
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 28 e 29 de Setembro de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguá segue com inscrições abertas até o dia 4 de outubro para 

243 vagas 

Caraguatatuba 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua acolhidas em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Mais de 21 mil alunos participaram da 12° Feira Literária de Caraguatatuba 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas infantis e busca meta 

de 95% 

Caraguatatuba 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua acolhidas em 

Caraguá 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Defesa Civil faz alerta de raios, ventos e acumulado de 200 mm de chuva 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Homem é preso portando quase 1.300 porções de drogas em Caraguatatuba 

 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta sexta-feira 

Caraguatatuba 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua acolhidas em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas infantis e 

busca meta de 95% 

 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/educacao-de-caragua-segue-com-inscricoes-abertas-ate-o-dia-4-de-outubro-para-243-vagas/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/educacao-de-caragua-segue-com-inscricoes-abertas-ate-o-dia-4-de-outubro-para-243-vagas/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caragua/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caragua/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/mais-de-21-mil-alunos-participaram-da-12-feira-literaria-de-caraguatatuba/
https://www.portalr3.com.br/2022/09/caragua-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://www.portalr3.com.br/2022/09/caragua-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://www.portalr3.com.br/2022/09/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caragua/
https://www.portalr3.com.br/2022/09/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caragua/
https://novaimprensa.com/2022/09/defesa-civil-alerta-litoral-2.html
https://sampi.net.br/sao-jose/noticias/1721220/nossa-regiao/2022/09/homem-e-preso-portando-quase-1300-porcoes-de-drogas-em-caraguatatuba
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/28/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-com-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/28/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/28/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/28/caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/28/caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/


 

 
 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Inscrições para Processo Seletivo de 243 vagas na área da Educação 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Realiza Congresso Técnico Do Campeonato De Futsal Séries Prata 

E Ouro Em Outubro 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Promove Roda De Conversa Com Crianças Do SCFV Para Celebrar 

Dia Mundial Da Paz 

Caraguatatuba 

12ª Feira Literária Envolve Mais De 21 Mil Alunos Em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Seguem Até 4 De Outubro As Inscrições Para Processo Seletivo De 243 Vagas Na 

Área Da Educação 

Caraguatatuba 

Coleta De Informações Do Censo 2022 Segue Até 31 De Outubro 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Inicia Produção De Enxovais Para Gestantes Após 

Doação De Voluntários Da Sabesp 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Tem Programação Cultural Com Viola Na Praça Nesta Sexta-Feira 

Caraguatatuba 

Corrida De Rua De Caraguatatuba Tem Inscrições Encerradas Após Ampliação De 

Vagas 

Caraguatatuba 

Copa Giga+ De Jiu-Jitsu Celebra Modalidade Com Mais De 900 Pessoas Na Praça 

Da Cultura 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatua 

Horta Leva Saúde E Integração Para Pessoas Em Situação De Rua Acolhidas Em 

Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Congresso Técnico do Campeonato de Futsal Séries Prata e Ouro 

em outubro 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove roda de conversa com crianças do SCFV para celebrar Dia 

Mundial da Paz 

https://www.caraguatv.com.br/2022/09/28/inscricoes-para-processo-seletivo-de-243-vagas-na-area-da-educacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-realiza-congresso-tecnico-do-campeonato-de-futsal-series-prata-e-ouro-em-outubro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-realiza-congresso-tecnico-do-campeonato-de-futsal-series-prata-e-ouro-em-outubro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-roda-de-conversa-com-criancas-do-scfv-para-celebrar-dia-mundial-da-paz
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-roda-de-conversa-com-criancas-do-scfv-para-celebrar-dia-mundial-da-paz
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/12a-feira-literaria-envolve-mais-de-21-mil-alunos-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/seguem-ate-4-de-outubro-as-inscricoes-para-processo-seletivo-de-243-vagas-na-area-da-educacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/seguem-ate-4-de-outubro-as-inscricoes-para-processo-seletivo-de-243-vagas-na-area-da-educacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/coleta-de-informacoes-do-censo-2022-segue-ate-31-de-outubro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-producao-de-enxovais-para-gestantes-apos-doacao-de-voluntarios-da-sabesp
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-producao-de-enxovais-para-gestantes-apos-doacao-de-voluntarios-da-sabesp
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-com-viola-na-praca-nesta-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/corrida-de-rua-de-caraguatatuba-tem-inscricoes-encerradas-apos-ampliacao-de-vagas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/corrida-de-rua-de-caraguatatuba-tem-inscricoes-encerradas-apos-ampliacao-de-vagas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/copa-giga-de-jiu-jitsu-celebra-modalidade-com-mais-de-900-pessoas-na-praca-da-cultura
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/copa-giga-de-jiu-jitsu-celebra-modalidade-com-mais-de-900-pessoas-na-praca-da-cultura
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-realiza-congresso-tecnico-do-campeonato-de-futsal-series-prata-e-ouro-em-outubro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-realiza-congresso-tecnico-do-campeonato-de-futsal-series-prata-e-ouro-em-outubro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-promove-roda-de-conversa-com-criancas-do-scfv-para-celebrar-dia-mundial-da-paz/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-promove-roda-de-conversa-com-criancas-do-scfv-para-celebrar-dia-mundial-da-paz/


 

 
 

Caraguatatuba 

12ª Feira Literária envolve mais de 21 mil alunos em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Seguem até 4 de outubro as inscrições para Processo Seletivo de 243 vagas na área da 

Educação 

Caraguatatuba 

Coleta de informações do Censo 2022 segue até 31 de outubro 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia produção de enxovais para gestantes após doação 

de voluntários da Sabesp 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba pavimenta trevo de acesso à rua da UPA, no Massaguaçu 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Campanha "Apadrinhe uma Criança" contempla instituições pastoral da Criança e 

Casa Acolhida em Caraguá e segue até sexta feira 

Caraguatatuba 

O CRECISP convida as empresas a encaminhar propostas para reforma do imóvel 

que abriga a Delegacia Regional de Caraguatatuba 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Caraguá mobiliza vacinação contra a Polio nas escolas infantis. Meta é de 95% 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua acolhidas em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas 

infantis e busca meta de 95% 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua acolhidas em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas 

infantis e busca meta de 95% 

 

Imprensa Livre 

https://falacaragua.com.br/2022/09/12a-feira-literaria-envolve-mais-de-21-mil-alunos-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/seguem-ate-4-de-outubro-as-inscricoes-para-processo-seletivo-de-243-vagas-na-area-da-educacao/
https://falacaragua.com.br/2022/09/seguem-ate-4-de-outubro-as-inscricoes-para-processo-seletivo-de-243-vagas-na-area-da-educacao/
https://falacaragua.com.br/2022/09/coleta-de-informacoes-do-censo-2022-segue-ate-31-de-outubro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-producao-de-enxovais-para-gestantes-apos-doacao-de-voluntarios-da-sabesp/
https://falacaragua.com.br/2022/09/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-producao-de-enxovais-para-gestantes-apos-doacao-de-voluntarios-da-sabesp/
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-de-caraguatatuba-pavimenta-trevo-de-acesso-a-rua-da-upa-no-massaguacu/
https://www.litoralempauta.com.br/campanha-apadrinhe-uma-crianca-contempla-instituicoes-pastoral-da-crianca-e-casa-acolhida-em-caragua-e-segue-ate-sexta-feira-30-09/
https://www.litoralempauta.com.br/campanha-apadrinhe-uma-crianca-contempla-instituicoes-pastoral-da-crianca-e-casa-acolhida-em-caragua-e-segue-ate-sexta-feira-30-09/
https://www.litoralempauta.com.br/o-crecisp-convida-as-empresas-a-encaminhar-propostas-para-reforma-do-imovel-que-abriga-a-delegacia-regional-de-caraguatatuba/
https://www.litoralempauta.com.br/o-crecisp-convida-as-empresas-a-encaminhar-propostas-para-reforma-do-imovel-que-abriga-a-delegacia-regional-de-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/caragua-mobiliza-vacinacao-contra-a-polio-nas-escolas-infantis-meta-e-de-95/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/28/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/28/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/28/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/28/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/28/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/28/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/28/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/28/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/


 

 
 

Caraguatatuba 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua acolhidas em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas 

infantis e busca meta de 95% 

 

LN21+ 

Caraguatatuba 

Defesa Civil de Caraguatatuba faz alerta meteorológico 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza 42ª Exposição de Orquídeas 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Roubos e homicídios disparam no Litoral Norte entre os meses de janeiro e agosto 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas 

infantis e busca meta de 95% 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas 

infantis e busca meta de 95% 

Caraguatatuba 

Coleta de informações do Censo 2022 segue até 31 de outubro em 

Caraguatatuba 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Mutirão do emprego 

 

Bom Dia Vanguarda 

Paratleta de surf conquista título nacional 

 

Band Vale 

Band Cidade 1ª Edição 

Mutirão do emprego 

 

 

https://imprensalivre.com.br/2022/09/28/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/28/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/28/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/28/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://ln21.com.br/defesa-civil-de-caraguatatuba-faz-alerta-meteorologico/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-realiza-42a-exposicao-de-orquideas/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/09/28/roubos-e-homicidios-daram-no-litoral-norte-entre-os-meses-de-janeiro-e-agosto/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9784/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-con/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9784/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-con/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9788/coleta-de-informacoes-do-censo-2022-segue-ate-31-d/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9788/coleta-de-informacoes-do-censo-2022-segue-ate-31-d/
https://www.dropbox.com/s/4unhejnxolg25p3/28%2009%202022%20-%20Mutir%C3%A3o%20do%20emprego%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/th65m0juo44o3jd/29%2009%202022%20-%20Paratleta%20de%20surf%20conquista%20t%C3%ADtulo%20nacional%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3fljkngy1b2gnda/28%2009%202022%20-%20Mutir%C3%A3o%20do%20emprego%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0


 

 
 

Clipping de Notícias: 28/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Educação de Caraguá segue com inscrições abertas até o dia 4 de 

outubro para 243 vagas 

 

 
 

Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação 

temporária, para 243 vagas na área de Educação em Caraguatatuba. 

A seleção destina-se aos cargos de Agente de Apoio Escolar (229, sendo 11 PcD), 

Assistente Social (03), Fonoaudiólogo (05, sendo 01 PcD), Terapeuta Ocupacional 

(06, sendo 01 PcD), que atuarão em exercício temporário de 06 (seis) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período, na Secretaria Municipal de Educação. 

Os interessados devem se inscrever via Internet, no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br até às 23h59 da próxima terça-feira, dia 4 de outubro. 

Os salários variam de R$ 1.757,15 a R$ 3.312,09, para cargas horárias de 40 e 

30 horas/semanais. As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nossorumo.org.br/


 

 
 

Clipping de Notícias: 28/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua 

acolhidas em Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, está 

colaborando com a Restitui Casa de Passagem, para o desenvolvimento de uma 

horta em área dentro do terreno da instituição, responsável por acolher pessoas 

em situação de rua, no bairro Cantagalo. 

Nesta terça-feira (27), cerca de 20 pessoas acolhidas pela unidade participaram 

de um bate-papo com a técnica em agropecuária da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, Claudia Cristina Alves Viana, para algumas orientações antes 

da preparação da terra para o cultivo de legumes e verduras. 

“Explicamos como montar os canteiros, a altura e o dimensionamento deles, 

falamos um pouco também sobre as raízes e da importância do sol”, informou a 

técnica. 

A iniciativa, que conta ainda com a colaboração das secretarias de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e de Serviços Públicos, tem como objetivo 

promover a integração e a socialização entre os acolhidos pela unidade, por meio 

da realização de atividades integrativas de contato com a natureza ao ar livre e 

que beneficiam a saúde. 

De acordo com o coordenador geral da Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo 

Moura, assim como a horta, a expectativa é que a experiência também renda 

bons frutos na vida dos acolhidos. “Esse trabalho irá contribuir muito para o 



 

 
 

processo de reinserção deles e, ainda, como preparação para o mercado de 

trabalho, sendo uma parceria que beneficia a todos”, destacou. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a ideia é que as pessoas 

possam participar do processo de produção da horta desde o preparo da terra, 

plantio das mudas até a colheita. “O grupo participará de todas as etapas, 

incluindo outras oficinas com pessoas da área, por exemplo, sobre manejo e 

cuidado com a plantação”, completou. 

Restitui Casa de Passagem 

Horário de atendimento: das 15h às 21h 

Telefone: (12) 3600-2962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Mais de 21 mil alunos participaram da 12° Feira Literária de 

Caraguatatuba 

 

 
 

O Serramar Shopping recebeu as apresentações culturais da 12ª Feira Literária de 

Caraguatatuba (FLIC). Mais de mil alunos se apresentaram nos dois dias de 

evento. No total, a feira envolveu mais de 21 mil alunos nas 57 unidades 

escolares da rede. 

A Flic, que tem como proposta despertar o interesse pela leitura, criar situações 

literárias e culturais no espaço escolar, com trabalhos voltados a partir de autores 

da Literatura Brasileira, homenageou, nesta 12ª edição, Ilan Brenman e Luiz 

Fernando Veríssimo. Um dos momentos de ápice foi a visita de Brenman, que é 

um dos mais conceituados escritores de literatura infantojuvenil da atualidade, 

recepcionado calorosamente pelas crianças, professores e familiares que 

prestigiaram o evento. 

Encerramento do evento 

contou com momentos de emoção no lançamento do livro ‘Eu sobrevivi a uma 

pandemia’, composto por 70 crônicas produzidas por alunos concluintes do Ensino 

Fundamental II, durante a pandemia. 

Nos dois dias de apresentações o público presente ao Serramar Shopping pode 

acompanhar diversas apresentações teatrais, danças, contação de histórias, 

exposição de trabalhos, monólogos, mágico, entre outros. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou que a FLIC proporciona a 

aplicação de diversas práticas pedagógicas, incentivando e estimulando a leitura, 

proporcionando momentos de reflexão e aprendizagem com livros, vídeos, 

participação de autores infantis e protagonismo dos alunos, professores e 

familiares. 

“Além das apresentações no Serramar Shopping, o evento, que faz parte do 

calendário escolar municipal, também foi realizado nas 57 unidades escolares da 

rede, envolvendo ao todo, mais de 21 mil alunos”. 

Para a professora do Apoio Pedagógico, Alessandra Magalhães, a Flic é a 

oportunidade de trabalhar autores com livros tão próximos do contexto escolar. 

“Os professores, mais uma vez, brilhantemente, promoveram aulas bem 

interessantes. Por meio da leitura tiveram a oportunidade junto aos estudantes de 

expandir os conhecimentos nas aulas e utilizaram as linguagens artísticas para 

comunicar os saberes. Ter a visita do autor no evento externo foi um 

acontecimento ímpar, ficará marcado nas lembranças. Os olhos das crianças 

brilhavam ao encontrá-lo, tirar uma fotografia ou pegar um autógrafo”, concluiu. 

Para quem não teve oportunidade de acompanhar a visita do autor Ilan Brenman 

na 12ª FLIC, no dia 3 de outubro, próxima segunda-feira, será realizado o II 

Workshop ‘Da ideia à escrita’, que também contará com a participação do 

escritor. O evento será online, transmitido através do canal Informática Educativa. 

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na página de Eventos da Secretaria 

de Educação. 

Como forma de valorizar ainda mais o protagonismo dos alunos, a Secretaria de 

Educação de Caraguatatuba também programou a exposição de trabalhos em 

diversos espaços públicos, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Secretarias 

Municipais, Sabesp, entre outros. 

Acesse aqui a lista de locais e datas onde serão expostos recortes dos trabalhos 

desenvolvidos pelas escolas durante a 12ª FLIC! 

Os registros das apresentações da 12ª Flic podem ser conferidos aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Cronograma-de-Exposicoes_12a-Flic.docx
https://flic.kr/s/aHBqjA8Zzn
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Caraguá mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas infantis e 

busca meta de 95% 

 

 
 

Com o índice de vacinação contra Poliomielite ainda baixo, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, tem visitado os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para a aplicação da vacina oral, com autorização dos pais 

ou responsáveis. 

A mobilização foi necessária diante do último balanço. Até o momento, 3.566 

crianças (48,7%) foram imunizadas durante a Campanha, sendo que a meta é de 

6.948 (95%) e o público total é de 7.313 crianças de um a cinco anos de idade A 

vacinação é a única forma de prevenção contra Paralisia Infantil. Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. O esquema 

vacinal contra a poliomielite é de três doses da vacina injetável – VIP (aos 2, 4 e 6 

meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher destaca que “fazemos um apelo para que 

os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Além das escolas, as 

unidades de saúde estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30”, 

reforça. 
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Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua 

acolhidas em Caraguá 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, está 

colaborando com a Restitui Casa de Passagem, para o desenvolvimento de uma 

horta em área dentro do terreno da instituição, responsável por acolher pessoas 

em situação de rua, no bairro Cantagalo. 

Na última terça-feira (27), cerca de 20 pessoas acolhidas pela unidade 

participaram de um bate-papo com a técnica em agropecuária da Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Claudia Cristina Alves Viana, para algumas 

orientações antes da preparação da terra para o cultivo de legumes e verduras. 

“Explicamos como montar os canteiros, a altura e o dimensionamento deles, 

falamos um pouco também sobre as raízes e da importância do sol”, informou a 

técnica. 

A iniciativa, que conta ainda com a colaboração das secretarias de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e de Serviços Públicos, tem como objetivo 

promover a integração e a socialização entre os acolhidos pela unidade, por meio 

da realização de atividades integrativas de contato com a natureza ao ar livre e 

que beneficiam a saúde. 

De acordo com o coordenador geral da Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo 

Moura, assim como a horta, a expectativa é que a experiência também renda 

bons frutos na vida dos acolhidos. “Esse trabalho irá contribuir muito para o 

processo de reinserção deles e, ainda, como preparação para o mercado de 

trabalho, sendo uma parceria que beneficia a todos”, destacou. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a ideia é que as pessoas 

possam participar do processo de produção da horta desde o preparo da terra, 



 

 
 

plantio das mudas até a colheita. “O grupo participará de todas as etapas, 

incluindo outras oficinas com pessoas da área, por exemplo, sobre manejo e 

cuidado com a plantação”, completou. 

Restitui Casa de Passagem 

Horário de atendimento: das 15h às 21h 

Telefone: (12) 3600-2962 
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Defesa Civil faz alerta de raios, ventos e acumulado de 200 mm de 

chuva 

 

 
 

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a chegada uma frente fria entre 

esta quarta-feira (28) e sábado (1º) que deve provocar condições para chuvas 

fortes e volumosas, seguidas de raios e ventos no Litoral Norte. 

Conforme o órgão, essas instabilidades podem provocar um acumulado de 200 

milímetros de água em até 72 horas, volume considerado muito alto e que requer 

atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, e 

alagamentos. Este índice de chuvas, inclusive, promove o fechamento de rodovias, 

como a Tamoios, por segurança. ”Nossa equipe está de prontidão, especialmente 

nas áreas de risco, e orientamos que esses moradores deixem documentos e 

medicamentos em local de fácil retirada em caso de precisarem sair de suas 

casas”, orienta o coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos 

Junior. 

Como a previsão também é para temperaturas mais baixas, a orientação é dar 

atenção especial para pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas 

em situação de rua. 

A Marinha do Brasil ainda orienta que os navegantes consultem as previsões de 

agitação marítima antes de saírem ao mar com as embarcações de pesca e 

esporte e recreio. 

E caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de 

Bombeiros no número 193. 

 

https://novaimprensa.com/
http://www.defesacivil.sp.gov.br/
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Homem é preso portando quase 1.300 porções de drogas em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Um homem foi preso por tráfico de drogas, em Caraguatatuba, durante a última 

terça-feira (27). Ele portava quase 1.300 porções de entorpecentes variados entre 

cocaína e maconha. De acordo com a PM (Polícia Militar), um patrulhamento de 

rotina, que estava sendo realizado por um bairro não informado, flagrou e abordou 

um indivíduo em atitude suspeita. 

Ao notar a aproximação policial, o suspeito demonstrou nervosismo. Ele tinha 

uma sacola plástica grande em mãos. 

Durante revista pessoal, 1.014 embalagens com cocaína, 200 pinos de cocaína e 

77 porções de maconha foram localizadas. Um celular e R$ 111 em espécie 

também foram apreendidos. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao DP 

(Distrito Policial) local e permaneceu à disposição da Justiça. 
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Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta 

sexta-feira 

 

 
 

A programação do projeto Viola na Praça, promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com apresentação da 

Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro, na próxima sexta-feira (30). 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical a partir das 20h. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer 

a cultura tradicional caipira no município. 

A orquestra, formada por 13 integrantes, mistura viola, violão e percussão para 

interpretar, de forma instrumental, clássicos da música sertaneja raiz. Entre os 

artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e grandes 

nomes. 

Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com canções que vão 

desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções temáticas, sempre ao 

som da viola caipira. 

Os músicos são regidos pelo maestro Alexandre Nunes e realizam apresentações 

gratuitas toda última sexta-feira de cada mês. O projeto voltou à praça em maio 

deste ano e tem programação confirmada até dezembro. 

Serviço 

Projeto Viola na Praça 

Data: 30 de setembro (sexta-feira) 



 

 
 

Horário: às 20h 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Entrada gratuita 

Próximas apresentações: dias 28 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua 

acolhidas em Caraguatatuba 

 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, está 

colaborando com a Restitui Casa de Passagem, para o desenvolvimento de uma 

horta em área dentro do terreno da instituição, responsável por acolher pessoas 

em situação de rua, no bairro Cantagalo. 

Na última terça-feira (27), cerca de 20 pessoas acolhidas pela unidade 

participaram de um bate-papo com a técnica em agropecuária da Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Claudia Cristina Alves Viana, para algumas 

orientações antes da preparação da terra para o cultivo de legumes e verduras. 

“Explicamos como montar os canteiros, a altura e o dimensionamento deles, 

falamos um pouco também sobre as raízes e da importância do sol”, informou a 

técnica. 

A iniciativa, que conta ainda com a colaboração das secretarias de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e de Serviços Públicos, tem como objetivo 

promover a integração e a socialização entre os acolhidos pela unidade, por meio 

da realização de atividades integrativas de contato com a natureza ao ar livre e 

que beneficiam a saúde. 

De acordo com o coordenador geral da Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo 

Moura, assim como a horta, a expectativa é que a experiência também renda 

bons frutos na vida dos acolhidos. “Esse trabalho irá contribuir muito para o 

processo de reinserção deles e, ainda, como preparação para o mercado de 

trabalho, sendo uma parceria que beneficia a todos”, destacou. 



 

 
 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a ideia é que as pessoas 

possam participar do processo de produção da horta desde o preparo da terra, 

plantio das mudas até a colheita. “O grupo participará de todas as etapas, 

incluindo outras oficinas com pessoas da área, por exemplo, sobre manejo e 

cuidado com a plantação”, completou. 

Restitui Casa de Passagem 

Horário de atendimento: das 15h às 21h 

Telefone: (12) 3600-2962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas 

infantis e busca meta de 95% 

 

 
 

Com o índice de vacinação contra Poliomielite ainda baixo, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, tem visitado os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para a aplicação da vacina oral, com autorização dos pais 

ou responsáveis. 

A mobilização foi necessária diante do último balanço. Até o momento, 3.566 

crianças (48,7%) foram imunizadas durante a Campanha, sendo que a meta é de 

6.948 (95%) e o público total é de 7.313 crianças de um a cinco anos de idade. 

A vacinação é a única forma de prevenção contra Paralisia Infantil. Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. O esquema 

vacinal contra a poliomielite é de três doses da vacina injetável – VIP (aos 2, 4 e 6 

meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher destaca que “fazemos um apelo para que 

os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Além das escolas, as 

unidades de saúde estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30”, 

reforça. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Caraguá TV 

 

Inscrições para Processo Seletivo de 243 vagas na área da Educação 

 

 
 

Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação 

temporária, para 243 vagas na área de Educação em Caraguatatuba. A seleção 

destina-se aos cargos de Agente de Apoio Escolar (229, sendo 11 PcD), Assistente 

Social (03), Fonoaudiólogo (05, sendo 01 PcD), Terapeuta Ocupacional (06, sendo 

01 PcD), que atuarão em exercício temporário de 06 (seis) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, na Secretaria Municipal de Educação. O edital 

completo pode ser acessado aqui. 

Os interessados devem se inscrever via Internet, no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br até às 23h59 da próxima terça-feira, dia 4 de outubro. 

Os salários variam de R$ 1.757,15 a R$ 3.312,09, para cargas horárias de 40 e 

30 horas/semanais. 

As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_872.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_872.pdf
http://www.nossorumo.org.br/
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Caraguatatuba Realiza Congresso Técnico Do Campeonato De Futsal 

Séries Prata E Ouro Em Outubro 

 

 
 

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

retorna no mês de outubro com o Campeonato Municipal de Futsal com as Séries 

Ouro e Prata. O Congresso Técnico das duas divisões será realizado no 

Departamento de Futebol e Eventos, na Secretaria de Esportes, localizada no 

Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), às 19h, no dia 10 de 

outubro. 

Ao todo, são 42 times participantes, com 20 na Série Ouro e 22 na Prata. As 

equipes que não disputaram o Torneio de Aniversário de Futsal 2022 devem 

entregar as fichas de inscrições até o dia 10 de outubro, antes do Congresso 

Técnico. 

Os atletas que jogaram o Torneio de Aniversário deverão permanecer nas mesmas 

equipes para as disputas das Séries. Para inscrição de novos atletas, para os 

times que ainda tenham disponíveis lugares para novos atletas, só será permitido 

caso ele não tenha atuado por nenhuma equipe. 

Serviço 

Congresso Técnico – Campeonato Municipal de Futsal Séries Ouro e Prata 

Dia: 10 de outubro 

Horário: 19h 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 
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Caraguatatuba Promove Roda De Conversa Com Crianças Do SCFV 

Para Celebrar Dia Mundial Da Paz 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, promoveu nesta semana, em alusão ao Dia Internacional da Paz, 

uma roda de conversa com crianças do CRAS Barranco Alto e Sul. Cerca de 40 

crianças e adolescentes inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) participaram da ação, que contribui para que o CRAS do município 

se torne cada vez mais um lugar de diálogo, diversão e paz. 

Ana Vitória Galdino, de 9 anos, moradora do bairro Perequê-Mirim, participou do 

encontro e contou ter gostado muito. “Aqui eu aprendo, brinco e conheço novas 

pessoas. Gosto bastante de participar das atividades e quero sempre estar aqui no 

CRAS”, disse. 

SCFV 

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

Cerca de 80 crianças e adolescentes, entre 7 a 12 anos, participam do SCFV em 

Caraguatatuba. Atualmente, os CRAS Barranco Alto e CRAS Sul estão retomando 



 

 
 

as atividades de forma gradativa com o público prioritário. Fora eles, todos os 

outros CRAS de Caraguatatuba já ofertam o SCFV. 

O serviço oferece atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, entre 

outras, de acordo com a idade dos usuários. Além disso, atua como forma de 

intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta 

os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, 

coletivas e familiares. Por fim, o serviço tem como objetivo fortalecer as relações 

familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de 

experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. 

O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e 

no desenvolvimento de capacidades dos usuários. 

Endereços e telefones dos CRAS de Caraguatatuba  

link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-desenvolvimento-

social-e-cidadania/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-desenvolvimento-social-e-cidadania/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-desenvolvimento-social-e-cidadania/
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12ª Feira Literária Envolve Mais De 21 Mil Alunos Em Caraguatatuba 

 

 
 

O Serramar Shopping recebeu nos dias 23 e 24 de setembro as apresentações 

culturais da 12ª Feira Literária de Caraguatatuba (FLIC). Mais de mil alunos se 

apresentaram nos dois dias de evento. No total, a feira envolveu mais de 21 mil 

alunos nas 57 unidades escolares da rede A Flic, que tem como proposta 

despertar o interesse pela leitura, criar situações literárias e culturais no espaço 

escolar, com trabalhos voltados a partir de autores da Literatura Brasileira, 

homenageou, nesta 12ª edição, Ilan Brenman e Luiz Fernando Veríssimo. 

Na sexta (23) um dos momentos de ápice foi a visita de Brenman, que é um dos 

mais conceituados escritores de literatura infantojuvenil da atualidade, 

recepcionado calorosamente pelas crianças, professores e familiares que 

prestigiaram o evento. 

No sábado (24), o encerramento do evento contou com momentos de emoção no 

lançamento do livro ‘Eu sobrevivi a uma pandemia’, composto por 70 crônicas 

produzidas por alunos concluintes do Ensino Fundamental II, durante a pandemia. 

Nos dois dias de apresentações o público presente ao Serramar Shopping pode 

acompanhar diversas apresentações teatrais, danças, contação de histórias, 

exposição de trabalhos, monólogos, mágico, entre outros. A secretária de 

Educação, Márcia Paiva, comentou que a FLIC proporciona a aplicação de diversas 

práticas pedagógicas, incentivando e estimulando a leitura, proporcionando 

momentos de reflexão e aprendizagem com livros, vídeos, participação de autores 

infantis e protagonismo dos alunos, professores e familiares. 



 

 
 

“Além das apresentações no Serramar Shopping, o evento, que faz parte do 

calendário escolar municipal, também foi realizado nas 57 unidades escolares da 

rede, envolvendo ao todo, mais de 21 mil alunos”. 

Para a professora do Apoio Pedagógico, Alessandra Magalhães, a Flic é a 

oportunidade de trabalhar autores com livros tão próximos do contexto escolar. 

“Os professores, mais uma vez, brilhantemente, promoveram aulas bem 

interessantes. Por meio da leitura tiveram a oportunidade junto aos estudantes de 

expandir os conhecimentos nas aulas e utilizaram as linguagens artísticas para 

comunicar os saberes. Ter a visita do autor no evento externo foi um 

acontecimento ímpar, ficará marcado nas lembranças. Os olhos das crianças 

brilhavam ao encontrá-lo, tirar uma fotografia ou pegar um autógrafo”, concluiu. 

Para quem não teve oportunidade de acompanhar a visita do autor Ilan Brenman 

na 12ª FLIC, no dia 3 de outubro, próxima segunda-feira, será realizado o II 

Workshop ‘Da ideia à escrita’, que também contará com a participação do 

escritor. O evento será online, transmitido através do canal Informática Educativa. 

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na página de Eventos da Secretaria 

de Educação. 

Como forma de valorizar ainda mais o protagonismo dos alunos, a Secretaria de 

Educação de Caraguatatuba também programou a exposição de trabalhos em 

diversos espaços públicos, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Secretarias 

Municipais, Sabesp, entre outros. 

Acesse aqui a lista de locais e datas onde serão expostos recortes dos trabalhos 

desenvolvidos pelas escolas durante a 12ª FLIC! 

Os registros das apresentações da 12ª Flic podem ser conferidos aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Cronograma-de-Exposicoes_12a-Flic.docx
https://flic.kr/s/aHBqjA8Zzn
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Seguem Até 4 De Outubro As Inscrições Para Processo Seletivo De 

243 Vagas Na Área Da Educação 

 

 

 

Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação 

temporária, para 243 vagas na área de Educação em Caraguatatuba. A seleção 

destina-se aos cargos de Agente de Apoio Escolar (229, sendo 11 PcD), Assistente 

Social (03), Fonoaudiólogo (05, sendo 01 PcD), Terapeuta Ocupacional (06, sendo 

01 PcD), que atuarão em exercício temporário de 06 (seis) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, na Secretaria Municipal de Educação. 

O edital completo pode ser acessado aqui. 

Os interessados devem se inscrever via Internet, no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br até às 23h59 da próxima terça-feira, dia 4 de outubro. 

Os salários variam de R$ 1.757,15 a R$ 3.312,09, para cargas horárias de 40 e 

30 horas/semanais. 

As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_872.pdf
http://www.nossorumo.org.br/
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Coleta De Informações Do Censo 2022 Segue Até 31 De Outubro 

 

 
 

O Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

encerra a coleta de dados estatísticos da população brasileira no dia 31 de 

outubro. 

A 2ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico 2022 

(REPAC) de Caraguatatuba foi realizada na última terça-feira (27/9), na Videoteca 

Lúcio Braum, no Centro. O encontro abordou o combate às notícias falsas (fake 

news), identificação do recenseador e outros tópicos pertinentes à coleta de 

informações, iniciada em 1º de agosto. A reunião foi promovida pelos técnicos do 

IBGE e contou com a participação do secretário de Planejamento Estratégico e 

Desenvolvimento, Carlos Focesi, e do vereador Gildázio de Oliveira Celestino, além 

de servidores das Secretarias de Educação, Habitação, Desenvolvimento Social e 

Cidadania; Planejamento Estratégico e Desenvolvimento; e da Câmara Municipal. 

O coordenador de Área do Censo 2022, Marcílio Quirino de Oliveira Filho, disse 

que um terceiro encontro será realizado após o término da coleta de dados. “As 

REPACs permitem o conhecimento dos métodos do Censo Demográfico, como 

acompanhamento da coleta, mapas utilizados e seus limites municipais, além de 

ser a oportunidade de participação e colaboração da comunidade”, explicou. 

O coordenador também chamou a atenção para as notícias falsas sobre o Censo 

que circulam na internet. “As fontes de informação mais precisas e confiáveis da 

operação censitária são as redes sociais e o site da Agência de Notícias do IBGE”, 

alertou. 

A 1ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico 2022 

ocorreu no dia 8 de dezembro de 2021, em uma videoconferência. 

Identificação do recenseador 



 

 
 

É possi vel verificar a identidade do recenseador pelo site Respondendo ao IBGE ou 

pela Central de Atendimento ao Censo 0800 721 8181. Ambos constam no 

cracha  do agente. Para realizar a confirmac  a o, o cidadão deve fornecer o nome, 

matri  cula e/ou CPF do recenseador. O QR Code do crachá do profissional também 

direciona para o site Respondendo ao IBGE. 

Importância do Censo 2022 

As informações obtidas no Censo Demográfico 2022 atualizam dados de todo o 

Brasil, fornecendo suporte a políticas públicas, decisões empresariais, e 

atualizando os cálculos dos Fundos de Participação Municipal e Estadual.  A 

cobertura do Censo 2022 em Caraguatatuba conta com 141 recenseadores, dois 

de agentes censitários municipais (ACM) e 10 agentes censitários supervisores 

(ACS) para as regiões Sul, Central e Norte, distribuídos em dois Postos de Coleta 

do IBGE. A Prefeitura de Caraguatatuba cedeu os espaços para o gerenciamento 

da operação censitária no município até dezembro. 

Atualmente, a estimativa do IBGE é que Caraguatatuba possua 125.194 

habitantes. O Censo 2010 registrou 100.840 pessoas residentes no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://respondendo.ibge.gov.br/entrevistador.html
https://respondendo.ibge.gov.br/entrevistador.html
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Fundo Social De Caraguatatuba Inicia Produção De Enxovais Para 

Gestantes Após Doação De Voluntários Da Sabesp 

 

 
 

O Fundo Social de Caraguatatuba está com a produção de enxovais para 

montagem de kits para gestantes a todo vapor. Isso foi possível após o 

recebimento de produtos doados por voluntários da Sabesp. 

No último dia 15, eles entregaram 48 metros de tecido atoalhado, 100 de tecido 

para fralda luxo e 50 de tecido percal para lençol, além de 100 bodys, 110 caixas 

de cotonetes, 100 pacotes de lenço umedecido, 95 mantas, 60 mijões, 50 

pijamas, 100 unidades de pomada para assadura, 75 sabonetes e 50 xampus 

para bebês.  

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu as doações porque vai 

ajudar as futuras mamães que são atendidas pelo Projeto Gestante. As 

participantes recebem um kit maternidade, composto por roupas infantis novas, 

fraldas e mimos para uso do bebê. Em 2021, 44 mamães foram acolhidas e neste 

ano são 65. 

Para participar é necessário estar a partir do 5º mês de gestação e procurar o 

atendimento social do Cras de referência do bairro para uma avaliação. Após 

atendimento, a gestante será encaminhada ao Fundo Social para inserção no 

projeto que conta com quatro palestras. Ela precisa participar de dois encontros 

para garantir o direito ao kit. 

Nesses encontrados são abordados temas como: vínculo afetivo, os primeiros mil 

dias do bebê, amamentação e projetos para o futuro. 

O Fundo Social está localizado na Rua José Damazo dos Santos,  39 – Centro. 

Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Caraguatatuba Tem Programação Cultural Com Viola Na Praça Nesta 

Sexta-Feira 

 

 
 

A programação do projeto Viola na Praça, promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com apresentação da 

Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro, na próxima sexta-feira (30). 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical a partir das 20h. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer 

a cultura tradicional caipira no município 

A orquestra, formada por 13 integrantes, mistura viola, violão e percussão para 

interpretar, de forma instrumental, clássicos da música sertaneja raiz. Entre os 

artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e grandes 

nomes. 

Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com canções que vão 

desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções temáticas, sempre ao 

som da viola caipira. 

Os músicos, regidos pelo maestro Alexandre Nunes, e realizam apresentações 

gratuitas toda última sexta-feira de cada mês. O projeto voltou à praça em maio 

deste ano e tem programação confirmada até dezembro. 

Serviço 

Projeto Viola na Praça 

Data: 30 de setembro (sexta-feira) 

Horário:  às 20h 



 

 
 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Entrada gratuita 

Próximas apresentações: dias 28 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 
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Corrida De Rua De Caraguatatuba Tem Inscrições Encerradas Após 

Ampliação De Vagas 

 

 
 

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

encerrou na terça-feira (27), as inscrições para a 3ª etapa do Circuito de Corrida 

de Rua de Caraguatatuba. As 800 inscrições foram preenchidas em tempo 

recorde na segunda-feira (26), precisando atender mais 100 competidores que 

estavam na fila antes do encerramento. Com a alta procura de competidores, a 

Secretaria de Esportes abriu na terça-feira mais 300 vagas, que foram esgotadas 

no mesmo dia. No dia 8 de outubro, o evento contará com 1.200 competidores e o 

evento já se mostra um sucesso, antes mesmo de sua realização. 

“As inscrições esgotaram no mesmo dia. Tínhamos a previsão de aceitar 

inscrições até o dia 4 de outubro, mas elas se esgotaram mesmo com a 

ampliação de vagas. Isso mostra a qualidade e a seriedade que realizamos nossos 

eventos de Corrida em Caraguatatuba”, disse Edvaldo Ormindo, secretário de 

Esportes e Recreação. 

A largada está marcada para as 18h, na Praça da Cultura, no Centro. A corrida 

será dividida em circuitos de caminhada, 5km e 10km com sentido para a Praia 

do Indaiá. 

A retirada dos kits está marcada para os dias 7 e 8 de outubro, na escola de 

idiomas Fisk, localizada na Avenida Prestes Maia, 311, no Centro. Na sexta-feira, a 

entrega dos kits será das 9h às 16h30 e no sábado, dia da corrida, das 9h às 14h. 

O participante precisa estar munido de um documento com foto. Todos os atletas 

inscritos receberão medalhas após a conclusão do trajeto, além de hidratação 



 

 
 

com frutas, água e isotônico. Os cinco primeiros de cada categoria serão 

premiados com troféus e brindes. 

Patrícia Braga, de 36 anos, moradora do bairro Sumaré, conta que já participou 

das outras etapas. “Eu gosto de participar por conta de sempre mudarem os 

trajetos durante as etapas. A última foi bem legal, com a subida do Complexo 

Turístico do Camaroeiro e quero saber das novidades da 3ª etapa”, 

comenta.Serviço 

Retirada dos Kits 

Datas: 7 e 8 de outubro 

Horário: sexta-feira (9h às 16h30) e sábado (9h às 14h) 

Local: Fisk 

Endereço: Avenida Prestes Maia, 311 – Centro 

3ª etapa Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Largada: 18h 

Dia: 8 de outubro 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Copa Giga+ De Jiu-Jitsu Celebra Modalidade Com Mais De 900 

Pessoas Na Praça Da Cultura 

 

 
 

A Praça da Cultura recebeu no último domingo (25), a Copa Giga+ de Jiu-Jitsu. A 

competição recebeu mais de 400 atletas, além de espectadores, entre as 

modalidades Pré-Mirim a Master de todas as faixas e pesos de disputa. 

O evento recebeu equipes do Vale do Paraíba e outras regiões do Estado de São 

Paulo. O destaque ficou com o atleta de Caraguatatuba, Diego Walisson, de 26 

anos, campeão na categoria faixa preta adulto até 94kg e campeão faixa preta 

absoluto adulto. 

Tive o privilégio de ter sido campeão por peso e absoluto do campeonato. 

Enfrentei lutas muito duras, mas consegui finalizar todas; mérito dos treinos feitos 

com nossa equipe de competição e foi uma das melhores do campeonato”, avalia. 

O secretario de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo, 

salienta o compromisso da gestão do prefeito Aguilar Junior em apoiar eventos e 

práticas esportivas. “Jiu-Jitsu é uma paixão de Caraguatatuba, e apenas neste ano, 

promovemos e apoiamos várias competições para os praticantes. É uma alegria, o 

prefeito Aguilar Junior tem sua gestão próxima dos esportistas e isso é 

comprovado com praticamente eventos em todos os finais de semana”, disse. 

O pódio entre as equipes ficou com a Guigo de São Sebastião em 1ª lugar, 

Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba na 2ª colocação e equipe 

Boleta JJ de Caraguatatuba na terceira colocação. 



 

 
 

Jiu-jitsu 

O projeto ‘Nova Onda – Caraguá’, promovido na cidade através da Secretaria de 

Esportes e Recreação de Caraguatatuba, oferece, gratuitamente, a prática do jiu-

jitsu no município para pessoas acima de 5 anos. 

É possível realizar sua pré-inscrição nessa e nas outras 28 modalidades esportivas 

gratuitamente 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 de matrículas basta se 

dirigir ao Cemug, localizado na Avenida José Herculano, n° 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 

cópia do atestado médico. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 

Também é possível realizar a inscrição de forma presencial nos CIASES “Adhemar 

Pereira de Barros” (Travessão) e “Wilson Francisco Valente” (Sumaré), também de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao
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Horta Leva Saúde E Integração Para Pessoas Em Situação De Rua 

Acolhidas Em Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, está 

colaborando com a Restitui Casa de Passagem, para o desenvolvimento de uma 

horta em área dentro do terreno da instituição, responsável por acolher pessoas 

em situação de rua, no bairro Cantagalo. 

Na última terça-feira (27), cerca de 20 pessoas acolhidas pela unidade 

participaram de um bate-papo com a técnica em agropecuária da Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Claudia Cristina Alves Viana, para algumas 

orientações antes da preparação da terra para o cultivo de legumes e verduras. 

“Explicamos como montar os canteiros, a altura e o dimensionamento deles, 

falamos um pouco também sobre as raízes e da importância do sol”, informou a 

técnica. 

A iniciativa, que conta ainda com a colaboração das secretarias de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e de Serviços Públicos, tem como objetivo 

promover a integração e a socialização entre os acolhidos pela unidade, por meio 

da realização de atividades integrativas de contato com a natureza ao ar livre e 

que beneficiam a saúde. 
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Caraguatatuba realiza Congresso Técnico do Campeonato de Futsal Séries 

Prata e Ouro em outubro 

 

 
 

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

retorna no mês de outubro com o Campeonato Municipal de Futsal com as Séries 

Ouro e Prata. O Congresso Técnico das duas divisões será realizado no 

Departamento de Futebol e Eventos, na Secretaria de Esportes, localizada no 

Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), às 19h, no dia 10 de 

outubro. 

Ao todo, são 42 times participantes, com 20 na Série Ouro e 22 na Prata. As 

equipes que não disputaram o Torneio de Aniversário de Futsal 2022 devem 

entregar as fichas de inscrições até o dia 10 de outubro, antes do Congresso 

Técnico. 

Os atletas que jogaram o Torneio de Aniversário deverão permanecer nas mesmas 

equipes para as disputas das Séries. Para inscrição de novos atletas, para os 

times que ainda tenham disponíveis lugares para novos atletas, só será permitido 

caso ele não tenha atuado por nenhuma equipe. 

Serviço 

Congresso Técnico – Campeonato Municipal de Futsal Séries Ouro e Prata 

Dia: 10 de outubro 

Horário: 19h 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 
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Caraguatatuba promove roda de conversa com crianças do SCFV para 

celebrar Dia Mundial da Paz 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, promoveu nesta semana, em alusão ao Dia Internacional da Paz, 

uma roda de conversa com crianças do CRAS Barranco Alto e Sul.Cerca de 40 

crianças e adolescentes inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) participaram da ação, que contribui para que o CRAS do município 

se torne cada vez mais um lugar de diálogo, diversão e paz. 

Ana Vitória Galdino, de 9 anos, moradora do bairro Perequê-Mirim, participou do 

encontro e contou ter gostado muito. “Aqui eu aprendo, brinco e conheço novas 

pessoas. Gosto bastante de participar das atividades e quero sempre estar aqui no 

CRAS”, disse. 

SCFV 

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

Cerca de 80 crianças e adolescentes, entre 7 a 12 anos, participam do SCFV em 

Caraguatatuba. Atualmente, os CRAS Barranco Alto e CRAS Sul estão retomando 

as atividades de forma gradativa com o público prioritário. Fora eles, todos os 

outros CRAS de Caraguatatuba já ofertam o SCFV. 

O serviço oferece atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, entre 

outras, de acordo com a idade dos usuários. Além disso, atua como forma de 

intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta 



 

 
 

os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, 

coletivas e familiares. 

Por fim, o serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e 

comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os 

participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. 

O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e 

no desenvolvimento de capacidades dos usuários. 

Endereços e telefones dos CRAS de Caraguatatuba 

no link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-desenvolvimento-

social-e-cidadania/ 
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12ª Feira Literária envolve mais de 21 mil alunos em Caraguatatuba 

 

 
 

O Serramar Shopping recebeu nos dias 23 e 24 de setembro as apresentações 

culturais da 12ª Feira Literária de Caraguatatuba (FLIC). Mais de mil alunos se 

apresentaram nos dois dias de evento. No total, a feira envolveu mais de 21 mil 

alunos nas 57 unidades escolares da rede A Flic, que tem como proposta 

despertar o interesse pela leitura, criar situações literárias e culturais no espaço 

escolar, com trabalhos voltados a partir de autores da Literatura Brasileira, 

homenageou, nesta 12ª edição, Ilan Brenman e Luiz Fernando Veríssimo. 

Na sexta (23) um dos momentos de ápice foi a visita de Brenman, que é um dos 

mais conceituados escritores de literatura infantojuvenil da atualidade, 

recepcionado calorosamente pelas crianças, professores e familiares que 

prestigiaram o evento. 

No sábado (24), o encerramento do evento contou com momentos de emoção no 

lançamento do livro ‘Eu sobrevivi a uma pandemia’, composto por 70 crônicas 

produzidas por alunos concluintes do Ensino Fundamental II, durante a pandemia. 

Nos dois dias de apresentações o público presente ao Serramar Shopping pode 

acompanhar diversas apresentações teatrais, danças, contação de histórias, 

exposição de trabalhos, monólogos, mágico, entre outros. A secretária de 

Educação, Márcia Paiva, comentou que a FLIC proporciona a aplicação de diversas 

práticas pedagógicas, incentivando e estimulando a leitura, proporcionando 

momentos de reflexão e aprendizagem com livros, vídeos, participação de autores 

infantis e protagonismo dos alunos, professores e familiares. 

“Além das apresentações no Serramar Shopping, o evento, que faz parte do 

calendário escolar municipal, também foi realizado nas 57 unidades escolares da 

rede, envolvendo ao todo, mais de 21 mil alunos”. 



 

 
 

Para a professora do Apoio Pedagógico, Alessandra Magalhães, a Flic é a 

oportunidade de trabalhar autores com livros tão próximos do contexto escolar. 

“Os professores, mais uma vez, brilhantemente, promoveram aulas bem 

interessantes. Por meio da leitura tiveram a oportunidade junto aos estudantes de 

expandir os conhecimentos nas aulas e utilizaram as linguagens artísticas para 

comunicar os saberes. Ter a visita do autor no evento externo foi um 

acontecimento ímpar, ficará marcado nas lembranças. Os olhos das crianças 

brilhavam ao encontrá-lo, tirar uma fotografia ou pegar um autógrafo”, concluiu. 

Para quem não teve oportunidade de acompanhar a visita do autor Ilan Brenman 

na 12ª FLIC, no dia 3 de outubro, próxima segunda-feira, será realizado o II 

Workshop ‘Da ideia à escrita’, que também contará com a participação do 

escritor. O evento será online, transmitido através do canal Informática Educativa. 

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na página de Eventos da Secretaria 

de Educação. 

Como forma de valorizar ainda mais o protagonismo dos alunos, a Secretaria de 

Educação de Caraguatatuba também programou a exposição de trabalhos em 

diversos espaços públicos, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Secretarias 

Municipais, Sabesp, entre outros. 

Acesse aqui a lista de locais e datas onde serão expostos recortes dos trabalhos 

desenvolvidos pelas escolas durante a 12ª FLIC! 

Os registros das apresentações da 12ª Flic podem ser conferidos aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Cronograma-de-Exposicoes_12a-Flic.docx
https://flic.kr/s/aHBqjA8Zzn


 

 
 

Clipping de Notícias: 28/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Seguem até 4 de outubro as inscrições para Processo Seletivo de 243 vagas 

na área da Educação 

 

 
 

Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação 

temporária, para 243 vagas na área de Educação em Caraguatatuba. A seleção 

destina-se aos cargos de Agente de Apoio Escolar (229, sendo 11 PcD), Assistente 

Social (03), Fonoaudiólogo (05, sendo 01 PcD), Terapeuta Ocupacional (06, sendo 

01 PcD), que atuarão em exercício temporário de 06 (seis) meses 

podendo ser prorrogado por igual período, na Secretaria Municipal de Educação. 

O edital completo pode ser acessado aqui. 

Os interessados devem se inscrever via Internet, no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br até às 23h59 da próxima terça-feira, dia 4 de outubro. 

Os salários variam de R$ 1.757,15 a R$ 3.312,09, para cargas horárias de 40 e 

30 horas/semanais. 

As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_872.pdf
http://www.nossorumo.org.br/
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Coleta de informações do Censo 2022 segue até 31 de outubro 

 

 
 

O Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

encerra a coleta de dados estatísticos da população brasileira no dia 31 de 

outubro. 

A 2ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico 2022 

(REPAC) de Caraguatatuba foi realizada na última terça-feira (27/9), na Videoteca 

Lúcio Braum, no Centro. O encontro abordou o combate às notícias falsas (fake 

news), identificação do recenseador e outros tópicos pertinentes à coleta de 

informações, iniciada em 1º de agosto. A reunião foi promovida pelos técnicos do 

IBGE e contou com a participação do secretário de Planejamento Estratégico e 

Desenvolvimento, Carlos Focesi, e do vereador Gildázio de Oliveira Celestino, além 

de servidores das Secretarias de Educação, Habitação, Desenvolvimento Social e 

Cidadania; Planejamento Estratégico e Desenvolvimento; e da Câmara Municipal. 

O coordenador de Área do Censo 2022, Marcílio Quirino de Oliveira Filho, disse 

que um terceiro encontro será realizado após o término da coleta de dados. “As 

REPACs permitem o conhecimento dos métodos do Censo Demográfico, como 

acompanhamento da coleta, mapas utilizados e seus limites municipais, além de 

ser a oportunidade de participação e colaboração da comunidade”, explicou. 

O coordenador também chamou a atenção para as notícias falsas sobre o Censo 

que circulam na internet. “As fontes de informação mais precisas e confiáveis da 

operação censitária são as redes sociais e o site da Agência de Notícias do IBGE”, 

alertou. 

A 1ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico 2022 

ocorreu no dia 8 de dezembro de 2021, em uma videoconferência. 

Identificação do recenseador 



 

 
 

É possi vel verificar a identidade do recenseador pelo site Respondendo ao IBGE ou 

pela Central de Atendimento ao Censo 0800 721 8181. Ambos constam no 

cracha  do agente. Para realizar a confirmac  a o, o cidadão deve fornecer o nome, 

matri  cula e/ou CPF do recenseador. O QR Code do crachá do profissional também 

direciona para o site Respondendo ao IBGE. 

Importância do Censo 2022 

As informações obtidas no Censo Demográfico 2022 atualizam dados de todo o 

Brasil, fornecendo suporte a políticas públicas, decisões empresariais, e 

atualizando os cálculos dos Fundos de Participação Municipal e Estadual.  A 

cobertura do Censo 2022 em Caraguatatuba conta com 141 recenseadores, dois 

de agentes censitários municipais (ACM) e 10 agentes censitários supervisores 

(ACS) para as regiões Sul, Central e Norte, distribuídos em dois Postos de Coleta 

do IBGE. A Prefeitura de Caraguatatuba cedeu os espaços para o gerenciamento 

da operação censitária no município até dezembro. 

Atualmente, a estimativa do IBGE é que Caraguatatuba possua 125.194 

habitantes. O Censo 2010 registrou 100.840 pessoas residentes no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://respondendo.ibge.gov.br/entrevistador.html
https://respondendo.ibge.gov.br/entrevistador.html
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia produção de enxovais para gestantes 

após doação de voluntários da Sabesp 

 

 
 

O Fundo Social de Caraguatatuba está com a produção de enxovais para 

montagem de kits para gestantes a todo vapor. Isso foi possível após o 

recebimento de produtos doados por voluntários da Sabesp. 

No último dia 15, eles entregaram 48 metros de tecido atoalhado, 100 de tecido 

para fralda luxo e 50 de tecido percal para lençol, além de 100 bodys, 110 caixas 

de cotonetes, 100 pacotes de lenço umedecido, 95 mantas, 60 mijões, 50 

pijamas, 100 unidades de pomada para assadura, 75 sabonetes e 50 xampus 

para bebê Apresidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu as doações 

porque vai ajudar as futuras mamães que são atendidas pelo Projeto Gestante. As 

participantes recebem um kit maternidade, composto por roupas infantis novas, 

fraldas e mimos para uso do bebê. Em 2021, 44 mamães foram acolhidas e neste 

ano são 65. 

Para participar é necessário estar a partir do 5º mês de gestação e procurar o 

atendimento social do Cras de referência do bairro para uma avaliação. Após 

atendimento, a gestante será encaminhada ao Fundo Social para inserção no 

projeto que conta com quatro palestras. Ela precisa participar de dois encontros 

para garantir o direito ao kit. 

Nesses encontrados são abordados temas como: vínculo afetivo, os primeiros mil 

dias do bebê, amamentação e projetos para o futuro. 

O Fundo Social está localizado na Rua José Damazo dos Santos,  39 – Centro. 

Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Prefeitura de Caraguatatuba pavimenta trevo de acesso à rua da UPA, 

no Massaguaçu 

 

 
 

Com intuito de melhorar o tráfego de veículos à rua que dá acesso ao UPA Norte, a 

Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, finalizou a pavimentação com bloquetes da Rua Maria das 

Dores Veloso Medeiros, na Região Norte da cidade. A via faz ligação com a 

Rodovia Rio-Santos (SP-55) e é uma alternativa de acesso à Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) do Massaguaçu. A pavimentação foi realizada em 

atendimento ao pedido dos moradores da região e para melhor fluxo das viaturas 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que utiliza diariamente o 

percurso. 

O serviço foi executado com o apoio das equipes da Regional Norte da Secretaria 

de Serviço Público e, além da bloquetagem, as equipes finalizaram a rua com a 

colocação e pintura das guias. 

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o serviço irá trazer melhorias e 

segurança aos usuários da via, em especial, para quem acessa o serviço de saúde. 
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Campanha "Apadrinhe uma Criança" contempla Instituições Pastoral 

da Criança e Casa Acolhida em Caraguá e segue até sexta feira 

 

 
 

A Campanha ‘Apadrinhe uma Criança’ começou dia 12 de agosto e vai até 30 de 

setembro organizada pela ‘Pra Sempre Kids’, ‘Gentecom’ e ‘Litoral em Pauta’. A 

iniciativa tem por objetivo fazer com que o Dia das Crianças, celebrado no dia 12 

de outubro, seja mais alegre. 

Se deseja fazer parte dessa corrente de solidariedade é só ir até a ‘Pra Sempre 

Kids’. Há uma lista com os nomes das crianças, basta você escolher uma delas, 

conferir a idade, e você saberá melhor o que doar. A campanha deseja presentear 

as crianças com 1 brinquedo, 1 peça de roupa e 1 livro. Você terá como missão 

doar os 3 itens para a criança que necessita. 

Serviço: A loja “Pra Sempre Kids” fica localizada na Rua Altino Arantes, 596, em 

Caraguá. Você pode entrar em contato com a gestora Carminha Arruda pelo 

WhatsApp (12) 98158.0455 e ter acesso a lista das crianças. 
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O CRECISP convida as empresas a encaminhar propostas para 

reforma do imóvel que abriga a Delegacia Regional de Caraguatatuba 

 

 
 

O CRECISP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) está recebendo 

propostas de orçamentos de fornecedores de materiais e mão-de-obra para a 

reforma do imóvel que abriga a Delegacia Regional de Caraguatatuba. 

Pedro Hirochi Toyota, Delegado Regional do CRECISP Litoral Norte, esclareceu 

“para que haja o prosseguimento da fase externa do certame, se faz necessário o 

balizamento de custo. Desta forma, O Conselho deseja, e precisa, contar com uma 

grande participação de empresas, para que o certame ocorra com total 

transparência”. 
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Caraguá mobiliza vacinação contra a Polio nas escolas infantis. Meta 

é de 95% 

 

 
 

Com o índice de vacinação contra Poliomielite ainda baixo, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, tem visitado os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para a aplicação da vacina oral, com autorização dos pais 

ou responsáveis. 

A mobilização foi necessária diante do último balanço. Até o momento, 3.566 

crianças (48,7%) foram imunizadas durante a Campanha, sendo que a meta é de 

6.948 (95%) e o público total é de 7.313 crianças de um a cinco anos de idade. 

A vacinação é a única forma de prevenção contra Paralisia Infantil. Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. O esquema 

vacinal contra a poliomielite é de três doses da vacina injetável – VIP (aos 2, 4 e 6 

meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher destaca que “fazemos um apelo para que 

os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Além das escolas, as 

unidades de saúde estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30”, 

reforça.  
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Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua 

acolhidas em Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, está 

colaborando com a Restitui Casa de Passagem, para o desenvolvimento de uma 

horta em área dentro do terreno da instituição, responsável por acolher pessoas 

em situação de rua, no bairro Cantagalo. 

Na última terça-feira (27), cerca de 20 pessoas acolhidas pela unidade 

participaram de um bate-papo com a técnica em agropecuária da Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Claudia Cristina Alves Viana, para algumas 

orientações antes da preparação da terra para o cultivo de legumes e verduras. 

“Explicamos como montar os canteiros, a altura e o dimensionamento deles, 

falamos um pouco também sobre as raízes e da importância do sol”, informou a 

técnica. 

A iniciativa, que conta ainda com a colaboração das secretarias de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e de Serviços Públicos, tem como objetivo 

promover a integração e a socialização entre os acolhidos pela unidade, por meio 

da realização de atividades integrativas de contato com a natureza ao ar livre e 

que beneficiam a saúde. 



 

 
 

De acordo com o coordenador geral da Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo 

Moura, assim como a horta, a expectativa é que a experiência também renda 

bons frutos na vida dos acolhidos. “Esse trabalho irá contribuir muito para o 

processo de reinserção deles e, ainda, como preparação para o mercado de 

trabalho, sendo uma parceria que beneficia a todos”, destacou. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a ideia é que as pessoas 

possam participar do processo de produção da horta desde o preparo da terra, 

plantio das mudas até a colheita. “O grupo participará de todas as etapas, 

incluindo outras oficinas com pessoas da área, por exemplo, sobre manejo e 

cuidado com a plantação”, completou. 

Restitui Casa de Passagem 

Horário de atendimento: das 15h às 21h 

Telefone: (12) 3600-2962 
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Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite 

nas escolas infantis e busca meta de 95% 

 

 
 

Com o índice de vacinação contra Poliomielite ainda baixo, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, tem visitado os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para a aplicação da vacina oral, com autorização dos pais 

ou responsáveis. 

A mobilização foi necessária diante do último balanço. Até o momento, 3.566 

crianças (48,7%) foram imunizadas durante a Campanha, sendo que a meta é de 

6.948 (95%) e o público total é de 7.313 crianças de um a cinco anos de idade. 

A vacinação é a única forma de prevenção contra Paralisia Infantil. Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. O esquema 

vacinal contra a poliomielite é de três doses da vacina injetável – VIP (aos 2, 4 e 6 

meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher destaca que “fazemos um apelo para que 

os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Além das escolas, as 

unidades de saúde estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30”, 

reforça. 
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A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, está 

colaborando com a Restitui Casa de Passagem, para o desenvolvimento de uma 

horta em área dentro do terreno da instituição, responsável por acolher pessoas 

em situação de rua, no bairro Cantagalo. 

Na última terça-feira (27), cerca de 20 pessoas acolhidas pela unidade 

participaram de um bate-papo com a técnica em agropecuária da Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Claudia Cristina Alves Viana, para algumas 

orientações antes da preparação da terra para o cultivo de legumes e verduras. 

“Explicamos como montar os canteiros, a altura e o dimensionamento deles, 

falamos um pouco também sobre as raízes e da importância do sol”, informou a 

técnica. 

A iniciativa, que conta ainda com a colaboração das secretarias de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e de Serviços Públicos, tem como objetivo 

promover a integração e a socialização entre os acolhidos pela unidade, por meio 

da realização de atividades integrativas de contato com a natureza ao ar livre e 

que beneficiam a saúde. 

De acordo com o coordenador geral da Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo 

Moura, assim como a horta, a expectativa é que a experiência também renda 

bons frutos na vida dos acolhidos. “Esse trabalho irá contribuir muito para o 

processo de reinserção deles e, ainda, como preparação para o mercado de 

trabalho, sendo uma parceria que beneficia a todos”, destacou. 



 

 
 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a ideia é que as pessoas 

possam participar do processo de produção da horta desde o preparo da terra, 

plantio das mudas até a colheita. “O grupo participará de todas as etapas, 

incluindo outras oficinas com pessoas da área, por exemplo, sobre manejo e 

cuidado com a plantação”, completou. 

Restitui Casa de Passagem 

Horário de atendimento: das 15h às 21h 

]Telefone: (12) 3600-2962 
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Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite 

nas escolas infantis e busca meta de 95% 

 

 
 

Com o índice de vacinação contra Poliomielite ainda baixo, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, tem visitado os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para a aplicação da vacina oral, com autorização dos pais 

ou responsáveis. 

A mobilização foi necessária diante do último balanço. Até o momento, 3.566 

crianças (48,7%) foram imunizadas durante a Campanha, sendo que a meta é de 

6.948 (95%) e o público total é de 7.313 crianças de um a cinco anos de idade. 

A vacinação é a única forma de prevenção contra Paralisia Infantil. Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. O esquema 

vacinal contra a poliomielite é de três doses da vacina injetável – VIP (aos 2, 4 e 6 

meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher destaca que “fazemos um apelo para que 

os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Além das escolas, as 

unidades de saúde estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30”, 

reforça. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, está 

colaborando com a Restitui Casa de Passagem, para o desenvolvimento de uma 

horta em área dentro do terreno da instituição, responsável por acolher pessoas 

em situação de rua, no bairro Cantagalo. 

Na última terça-feira (27), cerca de 20 pessoas acolhidas pela unidade 

participaram de um bate-papo com a técnica em agropecuária da Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Claudia Cristina Alves Viana, para algumas 

orientações antes da preparação da terra para o cultivo de legumes e verduras. 

“Explicamos como montar os canteiros, a altura e o dimensionamento deles, 

falamos um pouco também sobre as raízes e da importância do sol”, informou a 

técnica. 

A iniciativa, que conta ainda com a colaboração das secretarias de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e de Serviços Públicos, tem como objetivo 

promover a integração e a socialização entre os acolhidos pela unidade, por meio 

da realização de atividades integrativas de contato com a natureza ao ar livre e 

que beneficiam a saúde. 

De acordo com o coordenador geral da Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo 

Moura, assim como a horta, a expectativa é que a experiência também renda 

bons frutos na vida dos acolhidos. “Esse trabalho irá contribuir muito para o 

processo de reinserção deles e, ainda, como preparação para o mercado de 

trabalho, sendo uma parceria que beneficia a todos”, destacou. 



 

 
 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a ideia é que as pessoas 

possam participar do processo de produção da horta desde o preparo da terra, 

plantio das mudas até a colheita. “O grupo participará de todas as etapas, 

incluindo outras oficinas com pessoas da área, por exemplo, sobre manejo e 

cuidado com a plantação”, completou. 

Restitui Casa de Passagem 

Horário de atendimento: das 15h às 21h 

Telefone: (12) 3600-2962 
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Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite 

nas escolas infantis e busca meta de 95% 

 

 
 

Com o índice de vacinação contra Poliomielite ainda baixo, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, tem visitado os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para a aplicação da vacina oral, com autorização dos pais 

ou responsáveis. 

A mobilização foi necessária diante do último balanço. Até o momento, 3.566 

crianças (48,7%) foram imunizadas durante a Campanha, sendo que a meta é de 

6.948 (95%) e o público total é de 7.313 crianças de um a cinco anos de idade. 

A vacinação é a única forma de prevenção contra Paralisia Infantil. Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. O esquema 

vacinal contra a poliomielite é de três doses da vacina injetável – VIP (aos 2, 4 e 6 

meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher destaca que “fazemos um apelo para que 

os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Além das escolas, as 

unidades de saúde estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30”, 

reforça. 
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Defesa Civil de Caraguatatuba faz alerta meteorológico 

 

 
 

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a chegada uma frente fria entre 

quarta-feira (27) e sábado (1º/10) que deve provocar condições para chuvas fortes 

e volumosas, seguidas de raios e ventos na região. 

Conforme o órgão, essas instabilidades podem provocar um acumulado de chuva 

de 200 milímetros em até 72h, volume considerado muito alto e que requer 

atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, e 

alagamentos. ”Nossa equipe está de prontidão, especialmente nas áreas de risco, 

e orientamos que esses moradores deixem documentos e medicamentos em local 

de fácil retirada em caso de precisarem sair de suas casas”, orienta o coordenador 

da Defesa Civil de Caraguatatuba, capitão Campos Junior. 

Como a previsão também é para temperaturas mais baixas, a orientação é dar 

atenção especial para pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas 

em situação de rua. 

A Marinha do Brasil orienta que os navegantes consultem as previsões de 

agitação marítima antes de saírem ao mar com as embarcações de pesca e 

esporte e recreio. 



 

 
 

E caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de 

Bombeiros no número 193. 
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Caraguatatuba realiza 42ª Exposição de Orquídeas 

 

 
 

Nos próximos dias 8 e 9 de outubro, a Secretaria de Turismo recebe a 42ª 

Exposição de Orquídeas. O evento, que espera reunir aproximadamente 200 

espécies da planta, é uma realização da Associação Orquidófila do Litoral Norte 

(AOLN), em parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba. 

Com entrada gratuita, a mostra contará com diferentes expositores, entre 

associados da AOLN e orquidófilos convidados da região. Para os amantes da 

espécie, a atração é ainda uma excelente oportunidade para conhecer e trocar 

informações sobre as orquídeas e seu cultivo. A Exposição de Orquídeas de 

Caraguatatuba, a qual integra o Calendário Oficial de Eventos da cidade, contará 

ainda com a premiação dos melhores exemplares expostos nas categorias: 

espécie nacional, espécie estrangeira, melhor híbrido, micro orquídea, entre 

outras. Também está prevista a realização de palestra gratuita sobre o tema. 

Os visitantes também poderão participar de sorteios de plantas durante todos os 

dias de evento. Aqueles que quiserem, terão a oportunidade de adquirir orquídeas 

a partir de R$ 15. Suculentas e rosas do deserto também estarão à venda. 

A mostra será oficialmente aberta para o público a partir das 9h do sábado (8) e 

se prolonga até às 20h. Já no domingo (9), os visitantes poderão conferir a 

exposição das 9h às 17h. A Secretaria de Turismo fica na Avenida Dr. Arthur Costa 

Filho (Avenida da Praia), 25, no Centro. 

Serviço 

42ª Exposição de Orquídeas de Caraguatatuba 

Data: 8 e 9 de outubro (sábado e domingo) 



 

 
 

Horário: sábado, das 9h às 20h, e domingo, das 9h às 17h 

Local: Secretaria de Turismo (Avenida Dr. Arthur Costa Filho, 25 – Centro) 

Entrada gratuita 
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Roubos e homicídios disparam no Litoral Norte entre os meses de janeiro e 

agosto 

 

 
 

No ranking das cidades mais violentas da região, levando em consideração os 

homicídios e cada uma das quatro cidades isoladamente, Ubatuba, ultrapassou 

Caraguatatuba no mês de agosto. 

De acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo, divulgado nesta segunda-feira (26), Ubatuba registrou 23 roubos, dois 

homicídios, duas tentativas de homicídio e quatro estupros. 

Ao todo, nos quatro municípios, foram registrados três homicídios, cinco 

tentativas de homicídios, 19 estupros, 60 roubos e três roubos de veículos. 

No mês passado, Caraguatatuba, foi a segunda cidade mais violenta da região 

com um homicídio, três tentativas de homicídio, nove estupros, 21 roubos e um 

roubo de veículo. 

Conforme a SSP, em São Sebastião e Ilhabela foram registradas mortes violentas 

durante o mês de agosto. 

São Sebastião ocupou o terceiro lugar no ranking da violência com uma tentativa 

de homicídio, quatro estupros, 13 roubos a mão armada e dois roubos de veículos. 

Em Ilhabela, foram contabilizados em agosto dois estupros e três roubos. 

Mais balanço  



 

 
 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e agosto, os 

quatro municípios do Litoral Norte juntos registraram 49 homicídios, um 

latrocínio, 485 roubos, um roubo de carga, 29 roubos de veículos e 124 estupros. 

Caraguatatuba lidera o número de homicídios, com 22; Ubatuba registrou 18 

mortes; São Sebastião, sete; e Ilhabela, dois casos de homicídio. 
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Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite 

nas escolas infantis e busca meta de 95% 

 

 
 

Com o índice de vacinação contra Poliomielite ainda baixo, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, tem visitado os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para a aplicação da vacina oral, com autorização dos pais 

ou responsáveis. A mobilização foi necessária diante do último balanço. Até o 

momento, 3.566 crianças (48,7%) foram imunizadas durante a Campanha, sendo 

que a meta é de 6.948 (95%) e o público total é de 7.313 crianças de um a cinco 

anos de idade. 

A vacinação é a única forma de prevenção contra Paralisia Infantil. Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. O esquema 

vacinal contra a poliomielite é de três doses da vacina injetável – VIP (aos 2, 4 e 6 

meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher destaca que “fazemos um apelo para que 

os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Além das escolas, as 

unidades de saúde estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30”, 

reforça. 
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Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite 

nas escolas infantis e busca meta de 95% 

 

 
 

Com o índice de vacinação contra Poliomielite ainda baixo, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, tem visitado os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para a aplicação da vacina oral, com autorização dos pais 

ou responsáveis. 

A mobilização foi necessária diante do último balanço. Até o momento, 3.566 

crianças (48,7%) foram imunizadas durante a Campanha, sendo que a meta é de 

6.948 (95%) e o público total é de 7.313 crianças de um a cinco anos de idade. 

A vacinação é a única forma de prevenção contra Paralisia Infantil. Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. O esquema 

vacinal contra a poliomielite é de três doses da vacina injetável – VIP (aos 2, 4 e 6 

meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher destaca que “fazemos um apelo para que 

os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Além das escolas, as 

unidades de saúde estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30”, 

reforça. 
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Coleta de informações do Censo 2022 segue até 31 de outubro em 

Caraguatatuba 

 

 
 

O Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

encerra a coleta de dados estatísticos da população brasileira no dia 31 de 

outubro. 

A 2ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico 2022 

(REPAC) de Caraguatatuba foi realizada na última terça-feira (27/9), na Videoteca 

Lúcio Braum, no Centro. O encontro abordou o combate às notícias falsas (fake 

news), identificação do recenseador e outros tópicos pertinentes à coleta de 

informações, iniciada em 1º de agosto. 

A reunião foi promovida pelos técnicos do IBGE e contou com a participação do 

secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, e do 

vereador Gildázio de Oliveira Celestino, além de servidores das Secretarias de 

Educação, Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania; Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento; e da Câmara Municipal. 

O coordenador de Área do Censo 2022, Marcílio Quirino de Oliveira Filho, disse 

que um terceiro encontro será realizado após o término da coleta de dados. “As 

REPACs permitem o conhecimento dos métodos do Censo Demográfico, como 

acompanhamento da coleta, mapas utilizados e seus limites municipais, além de 

ser a oportunidade de participação e colaboração da comunidade”, explicou. 

O coordenador também chamou a atenção para as notícias falsas sobre o Censo 

que circulam na internet. “As fontes de informação mais precisas e confiáveis da 



 

 
 

operação censitária são as redes sociais e o site da Agência de Notícias do IBGE”, 

alertou. 

A 1ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico 2022 

ocorreu no dia 8 de dezembro de 2021, em uma videoconferência. 

Identificação do recenseador 

É possiìvel verificar a identidade do recenseador pelo site Respondendo ao IBGE 

ou pela Central de Atendimento ao Censo 0800 721 8181. Ambos constam no 

crachaì do agente. Para realizar a confirmac’aÞo, o cidadão deve fornecer o nome, 

matriìcula e/ou CPF do recenseador. O QR Code do crachá do profissional 

também direciona para o site Respondendo ao IBGE. 

Importância do Censo 2022 

As informações obtidas no Censo Demográfico 2022 atualizam dados de todo o 

Brasil, fornecendo suporte a políticas públicas, decisões empresariais, e 

atualizando os cálculos dos Fundos de Participação Municipal e Estadual. A 

cobertura do Censo 2022 em Caraguatatuba conta com 141 recenseadores, dois 

de agentes censitários municipais (ACM) e 10 agentes censitários supervisores 

(ACS) para as regiões Sul, Central e Norte, distribuídos em dois Postos de Coleta 

do IBGE. A Prefeitura de Caraguatatuba cedeu os espaços para o gerenciamento 

da operação censitária no município até dezembro. 

Atualmente, a estimativa do IBGE é que Caraguatatuba possua 125.194 

habitantes. O Censo 2010 registrou 100.840 pessoas residentes no município 
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O ex-prefeito de Caraguatatuba, An-
tônio Carlos da Silva (PL), pode voltar 
a ter sérios problemas com a Justiça 
Eleitoral e ficar inelegível novamente. 
As contas rejeitadas do político refe-
rente ao ano de 2015 foram recebidas 
pela Câmara de Caraguatatuba e na 
noite desta terça-feira (27/9), por 14 
votos a 1, os vereadores aceitaram o 
recebimento da documentação e, con-
sequentemente, podem iniciar a análise 
do parecer do Tribunal de Contas do 
Estado. 

Os técnicos do TCE-SP alegaram 
que Antônio Carlos não fez aplicação 
de recursos conforme determina a lei, 
principalmente nas áreas de Saúde e 
Educação, entre eles, o Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimentos 
da Educação Básica).

A Câmara terá 90 dias, a contar do 
recebimento dos pareceres prévios, 
para julgar as contas. Se as contas 
forem rejeitadas também pelos parla-
mentares, o ex-prefeito passará por um 
novo processo de inelegibilidade, o que 

Antônio Carlos pode ficar inelegível novamente 
por contas rejeitadas de 2015 o deixaria novamente sem condições 

judiciais de disputar eleições, inclusi-
ve para uma eventual candidatura a 
prefeito municipal em 2024.

Antônio Carlos vem sofrendo su-
cessivas derrotas na Justiça, como a 
condenação nas três instâncias por 
ter contratado em 2002 a empresa 
Nutriplus para fornecer merenda sem 
licitação. Além disso, já teve contas 
rejeitadas pela Câmara referente aos 
anos de 2004, 2010 e 2013.

As contas de 2016, que também 
foram rejeitadas pelo Tribunal de Con-
tas, devem ser apreciadas no plenário 
nas próximas sessões da Câmara.

Dados divulgados pelo aplicativo 
de hospedagem Hostelworld, após 
estudo sobre recuperação dos destinos 
turísticos comparando 2022 com 2019, 
mostram que Ubatuba é a cidade bra-
sileira que mais conseguiu aumentar 
o número de hospedagem durante o 
período analisado.

As informações, divulgadas na últi-
ma semana pela Secretaria Municipal 
de Turismo, são baseadas no número 

Ubatuba é a cidade brasileira que mais recuperou 
o turismo após forte pandemia

de reserva de leitos e têm como pa-
râmetro o momento pré-pandemia, 
uma vez que nos anos de 2020 e 2021 
o turismo enfrentou grandes restrições 
por conta da Covid-19.

O destaque de Ubatuba se dá em 
comparação com grandes destinos 
turísticos, como Rio de Janeiro, Flo-
rianópolis, Salvador, Belo Horizonte, 
entre outros. A secretária de Turismo, 
Thaila Brito, falou sobre o crescimento 

do turismo na cidade. “Ubatuba é o 
único município do Brasil que dobrou 
o movimento em 2022, o que mostra 
que estamos no caminho certo. Nossa 
cidade é rica em belezas naturais e em 
diversidade cultural, o que nos torna 
uma grande opção de turismo dentro 
do país”, ressaltou.

O estudo do Hostelworld visa à 
atualização do mercado brasileiro, 
com a identificação dos destinos mais 

reservados. O Hostelworld é um apli-
cativo que disponibiliza um catálogo 
com mais de 30 mil hostels em cerca 
de seis mil destinos pelo mundo todo.
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Direitos políticos do político 
estão suspensos até 4 de 

abril de 2024
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EDITAL
Encontra-se aberto neste Centro de Detenção Provisória “Dr. José Eduardo 
Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, sita a Estrada do Rio Claro,500 – Bairro 
Barranco Alto – Caraguatatuba, CEP: 11.670-401, Tomada de Preço 001/2022, 
Processo CDP Caragua PROC 2022/14407, processo SIAFEM 20220358291, 
Licitação do tipo Menor Preço, que tem por objeto a TOMADA DE PREÇO 
– CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIODE ÁGUA PRINCIPAL E IMPLANTA-
ÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE A INCÊNDIO – AVCB.

A sessão pública será dia 18/10/2022, às 09h30min no endereço acima, com 
entrega de envelopes até às 09h20min. O edital na íntegra será obtido no sítio 
e-negociospublicos.com.br. 

Demais informações pelo telefone (12) 3887 8670 , ramal 113 ou (12) 3887 
8736, ou no endereço eletrônico geral@cdpcaragua.sap.sp.gov.br

ATAS, EDITAIS E CONVOCAÇÕES
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A realização da etapa do XTERRA 
Brazil em Caraguatatuba reuniu cerca 
de 1500 participantes que percorreram 
a região da praia Martim de Sá, tra-
dicional ponto turístico da cidade. O 
sol colaborou e deixou o percurso das 
provas ainda mais bonito para quem 
disputou Aquathlon, Triatlhon, Swim 
Challenge ou Trail Run.

O maior circuito off-road do mundo 
emocionou também quem foi até a 
arena prestigiar os esportistas. Mo-
mentos de alegria e superação deram 
o tom deste sábado e mostram que o 
XTERRA Brazil é muito mais do que 
um circuito esportivo.

“O XTERRA Brazil consegue unir 
no fim de semana alta performance, 
emoção e ambiente familiar. O saldo 
da primeira etapa realizada em Cara-
guá é extremamente positivo. Fomos 
bem acolhidos pela população local 

XTERRA Brazil faz sucesso em 
primeira etapa em Caraguatatuba

e esperamos ter retribuído com uma 
prova de alto nível, além de ser uma 
atração para a região”, comemorou 
Bernardo Fonseca, CEO do circuito.

Aguilar Junior, prefeito de Caraguá, 
também comemorou a realização da 
etapa na cidade. “Espero que seja só 
o primeiro XTERRA Brazil aqui em 
Caraguá e que o circuito possa voltar 
para nossa cidade nos próximos anos”, 
disse momentos antes da largada que 
abriu o sábado de diversas atrações.

As disputas começaram no mar 
para os participantes do Triathlon e 
do Aquathlon. Diogo Malagon con-
firmou seu favoritismo no Triathlon 
e fechou o circuito de 750 metros de 
natação, 23k de bike e 6,7k de corrida 
em 2h19min04seg. “A prova foi im-
pressionante. Eu não esperava uma 
prova tão dura e tão técnica, mas saiu 
tudo dentro do que planejei. Conse-

gui fazer o trecho de bike bem forte e 
uma corrida consistente para chegar 
à vitória”, afirmou o triatleta que já é 
figurinha carimba no XTERRA Brazil 
com vitórias em diversas etapas.

Outra disputa que marcou a etapa 
foi o Trail Run. Centenas de atletas 
largaram sob o sol da tarde em Cara-
guá para encarar o desafiador percurso 
dividido nas distâncias de 5, 10 e 21k. 
Nos 21k, Jéssica dos Reis superou to-
das as concorrentes para vencer com 
o tempo de 1h54min13seg. “Consegui 
executar tudo o que planejei. O cir-
cuito foi muito técnico, mas consegui 
manter meu plano e saí com a vitória”. 

Crianças agitam a praia com o 
XTERRA Kids – As crianças também 
mostraram que estão aptas a partici-
parem do circuito e agitaram a praia 
na manhã de domingo no XTERRA 
Kids, mostrando que o evento é uma 

oportunidade para todos da família 
aproveitarem um fim de semana com 
esporte e aventura.

Próximas etapas já estão com ins-
crições abertas - Após as provas deste 
fim de semana, acontecem as etapas 
de Estrada Real (MG), Ilhabela (SP), 
Paraty (RJ), Itabira (MG) e Búzios 
(RJ) – todas com inscrições abertas.

 A realização do XTERRA Brazil 
é da X3M Entretenimento, proprie-
tária do evento no país. A etapa de 
Caraguá tem o apoio da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da Secretaria 
de Turismo.


