

masculino), Basquete (Masculino), Bocha (Masculino), Futebol (Sub-20 masculino), 

Futsal (Feminino), Ginástica Rítmica (Feminino), Handebol (Masculino e feminino), 

Judô (Masculino e feminino), Karatê (Feminino e masculino), Malha (Masculino), 

Natação (Feminino, masculino e equipe mista), Tênis (Masculino e feminino), Tênis 

de Mesa (Masculino e feminino), Vôlei de Praia (Masculino e feminino), Voleibol 

(masculino e feminino) e Xadrez (masculino). 

A estreia de Caraguatatuba nos Jogos Regionais 2022 será nos dias 9 e 10 de julho 

(sábado e domingo), na cidade de Ferraz de Vasconcelos. 

“Caraguatatuba tem tradições de glórias e conquistas nos Jogos Regionais. Acredito 

que este ano não será diferente e nos destacaremos nas modalidades que iremos 

disputar. Desejo sorte e boas competições aos nossos 250 atletas”, diz Edvaldo 

Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 
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Caraguatatuba inicia participação na fase final estadual do 24º JOMI 

nesta sexta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

inicia nesta sexta-feira (8), na cidade de Pindamonhangaba, a participação na fase 

final do 24º Jogos da Melhor da Idade (JOMI). A competição será realizada até o dia 

13 de julho. 

O município terá uma delegação com nove atletas que se classificaram na fase 

regional realizada em Campos do Jordão, mais seis integrantes da coordenação do 

município. 

Caraguatatuba participará das modalidades de Natação, Atletismo, Tênis de Mesa, 

Dominó e Dança de Salão. 



 

 
 

Os atletas que representarão Caraguatatuba na fase final estadual do 24º JOMI, 

são: Maria Aparecida Ventura (Atletismo), Jair da Costa Bueno (Tênis de Mesa), na 

natação com Adolfo Burgermaster e Nivea Maria Luz de Carvalho, José Olésio Ros e 

Neusa Maria (Dança de Salão) e no dominó com Dorila Silva de Lima e Izaura da 

Silva Contrucci. 

“2022 foi o ano da retomada esportiva no Estado e em Caraguatatuba. A cidade 

está respirando esporte por toda parte e também por todas as idades. Isso é um 

compromisso da gestão do prefeito Aguilar Junior. Desejo boa sorte e boas 

competições para nossos atletas da melhor idade”, disse Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes de Caraguatatuba. 
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Agenda Cultural traz festival de dança, exposição fotográfica, recital 

de música e cinema gratuito 

 

Neste fim de semana, a programação cultural traz diversas atrações para todos os 

gostos. Festival de dança, recital de música, lançamento de livro, exposição de 

fotografia e o clássico cineminha na Videoteca Lúcio Braun. 

A programação começa nesta quinta-feira (7), a partir das 18h, com a abertura do 

Festival Dançar a Vida Caraguatatuba, que será realizado no TMC – Teatro Mario 

Covas até o próximo dia 16 de julho. 

As apresentações ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, e aos fins de 

semana, a partir das 16h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com 

uma hora de antecedência na bilheteria do teatro. 



 

 
 

Em paralelo à competição e às premiações oferecidas aos participantes, serão 

realizados Workshops, com participação aberta àqueles que não estiverem 

concorrendo no Festival. 

No mesmo local, ocorrerão apresentações no Palco Fundacc, que estará localizado 

na área externa do teatro, onde estarão reunidas as demais obras oriundas de 

seletivas anteriores ou diretamente inscritas para o local, cuja programação é 

diversificada e tem como objetivo oferecer ao público apresentações de qualidade 

em espaço aberto. Informações sobre vagas e participação podem ser adquiridas 

pelo e-mail: promodancaacademias@gmail.com ou pelo número: (11) 97391-7196. 

Aqueles que estiverem pelo Centro, poderão visitar, gratuitamente, a exposição 

fotográfica ‘Mudanças de um Contorno’, do fotógrafo documental Felipe Samurai, 

que traz uma seleção de imagens da obra do ‘Contorno’, um trecho da Rodovia dos 

Tamoios no município de Caraguatatuba. 

A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados e 

feriados, das 12h às 17h, à Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro. 

Na sexta-feira (8), o Auditório Maristela de Oliveira recebe o 1º Recital de Inverno 

‘Viva-Voz Estúdio’, com os alunos de canto da professora Eliana Bañeza. O evento 

tem entrada gratuita e estará aberto a doações de produtos de enxoval, roupas e 

sapatos para recém nascidos, bebês e crianças de até cinco anos. As doações 

obtidas atenderão crianças dos bairros Jardim Tarumãs, Pegorelli e Olaria. 

Em seu repertório, o Recital de Inverno trará músicas sertanejas, internacionais e 

Música Popular Brasileira (MPB), além de intervenções com interpretação de 

causos bem humorados, frases e mensagens. 

No mesmo dia, também às 19h, o Espaço Regional ‘Aglaê Magalhães Daniel 

(Kaká), localizado na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, recebe o autor Emerson 

Salino para o lançamento e noite de autógrafos da adaptação de ‘Senhora’, 

releitura do romance de José de Alencar que compõe a Coleção Criando Versões – 

Clássicos da Literatura, da Editora JEFTE. 

‘Senhora’ é a primeira adaptação de uma série de 10 obras que serão lançadas 

pelo autor com o objetivo de estimular jovens leitores, principalmente àqueles que 

estão se preparando para prestar vestibular. Com o propósito de apresentar 

histórias clássicas dos séculos passados numa linguagem atual e interessante, o 

projeto traz uma introdução do período em que foi escrito de forma didática e 

direcionada, para que se entenda o enredo e os costumes de uma época. 

E no sábado (9), o projeto Cine Clube, cinema gratuito realizado na Videoteca Lúcio 

Braun, exibe ao público a animação ‘Meu Malvado Favorito’, às 16h, e o aclamado 

‘O Senhor dos Anéis: As Duas Torres’, às 20h. Ambas as sessões contam com 

pipoca grátis. 

mailto:promodancaacademias@gmail.com


 

 
 

Vale ressaltar que a capacidade da videoteca é de 44 lugares, por isso, é 

recomendado que os interessados cheguem ao local com, no mínimo, 30 minutos 

de antecedência. 

Serviço 

 Exposição Fotográfica: ‘Mudanças de um Contorno’ – Felipe Samurai 

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | sábados e feriados, das 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

 Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 

Data: 7 a 16 de julho 

Horário: segunda a sexta, a partir das 18h | fins de semana, a partir das 16h 

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

Mais informações: (12) 3881-2623 

 1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’ 

Dia: 8 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Entrada Gratuita 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (sede da Fundacc) 

 Lançamento adaptação de ‘Senhora’ – por Emerson Salino 

Dia: 8 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (Sede Fundacc) 

Mais informações: (12) 3897-5660 

 Cine Clube 

Sábado – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 9 – às 16h –Meu Malvado Favorito | L 

Dia 9 – às 20h – O Senhor dos Anéis: As Duas Torres |12 

Local: Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro (Praça do Caiçara – Atrás do MACC) 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Cemug suspende aulas na próxima semana para montagem da 

estrutura do LFA 136 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

informa que devido à montagem da estrutura do LFA 136, que será realizado no dia 

15 de julho, as atividades esportivas do Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug) serão suspensas gradativamente. 

No Cemug, do dia 11 a 13 de julho, apenas as atividades na quadra serão 

suspensas. As demais atividades realizadas no polo mencionado (academia, 

tatame, piscinas, área do boxe, campo de futebol, quadra de tênis e pista de 

atletismo) estarão suspensas entre os dias 14 e 17 de julho. No dia 18 (segunda), 

as aulas retornam normalmente. 



 

 
 

Além disso, neste sábado (9 de julho), Feriado da Revolução Constitucionalista, as 

atividades de todos os núcleos estão suspensas. 
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Banco de Leite Humano de Caraguatatuba oferece curso para ensinar 

pais nos primeiros cuidados com o bebê 

 

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

Caraguatatuba promove toda quinta-feira, às 19h, curso para ajudar mães e pais a 

passar pelo período de gestação com mais tranquilidade, principalmente pais de 

primeira viagem. 

São realizados sete encontros com objetivo de esclarecer o desenvolvimento da 

gestação, assim como o autocuidado e cuidados necessários com o recém-nascido. 

No primeiro encontro é feita apresentação da unidade do CEAMI e do Banco de 

Leite Humano; modificações gravídicas; desenvolvimento do bebê intrauterino e 

cuidados especiais durante a gravidez. 

Na segunda vez é explicado sobre os sinais e sintomas do trabalho de parto, tipos 

de parto e tipos de anestesia. 



 

 
 

O terceiro encontro é baseado nas características e necessidades do recém-

nascido, banho, troca de fralda, curativo do umbigo e dúvidas frequentes. 

No quarto dia é reforçada a importância da amamentação e algumas dicas de pega 

e posição. O quinto encontro é abordado os aspectos psicológicos da gestação e do 

vínculo entre mãe e bebê (família). 

No sexto encontro é ensinada a massagem para o bebê, banho de ofurô e 

realizadas visitas na maternidade. Por fim, no último dia serão ensinadas as 

técnicas de primeiros socorros e entrega de certificados. 

Atualmente, o curso tem a participação de nove casais e conta com vagas abertas 

para mães e pais que queiram participar. “Familiares como avós, tias, irmãos, 

também estão convidados a participar. Esta rede de apoio é muito importante 

durante e pós-gestação”, explica a responsável técnica do espaço, Ana Claudia 

Tripac. 

O Banco de Leite Humano/Centro de Atendimento Materno Infantil está localizado 

no prédio do Centro de Referência da Saúde da Mulher (Pró-Mulher), na Avenida Dr. 

Arthur Costa Filho, 2.135 – Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3897-

3510. 
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Caraguatatuba divulga composição da diretoria executiva do CMDCA 

para o biênio 2022 a 2024 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicou no Diário 

Oficial do município, desta quinta-feira (7), a composição da diretoria executiva do 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Caraguatatuba (CMDCA). 

A deliberação é feita pelas atribuições conferidas ao conselho pela Lei Federal 

8.069/90 e pelas Leis Municipais 1885/10 e nº 2.464, de 27 de fevereiro de 

2019. A composição da diretoria foi oficializada em reunião ordinária, realizada de 

modo presencial no dia 03/06/22. 



 

 
 

No encontrou, também foi estabelecido que as reuniões ordinárias do colegiado 

serão realizadas às terças-feiras da segunda semana do mês, na Casa dos 

Conselhos Municipais, sede do CMDCA de Caraguatatuba. 

A secretaria executiva do CMDCA para o biênio 2022 a 2024 será exercida pelo 

servidor público Luiz Gustavo do Prado, em atendimento ao que determina o Artigo 

12, §4º da Lei Municipal nº 1885 de 17 de novembro de 2010. 

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a data de 3 de junho de 2022, sem prejuízo dos atos praticados até aqui pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caraguatatuba. 

A nova gestão para o biênio 2022/2024 tem como presidente Cintia Aparecida 

Fernandes Alves; vice-presidente Teresinha de Oliveira Marciano Costa; primeira 

secretária Ceci de Oliveira Penteado e segunda secretária Adriene Norma Viviani 

Oliveira. 

Integrantes da Comissão de Normas, Registros e Análise de Projetos, pela 

Sociedade Civil, ficam: Iara Freire da Costa; Dorly de Oliveira Filho; Sueli Araújo e 

Zilda Aparecida de Melo. 

Pelo Poder Público foram designadas: Aline Rodrigues Alves Ciaca; Giselle de Jesus 

Silva; Ceci de Oliveira Penteado e  Ana Cláudia Ferreira de Oliveira Tripac. 

Já a Comissão de Fiscalização do Conselho Tutelar em como Representantes da 

Sociedade Civil: Adriene Norma Viviani Oliveira; Marcos Lourenço Nascimento dos 

Santos; Uriel Alexandre Bonafé e Patrícia Nogueira Ferreira. 

Representando o Poder Público estão: Aline Rodrigues Alves Ciaca; Cíntia Yara Silva 

Barbosa; Ceci de Oliveira Penteado e Maia Soares Bisan. 

Pela Comissão de Legislação da Sociedade Civil estão: Patrícia Nogueira Ferreira; 

Teresinha de Oliveira Marciano Costa; Sueli Araújo e Rúbia de Freitas Silveira 

Duhau. Já pelo Poder Público ficaram: Maia Soares Bisan; Cíntia Yara Silva 

Barbosa; Anderson Luiz Borges e José do Carmo Salles Junior. 

A Comissão de Finanças e Captação de Recursos tem como representantes da 

Sociedade Civil: Dorly de Oliveira Filho; Celso Ricardo S. Reais e Maria Bernadete 

Vieira Salles. Pelo Poder Público estão: Érica de Cássia Perroni; José do Carmo 

Salles Junior e Anderson Luiz Borges. 

A Comissão de Elaboração da VII Conferência Municipal do CMDCA 2022 é 

composta por Zilda Aparecida de Melo; Mário Vinícius de A. Vitório; Andreia de Lima 

Souza; Breno do Prado Savassa e Adriano Cruz pela Sociedade Civil; e Maria Tereza 

Daniel Santo Alves Araújo; Fernanda Barretos dos Santos;  Roberta Maria 

Bernardini de Castro; Patrícia Aparecida da Silva e Maria Aparecida Alves pelo 

Poder Público. 



 

 
 

O Programa Viva Leite será representado por Andréia Lima de Souza (Sociedade 

Civil) e Ana Cláudia Ferreira de Oliveira Tripac (Pode Público), enquanto o Comitê de 

Monitoramento dos Fluxos tem como representantes Cintia Aparecida Fernandes 

Alves e Aline Rodrigues Alves Ciaca, ambas pelo Poder Público. 
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Caraguatatuba estende trocas de ingressos para LFA 136 até dia 15 

de julho 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho as emoções do LFA 136, um dos maiores 

eventos de MMA do mundo. Os amantes das artes marciais já podem esperar boas 

emoções e grandes lutas com o desafio entre Rio de Janeiro x São Paulo, com os 

lutadores dos dois estados se enfrentando. 

Para que o maior número de pessoas seja atingido com o evento, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, optou por 

estender a troca de ingressos para o dia 15 de julho (ou até esgotarem os 

ingressos). 



 

 
 

O evento terá como luta principal Ítalo Gomes, do Rio de Janeiro, contra o paulista 

Wellington Predador, em um duelo da categoria peso-pena. Além da atração 

principal, o evento terá a estreia de Maria Eduarda, de Caraguatatuba, em sua 

primeira luta profissional contra Dayane Cristine. O evento tem horário previsto 

para começar às 18h e será realizado no Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug). 

Troca de ingressos 

A troca de ingressos vai até o dia 15 de julho ou até quando durarem os estoques. 

Ela pode ser feita no Fundo Social de Solidariedade. A edição de um dos maiores 

eventos de luta do mundo espera receber cerca de 3 mil pessoas. 

Os ingressos serão trocados por um pacote de fralda infantil e um pacote de fralda 

geriátrica (cerca de R$ 40). Os interessados devem comparecer no Fundo Social de 

Solidariedade, das 8h30 às 16h30, à Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro. 

As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 22h, para mais de 200 

países. 

Confira o card completo das competições 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Serviço: 

Troca de ingressos 

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

Dias: Até 13 de julho (ou até durarem os ingressos) 

Horário: 8h30 até as 16h30 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro 
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Prefeitura de Caraguatatuba lança carnê on-line do ISS Fixo e taxas de 

licença em agosto 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia a emissão on-line dos carnês de Imposto 

Sobre Serviços (ISS) Fixo e das Taxas de Licença, Localização e Funcionamento 

pelo site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/, a partir de agosto, na parte 

destinada aos Serviços Online. 

As taxas referentes à Licença de Funcionamento dos Estabelecimentos e o ISS Fixo 

(para profissionais autônomos estabelecidos ou não) terão os vencimentos no dia 

30 de agosto, na cota única, e nos dias 20 de setembro, outubro e de novembro, 

no parcelamento. 

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


 

 
 

Mais informações sobre as taxas de licença de funcionamento e ISS Fixo podem 

ser solicitadas nos telefones (12) 3897-8118 e 3897-8127 (Área de Fiscalização 

Tributária). 

O atendimento ao público da Área de Fiscalização Tributária da Secretaria da 

Fazenda é das 8h30 às 16h30, na Prefeitura de Caraguatatuba, que fica na Rua 

Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. 
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Fundo Social de Caraguatatuba beneficia 11 instituições com doações 

de alimentos e cobertores 

 

Onze instituições sociais de Caraguatatuba foram beneficiadas pelo Fundo Social 

com doações de arroz, feijão, café e cobertores, na manhã desta quinta-feira (7). 

As entidades realizam acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social, com 

população adulta em situação de rua e dependente químico. 

Foram beneficiadas as instituições: Comunidade Terapêutica Restitui Masculina, 

Feminina e Casa de Passagem; Refúgio em Cristo; Projeto Caraguá Melhor; Divina 

Providência; Casa do Caminho; Luz do Caminho; Vida Nova; Caminho da Esperança 

e Casa Emanuel. 



 

 
 

Os alimentos foram arrecadados durante eventos esportivos realizados pela 

cidade, uma parceria que beneficia muitas pessoas do município. Só no Arena 

Cross, realizado no último sábado (2), foram 3.195 kg de arroz e 225 kg de feijão, 

enquanto no Circuito Municipal de Corrida de Rua, realizado dia 25 de junho, foram 

300 kg de café. 

Os cobertores foram doados pelo Fundo Social do Estado de São Paulo no dia 30 

de junho para Campanha do Agasalho. 

A representante da instituição Luz do Caminho, Maria Lúcia de Melo, destacou que 

todas as doações são sempre bem vindas. “Tudo que recebemos repassamos com 

muito amor da mesma forma que nos foram entregues. A ajuda do Fundo Social é 

de grande importância para nossa casa”, disse. 

O responsável pela Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo Moura, acrescentou: 

“gratidão pelo que fazem por nós e por acreditarem que nosso trabalho é sério. 

Através das doações conseguimos ajudar cada vez mais pessoas”. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu as entidades pelo 

trabalho que realizam com aqueles que mais precisam. “Tudo que fazemos 

precisamos colocar o coração na frente. Sou muito grata por ter uma rede parceira 

que cuida de pessoas. Contem sempre conosco para seguirmos fazendo tudo com 

muito carinho e respeito”. 

Na sexta-feira (8), também serão atendidas as instituições: Associação de Apoio e 

Desenvolvimento do Autista; Movimento Amor ao Próximo; Associação de Combate 

ao Câncer; Lar São Francisco e Pastoral da Criança. 

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

além de alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis 

em bom estado de conservação. 

O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no 

Centro (rua lateral do Banco Santander). Mais informações pelo telefone: 3897-

5656. 
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Provas da seleção de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba são 

marcadas para 17 de julho 

 

As provas do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de Estagiários 

da Prefeitura de Caraguatatuba serão realizadas no dia 17 de julho (domingo), às 

9h, nas escolas Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos, no Sumaré; Profª Antonia 

Ribeiro da Silva, no Jardim Califórnia; e Prof. Antônio de Freitas Avelar, no Estrela 

D’Alva. As oportunidades de estágio são para estudantes de 30 cursos de ensinos 

superior, técnico e médio (com formação de Guarda Mirim). 

A lista com as inscrições deferidas está publicada na Edição 830 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município desta quinta-feira (7/7) e no site 

http://institutotalentos.org.br/inscricoes-deferidas-e-locais-de-prova/. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_830.pdf
http://institutotalentos.org.br/inscricoes-deferidas-e-locais-de-prova/


 

 
 

A Emef Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos fica na Avenida Siqueira Campos, 

1.257, no Sumaré. A Emei/Emef Antonia Ribeiro da Silva está localizada na Rua 

Alcides Alves Pereira, 140, no Jardim Califórnia. O endereço da Emef Prof. Antônio 

de Freitas Avelar é Rua João Marcelo, 302, no Estrela D’alva. 

Os candidatos terão duas horas para responder 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade. 

No nível superior, há chances para alunos a partir do 1º semestre de 

Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, 

Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, 

Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º 

semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicos de 

Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho. 

O processo seletivo também conta com oportunidades para alunos dos 1º e 2º 

anos de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

O edital do processo seletivo foi publicado na Edição 807 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município do dia 2 de junho.  . 

Os classificados na seleção formarão um cadastro de reserva e serão convocados 

para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade da administração 

pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da 

classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da Prefeitura Municipal 

da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser prorrogado por mais um ano. 

Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de segunda a sexta- 

feira, das 9h às 18h. 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf
mailto:contato@institutotalentos.org.br
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Secretaria de Meio Ambiente atende mais de 50 ocorrências 

ambientais em dois meses de operação 

 

A equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

realizou, nos meses de maio e junho, mais de 50 vistorias em 22 pontos da cidade. 

A maior parte das ocorrências foi sobre construção irregular, desmatamento e 

invasão de Área de Preservação Permanente (APP). 

Foram inspecionados, ao todo, 54 denúncias de invasão de descarte irregular, falta 

de licenciamento ambiental, fiscalização da orla, caçamba ilegal em via pública, 

além dos casos de construção irregular, Área de Preservação Permanente (APP) e  

desmatamento. 



 

 
 

Dos 22 locais vistoriados, seis casos foram atendidos no bairro Porto Novo e Morro 

do Algodão, sete no Massaguaçu e Barranco Alto. Quatro delitos foram averiguados 

no Centro, Tinga e Rio do Ouro, além de três casos no Indaiá. No total, foram 41 

vistorias, seis notificações, quatro embargos e três multas referentes a cortes de 

árvores. 

Os bairros Jardim Britânia, Jetuba, Praia das Palmeiras, Tabatinga, Benfica, 

Cocanha e Ponte Seca também foram vistoriados. 

De acordo com balanço, 25 das denúncias eram da própria Secretaria de Meio 

Ambiente, outras 19 entraram foram pela Central 156 e cinco foram registradas 

pela ação conjunta com a Atividade Delegada da Polícia Militar Ambiental. 

Já em relação às notificações registradas pelo setor de Licenciamento Ambiental, a 

maior parte é sobre empresas atuantes que ainda não solicitaram a licença junto à 

Secretaria ou deram início ao processo e não concluíram. 

Para evitar infrações ambientais, a Prefeitura conta com apoio da população para 

denunciar atividades ilegais, através da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental 

no telefone 3886-2200. 
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Prefeito sanciona lei que cria Cadastro Municipal do Artesão em 

Caraguatatuba 

 

Visando incrementar as ações e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do 

empreendedorismo artesanal em Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Junior 

sancionou, na última quarta-feira (6), a Lei nº 2.621/2022, que cria o Cadastro 

Municipal do Artesão e institui a Carteira Municipal de Artesão. 

A regulamentação foi publicada na edição 830 do Diário Oficial do Município desta 

quinta-feira (7). Segundo o autor do projeto, vereador Jair Silva (PV), a nova norma 

pretende facilitar o mapeamento do setor artesanal da cidade, além de possibilitar 

a oferta segmentada de cursos e acesso a eventos realizados pela municipalidade. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_830.pdf


 

 
 

O documento será válido em todo município pelo período de um ano. As 

providências necessárias para a execução da lei estão sendo tomadas pela 

Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), a qual dará ampla divulgação 

dos procedimentos e das informações sobre o cadastro dos artesãos e dos 

empreendimentos artesanais. 
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Prefeitura de Caraguatatuba publica classificação final do PEAD com 

mais de 3,4 mil candidatos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba publicou a classificação final do processo seletivo 

para formação de cadastro de reserva do Programa Emergencial de Auxílio-

Desemprego (PEAD) nesta quinta-feira (7/7), na Edição 830 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município.  A listagem reúne 1.557 beneficiários Oficiais de serviços 

leves e 1.864 beneficiários Oficiais de serviços pesados. 

Os recursos em relação à classificação preliminar puderam ser protocolados nos 

dias 21, 22 e 23 de junho no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 

de Administração, no Centro.  A classificação envolve dois critérios: o maior número 

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

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_830.pdf


 

 
 

O PEAD totaliza 350 vagas disponíveis e preenchidas de acordo com a necessidade 

da Administração Pública, em substituição aos integrantes que concluem o prazo 

legal de permanência no programa e disponibilidade orçamentária. Aos serem 

convocados para a contratação, os candidatos devem comprovar as informações 

prestadas no ato da inscrição. As divergências envolvendo nome completo, número 

de CPF, data de nascimento e filhos menores de 16 anos ocasionarão a eliminação 

imediata do candidato. 

Durante o preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos optaram se seriam 

Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de Serviços Pesados. 

Os bolsistas selecionados de ambos os sexos executarão atividades de roçada 

(manual e mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias 

públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, coordenadas pela 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Para ser inserido no PEAD, o candidato precisava 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. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 

3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público é das 9h às 16h30 

O PEAD 

O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego tem caráter assistencial e 

proporciona ocupação, qualificação profissional e renda para esses trabalhadores. 

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. 
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Um mundo de sabores: Circuito Litoral Norte destaca gastronomia 

caiçara e internacional 

 

O Litoral Norte de São Paulo oferece um festival de sabores aos seus visitantes 

durante o ano inteiro. O consórcio turístico que integra as cidades de Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba vem se destacando como um 

dos principais destinos gastronômicos do estado. 

Nessa rota de sabores, é possível encontrar desde restaurantes típicos, que servem 

os pratos da tradicional culinária caiçara, até alta gastronomia internacional. 

Sempre valorizando os ingredientes frescos da região, como peixes, frutos do mar e 

frutos típicos da Mata Atlântica. 

“Nossa região é muito abençoada quando o assunto é culinária, principalmente 

tratando-se de pratos típicos caiçaras, são várias as receitas deliciosas que elevam 

o nosso paladar. Especialmente em Bertioga, podemos encontrar diversas opções 

das mais sofisticadas para as mais simples com todo capricho, carinho e sabor de 

uma comidinha, petisco, porção ou prato. Temos aqui na cidade a tradicional festa 

da Tainha e Camarão na Moranga. Todas essas delicias e outras mais encontra-se 

aqui em nosso restaurante”, diz o sócio administrador do Restaurante Índia das 

Ostras, de Bertioga, Felipe Jesus dos Santos. 

A gastronomia caiçara se caracteriza pela simplicidade, utilizando basicamente 

apenas ingredientes naturais e com grande destaque para os temperos e o 

processo de preparação, que envolve preparos lentos e artesanais. 



 

 
 

“São Sebastião é uma cidade ímpar em diversos quesitos e principalmente quando 

falamos em gastronomia. O prato “azul marinho” (peixe com pirão e banana verde) 

é uma marca registrada. A rica variedade de frutos do mar é muito bem servida em 

vários restaurantes ao longo da cidade. Produtos artesanais são encontrados em 

forma de bebidas também (gin e cerveja) e o mais tradicional, desde 1947, sorvete 

Rocha, é claro. O famoso picolé de coco permitiu tornar uma referência pera quem 

visita a cidade, ou seja, em qualquer momento e lugar, um bom produto será 

encontrado” acrescenta o proprietário da Sorveteira Rocha, de São Sebastião, 

Rodrigo Rocha. 

Além de degustar pratos da gastronomia caiçara, a região permite que o visitante 

conheça fazendas produtoras de mariscos, descobrindo todo o processo de 

reprodução, as práticas de cultivo e técnicas de preparação para a venda do 

produto. 

“Desde o início de suas atividades em meados dos anos 80 até os dias de hoje, a 

Fazenda Marinha da Cocanha tem-se destacado como um excelente atrativo 

turístico, polo cultural e de conservação ambiental. Localizada na região norte do 

município de Caraguatatuba, essa fazenda muito conhecida na região, corresponde 

atualmente ao maior Parque Aquícola Marinho do Estado de São Paulo, cujos 

mexilhões representam a principal fonte de renda dos maricultores. Além deste 

viés social, cultural e ambiental, a sua produção de mexilhões tem-se destacado 

por incentivar atividades turísticas protagonizadas e desenvolvidas pela 

comunidade local, onde pode-se ter a oportunidade vivenciar os costumes, saberes 

e sabores, a cultura, artesanatos, pesca, maricultura e a culinária local como os 

pratos típicos caiçara, por exemplo, os mexilhões ao vinagrete, mexilhões no bafo, 

os bolinhos caipira com recheio de mexilhões e o famoso lambe-lambe (mexilhões 

no arroz)”, afirma o presidente da AMPEC de Caraguatatuba, José Luiz Alves. 

Destaque no Projeto Rotas Gastronômicas 

O Litoral Norte foi destaque no Projeto Rotas Gastronômicas da Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado. A iniciativa, coordenada pelo Circuito Litoral Norte na 

Região Turística, teve como objetivo reconhecer e promover os principais 

produtores e estabelecimentos de diversos destinos do estado, a fim de organizá-

los em rotas gastronômicas. 

Além disso, o programa é uma ação efetiva que vai retratar o caminho percorrido 

pelos produtos da terra, ao longo dos municípios, até chegar à mesa dos 

moradores e visitantes. 

A Região Turística integra o chamado Polo 3, em conjunto com a Costa da Mata 

Atlântica, totalizando 13 municípios. Para participar deste projeto, foram mais de 

60 inscritos, entre produtos e estabelecimentos, que passaram por um processo de 

avaliação até chegar aos 15 selecionados. 



 

 
 

“Participar das Rotas Gastronômicas, para nós do Engenho da Toca, está sendo 

uma experiência fantástica! Ganhamos mais visibilidade e estamos participando de 

eventos importantíssimos que propiciam ainda mais destaque para os nossos 

produtos. A iniciativa das Rotas Gastronômicas demonstra que o Litoral Norte tem 

muito mais a oferecer além do “sol e praia”. Temos muito potencial em ecoturismo, 

turismo cultural e gastronômico. Nosso atrativo, por contemplar atividades de 

ecoturismo e de turismo cultural, ao ser reconhecido pelo aspecto da gastronomia, 

abre novas oportunidades para a integração regional a partir dos sabores da nossa 

terra. A tradição do Litoral Norte contou com muitos engenhos ao longo de mais de 

duzentos anos de produção e muito nos honra sermos o testemunho desta 

memória e embaixadores dessa iniciativa”, reforça Vitória, do Engenho da Toca, de 

Ilhabela. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte se destacaram no processo, 

abrigando 12 dos escolhidos que participaram de uma Ação da Ativação realizada 

pela Setur-SP, tendo um documentário gravado que conta a sua história com a 

gastronomia regional, além de serem cadastrados no guia de Rotas Gastronômicas 

da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, para que possam ser identificados 

como principais atores gastronômicos de sua região. 

“Temos uma cultura caiçara bem forte aqui na região com pescados, camarão e 

tainha. Então temos uma bela diversidade de pratos típicos como azul marinho, a 

salada quilombola, que leva o palmito da banana. Temos também bastante frutas 

da região como uvaia, pitanga, jabuticaba e limão cravo, que fazem parte do nosso 

bioma da Mata Atlântica. Assim como plantações de palmito juçara e gengibre. 

Tudo isso junto a uma costa única no Brasil, com mais de cem praias, ilhas e 

cachoeiras”, completa o chef proprietário do Restaurante Raízes, em Ubatuba, Davi 

Macário. 

Além disso, as cinco cidades seguem apostando em festivais e eventos 

gastronômicos, realizados no decorrer do ano, para promover e fomentar a 

gastronomia regional, apresentando tanto a gastronomia típica, quanto seus 

serviços de excelência na culinária do mundo inteiro. 

Para saber mais sobre a gastronomia e os fornecedores da Região Turística, 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias-sub/31/rotas-gastronomicas 

E para conhecer todas as experiências do Litoral Norte, 

visite: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

 

 

 

 

 

 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias-sub/31/rotas-gastronomicas
https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
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CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para 

castração gratuita de cães e gatos 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(8), 300 vagas de agendamento para castração gratuita de cães e gatos. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888. Somente cães e gatos a partir dos seis meses de idade podem 

ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da próxima agenda. Neste ano, o CCZ já 

disponibilizou 1.450 vagas e encaminhou 1.160 animais para castração; 

registrando uma taxa de 20% de absenteísmo. 

O coordenador do CZZ, Guilherme Garrido, reforça que os agendados compareçam 

à avaliação com o veterinário do espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, 

impede que outras pessoas tenham a oportunidade. 

O CCZ está localizado na Rua Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 
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Circuito Litoral Norte destaca gastronomia caiçara e internacional 

 

O Litoral Norte de São Paulo oferece um festival de sabores aos seus visitantes 

durante o ano inteiro. O consórcio turístico que integra as cidades de Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba vem se destacando como um 

dos principais destinos gastronômicos do estado. 

Nessa rota de sabores, é possível encontrar desde restaurantes típicos, que servem 

os pratos da tradicional culinária caiçara, até alta gastronomia internacional. 

Sempre valorizando os ingredientes frescos da região, como peixes, frutos do mar e 

frutos típicos da Mata Atlântica. 

“Nossa região é muito abençoada quando o assunto é culinária, principalmente 

tratando-se de pratos típicos caiçaras, são várias as receitas deliciosas que elevam 

o nosso paladar. Especialmente em Bertioga, podemos encontrar diversas opções 

das mais sofisticadas para as mais simples com todo capricho, carinho e sabor de 

uma comidinha, petisco, porção ou prato. Temos aqui na cidade a tradicional festa 

da Tainha e Camarão na Moranga. Todas essas delicias e outras mais encontra-se 

aqui em nosso restaurante”, diz o sócio administrador do Restaurante Índia das 

Ostras, de Bertioga, Felipe Jesus dos Santos. 



 

 
 

A gastronomia caiçara se caracteriza pela simplicidade, utilizando basicamente 

apenas ingredientes naturais e com grande destaque para os temperos e o 

processo de preparação, que envolve preparos lentos e artesanais. 

“São Sebastião é uma cidade ímpar em diversos quesitos e principalmente quando 

falamos em gastronomia. O prato “azul marinho” (peixe com pirão e banana verde) 

é uma marca registrada. A rica variedade de frutos do mar é muito bem servida em 

vários restaurantes ao longo da cidade. Produtos artesanais são encontrados em 

forma de bebidas também (gin e cerveja) e o mais tradicional, desde 1947, sorvete 

Rocha, é claro. O famoso picolé de coco permitiu tornar uma referência pera quem 

visita a cidade, ou seja, em qualquer momento e lugar, um bom produto será 

encontrado” acrescenta o proprietário da Sorveteira Rocha, de São Sebastião, 

Rodrigo Rocha. 

Além de degustar pratos da gastronomia caiçara, a região permite que o visitante 

conheça fazendas produtoras de mariscos, descobrindo todo o processo de 

reprodução, as práticas de cultivo e técnicas de preparação para a venda do 

produto. 

“Desde o início de suas atividades em meados dos anos 80 até os dias de hoje, a 

Fazenda Marinha da Cocanha tem-se destacado como um excelente atrativo 

turístico, polo cultural e de conservação ambiental. Localizada na região norte do 

município de Caraguatatuba, essa fazenda muito conhecida na região, corresponde 

atualmente ao maior Parque Aquícola Marinho do Estado de São Paulo, cujos 

mexilhões representam a principal fonte de renda dos maricultores. Além deste 

viés social, cultural e ambiental, a sua produção de mexilhões tem-se destacado 

por incentivar atividades turísticas protagonizadas e desenvolvidas pela 

comunidade local, onde pode-se ter a oportunidade vivenciar os costumes, saberes 

e sabores, a cultura, artesanatos, pesca, maricultura e a culinária local como os 

pratos típicos caiçara, por exemplo, os mexilhões ao vinagrete, mexilhões no bafo, 

os bolinhos caipira com recheio de mexilhões e o famoso lambe-lambe (mexilhões 

no arroz)”, afirma o presidente da AMPEC de Caraguatatuba, José Luiz Alves. 

Destaque no Projeto Rotas Gastronômicas 

O Litoral Norte foi destaque no Projeto Rotas Gastronômicas da Secretaria de 

Turismo e Viagens do Estado. A iniciativa, coordenada pelo Circuito Litoral Norte na 

Região Turística, teve como objetivo reconhecer e promover os principais 

produtores e estabelecimentos de diversos destinos do estado, a fim de organizá-

los em rotas gastronômicas. 

Além disso, o programa é uma ação efetiva que vai retratar o caminho percorrido 

pelos produtos da terra, ao longo dos municípios, até chegar à mesa dos 

moradores e visitantes. 



 

 
 

A Região Turística integra o chamado Polo 3, em conjunto com a Costa da Mata 

Atlântica, totalizando 13 municípios. Para participar deste projeto, foram mais de 

60 inscritos, entre produtos e estabelecimentos, que passaram por um processo de 

avaliação até chegar aos 15 selecionados. 

“Participar das Rotas Gastronômicas, para nós do Engenho da Toca, está sendo 

uma experiência fantástica! Ganhamos mais visibilidade e estamos participando de 

eventos importantíssimos que propiciam ainda mais destaque para os nossos 

produtos. A iniciativa das Rotas Gastronômicas demonstra que o Litoral Norte tem 

muito mais a oferecer além do “sol e praia”. Temos muito potencial em ecoturismo, 

turismo cultural e gastronômico. Nosso atrativo, por contemplar atividades de 

ecoturismo e de turismo cultural, ao ser reconhecido pelo aspecto da gastronomia, 

abre novas oportunidades para a integração regional a partir dos sabores da nossa 

terra. A tradição do Litoral Norte contou com muitos engenhos ao longo de mais de 

duzentos anos de produção e muito nos honra sermos o testemunho desta 

memória e embaixadores dessa iniciativa”, reforça Vitória, do Engenho da Toca, de 

Ilhabela. 

E as cidades que compõem o Circuito Litoral Norte se destacaram no processo, 

abrigando 12 dos escolhidos que participaram de uma Ação da Ativação realizada 

pela Setur-SP, tendo um documentário gravado que conta a sua história com a 

gastronomia regional, além de serem cadastrados no guia de Rotas Gastronômicas 

da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, para que possam ser identificados 

como principais atores gastronômicos de sua região. 

“Temos uma cultura caiçara bem forte aqui na região com pescados, camarão e 

tainha. Então temos uma bela diversidade de pratos típicos como azul marinho, a 

salada quilombola, que leva o palmito da banana. Temos também bastante frutas 

da região como uvaia, pitanga, jabuticaba e limão cravo, que fazem parte do nosso 

bioma da Mata Atlântica. Assim como plantações de palmito juçara e gengibre. 

Tudo isso junto a uma costa única no Brasil, com mais de cem praias, ilhas e 

cachoeiras”, completa o chef proprietário do Restaurante Raízes, em Ubatuba, Davi 

Macário. 

Além disso, as cinco cidades seguem apostando em festivais e eventos 

gastronômicos, realizados no decorrer do ano, para promover e fomentar a 

gastronomia regional, apresentando tanto a gastronomia típica, quanto seus 

serviços de excelência na culinária do mundo inteiro. 

Para saber mais sobre a gastronomia e os fornecedores da Região Turística, 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias-sub/31/rotas-gastronomicas 

E para conhecer todas as experiências do Litoral Norte, 

visite: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias-sub/31/rotas-gastronomicas
https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
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Caraguatatuba estreia com xadrez nos Jogos Regionais 2022 no final 

de semana 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

estreia neste final de semana nos Jogos Regionais 2022. Ao todo, o município 

disputa 26 modalidades com 250 atletas. A estreia da cidade será já neste final de 

semana, no Xadrez. 

Caraguatatuba é a atual campeã do Xadrez nos Jogos Regionais. Em 2019, o 

município conquistou o título inédito. Para a edição 2022, a Secretaria de Esportes 

e Recreação participa da modalidade Adulto Masculino com os atletas Fabio Lins, 

Douglas Brulher, Carlos Eduardo, Nicolas Padilha, Gabriel Alves e Gabriel Lira. 

Como novidade para o ano, o Governo do Estado de São Paulo optou por não 

realizar os jogos em uma cidade sede, com os confrontos sendo divididos pelas 

cidades da 2ª Região Esportiva, na qual Caraguatatuba é enquadrada. 

As modalidades individuais serão disputadas em cidades especificas que ainda 

serão anunciadas, enquanto nas coletivas, com chaveamento por grupos, os jogos 

serão disputados com turno e returno nas cidades inscritas nas modalidades. Ao 

todo, 28 municípios estão inscritos para os jogos da 2ª Região Esportiva. 

Os 250 atletas serão divididos entre as 26 modalidade de Atletismo (Feminino e 

masculino), Basquete (Masculino), Bocha (Masculino), Futebol (Sub-20 masculino), 

Futsal (Feminino), Ginástica Rítmica (Feminino), Handebol (Masculino e feminino), 

Judô (Masculino e feminino), Karatê (Feminino e masculino), Malha (Masculino), 

Natação (Feminino, masculino e equipe mista), Tênis (Masculino e feminino), Tênis 

de Mesa (Masculino e feminino), Vôlei de Praia (Masculino e feminino), Voleibol 

(masculino e feminino) e Xadrez (masculino). 



 

 
 

A estreia de Caraguatatuba nos Jogos Regionais 2022 será nos dias 9 e 10 de julho 

(sábado e domingo), na cidade de Ferraz de Vasconcelos. 

“Caraguatatuba tem tradições de glórias e conquistas nos Jogos Regionais. Acredito 

que este ano não será diferente e nos destacaremos nas modalidades que iremos 

disputar. Desejo sorte e boas competições aos nossos 250 atletas”, diz Edvaldo 

Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 
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Caraguatatuba inicia participação na fase final estadual do 24º JOMI 

nesta sexta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

inicia nesta sexta-feira (8), na cidade de Pindamonhangaba, a participação na fase 

final do 24º Jogos da Melhor da Idade (JOMI). A competição será realizada até o dia 

13 de julho. 

O município terá uma delegação com nove atletas que se classificaram na fase 

regional realizada em Campos do Jordão, mais seis integrantes da coordenação do 

município. 

Caraguatatuba participará das modalidades de Natação, Atletismo, Tênis de Mesa, 

Dominó e Dança de Salão. 

Os atletas que representarão Caraguatatuba na fase final estadual do 24º JOMI, 

são: Maria Aparecida Ventura (Atletismo), Jair da Costa Bueno (Tênis de Mesa), na 

natação com Adolfo Burgermaster e Nivea Maria Luz de Carvalho, José Olésio Ros e 

Neusa Maria (Dança de Salão) e no dominó com Dorila Silva de Lima e Izaura da 

Silva Contrucci. 

“2022 foi o ano da retomada esportiva no Estado e em Caraguatatuba. A cidade 

está respirando esporte por toda parte e também por todas as idades. Isso é um 

compromisso da gestão do prefeito Aguilar Junior. Desejo boa sorte e boas 

competições para nossos atletas da melhor idade”, disse Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes de Caraguatatuba. 
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Cemug suspende aulas na próxima semana para montagem da 

estrutura do LFA 136 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

informa que devido à montagem da estrutura do LFA 136, que será realizado no dia 

15 de julho, as atividades esportivas do Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug) serão suspensas gradativamente. 

No Cemug, do dia 11 a 13 de julho, apenas as atividades na quadra serão 

suspensas. As demais atividades realizadas no polo mencionado (academia, 

tatame, piscinas, área do boxe, campo de futebol, quadra de tênis e pista de 

atletismo) estarão suspensas entre os dias 14 e 17 de julho. No dia 18 (segunda), 

as aulas retornam normalmente. 

Além disso, neste sábado (9 de julho), Feriado da Revolução Constitucionalista, as 

atividades de todos os núcleos estão suspensas. 
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Banco de Leite Humano de Caraguatatuba oferece curso para ensinar 

pais nos primeiros cuidados com o bebê 

 

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

Caraguatatuba promove toda quinta-feira, às 19h, curso para ajudar mães e pais a 

passar pelo período de gestação com mais tranquilidade, principalmente pais de 

primeira viagem. 

São realizados sete encontros com objetivo de esclarecer o desenvolvimento da 

gestação, assim como o autocuidado e cuidados necessários com o recém-nascido. 

No primeiro encontro é feita apresentação da unidade do CEAMI e do Banco de 

Leite Humano; modificações gravídicas; desenvolvimento do bebê intrauterino e 

cuidados especiais durante a gravidez. 

Na segunda vez é explicado sobre os sinais e sintomas do trabalho de parto, tipos 

de parto e tipos de anestesia. 

O terceiro encontro é baseado nas características e necessidades do recém-

nascido, banho, troca de fralda, curativo do umbigo e dúvidas frequentes. 

No quarto dia é reforçada a importância da amamentação e algumas dicas de pega 

e posição. O quinto encontro é abordado os aspectos psicológicos da gestação e do 

vínculo entre mãe e bebê (família). 

No sexto encontro é ensinada a massagem para o bebê, banho de ofurô e 

realizadas visitas na maternidade. Por fim, no último dia serão ensinadas as 

técnicas de primeiros socorros e entrega de certificados. 

Atualmente, o curso tem a participação de nove casais e conta com vagas abertas 

para mães e pais que queiram participar. “Familiares como avós, tias, irmãos, 

também estão convidados a participar. Esta rede de apoio é muito importante 



 

 
 

durante e pós-gestação”, explica a responsável técnica do espaço, Ana Claudia 

Tripac. 

O Banco de Leite Humano/Centro de Atendimento Materno Infantil está localizado 

no prédio do Centro de Referência da Saúde da Mulher (Pró-Mulher), na Avenida Dr. 

Arthur Costa Filho, 2.135 – Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3897-

3510. 
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Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em 

linhas de créditos para microempreendedores em junho 

 

O Banco do Povo de Caraguatatuba liberou em junho R$ 90.150,30 em linhas de 

financiamento para microempreendedores. Esse valor é cerca de 8,4% maior que o 

volume liberado no mesmo mês em 2021. Ao analisar a quantia liberada no 

primeiro semestre de 2022, R$ 520.457,48, ele também é superior ao período do 

ano passado, quando foram assinados R$ 497.237,00 em contratos. 

O resultado é considerado muito positivo pelo gestor do Banco do Povo, Cauê 

Rugio, até porque, no mês passado, o setor mudou de endereço e houve 

treinamento das equipes “Ficamos alguns dias fechados, por isso o volume não foi 

ainda maior”. 

O balanço mostrou, ainda, que em junho foram recuperados R$ 46.976,12 

referentes a contratos inadimplentes. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e 

pequeno empreendedor (MEI) que podem optar por programas como o Empreenda 

Rápido ou Empreenda Mulher. 

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos 

junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao 

empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a Associação 

Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para 



 

 
 

pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 

0,35% a 1% ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. A certificação pode ser obtida presencialmente no 

Sebrae, ou nos 

sites: http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ e https:

//www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já onde fica Banco do 

Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor,  na Avenida Engenheiro João Fonseca, 

233, no Centro (ao lado do Silvinha). O atendimento presencial é das 9h às 16h. 

Contato por email: bpp.caragua@gmail.com ou 

caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 3883-1682 e whatsapp: 

(12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Microempreendedor (CATE) que fica à Avenida José Herculano, 7.495, no 

Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170, com horário de 

atendimento das 8h às14h. 
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Prefeitura de Caraguatatuba lança carnê on-line do ISS Fixo e taxas de 

licença em agosto 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia a emissão on-line dos carnês de Imposto 

Sobre Serviços (ISS) Fixo e das Taxas de Licença, Localização e Funcionamento 

pelo site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/, a partir de agosto, na parte 

destinada aos Serviços Online. 

As taxas referentes à Licença de Funcionamento dos Estabelecimentos e o ISS Fixo 

(para profissionais autônomos estabelecidos ou não) terão os vencimentos no dia 

30 de agosto, na cota única, e nos dias 20 de setembro, outubro e de novembro, 

no parcelamento. 

Mais informações sobre as taxas de licença de funcionamento e ISS Fixo podem 

ser solicitadas nos telefones (12) 3897-8118 e 3897-8127 (Área de Fiscalização 

Tributária). 

O atendimento ao público da Área de Fiscalização Tributária da Secretaria da 

Fazenda é das 8h30 às 16h30, na Prefeitura de Caraguatatuba, que fica na Rua 

Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. 
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Caraguatatuba está entre as cidades do Estado que mais investem no 

Terceiro Setor 

 

Caraguatatuba é destaque em uma avaliação feita Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo (TCE-SP) e figura entre as cidades que mais investem em entidades 

ligadas ao Terceiro Setor. 

Por meio de parcerias, convênios ou contratos, a Prefeitura de Caraguatatuba 

investiu, somente no ano de 2021, mais de R$ 167 milhões em repasses 

municipais. Entre 2019 e 2021 foram mais de R$ 414,6 milhões destinados ao 

Terceiro Setor. 

No ranking estadual, a cidade aparece no 11º lugar entre os municípios com mais 

de 120 mil habitantes e na 28ª posição entre todas as cidades do Estado de São 

Paulo. 

Em 2021, dezenas de entidades foram beneficiadas com recursos municipais, 

principalmente aquelas ligadas as áreas da saúde e assistência social. Entre as 

entidades estão: Organização Social João Marchesi, Instituto das Pequenas 

Missionárias (Santa Casa), Casa da Criança, Centro de Recuperação Renascer, 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Vila Vicentina, Associação de 

Amparo e Proteção à Criança e Adolescente, Instituto Pró Vida, Vila Vicentina, Lar 

São Francisco, Creche MEIMEI, Restitui, Associação de Amparo a Criança 

Deficiente, Associação de Combate ao Câncer, bem como Associação de Pais e 

Mestres de escolas municipais, entre outras. 

O Painel do Terceiro Setor tem como objetivo apresentar, de forma simples e de 

fácil entendimento, um panorama das entidades do Terceiro Setor que receberam 

recursos públicos tanto no âmbito estadual como municipal, notadamente nas 

áreas da saúde, cultura, assistência social e educação. 



 

 
 

Os dados foram obtidos do SIGEO (Sistema de Informações Gerenciais da Execução 

Orçamentária) e Sistema Audesp (Dados contábeis encaminhados ao TCE-SP pelos 

próprios municípios), atualizados em abril de 2022. 

“Mais do que repasses financeiros, o meu sentimento é de gratidão a todas as 

entidades parceiras do município. O Terceiro Setor é imprescindível na execução 

das políticas públicas municipais. Apoiar as entidades é incentivar a organização da 

sociedade, promover o emprego, formar novos voluntários e gerar emprego e renda 

aos moradores da cidade”, destaca o prefeito Aguilar Junior. 

Os dados do Painel do Terceiro Setor põem ser acessados no 

link https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TerceiroSetor:terceiroS

etor.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero 
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Prefeito sanciona lei que cria Cadastro Municipal do Artesão em 

Caraguatatuba 

 

Visando incrementar as ações e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do 

empreendedorismo artesanal em Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Junior 

sancionou, na última quarta-feira (6), a Lei nº 2.621/2022, que cria o Cadastro 

Municipal do Artesão e institui a Carteira Municipal de Artesão. 

A regulamentação foi publicada na edição 830 do Diário Oficial do Município desta 

quinta-feira (7). Segundo o autor do projeto, vereador Jair Silva (PV), a nova norma 

pretende facilitar o mapeamento do setor artesanal da cidade, além de possibilitar 

a oferta segmentada de cursos e acesso a eventos realizados pela municipalidade. 

O documento será válido em todo município pelo período de um ano. As 

providências necessárias para a execução da lei estão sendo tomadas pela 

Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), a qual dará ampla divulgação 

dos procedimentos e das informações sobre o cadastro dos artesãos e dos 

empreendimentos artesanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_830.pdf
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CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para 

castração gratuita de cães e gatos 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(8), 300 vagas de agendamento para castração gratuita de cães e gatos. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888. Somente cães e gatos a partir dos seis meses de idade podem 

ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da próxima agenda. Neste ano, o CCZ já 

disponibilizou 1.450 vagas e encaminhou 1.160 animais para castração; 

registrando uma taxa de 20% de absenteísmo. 

O coordenador do CZZ, Guilherme Garrido, reforça que os agendados compareçam 

à avaliação com o veterinário do espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, 

impede que outras pessoas tenham a oportunidade. 

O CCZ está localizado na Rua Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 
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Valentina Soares é premiada e representa o Massaguaçu em Concurso 

de Desenho – ‘Seu lixo é problema nosso’ 

 

Valentina Soares foi premiada e representou o Massaguaçu e sua escola EMEI 

EMEF Benedito Inácio Soares (CIEFI) no Concurso de Desenho – ‘Seu lixo é 

problema nosso’, realizado pela prefeitura de Caraguatatuba. A premiação dos 

alunos da 2ª etapa do Concurso de Desenho ‘Seu lixo é problema nosso’, uma 

iniciativa conjunta das Secretarias de Educação e de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca aconteceu quarta-feira (06), na sede da Secretaria de Turismo, onde os 

quadros com os desenhos vencedores foram colocados em exposição. 

Os quatro alunos premiados na 2ª etapa do concurso foram Samuel Batista da 

Silva Santos, da EMEFEBS Ricardo Luques Sammarco Serra, do 5º ano A; Valentina 

Ferreira Polomiato Soares, do 4º ano B, da EMEI EMEF Benedito Inácio Soares; 

Hellena Ramos Berezoski, do 5º ano B, da EMEF Carlos Altero Ortega e Melissa 

Costa de Faria, do 5º ano D, da EMEF Prof.ª Jane Urbano Focesi. 

Além deles, também esteve presente a primeira turma a participar do projeto, os 

alunos do 4º ano B da EMEF Prof. Jorge Passos, do Jaraguazinho. Todos foram 

parabenizados pelos esforços, dedicação e criatividade. 

O momento foi especial para a secretária da Educação, Márcia Paiva, que falou 

sobre a importância de engajar as escolas em projetos ambientais. “É bom ver o 



 

 
 

envolvimento e empenho de todos vocês, pois sabemos que educação ambiental é 

um trabalho de formiguinha, que começa nas escolas, com as crianças, e se 

propagam para as comunidades e para os pais”, disse. 

Os desenhos em exposição retrataram, principalmente, a necessidade de cuidar do 

planeta terra. 

O objetivo do concurso foi alertar para as questões ambientais do município, 

evidenciando a temática da educação ambiental e tratando temas importantes 

como o descarte irregular de resíduos, a coleta seletiva, a preservação da 

biodiversidade e as ações que trazem uma reflexão sobre a importância da 

natureza na vida das pessoas. 

Para o secretário adjunto de Meio Ambiente, João Silva de Paula Ferreira, a 

educação é o primeiro passo para tornar o mundo um lugar melhor. “A educação é 

de suma importância para o crescimento do ser humano e para as questões que 

envolvem o meio ambiente. O objetivo do Concurso de Desenho é mudar hábitos e 

fazer com que a consciência ambiental seja praticada no dia a dia”, disse. 

Os desenhos estarão em exposição na Secretaria de Turismo, na Avenida da Praia 

do Centro, até o dia 25 de julho. O evento contou com a participação do secretário 

adjunto de Meio Ambiente, João Silva de Paula Ferreira, secretária da Educação, 

Márcia Paiva e secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis. 
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Alunos da E.E.Benedito Miguel Carlota realizam rifa para participarem 

da fase final do Estadual de jogos escolares 

 

Os alunos da E.E.Benedito Miguel Carlota são finalistas da fase Estadual dos jogos 

escolares com sua equipe de Basquetebol. No entanto, os atletas, junto com seus 

professores realizam rifas para conseguirem suprir gastos com higiene pessoal, 

vestimenta e reforço na alimentação dos atletas na viagem. As rifas podem ser 

adquiridas através dos telefones (012) 99209-1288 – Bruna ou (012) 99205-

2441 – Anna Carolina. 

O evento esportivo ocorrerá nos dias 01 a 09 de agosto, na cidade de Praia 

Grande, Litoral Sul e com grande possibilidade da equipe passar para Cidade de 

Águas de  Lindóia, no dia 10 de agosto. 

A equipe de Basquetebol que representará a final do Estadual após dezesseis anos 

de espera é composta pelos alunos: João Vitor Adorno, Danilo de Oliveira, Cauê 

Soares Germano Ferreira, Aurino Soares Confessor Neto, Paulo José Germano 

Duarte, Luiz Henrique Souza do Carmo, Douglas Gabriel de Jesus Plaine, Isaías 

Alves dos Santos Coutinho, Kaique Oliveira de Araújo, Pedro Henrique Santos Meira 



 

 
 

e Luys Henrique Messias de Oliveira, junto com a Professora Bruna Lopes e a 

Professora auxiliar, Ana Carolina. 

“Parabéns aos finalistas da fase Estadual dos jogos escolares, destacando a 

EE.Benedita Miguel Carlota com a equipe de Basquetebol Masculino. Estamos 

felizes com as conquistas dos nossos alunos. Parabenizamos todos os atletas por 

esta conquista, pelo empenho e exemplo nas competições, pois um dos grandes 

legados dos jogos escolares é aprender a trabalhar em equipe, desenvolvendo a 

tolerância, disciplina e amizade, enfim, as dimensões afetivas, cognitivas e 

socioculturais, pois a prática esportiva além de trabalhar a formação do atleta, 

preocupa-se também com a dimensão humana com muitas aprendizagens. 

Agradecemos também Rubens Castro (Rubinho) -Treinador da Prefeitura de 

Caraguatatuba, a Auto Escola Maré ( Massaguaçu), o Supermercado GAMA, Loja 

Pura Intimidade e a toda Equipe Escolar, pais de alunos e responsáveis”, destacou 

os professores em nome do Carlota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Vale 

 

Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em 

linhas de créditos para microempreendedores em junho 

 

O Banco do Povo de Caraguatatuba liberou em junho R$ 90.150,30 em linhas de 

financiamento para microempreendedores. Esse valor é cerca de 8,4% maior que o 

volume liberado no mesmo mês em 2021. Ao analisar a quantia liberada no 

primeiro semestre de 2022, R$ 520.457,48, ele também é superior ao período do 

ano passado, quando foram assinados R$ 497.237,00 em contratos. 

O resultado é considerado muito positivo pelo gestor do Banco do Povo, Cauê 

Rugio, até porque, no mês passado, o setor mudou de endereço e houve 

treinamento das equipes “Ficamos alguns dias fechados, por isso o volume não foi 

ainda maior”. 

O balanço mostrou, ainda, que em junho foram recuperados R$ 46.976,12 

referentes a contratos inadimplentes. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e 

pequeno empreendedor (MEI) que podem optar por programas como o Empreenda 

Rápido ou Empreenda Mulher. 

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos 

junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao 

empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a Associação 

Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 



 

 
 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para 

pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 

0,35% a 1% ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. A certificação pode ser obtida presencialmente no 

Sebrae, ou nos 

sites: http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ e https:

//www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já onde fica Banco do 

Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor,  na Avenida Engenheiro João Fonseca, 

233, no Centro (ao lado do Silvinha). O atendimento presencial é das 9h às 16h. 

Contato por email: bpp.caragua@gmail.com 

ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 3883-1682 e whatsapp: 

(12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Microempreendedor (CATE) que fica à Avenida José Herculano, 7.495, no 

Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170, com horário de 

atendimento das 8h às14h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/
mailto:caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br
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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e 

reforça importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 



 

 
 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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A brincadeira ‘Garra Humana’ chega hoje (07) no Serramar Shopping 

para agitar o mês de julho 

 

Julho já chegou, mês de férias! Época de mais diversão e aventura! E o maior 

centro comercial do Litoral Norte proporciona tudo isso e muito mais para toda 

família com o evento ‘Garra Humana no Serramar Shopping’. O evento começa 

hoje, quinta-feira (07) e se estende até o fim do mês de julho (31). 

‘Garra Humana’ é um brinquedo que vira febre por onde passa, e agora está por 

perto! Provavelmente, já deve ter visto vídeos na internet em que crianças são 

suspensas por um gancho e mergulhadas em uma ‘piscina de doces e salgadinhos’ 

para tentar pegar o máximo de guloseimas que conseguir. Então, agora chegou a 

hora em que você pode, literalmente, agarrar essa experiência! 



 

 
 

Para participar, a dinâmica funciona da seguinte forma: a cada R$150,00 em 

compras você ganha uma ficha para brincar na ‘Garra Humana do Serramar 

Shopping’, podendo assim ganhar guloseimas deliciosas, brindes e muito mais. 

Além, de toda sensação de aventura e emoção que o brinquedo proporciona. 

‘Garra Humana’ está uma febre em São Paulo, e todo mundo é louco para brincar! 

Geralmente, o pessoal fica na tentativa de pegar o tão sonhado ursinho nas 

máquinas que estamos acostumados, alguns falam que algumas pessoas não tem 

sucesso na tentativa de pegar, já outros dizem que se deve usar de técnica. Mas, 

agora as pessoas tem a chance de ser a própria garra e pegar o ursinho, e muito 

mais, que tanto esperaram! 

Segundo a Coordenadora de Marketing do Serramar, Glaucia Acciarito, “Estamos 

muito felizes em trazer essa experiência aos nossos clientes. O importante é que 

todos aproveitem a brincadeira. Aliás, essa é uma excelente oportunidade de 

diversão! É importante dizer que, estamos sempre respeitando todos os protocolos 

de segurança”, afirma. 

Como funciona o brinquedo 

O participante veste um colete de segurança e é levantado por um gancho e levado 

até dentro de uma caixa repleta de guloseimas, bem como outras surpresas. 

Quando o gancho descer, ele se tornará uma ‘garra humana’ e deverá agarrar o 

máximo de brindes que conseguir usando os braços. Ao fim da experiência, o 

participante levará para casa tudo que conseguir segurar e levar até a área de 

segurança da caixa sem deixar cair! 

Regulamento 

A participação na promoção é limitada a até 04 fichas, sendo que o controle será 

realizado pelo CPF do participante. Poderão ser somados dois ou mais 

comprovantes de compra a fim de totalizar R$ 150,00 para obtenção de 01 ficha 

da “Máquina de Prêmios”, no entanto, não serão acumulativos nem reaproveitados 

os valores residuais de determinado comprovante de compra, ou seja, eventual 

valor excedente serão descartados para os fins de participação na promoção. 

Ficam os participantes, cientes, desde já, que o saldo remanescente acumulado, 

não poderá, em hipótese alguma, ser transferido ou dividido com outro 

participante, independentemente do grau de parentesco ou amizade. Do mesmo 

modo, não será permitida por força de legislação fiscal a divisão de valores de 

notas fiscais entre participantes no ato da compra. 

As notas ou cupons fiscais referentes às compras realizadas em farmácias, 

somente serão consideradas para efeito de atribuição do brinde nesta promoção, 

quanto aos artigos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, portanto, a 

compra de medicamentos não será computada. 
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Caraguá recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos 

do Governo do Estado de SP no Memorial da América Latina 

 

O prefeito de Caraguá, Aguilar Junior, esteve presente quarta-feira (29/06), no 

Memorial da América Latina, em São Paulo, durante o evento de assinatura de 

convênios e entrega de equipamentos para as cidades paulistas. O evento foi 

promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, através do novo governador, 

Rodrigo Garcia. 

Durante a cerimônia, Aguilar Junior assinou o convênio entre Caraguatatuba e 

Governo do Estado de São Paulo, que disponibilizou R$ 15 milhões para 

recapeamento. O investimento será utilizado na Fase 3 do Plano de Pavimentação 

Municipal de Caraguatatuba. 

Além do investimento, Caraguatatuba recebeu um veículo picape 4×4 para 

patrulhamento através do programa Segurança no Campo que será utilizado pela 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além de cadeiras anfíbias 

e cadeiras adaptadas para trilhas para a Secretaria de Esportes e Recreação e 

investimentos para a criação de uma nova academia ao ar livre no município. 

“O Governo do Estado de São Paulo é um parceiro de Caraguatatuba. É uma alegria 

poder contar com a amizade e liderança do governador Rodrigo Garcia, que não 

mede esforços para conduzir São Paulo para frente. Os investimentos e 



 

 
 

equipamentos serão de suma importância para o município, que contribuirão para 

o andamento de nossas ações e projetos”, disse Aguilar Junior, prefeito de 

Caraguatatuba. 
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Troca de ingressos para a LFA 136 em Caraguatatuba é estendido 

A troca de ingressos vai até o dia 15 de julho ou até quando durarem os estoques 

 

Foi estendido a troca de ingressos para a LFA 136, considerado um dos maiores 

eventos de MMA do mundo e que irá acontecer na próxima sexta-feira, dia 15, no 

Cemug (Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves), em Caraguatatuba. 

Os fãs das artes marciais podem esperar boas emoções e grandes lutas com o 

desafio ‘Rio de Janeiro x São Paulo’, com os lutadores dos dois estados se 

enfrentando. 

A luta principal do evento será entre Ítalo Gomes, do Rio de Janeiro, contra o 

paulista Wellington Predador, em um duelo da categoria peso-pena. Além da 

atração principal, o evento terá a estreia de Maria Eduarda, de Caraguatatuba, em 

sua primeira luta profissional contra Dayane Cristine. 

A troca de ingressos vai até o dia 15 de julho ou até quando durarem os estoques. 

A troca deve ser feita no Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba (Rua 

José Damazo dos Santos, N°39, no Centro), das 8h30 às 16h30. 

Os organizadores do evento esportivo esperam receber cerca de 3 mil pessoas. As 

lutas serão transmitidas no Canal Combate, para mais de 200 países. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/noticias/fundo-social/


 

 
 

Confira o card completo do LFA 136: 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Card principal 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 
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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C. 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 



 

 
 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população. 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Caraguatatuba abre 300 vagas para castração de cães e gatos 

Cães e gatos a partir de 6 meses de idade podem ser castrados 

 

Caraguatatuba, abre nesta sexta-feira (08), 300 vagas de agendamento para 

castração gratuita de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Para 

cadastrar seu animal o proprietário deve ser maior de 18 anos e morador da 

cidade. 

Cães e gatos a partir de 6 meses de idade podem ser castrados, para inscrevê-los 

basta entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, no (12) 3887-6888. Os 

animais receberão o microchip de identificação e passarão por avaliação com o 

veterinário antes da cirurgia. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da próxima agenda. Neste ano, o CCZ já 

disponibilizou 1.450 vagas e encaminhou 1.160 animais para castração; 

registrando uma taxa de 20% de absenteísmo. 

O CCZ está localizado na Rua Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 
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Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em 

linhas de créditos para microempreendedores em junho 

 

O Banco do Povo de Caraguatatuba liberou em junho R$ 90.150,30 em linhas de 

financiamento para microempreendedores. Esse valor é cerca de 8,4% maior que o 

volume liberado no mesmo mês em 2021. Ao analisar a quantia liberada no 

primeiro semestre de 2022, R$ 520.457,48, ele também é superior ao período do 

ano passado, quando foram assinados R$ 497.237,00 em contratos. 

O resultado é considerado muito positivo pelo gestor do Banco do Povo, Cauê 

Rugio, até porque, no mês passado, o setor mudou de endereço e houve 

treinamento das equipes “Ficamos alguns dias fechados, por isso o volume não foi 

ainda maior”. 

O balanço mostrou, ainda, que em junho foram recuperados R$ 46.976,12 

referentes a contratos inadimplentes. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e 

pequeno empreendedor (MEI) que podem optar por programas como o Empreenda 

Rápido ou Empreenda Mulher. 

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos 

junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao 

empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a Associação 

Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 



 

 
 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para 

pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 

0,35% a 1% ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. A certificação pode ser obtida presencialmente no 

Sebrae, ou nos 

sites: http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ e https:

//www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já onde fica Banco do 

Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor,  na Avenida Engenheiro João Fonseca, 

233, no Centro (ao lado do Silvinha). O atendimento presencial é das 9h às 16h. 

Contato por email: bpp.caragua@gmail.com 

ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 3883-1682 e whatsapp: 

(12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Microempreendedor (CATE) que fica à Avenida José Herculano, 7.495, no 

Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170, com horário de 

atendimento das 8h às14h. 
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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e 

reforça importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 



 

 
 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Caraguatatuba está entre as cidades do Estado que mais investem no 

Terceiro Setor 

 

Caraguatatuba é destaque em uma avaliação feita Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo (TCE-SP) e figura entre as cidades que mais investem em entidades 

ligadas ao Terceiro Setor. 

Por meio de parcerias, convênios ou contratos, a Prefeitura de Caraguatatuba 

investiu, somente no ano de 2021, mais de R$ 167 milhões em repasses 

municipais. Entre 2019 e 2021 foram mais de R$ 414,6 milhões destinados ao 

Terceiro Setor. 

No ranking estadual, a cidade aparece no 11º lugar entre os municípios com mais 

de 120 mil habitantes e na 28ª posição entre todas as cidades do Estado de São 

Paulo. 

Em 2021, dezenas de entidades foram beneficiadas com recursos municipais, 

principalmente aquelas ligadas as áreas da saúde e assistência social. Entre as 

entidades estão: Organização Social João Marchesi, Instituto das Pequenas 

Missionárias (Santa Casa), Casa da Criança, Centro de Recuperação Renascer, 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Vila Vicentina, Associação de 

Amparo e Proteção à Criança e Adolescente, Instituto Pró Vida, Vila Vicentina, Lar 

São Francisco, Creche MEIMEI, Restitui, Associação de Amparo a Criança 



 

 
 

Deficiente, Associação de Combate ao Câncer, bem como Associação de Pais e 

Mestres de escolas municipais, entre outras. 

O Painel do Terceiro Setor tem como objetivo apresentar, de forma simples e de 

fácil entendimento, um panorama das entidades do Terceiro Setor que receberam 

recursos públicos tanto no âmbito estadual como municipal, notadamente nas 

áreas da saúde, cultura, assistência social e educação. 

Os dados foram obtidos do SIGEO (Sistema de Informações Gerenciais da Execução 

Orçamentária) e Sistema Audesp (Dados contábeis encaminhados ao TCE-SP pelos 

próprios municípios), atualizados em abril de 2022. 

“Mais do que repasses financeiros, o meu sentimento é de gratidão a todas as 

entidades parceiras do município. O Terceiro Setor é imprescindível na execução 

das políticas públicas municipais. Apoiar as entidades é incentivar a organização da 

sociedade, promover o emprego, formar novos voluntários e gerar emprego e renda 

aos moradores da cidade”, destaca o prefeito Aguilar Junior. 

Os dados do Painel do Terceiro Setor põem ser acessados no link 

https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TerceiroSetor:terceiroSetor.

wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero 
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Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em 

linhas de créditos para microempreendedores em junho 

 

O Banco do Povo de Caraguatatuba liberou em junho R$ 90.150,30 em linhas de 

financiamento para microempreendedores. Esse valor é cerca de 8,4% maior que o 

volume liberado no mesmo mês em 2021. Ao analisar a quantia liberada no 

primeiro semestre de 2022, R$ 520.457,48, ele também é superior ao período do 

ano passado, quando foram assinados R$ 497.237,00 em contratos. 

O resultado é considerado muito positivo pelo gestor do Banco do Povo, Cauê 

Rugio, até porque, no mês passado, o setor mudou de endereço e houve 

treinamento das equipes “Ficamos alguns dias fechados, por isso o volume não foi 

ainda maior”. 

O balanço mostrou, ainda, que em junho foram recuperados R$ 46.976,12 

referentes a contratos inadimplentes. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e 

pequeno empreendedor (MEI) que podem optar por programas como o Empreenda 

Rápido ou Empreenda Mulher. 

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos 

junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao 

empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a Associação 

Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 



 

 
 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para 

pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 

0,35% a 1% ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. A certificação pode ser obtida presencialmente no 

Sebrae, ou nos 

sites: http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ e https:

//www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já onde fica Banco do 

Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor,  na Avenida Engenheiro João Fonseca, 

233, no Centro (ao lado do Silvinha). O atendimento presencial é das 9h às 16h. 

Contato por email: bpp.caragua@gmail.com 

ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 3883-1682 e whatsapp: 

(12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Microempreendedor (CATE) que fica à Avenida José Herculano, 7.495, no 

Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170, com horário de 

atendimento das 8h às14h. 
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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e 

reforça importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 



 

 
 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Master 50: Rumo as Quartas de Final 

 

O campeonato de futebol Master 50, organizado pelo Departamento de Futebol da 

Secretaria Municipal de Esportes de Caraguatatuba, terá sequência no sábado, 16 

de julho, com jogos decisivos das quartas de final. 

Antes do início do campeonato dos "Cinquentões", a reportagem do blog 

CaraguaSports vinha alertando sobre a importância dos jogos terem como palco os 

campos de futebol com gramados em boas condições para a prática do futebol por 

parte dos jogadores veteranos. 

É visível o empenho do Departamento de Futebol, uma vez que,  desde os primeiros 

movimentos com bola rolando, não recebemos nenhuma reclamação sobre o 

estado dos gramados oferecidos para a concorrida competição. 

"Futebol bom é futebol jogado em campo bom" 

Nesta quarta feira, 6 de julho, mais dois jogos aconteceram antes da decisiva 

rodada "mata-mata" das quartas de final. 

As 20 horas ... Grupo C ... R F.C 1 X 0 Guarani 

O gol solitário da partida foi assinalado pelo jogador Edson Severgnini. 

As 20 horas ... Grupo C ... Flamengo 4 X 2 Real Master 

Para o Flamengo os artilheiros foram: José Antônio (2), João Batista e Antônio 

Juremir. 



 

 
 

Os dois gols do Real Master saíram dos pés de Jorge Thomé e Luís Marcelo. 

Classificação: 

GRUPO A 

1º E.C ESTRELA DO MORRO * 

2º JUVENTOS E.C * 

3º CASA BRANCA * 

4º BOM PRATO F.C  

(CASA BRANCA MELHOR 3° DOS GRUPOS A e B) 

GRUPO B 

1º UNIDOS CARAGUÁ * 

2º S.E PORTO GRANDE * 

3º C.A NOVO PEREQUÊ  

4º FLUMINENSE F.C 

GRUPO C 

1º R.F. C * 

2º C.A FORTALEZA * 

3º C.A GUARANI * 

4º A.A FLAMENGO  

5º REAL MASTER  

Campo do Estrela do Morro - Morro do Algodão 

*Sábado, 16 de julho* 

Quartas de final  

As 15 horas ... R.F.C X CASA BRANCA 

As 17 horas ... UNIDOS CARAGUÁ X C.A. FORTALEZA  

Campo do E.C Barranco Alto- Barranco Alto 

*Sábado, 16 de julho* 

As 15 horas ... ESTRELA DO MORRO X GUARANI  

As 17 horas ... S.E PORTO GRANDE X JUVENTOS E.C 

O futebol de veteranos, também conhecido como “futebol masters”, é a categoria 

do chamado “esporte bretão”, praticado por aficionados que já passaram da idade 



 

 
 

(e alguns do peso ideal), mas que jamais deixaram de gostar desse esporte, que é 

considerado paixão nacional dos brasileiros. 

As partidas estão mais para uma “pelada” de fim de semana de alguns “teimosos”, 

do que qualquer outra coisa mais séria.  

Essa prática deixou de ser uma atividade ocasional e desorganizada, a partir da 

criação e do aprimoramento do Campeonato Master 50, o campeonato do 

"Cinquentões", organizado pelo Departamento de Futebol da Secretaria de Esportes 

de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 08/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Suzano TV 

 

CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para 

castração gratuita de cães e gatos 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(8), 300 vagas de agendamento para castração gratuita de cães e gatos. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888. Somente cães e gatos a partir dos seis meses de idade podem 

ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da próxima agenda. Neste ano, o CCZ já 

disponibilizou 1.450 vagas e encaminhou 1.160 animais para castração; 

registrando uma taxa de 20% de absenteísmo. 

O coordenador do CZZ, Guilherme Garrido, reforça que os agendados compareçam 

à avaliação com o veterinário do espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, 

impede que outras pessoas tenham a oportunidade. 

O CCZ está localizado na Rua Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 
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Confira programação completa da agenda Cultural de Caraguatatuba 

 

Neste fim de semana, a programação cultural traz diversas atrações para todos os 

gostos. Festival de dança, recital de música, lançamento de livro, exposição de 

fotografia e o clássico cineminha na Videoteca Lúcio Braun. 

A programação começa nesta quinta-feira (7), a partir das 18h, com a abertura 

do Festival Dançar a Vida Caraguatatuba, que será realizado no TMC – Teatro 

Mario Covas até o próximo dia 16 de julho. 

As apresentações ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, e aos fins de 

semana, a partir das 16h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com 

uma hora de antecedência na bilheteria do teatro. 

Em paralelo à competição e às premiações oferecidas aos participantes, serão 

realizados Workshops, com participação aberta àqueles que não estiverem 

concorrendo no Festival. 

No mesmo local, ocorrerão apresentações no Palco Fundacc, que estará localizado 

na área externa do teatro, onde estarão reunidas as demais obras oriundas de 

seletivas anteriores ou diretamente inscritas para o local, cuja programação é 

diversificada e tem como objetivo oferecer ao público apresentações de qualidade 

em espaço aberto. Informações sobre vagas e participação podem ser adquiridas 

pelo e-mail: promodancaacademias@gmail.com ou pelo número: (11) 97391-7196. 



 

 
 

Aqueles que estiverem pelo Centro, poderão visitar, gratuitamente, a exposição 

fotográfica ‘Mudanças de um Contorno’, do fotógrafo documental Felipe Samurai, 

que traz uma seleção de imagens da obra do ‘Contorno’, um trecho da Rodovia dos 

Tamoios no município de Caraguatatuba. 

A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados e 

feriados, das 12h às 17h, à Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro. 

Na sexta-feira (8), o Auditório Maristela de Oliveira recebe o 1º Recital de Inverno 

‘Viva-Voz Estúdio’, com os alunos de canto da professora Eliana Bañeza. O evento 

tem entrada gratuita e estará aberto a doações de produtos de enxoval, roupas e 

sapatos para recém nascidos, bebês e crianças de até cinco anos. As doações 

obtidas atenderão crianças dos bairros Jardim Tarumãs, Pegorelli e Olaria. 

Em seu repertório, o Recital de Inverno trará músicas sertanejas, internacionais e 

Música Popular Brasileira (MPB), além de intervenções com interpretação de 

causos bem humorados, frases e mensagens. 

No mesmo dia, também às 19h, o Espaço Regional ‘Aglaê Magalhães Daniel 

(Kaká), localizado na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, recebe o autor Emerson 

Salino para o lançamento e noite de autógrafos da adaptação de ‘Senhora’, 

releitura do romance de José de Alencar que compõe a Coleção Criando Versões – 

Clássicos da Literatura, da Editora JEFTE. 

‘Senhora’ é a primeira adaptação de uma série de 10 obras que serão lançadas 

pelo autor com o objetivo de estimular jovens leitores, principalmente àqueles que 

estão se preparando para prestar vestibular. Com o propósito de apresentar 

histórias clássicas dos séculos passados numa linguagem atual e interessante, o 

projeto traz uma introdução do período em que foi escrito de forma didática e 

direcionada, para que se entenda o enredo e os costumes de uma época. 

E no sábado (9), o projeto Cine Clube, cinema gratuito realizado na Videoteca Lúcio 

Braun, exibe ao público a animação ‘Meu Malvado Favorito’, às 16h, e o aclamado 

‘O Senhor dos Anéis: As Duas Torres’, às 20h. Ambas as sessões contam com 

pipoca grátis. 

Vale ressaltar que a capacidade da videoteca é de 44 lugares, por isso, é 

recomendado que os interessados cheguem ao local com, no mínimo, 30 minutos 

de antecedência. 

Serviço 

 Exposição Fotográfica: ‘Mudanças de um Contorno’ – Felipe Samurai 

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | sábados e feriados, das 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

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



 

 
 

Mais informações: (12) 3883-9980 

 Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 

Data: 7 a 16 de julho 

Horário: segunda a sexta, a partir das 18h | fins de semana, a partir das 16h 

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

Mais informações: (12) 3881-2623 

 1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’ 

Dia: 8 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Entrada Gratuita 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (sede da Fundacc) 

 Lançamento adaptação de ‘Senhora’ – por Emerson Salino 

Dia: 8 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (Sede Fundacc) 

Mais informações: (12) 3897-5660 

 Cine Clube 

Sábado – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 9 – às 16h –Meu Malvado Favorito | L 

Dia 9 – às 20h – O Senhor dos Anéis: As Duas Torres |12 

Local: Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro (Praça do Caiçara – Atrás do MACC) 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Caraguatatuba institui a Carteira Municipal do Artesão 

 

Visando incrementar as ações e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do 

empreendedorismo artesanal em Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Junior 

sancionou, na última quarta-feira (6), a Lei nº 2.621/2022, que cria o Cadastro 

Municipal do Artesão e institui a Carteira Municipal de Artesão. 

A regulamentação foi publicada na edição 830 do Diário Oficial do Município desta 

quinta-feira (7). Segundo o autor do projeto, vereador Jair Silva (PV), a nova norma 

pretende facilitar o mapeamento do setor artesanal da cidade, além de possibilitar 

a oferta segmentada de cursos e acesso a eventos realizados pela municipalidade. 

O documento será válido em todo município pelo período de um ano. As 

providências necessárias para a execução da lei estão sendo tomadas pela 

Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), a qual dará ampla divulgação 

dos procedimentos e das informações sobre o cadastro dos artesãos e dos 

empreendimentos artesanais. 
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CCZ de Caraguatatuba abre, nesta sexta-feira, 300 vagas para 

castração gratuita de cães e gatos 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(8), 300 vagas de agendamento para castração gratuita de cães e gatos. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888. Somente cães e gatos a partir dos seis meses de idade podem 

ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da próxima agenda. Neste ano, o CCZ já 

disponibilizou 1.450 vagas e encaminhou 1.160 animais para castração; 

registrando uma taxa de 20% de absenteísmo. 

O coordenador do CZZ, Guilherme Garrido, reforça que os agendados compareçam 

à avaliação com o veterinário do espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, 

impede que outras pessoas tenham a oportunidade. 

O CCZ está localizado na Rua Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Agora Vale 

 

Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha 'Julho Amarelo' para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 



 

 
 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 
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Caraguatatuba está entre as cidades do Estado que mais investem no 

Terceiro Setor 

 

Caraguatatuba é destaque em uma avaliação feita Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo (TCE-SP) e figura entre as cidades que mais investem em entidades 

ligadas ao Terceiro Setor. 

Por meio de parcerias, convênios ou contratos, a Prefeitura de Caraguatatuba 

investiu, somente no ano de 2021, mais de R$ 167 milhões em repasses 

municipais. Entre 2019 e 2021 foram mais de R$ 414,6 milhões destinados ao 

Terceiro Setor. 

No ranking estadual, a cidade aparece no 11º lugar entre os municípios com mais 

de 120 mil habitantes e na 28ª posição entre todas as cidades do Estado de São 

Paulo. 

Em 2021, dezenas de entidades foram beneficiadas com recursos municipais, 

principalmente aquelas ligadas as áreas da saúde e assistência social. Entre as 

entidades estão: Organização Social João Marchesi, Instituto das Pequenas 

Missionárias (Santa Casa), Casa da Criança, Centro de Recuperação Renascer, 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Vila Vicentina, Associação de 

Amparo e Proteção à Criança e Adolescente, Instituto Pró Vida, Vila Vicentina, Lar 

São Francisco, Creche MEIMEI, Restitui, Associação de Amparo a Criança 



 

 
 

Deficiente, Associação de Combate ao Câncer, bem como Associação de Pais e 

Mestres de escolas municipais, entre outras. 

O Painel do Terceiro Setor tem como objetivo apresentar, de forma simples e de 

fácil entendimento, um panorama das entidades do Terceiro Setor que receberam 

recursos públicos tanto no âmbito estadual como municipal, notadamente nas 

áreas da saúde, cultura, assistência social e educação. 

Os dados foram obtidos do SIGEO (Sistema de Informações Gerenciais da Execução 

Orçamentária) e Sistema Audesp (Dados contábeis encaminhados ao TCE-SP pelos 

próprios municípios), atualizados em abril de 2022. 

“Mais do que repasses financeiros, o meu sentimento é de gratidão a todas as 

entidades parceiras do município. O Terceiro Setor é imprescindível na execução 

das políticas públicas municipais. Apoiar as entidades é incentivar a organização da 

sociedade, promover o emprego, formar novos voluntários e gerar emprego e renda 

aos moradores da cidade”, destaca o prefeito Aguilar Junior. 

Os dados do Painel do Terceiro Setor põem ser acessados no link 

https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TerceiroSetor:terceiroSetor.

wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TerceiroSetor:terceiroSetor.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero
https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/:public:TerceiroSetor:terceiroSetor.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero
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Fundo Social de Caraguatatuba beneficia 11 instituições com doações 

de alimentos e cobertores 

 

Onze instituições sociais de Caraguatatuba foram beneficiadas pelo Fundo Social 

com doações de arroz, feijão, café e cobertores, na manhã desta quinta-feira (7).  

As entidades realizam acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social, com 

população adulta em situação de rua e dependente químico.  

Foram beneficiadas as instituições: Comunidade Terapêutica Restitui Masculina, 

Feminina e Casa de Passagem; Refúgio em Cristo; Projeto Caraguá Melhor; Divina 

Providência; Casa do Caminho; Luz do Caminho; Vida Nova; Caminho da Esperança 

e Casa Emanuel. 

Os alimentos foram arrecadados durante eventos esportivos realizados pela 

cidade, uma parceria que beneficia muitas pessoas do município. Só no Arena 

Cross, realizado no último sábado (2), foram 3.195 kg de arroz e 225 kg de feijão, 

enquanto no Circuito Municipal de Corrida de Rua, realizado dia 25 de junho, foram 

300 kg de café. 

Os cobertores foram doados pelo Fundo Social do Estado de São Paulo no dia 30 

de junho para Campanha do Agasalho. 

A representante da instituição Luz do Caminho, Maria Lúcia de Melo, destacou que 

todas as doações são sempre bem vindas. “Tudo que recebemos repassamos com 

muito amor da mesma forma que nos foram entregues. A ajuda do Fundo Social é 

de grande importância para nossa casa”, disse. 



 

 
 

O responsável pela Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo Moura, acrescentou: 

“gratidão pelo que fazem por nós e por acreditarem que nosso trabalho é sério. 

Através das doações conseguimos ajudar cada vez mais pessoas”. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu as entidades pelo 

trabalho que realizam com aqueles que mais precisam. “Tudo que fazemos 

precisamos colocar o coração na frente. Sou muito grata por ter uma rede parceira 

que cuida de pessoas. Contem sempre conosco para seguirmos fazendo tudo com 

muito carinho e respeito”. 

Na sexta-feira (8), também serão atendidas as instituições: Associação de Apoio e 

Desenvolvimento do Autista; Movimento Amor ao Próximo; Associação de Combate 

ao Câncer; Lar São Francisco e Pastoral da Criança.  

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

além de alimentos, os itens de mais necessidade são roupas masculinas e infantis 

em bom estado de conservação. 

O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no 

Centro (rua lateral do Banco Santander). Mais informações pelo telefone: 3897-

5656. 
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Caraguatatuba estreia com xadrez nos Jogos Regionais 2022 no final 

de semana 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

estreia neste final de semana nos Jogos Regionais 2022. Ao todo, o município 

disputa 26 modalidades com 250 atletas. A estreia da cidade será já neste final de 

semana, no Xadrez. 

Caraguatatuba é a atual campeã do Xadrez nos Jogos Regionais. Em 2019, o 

município conquistou o título inédito. Para a edição 2022, a Secretaria de Esportes 

e Recreação participa da modalidade Adulto Masculino com os atletas Fabio Lins, 

Douglas Brulher, Carlos Eduardo, Nicolas Padilha, Gabriel Alves e Gabriel Lira. 

Como novidade para o ano, o Governo do Estado de São Paulo optou por não 

realizar os jogos em uma cidade sede, com os confrontos sendo divididos pelas 

cidades da 2ª Região Esportiva, na qual Caraguatatuba é enquadrada. 

As modalidades individuais serão disputadas em cidades especificas que ainda 

serão anunciadas, enquanto nas coletivas, com chaveamento por grupos, os jogos 

serão disputados com turno e returno nas cidades inscritas nas modalidades. Ao 

todo, 28 municípios estão inscritos para os jogos da 2ª Região Esportiva. 

Os 250 atletas serão divididos entre as 26 modalidade de Atletismo (Feminino e 

masculino), Basquete (Masculino), Bocha (Masculino), Futebol (Sub-20 masculino), 

Futsal (Feminino), Ginástica Rítmica (Feminino), Handebol (Masculino e feminino), 

Judô (Masculino e feminino), Karatê (Feminino e masculino), Malha (Masculino), 



 

 
 

Natação (Feminino, masculino e equipe mista), Tênis (Masculino e feminino), Tênis 

de Mesa (Masculino e feminino), Vôlei de Praia (Masculino e feminino), Voleibol 

(masculino e feminino) e Xadrez (masculino). 

A estreia de Caraguatatuba nos Jogos Regionais 2022 será nos dias 9 e 10 de julho 

(sábado e domingo), na cidade de Ferraz de Vasconcelos. 

“Caraguatatuba tem tradições de glórias e conquistas nos Jogos Regionais. Acredito 

que este ano não será diferente e nos destacaremos nas modalidades que iremos 

disputar. Desejo sorte e boas competições aos nossos 250 atletas”, diz Edvaldo 

Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 
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Câmpus Caraguatatuba sediará seletivas de vôlei de praia 

 

No dia 4 de julho, a equipe da organização dos Jogos Brasileiros das Instituições 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica (JIF 2022) realizou uma visita 

técnica ao Câmpus Caraguatatuba de modo a identificar as condições para que a 

unidade possa sediar a etapa regional, da Região 1, de vôlei de praia. 

A visita definiu o câmpus como um dos que receberão as seletivas, que está 

programada para ocorrer entre os dias 19 e 20 de agosto,  os atletas estudantes 

ficarão alojados no câmpus e receberão alimentação no período de hospedagem. 

“Tivemos o cuidado de planejar espaços para receberem o menor número de 

pessoas de maneira a manter o distanciamento, durante a acolhida”, conta Sharon 

Rigazzo Flores, diretora de Arte, Cultura, Esporte e Lazer da Pró-Reitoria de 

Extensão do IFSP. 

A abertura do evento contará com a presença de autoridades do município e 

também uma atração musical, a iniciativa pretende mostrar aos convidados um 

pouco da cultura local. Também está sendo organizado um luau para a integração 

e interação dos estudantes. 

Em breve a coordenação divulgará o local e datas da realização das seletivas de 

outras regiões. 

A Região 1 compreende os câmpus de Bragança Paulista, Caraguatatuba, 

Guarulhos, Itaquaquecetuba, Jundiaí, Pirituba, São José dos Campos e Suzano e 

nesta etapa serão realizados jogos nos câmpus São Paulo e Caraguatatuba. 
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