
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 05 e 06 de Outubro de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Obra do enrocamento do Rio Juqueriquerê recebe alunos de engenharia do IFSP 

de Caraguá 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental e Prefeitura de Caraguá reforçam fiscalização, valor de multas 

soma R$284 mil 

Caraguatatuba 

CDP de Caraguá: Mãe de detento faz tentativa de envio de drogas em um pacote 

de pão 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

Caraguatatuba 

Atividade Delegada Ambiental aplica mais de R$ 284 mil em multas no primeiro 

ano de convênio em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba supera mil alvarás de obras em 2022 e registra crescimento da 

construção civil 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Agentes encontram drogas em pães enviados a detento por correio em presídio de 

Caraguatatuba 

 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

Programação do ‘Outubro Literário: Especial Mês das Crianças’ agita fim de 

semana em Caraguá 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Mais de 1 mil alvarás de obras em 2022 

 

Litoral Hoje 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/obra-do-enrocamento-do-rio-juqueriquere-recebe-alunos-de-engenharia-do-ifsp-de-caragua/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/obra-do-enrocamento-do-rio-juqueriquere-recebe-alunos-de-engenharia-do-ifsp-de-caragua/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/policia-ambiental-e-prefeitura-de-caragua-reforcam-fiscalizacao-valor-de-multas-soma-r284-mil/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/policia-ambiental-e-prefeitura-de-caragua-reforcam-fiscalizacao-valor-de-multas-soma-r284-mil/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cdp-de-caragua-mae-de-detento-faz-tentativa-de-envio-de-drogas-em-um-pacote-de-pao/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cdp-de-caragua-mae-de-detento-faz-tentativa-de-envio-de-drogas-em-um-pacote-de-pao/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20552/procon-de-caraguatatuba-orienta-sobre-compras-do-dia-das-criancas
https://radarlitoral.com.br/noticias/20556/atividade-delegada-ambiental-aplica-mais-de-r$-284-mil-em-multas-no-primeiro-ano-de-convenio-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/20556/atividade-delegada-ambiental-aplica-mais-de-r$-284-mil-em-multas-no-primeiro-ano-de-convenio-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/20559/caraguatatuba-supera-mil-alvaras-de-obras-em-2022-e-registra-crescimento-da-construcao-civil-
https://radarlitoral.com.br/noticias/20559/caraguatatuba-supera-mil-alvaras-de-obras-em-2022-e-registra-crescimento-da-construcao-civil-
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/10/05/agentes-encontram-drogas-em-paes-enviados-a-detento-por-correio-em-presidio-de-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/10/05/agentes-encontram-drogas-em-paes-enviados-a-detento-por-correio-em-presidio-de-caraguatatuba.ghtml
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/10/05/programacao-do-outubro-literario-especial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/10/05/programacao-do-outubro-literario-especial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/10/05/programacao-do-outubro-literario-especial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua/
https://www.caraguatv.com.br/2022/10/05/mais-de-1-mil-alvaras-de-obras-em-2022/


 

 
 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem Mais De 200 Vagas De Emprego Até Sexta-Feira 

Caraguatatuba 

Região Sul De Caraguatatuba Recebe Ação De Limpeza De Vala, Roçada E 

Manutenção 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Conquista 15 Medalhas Durante Festival Mirim De Natação 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Abre Inscrições Para Curso De Viveirista Voltada À 

Produção De Mudas Hortícolas 

Caraguatatuba 

IBGE Prorroga Censo Demográfico 2022 Até Dezembro 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Promove ‘Circuito Pé Na Areia’ Com Programação Cultural E 

Esportiva Neste Fim De Semana 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Bate Recorde No 3º Trimestre E Supera 1 Mil Alvarás De Obras Em 

2022 

Caraguatatuba 

Atividade Delegada Ambiental Aplica Mais De R$ 284 Mil Em Multas Nos 

Primeiros 12 Meses De Convênio 

Caraguatatuba 

Alunos Aprendem Controle Climático De Automóveis Em Curso Gratuito Do Fundo 

Social De Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Semana Da Criança Tem Programação Especial Nas Escolas De Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Promove Ações Alusivas Ao Dia Da Natureza 

Caraguatatuba 

Programação Do ‘Outubro Literário: Especial Mês Das Crianças’ Agita Fim De 

Semana Em Caraguá 

Caraguatatuba 

Concurso Miss E Mister Melhor Idade Caraguatatuba Deste Ano Terá Participante 

De 102 Anos 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem Mais De 200 Vagas De Emprego Até Sexta-Feira 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem mais de 200 vagas de emprego até sexta-feira 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-mais-de-200-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/regiao-sul-de-caraguatatuba-recebe-acao-de-limpeza-de-vala-rocada-e-manutencao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/regiao-sul-de-caraguatatuba-recebe-acao-de-limpeza-de-vala-rocada-e-manutencao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-15-medalhas-durante-festival-mirim-de-natacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-viveirista-voltada-a-producao-de-mudas-horticolas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-viveirista-voltada-a-producao-de-mudas-horticolas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ibge-prorroga-censo-demografico-2022-ate-dezembro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-circuito-pe-na-areia-com-programacao-cultural-e-esportiva-neste-fim-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-circuito-pe-na-areia-com-programacao-cultural-e-esportiva-neste-fim-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-bate-recorde-no-3o-trimestre-e-supera-1-mil-alvaras-de-obras-em-2022
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-bate-recorde-no-3o-trimestre-e-supera-1-mil-alvaras-de-obras-em-2022
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atividade-delegada-ambiental-aplica-mais-de-r-284-mil-em-multas-nos-primeiros-12-meses-de-convenio
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atividade-delegada-ambiental-aplica-mais-de-r-284-mil-em-multas-nos-primeiros-12-meses-de-convenio
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/alunos-aprendem-controle-climatico-de-automoveis-em-curso-gratuito-do-fundo-social-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/alunos-aprendem-controle-climatico-de-automoveis-em-curso-gratuito-do-fundo-social-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/semana-da-crianca-tem-programacao-especial-nas-escolas-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-acoes-alusivas-ao-dia-da-natureza
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/programacao-do-outubro-literario-especial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/programacao-do-outubro-literario-especial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-mais-de-200-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/10/pat-de-caraguatatuba-tem-mais-de-200-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira/


 

 
 

Caraguatatuba 

Região Sul de Caraguatatuba recebe ação de limpeza de vala, roçada e manutenção 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 15 medalhas durante Festival Mirim de Natação 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para curso de viveirista voltada à produção 

de mudas hortícolas 

Caraguatatuba 

IBGE prorroga Censo Demográfico 2022 até dezembro O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove ‘Circuito Pé na Areia’ com programação cultural e esportiva neste 

fim de semana 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba bate recorde com emissão de 1 mil alvarás de obras em 2022 

Caraguatatuba 

Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba é nesta sexta-feira (7), na Praça da 

Cultura com entrada franca 

Caraguatatuba 

Proamação do ‘Outubro Literário: Especgrial Mês das Crianças’ agita fim de semana em 

Caraguá 

Caraguatatuba 

Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove ações alusivas ao Dia da Natureza 

Caraguatatuba 

Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba deste ano terá participante de 102 

anos 

Caraguatatuba 

Semana da Criança tem programação especial nas escolas de Caraguatatuba 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

2 Edição do Teatro Infantil "Contos e Encantos", Circo Estoril, Espaço de troca de 

figurinhas da Copa e Feira de livros integram festividade que celebra o Dia das 

crianças no Serramar Shopping com muito agito 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Polícia Civil apreende 14 máquinas de vídeo bingo em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

CDP de Caraguá: Mãe de detento faz tentativa de envio de drogas em um pacote 

https://falacaragua.com.br/2022/10/regiao-sul-de-caraguatatuba-recebe-acao-de-limpeza-de-vala-rocada-e-manutencao/
https://falacaragua.com.br/2022/10/caraguatatuba-conquista-15-medalhas-durante-festival-mirim-de-natacao/
https://falacaragua.com.br/2022/10/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-viveirista-voltada-a-producao-de-mudas-horticolas/
https://falacaragua.com.br/2022/10/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-viveirista-voltada-a-producao-de-mudas-horticolas/
https://falacaragua.com.br/2022/10/ibge-prorroga-censo-demografico-2022-ate-dezembro-o-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica-ib/
https://falacaragua.com.br/2022/10/ibge-prorroga-censo-demografico-2022-ate-dezembro-o-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica-ib/
https://falacaragua.com.br/2022/10/caraguatatuba-promove-circuito-pe-na-areia-com-programacao-cultural-e-esportiva-neste-fim-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/10/caraguatatuba-promove-circuito-pe-na-areia-com-programacao-cultural-e-esportiva-neste-fim-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/10/caraguatatuba-bate-recorde-com-emissao-de-1-mil-alvaras-de-obras-em-2022/
https://falacaragua.com.br/2022/10/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-e-nesta-sexta-feira-7-na-praca-da-cultura-com-entrada-franca/
https://falacaragua.com.br/2022/10/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-e-nesta-sexta-feira-7-na-praca-da-cultura-com-entrada-franca/
https://falacaragua.com.br/2022/10/proamacao-do-outubro-literario-especgrial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua/
https://falacaragua.com.br/2022/10/proamacao-do-outubro-literario-especgrial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua/
https://falacaragua.com.br/2022/10/novo-equipamento-de-tomografia-e-instalado-na-upa-central-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/10/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-acoes-alusivas-ao-dia-da-natureza/
https://falacaragua.com.br/2022/10/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos/
https://falacaragua.com.br/2022/10/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos/
https://falacaragua.com.br/2022/10/semana-da-crianca-tem-programacao-especial-nas-escolas-de-caraguatatuba/
https://www.litoralempauta.com.br/2a-edicao-do-teatro-infantil-contos-e-encantos-circo-estoril-espaco-de-troca-de-figurinhas-da-copa-e-feira-de-livros-integram-festividade-que-celebra-o-dia-das-criancas-no-serramar/
https://www.litoralempauta.com.br/2a-edicao-do-teatro-infantil-contos-e-encantos-circo-estoril-espaco-de-troca-de-figurinhas-da-copa-e-feira-de-livros-integram-festividade-que-celebra-o-dia-das-criancas-no-serramar/
https://www.litoralempauta.com.br/2a-edicao-do-teatro-infantil-contos-e-encantos-circo-estoril-espaco-de-troca-de-figurinhas-da-copa-e-feira-de-livros-integram-festividade-que-celebra-o-dia-das-criancas-no-serramar/
https://diariocaicara.com.br/policia-civil-apreende-14-maquinas-de-video-bingo-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/cdp-de-caragua-mae-de-detento-faz-tentativa-de-envio-de-drogas-em-um-pacote-de-pao/


 

 
 

de pão 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba oferece 200 oportunidades de emprego 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba bate recorde com emissão de 1 mil alvarás de obras em 2022 

Caraguatatuba 

Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba deste ano terá participante 

de 102 anos 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba oferece 200 oportunidades de emprego 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba bate recorde com emissão de 1 mil alvarás de obras em 2022 

Caraguatatuba 

Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba deste ano terá participante 

de 102 anos 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba oferece 200 oportunidades de emprego 

Caraguatatuba 

Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba deste ano terá participante 

de 102 anos 

Caraguatatuba 

Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de Caraguatatuba 

 

LN21+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe festival de esportes aquáticos 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Em nova tentativa de “delivery de drogas”, policiais encontram caroço de maconha 

escondido em pacote de pão 

Caraguatatuba 

https://litoralvale.com.br/portal/2022/10/05/pat-de-caraguatatuba-oferece-200-oportunidades-de-emprego/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/10/05/caraguatatuba-bate-recorde-com-emissao-de-1-mil-alvaras-de-obras-em-2022/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/10/05/caraguatatuba-bate-recorde-com-emissao-de-1-mil-alvaras-de-obras-em-2022/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/10/06/novo-equipamento-de-tomografia-e-instalado-na-upa-central-de-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/10/06/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/10/06/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos/
https://litoraldefato.com.br/2022/10/05/pat-de-caraguatatuba-oferece-200-oportunidades-de-emprego/
https://litoraldefato.com.br/2022/10/05/caraguatatuba-bate-recorde-com-emissao-de-1-mil-alvaras-de-obras-em-2022/
https://litoraldefato.com.br/2022/10/06/novo-equipamento-de-tomografia-e-instalado-na-upa-central-de-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/10/06/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos/
https://litoraldefato.com.br/2022/10/06/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos/
https://imprensalivre.com.br/2022/10/05/pat-de-caraguatatuba-oferece-200-oportunidades-de-emprego/
https://imprensalivre.com.br/2022/10/06/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos/
https://imprensalivre.com.br/2022/10/06/concurso-miss-e-mister-melhor-idade-caraguatatuba-deste-ano-tera-participante-de-102-anos/
https://imprensalivre.com.br/2022/10/06/novo-equipamento-de-tomografia-e-instalado-na-upa-central-de-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-recebe-festival-de-esportes-aquaticos/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/10/06/em-nova-tentativa-de-deery-de-drogas-policiais-encontram-caroco-de-maconha-escondido-em-pacote-de-pao/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/10/06/em-nova-tentativa-de-deery-de-drogas-policiais-encontram-caroco-de-maconha-escondido-em-pacote-de-pao/


 

 
 

Polícia Civil estoura cassino suspeito por lavagem de dinheiro do tráfico em Caraguatatuba 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba bate recorde no 3º trimestre e supera 1 mil alvarás de obras em 

2022 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de Caraguatatuba 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Produção de berinjela Japonesa em Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/10/06/policia-civil-estoura-cino-suspeito-por-lavagem-de-dinheiro-do-trafico-em-caraguatatuba/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/caraguatatuba-bate-recorde-no-3o-trimestre-e-supera-1-mil-alvaras-de-obras-em-2022
https://ubatubatimes.com.br/noticia/caraguatatuba-bate-recorde-no-3o-trimestre-e-supera-1-mil-alvaras-de-obras-em-2022
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9821/novo-equipamento-de-tomografia-e-instalado-na-upa-/
https://www.dropbox.com/s/654zxvvkx3k3ec0/05%2010%202022%20-%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20berinjela%20Japonesa%20em%20Caraguatatuba%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0


 

 
 

Clipping de Notícias: 05/10/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Obra do enrocamento do Rio Juqueriquerê recebe alunos de 

engenharia do IFSP de Caraguá 

 

 
 

Alunos do último ano do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal (IFSP) de 

Caraguatatuba foram recepcionados pelo Secretário de Obras Públicas, Leandro 

Borella, nesta segunda-feira (03) durante uma visita técnica na foz do Rio 

Juqueriquerê, onde é realizada a obra do Enrocamento. 

Na ocasião, houve a apresentação do projeto visando explicar a estrutura da obra 

e as melhorias que serão geradas pelo empreendimento, tanto na questão da 

drenagem como para o fluxo de embarcações da atividade pesqueira e turismo 

náutico. 

Aproximadamente 25 alunos acompanharam parte da execução do serviço no 

molhe norte, onde os maquinários realizavam a colocação e assentamento das 

pedras que fazem o caminho pelo mar. 

Para o Secretário da pasta, Leandro Borella, esta foi uma ótima oportunidade 

para explicar aos estudantes sobre uma das maiores obras em execução no 

município. “É muito bom poder apresentar um projeto que é motivo de muito 

orgulho para a nossa administração, que além da melhoria da drenagem de 

diversos bairros da região sul de Caraguatatuba, também trará melhoria na 

segurança da navegação e no trânsito de embarcações na entrada e saída do rio”, 

disse. 



 

 
 

O bate-papo ainda abordou detalhes históricos a respeito do Rio Juqueriquerê e da 

comunidade pesqueira local. 

Durante a visita, os alunos puderam sanar as dúvidas em relação às dificuldades 

para construir o projeto, toda a estrutura e documentação necessária para tornar 

possível a execução da obra. 

Segundo a professora da área de construção civil do IF, Elaine Barreto, a 

experiência foi enriquecedora. “Como professora entendo que as visitas técnicas 

sempre enriquecem o aprendizado do aluno. Quando realizamos uma visita 

técnica em uma obra deste porte e com explicações do Secretário de Obras 

Públicas e engenheiro Leandro, tenho certeza que a oportunidade foi única de 

aprendizado e mudou sim a visão dos alunos frente a este grande projeto”. 

Avanço nas obras 

As obras de Enroncamento do Rio Juqueriquerê continuam a todo vapor no 

encontro do rio com o mar na Região Sul de Caraguatatuba. As pedras que 

formam as paredes do molhe norte já atingiram em torno de 170 metros de 

extensão. 

O paredão de pedras já pode ser visto no local e surtem os primeiros efeitos em 

relação ao acúmulo de sedimentos à margem do rio. Essa contenção maciça, 

composta por blocos de rochas compactadas, tem a finalidade de impedir a 

erosão das margens e dissipar a força das ondas. 
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Polícia Ambiental e Prefeitura de Caraguá reforçam fiscalização, valor 

de multas soma R$284 mil 

 

 
 

Desde a renovação do convênio entre a Prefeitura de Caraguatatuba e a Atividade 

Delegada da Polícia Militar Ambiental em setembro de 2021, foram aplicadas 

mais de R$ 284 mil em multas estaduais sobre autuações de degradação 

ambiental em área de invasão, parcelamento irregular de solo, além de crimes de 

maus-tratos a animais. 

No mesmo período também foram realizadas 1.058 fiscalizações em conjunto 

com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, Urbanismo, Mobilidade Urbana e Fazenda. As ações ainda 

contaram com a Vigilância Sanitária e o Centro de Controle de Zoonoses. 

Durante este período, foram elaborados 139 termos de vistorias estadual. Os 

dados apontaram ainda que 70 boletins de ocorrência foram registrados, sendo a 

maior parte referente aos casos de aves em cativeiro e maus tratos e abandono 

de animais. 

Essas ocorrências foram atendidas de Norte a Sul da cidade e o balanço da Polícia 

Militar Ambiental apontou ainda 2.388 pessoas abordadas e 315 veículos 

fiscalizados. 

Setembro de 2022 

Somente neste mês de setembro foram realizadas 82 fiscalizações da Polícia 

Militar Ambiental em conjunto com a Prefeitura e elaborados cinco termos de 

vistorias ambientais em áreas de invasão monitoradas pelos órgãos cometentes. 

Todos os casos foram registrados na Região Sul e, ao todo, foram 293 pessoas 

abordadas e 32 veículos fiscalizados. 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba ressalta que todo o ato que infrinja as leis 

ambientais, seja por meio de invasão, desmatamento ou maus-tratos a animais, 

deve ser denunciada por meio da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental no 

telefone 3886-2200. 
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CDP de Caraguá: Mãe de detento faz tentativa de envio de drogas em 

um pacote de pão 

 

 
 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que policiais penais 

frustraram uma tentativa de envio de droga para o Centro de Detenção Provisória 

(CDP) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, nesta quarta-feira, 

dia 5.  

Enquanto realizavam a revista em encomendas enviadas por familiares de 

detentos, os servidores descobriram uma porção de maconha escondida dentro de 

um pacote de pão de forma. A droga pesava 62 gramas. O pacote havia sido 

encaminhado pela mãe de um dos detentos. 

A direção do CDP de Caraguatatuba conduziu o detento para cela disciplinar e 

encaminhou o material apreendido para a Delegacia de Polícia local. O nome da 

mãe foi retirado do rol de visitas da SAP. 
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Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

 

 

 

O Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro, mesma data em que se 

comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba recomenda algumas precauções para 

não transformar a compra dos presentes da garotada em um pesadelo 

interminável. 

O diretor do Procon, Aliex Moreira, dá algumas dicas evitar transtornos nessa hora. 

“A primeira recomendação é pesquisar preço, forma de pagamento e taxas de 

juros, cuidadosamente, antes de comprar o brinquedo. 

O consumidor não pode se iludir com ilustrações estampadas na embalagem, por 

isso, é necessário ler todas as informações sobre o brinquedo, incluindo o manual 

de instruções, que precisa estar em Língua Portuguesa para facilitar a 

compreensão”, explica. 

Na embalagem do produto devem constar informações como: idade 

recomendada; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de 

montagem, de uso e eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for 

o caso; número de peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado 

de acordo com as normas técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão 

credenciado para testar sua qualidade. 



 

 
 

O diretor chama atenção para os efeitos da Lei Estadual nº 81.24/1992, que 

obriga os fornecedores a manterem amostras sem lacre dos produtos à venda, 

para análise do consumidor. “Ao efetuar a compra, os pais devem exigir sempre a 

nota, cupom fiscal ou tíquete de caixa. Estes documentos serão necessários, caso 

precise fazer valer seus direitos de consumidor” alerta. 

Trocas 

Não existe a previsão de troca nas compras em lojas físicas no Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), mas algumas empresas efetuam a troca do 

produto deliberadamente ou quando está estipulado na nota de compra. “Neste 

caso, o Procon/SP orienta que o consumidor peça e faça constar esse direito na 

nota fiscal ou cupom de compra. 

É preciso certificar-se, ainda, que o produto a ser comprado tenha garantia de 

fábrica, bem como se existe serviço autorizado credenciado da mercadoria no seu 

município. 

Quando não há esse direito de fábrica, é assegurada a garantia legal de três 

meses, necessitando ao consumidor apenas apresentar a nota fiscal”, revela 

Moreira. 

Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem 30 dias a partir 

do dia da reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem 

direito a restituição do valor pago corrigido monetariamente, abatimento 

proporcional no preço ou substituição do produto por outro da mesma espécie e 

em perfeitas condições de uso. “Tudo que for anunciado, tem que ser cumprido 

pelo estabelecimento. 

As compras feitas fora do comércio (por telefone, em domicílio, catálogo ou 

internet) dão ao consumidor o direito de sete dias para arrependimento, a partir 

da data da compra ou do recebimento do produto”, enfatiza. 

Compras na internet 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que a primeira 

orientação para compras on-line é sempre acessar o site oficial da empresa. “Evite 

as redes sociais, não compre por esses locais. 

A pessoa também precisa verificar se existe um endereço físico e consultar se a 

loja entrega os produtos. Essa informação pode ser vista em sites como o 

Reclame Aqui. Além disso, evite pagar por PIX ou boletos, sempre pague fazendo 

um parcelamento no cartão de crédito”, recomenda.  

Moreira também chama a atenção para os golpes em ambiente virtual. 

“Desconfie de preço muito abaixo do praticado no mercado, não confie e não 

compartilhe links e informações dos quais não tenha certeza da origem”, previne. 

“Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo certo. 



 

 
 

Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens 

com dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o 

orçamento”, complementou. 

Ainda para fugir das armadilhas durante as compras on-line, o Procon de 

Caraguatatuba traz a seguintes recomendações: não forneça dados, senhas, 

códigos, etc; entre outros acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro enviadas 

pelo WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher formulários que não 

estejam nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de 

dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar; utilize 

antivírus no computador, tablet e smartphone; confira sempre o endereço 

eletrônico do site, pois existem páginas falsas que utilizam o nome de grandes 

empresas e criam páginas com layout parecido com o das lojas originais, porém o 

endereço eletrônico do falso site leva o nome de empresa conhecida, mas com o 

final diferente; e pesquise a lista de sites indesejáveis da Fundação Procon/SP, 

antes de efetuar uma compra on-line. 

Como reclamar? 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso 

apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota 

fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. A queixa também 

pode ser feita de forma on-line pelo aplicativo Caraguatatuba 156 ou no site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 15 

funcionários.  

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. 

Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Atividade Delegada Ambiental aplica mais de R$ 284 mil em multas 

no primeiro ano de convênio em Caraguatatuba 

 

 
 

Desde a renovação do convênio entre a Prefeitura de Caraguatatuba e a Atividade 

Delegada da Polícia Militar Ambiental em setembro de 2021, foram aplicadas 

mais de R$ 284 mil em multas estaduais sobre autuações de degradação 

ambiental em área de invasão, parcelamento irregular de solo, além de crimes de 

maus-tratos a animais. 

No mesmo período também foram realizadas 1.058 fiscalizações em conjunto 

com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, Urbanismo, Mobilidade Urbana e Fazenda. As ações ainda 

contaram com a Vigilância Sanitária e o Centro de Controle de Zoonoses. 

Durante este período, foram elaborados 139 termos de vistorias estadual. Os 

dados apontaram ainda que 70 boletins de ocorrência foram registrados, sendo a 

maior parte referente aos casos de aves em cativeiro e maus tratos e abandono 

de animais. 

Essas ocorrências foram atendidas de Norte a Sul da cidade e o balanço da Polícia 

Militar Ambiental apontou ainda 2.388 pessoas abordadas e 315 veículos 

fiscalizados. 

Setembro de 2022 

Somente neste mês de setembro foram realizadas 82 fiscalizações da Polícia 

Militar Ambiental em conjunto com a Prefeitura e elaborados cinco termos de 

vistorias ambientais em áreas de invasão monitoradas pelos órgãos cometentes. 



 

 
 

Todos os casos foram registrados na Região Sul e, ao todo, foram 293 pessoas 

abordadas e 32 veículos fiscalizados. 

A Prefeitura de Caraguatatuba ressalta que todo o ato que infrinja as leis 

ambientais, seja por meio de invasão, desmatamento ou maus-tratos a animais, 

Deve ser denunciada por meio da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental no 

telefone 3886-2200. 
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Caraguatatuba supera mil alvarás de obras em 2022 e registra 

crescimento da construção civil 

 

 
 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba registrou o maior 

volume de alvarás de construção aprovados no terceiro trimestre, fechando com 

357 documentos emitidos entre julho e setembro de 2022. O número supera a 

média registrada nos últimos sete anos. 

O balanço divulgado pela Diretoria de Projetos, na quarta-feira (5/10), demonstra 

o aquecimento e crescimento do setor no município, que já conta com 1.007 

alvarás expedidos no somatório de janeiro a outubro deste ano, contra 1.148 

emitidos durante todo o ano de 2021. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o levantamento consolida 2022 

como o melhor ano da série histórica — iniciada em 2015. “Já temos um saldo 

positivo relevante em relação a 2021, portanto, a nossa expectativa é que mais de 

1.300 alvarás sejam lançados até o fim de dezembro, batendo todos os recordes 

até aqui”, destacou Cardozo. 

Os dados apresentados pela pasta mostraram ainda que houve aceleração em 

relação ao crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, 

quando foram 345 pedidos atendidos pela municipalidade. 

E avanço de 4,4% quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, no 

período pré-pandemia de Covid-19. “Caraguatatuba está em franco 

desenvolvimento, gerando cada vez mais emprego e renda para a população, em 

virtude da chegada de novas construtoras e empreendimentos, que sempre 



 

 
 

relatam satisfação com o serviço público desburocratizado e rápido do município”, 

acrescentou o secretário de Urbanismo. 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na 

Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-

feira, das 8h30 às 16h30. 

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Urbanismo pelo telefone 

(12) 3886-6060. 
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Agentes encontram drogas em pães enviados a detento por correio 

em presídio de Caraguatatuba 

 

 
 

Agentes penitenciários apreenderam nesta quarta-feira (5) porções de maconha 

que estavam escondidas dentro de fatias de pão de forma enviadas a um detento 

no Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. 

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o flagrante 

aconteceu enquanto era feita a inspeção nas encomendas enviadas pelos 

Correios e que são destinadas ao presos. 

Foram encontradas porções de drogas escondidas no interior de fatias de pão. No 

total, foram apreendidas 62 gramas de maconha. A encomenda havia sido 

enviada pela mãe do detento. 

A direção do CDP de Caraguatatuba conduziu o detento para cela disciplinar e 

encaminhou o material apreendido para a Delegacia de Polícia local. O nome da 

mãe foi retirado do rol de visitas da SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
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Programação do ‘Outubro Literário: Especial Mês das Crianças’ agita fim de 

semana em Caraguá 

 

 
 

No Mês das Crianças, a Prefeitura Municipal, por meio da FUNDACC – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, preparou uma agenda repleta de 

atividades gratuitas para toda a garotada. 

Neste fim de semana, a programação do ‘Outubro Literário: Especial Mês das 

Crianças’ traz apresentações de dança, música, teatro, contação de histórias e o 

clássico cineminha na Videoteca Lúcio Braun com filmes escolhidos 

especialmente para a meninada. 

No sábado (8), às 14h30 e às 16h, o MACC Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba recebe a tradicional Contação de Histórias Caiçaras com Nhá Rita 

e Leco Borba. 

A apresentação é gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e 

histórias do folclore e da literatura caiçara. 

E para celebrar o Mês das Crianças, o Corpo de Baile de Caraguatatuba realiza 

uma intervenção artística, às 16h30, na Praça do Caiçara, atrás do MACC, com a 

apresentação pocket do aclamado espetáculo ‘Expresso Tatu’. 

O espetáculo tem como objetivo trazer, do isolamento à urbanização, a riqueza do 

folclore contado de pai para filho, que a cada nova versão se insere um: “Eu ouvi 

dizer…”, além de recuperar o passado e integrá-lo ao presente, reivindicando a 

totalidade da existência humana, da tradição, experimentação, do novo e o 

ancestral, do universal e o local. 



 

 
 

Para o grupo, trabalhar com a tradição contribui para que as raízes que 

estruturam o povo brasileiro se mantenham vivas e, tanto crianças, quanto 

educadores fortaleçam sua identidade cultural. 

Em paralelo, a Videoteca Lúcio Braun recebe o projeto Cine Clube, cinema gratuito 

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da FUNDACC. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 17h, traz a animação da Disney ‘Lucca’. Com 

classificação livre, o filme acompanha as aventuras que Lucca vive com seu novo 

melhor amigo. 

Porém, a diversão é ameaçada por um segredo: seu amigo é um monstro marinho 

de outro mundo que fica abaixo da superfície da água. 

Às 20h é a vez do clássico de 1988 ‘Willow na Terra Mágica’. Nessa aventura 

fantástica, de acordo com uma profecia, uma criança deverá destruir a malvada 

feiticeira Bavmorda e acabar com seu reinado de terror, a menos que a bruxa 

possa destruí-la primeiro. Willow então começa uma perigosa jornada para 

manter a criança a salvo. 

Vale ressaltar que a capacidade da Videoteca Lúcio Braun é de 44 lugares, por 

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

minutos de antecedência. 

Fora isso, às 20h30, no sábado, a Banda Municipal Carlos Gomes se apresenta na 

Praça Dr. Cândido Mota (Coreto). Com um repertório variado, a Carlos Gomes é 

garantia de diversão e entretenimento para todas as idades. 

Já no domingo (9), às 18h, o Auditório Maristela de Oliveira, na sede da FUNDACC, 

recebe o espetáculo gratuito ‘Sonho Mágico’. Com classificação livre, o show terá 

seus ingressos distribuídos a partir das 17h. 

Vale lembrar que o auditório conta com 144 poltronas, por isso é recomendado 

chegar com antecedência ao local. 

Em ‘Sonho Mágico’, o mágico Rony Rodrigues inicia sua performance com o 

intuito de impressionar a todos, mas, de repente, o Palhaço Baunilha aparece 

dizendo que também sonha em ser mágico, o que acaba gerando a maior 

confusão. 

Para se redimir, o palhaço ajuda o mágico escolhendo voluntários no show. 

Porém, a confusão se estabelece e começa uma disputa entre o palhaço e o 

mágico para conquistar o respeitável público. 

O show traz ainda uma história emocionante sobre os sonhos e a importância de 

mantê-los vivos dentro de nossos corações. 

Além disso, o MACC conta com três novas exposições em exibição durante o 

mês de outubro: ‘Caiçarando na Arte’, ‘Finito’ e ‘Ensaios de Liberdade’. A visitação 



 

 
 

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

feriados, das 12h às 17h, até o dia 29 de outubro. 

Em exposição na Carelli I, ‘Caiçarando na Arte’, dos artistas plásticos e artesãos 

Angélica Santos e Arnaldo Passos, traz obras confeccionadas a partir de materiais 

recicláveis e retratos de pessoas conhecidas da cidade, do passado e do presente, 

coloridos com tinta Látex para parede. 

Na Carelli II, o fotógrafo Felipe Vernizzi apresenta a mostra ‘Finito’, com imagens 

captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, em especial, fragmentos da 

Mata Atlântica, dos manguezais e das praias, como um alerta à preservação do 

meio ambiente. 

No Acesso II do corredor está em exibição a Exposição de Arte, Artesanato e 

Literatura: ‘Ensaios de Liberdade’, dos reeducandos do CDP – Centro de Detenção 

Provisória ‘Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira’ de Caraguatatuba. 

A mostra tem curadoria da diretora interina do MACC, Denise Lemes, e conta com 

obras feitas durante as aulas administradas pelos professores da Escola Estadual 

Avelino Ferreira, do bairro Porto NovoPara agendar visitas monitoradas basta 

entrar em contato com o setor administrativo do museu, pelo número: (12) 3883-

9980 ou no e-mail: museucaragua@gmail.com 

Já no TMC – Teatro Mario Covas, a artista plástica e poetisa Marisa Di Giaimo 

apresenta a exposição beneficente ‘Primavera com Marisa’, que reúne obras 

feitas ao longo de sua carreira. 

Em exibição no saguão do Teatro Mario Covas, as obras em exposição podem ser 

adquiridas pelos visitantes, sendo o valor arrecadado com a venda destinado à 

Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

Utilizando a técnica à BIC – onde a pintura é feita com uma caneta esferográfica – 

e a técnica da aquarela, Marisa apresenta ao público um multiverso de 

possibilidades e provoca a imaginação e criatividade do espectador através de sua 

arte abstrata, somatória de toda sua vivência artística e talento. 

A exposição ‘Primavera com Marisa’ pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 

12h e das 14h às 17h, e aos fins de semana, em dias de espetáculo, a partir das 

14h, até o dia 29 de outubro. 

Sobre o ‘Outubro Literário’ 

O Outubro Literário é um projeto de fomento à leitura e à literatura proposto pela 

Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da FUNDACC, onde ocorrem diversas ações 

alusivas ao Mês Nacional do Livro e da Poesia. Em 2022, o projeto conta com um 

especial todo voltado ao Mês das Crianças. 

Serviço 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/programacao-do-outubro-literario-especial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua/(12)%203883-9980
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/programacao-do-outubro-literario-especial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua/(12)%203883-9980
mailto:museucaragua@gmail.com


 

 
 

Contação de Histórias Caiçaras 

Sábados – às 14h30 e às 16h – Entrada Gratuita 

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Espetáculo pocket ‘Expresso Tatu’ – Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Data:8 de outubro (sábado) 

Horário:16h30 

Entrada Gratuita 

Local:Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro 

 

Cine Clube 

Sábado – às 17h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 8– às 17h – Lucca| Animação/Disney| Livre 

Dia 8 – às 20h – Willow na Terra Mágica | Fantasia| Livre 

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

Mais informações:(12) 3897-5660 

 

Banda Municipal Carlos Gomes 

Sábados – às 20h30 – Entrada Gratuita 

Local:Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), Centro 

 

Exposição fotográfica ‘Finito’ – por Felipe Vernizzi 

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

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Exposição ‘Caiçarando na Arte’ – por Angélica Santos e Arnaldo Passos 

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

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



 

 
 

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Exposição ‘Ensaios de Liberdade’ – por reeducandos do CDP 

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

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Exposição: Primavera com Marisa – por Marisa Di Giaimo 

Visitação: terça a sexta-feira – das 9h às 12h e das 14h às 17h | aos fins de 

semana, em dias de espetáculo, a partir das 14h 

Teatro Mario Covas:Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Mais informações:(12) 3881-2623 

 

Espetáculo ‘Sonho Mágico’ 

Data:9 de outubro (domingo) 

Horário:18h 

Entrada Gratuita –Chegar 1h antes para retirar o ingresso 

Classificação Livre 

Auditório Maristela:Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede da Fundacc) 

Mais informações:(12) 3897-5660 
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Mais de 1 mil alvarás de obras em 2022 

 

 

 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba registrou o maior 

volume de alvarás de construção aprovados no terceiro trimestre, fechando com 

357 documentos emitidos entre julho e setembro de 2022. 

O número supera a média registrada nos últimos sete anos. 

O balanço divulgado pela Diretoria de Projetos, nesta quinta-feira (5), demonstra 

novamente o aquecimento e crescimento do setor no município, que já conta com 

1.007 alvarás expedidos no somatório de janeiro a outubro deste ano, contra 

1.148 emitidos durante todo o ano de 2021. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o levantamento consolida 2022 

como o melhor ano da série histórica — iniciada em 2015. “Já temos um saldo 

positivo relevante em relação a 2021, portanto, a nossa expectativa é que mais de 

1.300 alvarás sejam lançados até o fim de dezembro, batendo todos os recordes 

até aqui”, destacou Cardozo. 

Os dados apresentados pela pasta mostraram ainda que houve aceleração em 

relação ao crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, 

quando foram 345 pedidos atendidos pela municipalidade. E avanço de 4,4% 

quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, no período pré-pandemia 

de Covid-19 

“Caraguatatuba está em franco desenvolvimento, gerando cada vez mais 

emprego e renda para a população, em virtude da chegada de novas construtoras 

e empreendimentos, que sempre relatam satisfação com o serviço público 

desburocratizado e rápido do município”, acrescentou o secretário de Urbanismo. 



 

 
 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na 

Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. 

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.  

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Urbanismo pelo telefone 

(12) 3886-6060. 
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PAT De Caraguatatuba Tem Mais De 200 Vagas De Emprego Até 

Sexta-Feira 

 

 
 

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

quadro de oportunidades para 208 vagas de emprego. Os cargos com mais vagas 

continuam sendo 30 para motoboy, 30 para promotor repositor e 10 para corretor 

de imóveis. Ainda há oito vagas para promotor de vendas PcD. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link:https://tinyurl.com/2y9d9asm para 

conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas:  

acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de 

motorista, assistente operacional, atendente de balconista, atendente de casa de 

ração, atendente de fast-food, atendente de mesa com experiência em buffet self 

service, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza (trabalhar no Alto da 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Serra/Paraibuna), auxiliar de limpeza, auxiliar de rh, auxiliar de segurança, auxiliar 

de vendas, auxiliar financeiro, balconista, balconista de padaria, carpinteiro, chefe 

de cozinha, conferente, consultor financeiro, corretor de imóveis, cozinheiro (a), 

empacotador, empregada doméstica, entregador (motofrentista), estagiário de 

engenharia civil, estoquista, estoquista de câmara fria, fonoaudiólogo, funileiro, 

garçom, instalador de alarmes, instalador de som e acessórios, jardineiro, 

marceneiro, mecânico de máquinas pesadas (diesel), montador de óculos, 

montador de veículos, motoboy, motorista carreteiro, motorista de caminhão poli 

guincho, motorista entregador, operador de cobrança (estágio), operador de loja 

pleno, operador de telemarketing, operador de vendas, pizzaiolo, polidor de 

automóveis, promotor de vendas pcd, promotor repositor, protético dentário, 

repositor de mercadorias, serralheiro, soldador, supervisor de vendas, sushiman, 

técnico de refrigeração jr., técnico em edificações, técnico mecânico de 

refrigeração, vendedor, vendedor de planos de internet, vendedor de tintas, e 

vendedor interno e externo. 
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Região Sul De Caraguatatuba Recebe Ação De Limpeza De Vala, 

Roçada E Manutenção 

 

 
 

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

realiza diariamente por toda cidade, inúmeros serviços de manutenção e 

zeladoria. Na Região Sul, nesta quarta-feira (5), foram promovidas ações de 

limpeza de vala, retirada de resíduos, limpeza, recolocação de guias e roçada. 

Como forma de prevenir enchentes e transbordamento de água, a Regional Sul da 

Secretaria de Serviços Públicos limpou as valas de drenagem da Rua Três do 

Perequê Mirim e Avenida Circular, no Pegorelli. 

Receberam limpeza e roçada a Rua Pirajuí, trechos das Ruas Iguapé, Geraldo 

Gomes de Souza, Bertioga, Avenida João Carlos Balio, trecho da Avenida Ethel 

Cíntia de Medeiros e Rua Francisco Antônio de Castro, no bairro Travessão, além 

da Rua Benedito Severino de Castro e o Polo Cultural – FUNDACC (Av. Manoel 

Severino de Castro), no Barranco Alto. Ainda neste último bairro, as equipes da 

Sesep realizaram na Rua Agenor Paes a recolocação de guias. 

Além disso, foram retirados resíduos do trecho duplicado da Avenida José da 

Costa Pinheiro Júnior, no Perequê Mirim; Ruas Francisco Antônio de Castro, 

Pirajuí, José Ferreira dos Santos, Luiz Nicolau Fagundes Varela, Caraguatatuba, 

Avenidas Ethel Cíntia de Medeiros e João Carlos Balio do e  Residencial Nova 

Caraguá 1, no Travessão; e entorno da EMEF Jane Urbano e Nova Caraguá 2, no 

Perequê Mirim. 
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Caraguatatuba Conquista 15 Medalhas Durante Festival Mirim De 

Natação 

 

 
 

Os atletas mirins da Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de 

Esportes e Recreação, participaram durante o final de semana do Festival Mirim 

de Natação, realizado em Guaratinguetá 

Ao todo, o município participou da competição com 17 atletas e mais a comissão 

técnica. Caraguatatuba conquistou 15 medalhas, sendo quatro de ouro, três de 

prata e oito de bronze. 

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

salienta a importância destes campeonatos para os jovens. “São a partir destes 

festivais que os jovens adquirem as primeiras experiências. Me alegra muito ver 

cada vez novos atletas aparecem em Caraguatatuba, fruto do investimento da 

administração municipal, através do Prefeito Aguilar Junior”, disse. 

Confira a classificação dos atletas durante a competição: 

Julia Baumbach 

1º Lugar – 25m borboleta 

3º Lugar –  25m peito 

 

Eduardo Villela 

1º Lugar –  25m borboleta 

4º Lugar – 25m livre 



 

 
 

 

Maria Luiza Brito 

3º Lugar –  25m costas 

19º Lugar – 25m livre 

 

Bruna Pirani 

2º Lugar –  50m borboleta 

3º Lugar – 50m peito 

6º Lugar – 100m medley 

 

Maria Eduarda de Camargo 

3º Lugar – 50m borboleta 

17º Lugar – 50m livre 

 

Luana Daniel Pereira 

4º Lugar – 50m peito 

15º Lugar – 50m livre 

5º Lugar – 100m medley 

 

Rickyson Lucas da Silva 

2º Lugar – 50m costas 

7º Lugar – 50m peito 

 

Bernardo Almeida 

4º Lugar – 50m peito 

6º Lugar – 50m livre 

 

Arthur de Campos 

5º Lugar – 50m peito 

11º Lugar – 50m livre 



 

 
 

4º Lugar – 100m medley 

 

Mateus Ziviani 

6º Lugar – 50m peito 

3º Lugar – 50m livre 

 

Natan Leme 

3º Lugar – 50m peito 

10º Lugar – 50m livre 

5º Lugar – 100m medley 

 

Mariana Stela Mazer 

1º Lugar – 50m borboleta 

 

Maria Clara Godoi 

2º Lugar – 50m borboleta 

7º Lugar – 50m peito 

6º Lugar – 100m medley 

 

Eduardo Augusto Camina 

1º Lugar – 50m costas 

9º Lugar – 50m livre 

3º Lugar – 100m livre 

 

Katarina Yohana dos Santos 

8º Lugar – 50m peito 

9º Lugar – 50m livre 

 

Murilo Baumbach 

7º Lugar – 50m peito 



 

 
 

15º Lugar – 50m livre 

 

Heitor Tavares 

4º Lugar – 50m peito 

3º Lugar – 50m livre 
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Prefeitura De Caraguatatuba Abre Inscrições Para Curso De Viveirista 

Voltada À Produção De Mudas Hortícolas 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, está com inscrições abertas até o dia 14 de outubro para o 

curso gratuito de viveirista. 

A atividade é voltada à produção de mudas hortículas. 

Os interessados podem se inscrever enviando o nome completo e telefone para o 

e-mail da coordenadoria do Setor da Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente, 

claudia.viana@caraguatatuba.sp.gov.br. 

Ao todo são 20 vagas disponibilizadas. A capacitação terá início na segunda-feira 

(17/10), e será realizada também nos dias 18 e 19 de outubro no Viveiro 

Municipal. 

Os inscritos terão atividades das 9h às 17h. 

O conteúdo programático conta com aulas de legislação, planejamento 

operacional, nutrição e adubação, aquisição de sementes e materiais de 

propagação, além de preparação do material propagativo. 

A capacitação é voltada para a produção de sementes e mudas. 

Serviço: 

Data:17 a 19 de outubro 

Horário:das 9h às 17h 

mailto:claudia.viana@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Local:Viveiro Municipal – Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 2.500, no Jardim 

Itaúna 
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IBGE Prorroga Censo Demográfico 2022 Até Dezembro 

 

 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o Censo 

Demográfico 2022 até o início de dezembro, em todo território nacional. 

A coleta de dados estatísticos da população brasileira encerraria no dia 31 de 

outubro, mas o instituto estendeu a contagem em razão do déficit de 

recenseadores. 

Apesar da prorrogação do Censo, o instituto manteve a previsão de divulgar os 

dados da pesquisa até o final de dezembro. 

Em todo o Brasil, o IBGE conta com 95.448 recenseadores, o equivalente a 52,2% 

das vagas disponíveis para a função. Desde 1º de agosto, 104.445.750 milhões 

de brasileiros já foram recenseados, número correspondente a 49% da população 

estimada do país. 

Desse total, 48% são homens e 52%, mulheres. 

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. 

https://respondendo.ibge.gov.br/entrevistador.html
https://respondendo.ibge.gov.br/entrevistador.html


 

 
 

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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Caraguatatuba Promove ‘Circuito Pé Na Areia’ Com Programação 

Cultural E Esportiva Neste Fim De Semana 

 

 

 

A Praça da Cultura, no Centro de Caraguatatuba, vai receber mais uma edição do 

‘Circuito Pé na Areia’ no próximo sábado (8) e domingo (9), contando com ampla 

programação gratuita de atividades esportivas, culturais e de lazer. 

O público poderá vivenciar práticas como vôlei e tênis de praia, futevôlei, 

frescobol, badminton e futebol de areia. E mais, aulas de zumba, yoga e Tai Chi 

Chuan, oficina de capoeira e slackline, jogos de tabuleiro e de mesa. 

Para participar das modalidades esportivas, basta comparecer na arena do 

evento, no período das 9h às 17h, sem necessidade de inscrição prévia. 

A atração também contará com apresentações teatrais e musicais, com artistas 

locais e convidados. 

A realização da décima etapa do Circuito Pé na Areia é resultado da parceria entre 

a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, e a Secretaria 

de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. 

Mais informações podem ser obtidas no site www.circuitopenaareiaoficial.com.br. 

Passeio de barco a vela 

Haverá ainda passeios gratuitos de barco a vela, nos dois dias, das 11h às 15h, na 

Praia do Centro. Para participar será preciso realizar inscrição antecipada na 

Secretaria de Turismo pelos telefones (12) 3897-7910 ou (12) 3897-7920. 

Eventos agregados 

http://www.circuitopenaareiaoficial.com.br/


 

 
 

No segundo final de semana de outubro, a cidade terá outras duas atrações 

esportivas, realizadas juntamente com o Circuito Pé na Areia, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

A 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua tem largada prevista para as 18h de 

sábado (8), na Praça da Cultura. 

A corrida terá percursos de 5km e 10km. Todos os participantes receberão 

medalhas e os cinco primeiros de cada categoria serão premiados com troféus e 

brindes. 

Já no domingo (9), ocorrerá o 5 Campeonato de Jiu-Jitsu Kids, promovido pelo 

Caraguá Praia Shopping, também na Praça da Cultura, das 11h às 15h. 

A competição é gratuita e terá categorias até 12 anos de idade (para meninos e 

meninas). O evento contará ainda com sorteios de brindes, algodão doce, pipoca e 

pula-pula. 

Programação a programação completa do ‘Circuito Pé na Areia’: 

 

Sábado (08/10) 

9h às 17h – Atividades nas Quadras 

Vôlei de Praia / Beach Tennis / Futevôlei / Badminton / Futebol de Areia / 

Slackline / Frescobol / Jogos de Tabuleiro 

9h às 10h – Aula de Yoga 

9h às 13h – Oficina de Capoeira 

10h às 17h – Aulas Alternadas de Zumba e Fit Dance 

11h – Espetáculo Teatral “A Menina da Cabeça de Bola” 

11h às 15h – Vivência Especial: Passeios de Barco a Vela 

18h – Largada da 3ª etapa Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Apresentações Musicais 

15h – Thykinho 

16h30 – Banda Kazzoo 

19h30 – Pedro Henrique (PH) 

 

Domingo (09/10) 

9h às 17h – Atividades nas Quadras 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/corrida-de-rua-de-caraguatatuba-tem-inscricoes-encerradas-apos-ampliacao-de-vagas/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/caraguatatuba-recebe-5o-campeonato-de-jiu-jitsu-kids-em-outubro-na-praca-da-cultura/


 

 
 

Vôlei de Praia / Beach Tennis / Futevôlei / Badminton / Futebol de Areia / 

Slackline / Frescobol / Jogos de Tabuleiro 

9h às 10h – Aula de Yoga 

9h às 13h – Oficina de Capoeira 

10h às 16h – Aulas Alternadas de Zumba e Fit Dance 

10h – Espetáculo Teatral “A Quase Morte de Zé Malandro” 

11h às 15h – 5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids 

11h às 15h – Vivência Especial: Passeios de Barco a Vela 

Apresentações Musicais 

15h – Joe Tenta 

16h20 – Orquestra de Viola Estrela de Ouro 

17h40 – Banda Kazzoo 

19h – Pedro Henrique (PH) 
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Caraguatatuba Bate Recorde No 3º Trimestre E Supera 1 Mil Alvarás 

De Obras Em 2022 

 

 
 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba registrou o maior 

volume de alvarás de construção aprovados no terceiro trimestre, fechando com 

357 documentos emitidos entre julho e setembro de 2022. O número supera a 

média registrada nos últimos sete anos. 

O balanço divulgado pela Diretoria de Projetos, nesta quinta-feira (5), demonstra 

novamente o aquecimento e crescimento do setor no município, que já conta com 

1.007 alvarás expedidos no somatório de janeiro a outubro deste ano, contra 

1.148 emitidos durante todo o ano de 2021. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o levantamento consolida 2022 

como o melhor ano da série histórica — iniciada em 2015. “Já temos um saldo 

positivo relevante em relação a 2021, portanto, a nossa expectativa é que mais de 

1.300 alvarás sejam lançados até o fim de dezembro, batendo todos os recordes 

até aqui”, destacou Cardozo. 

Os dados apresentados pela pasta mostraram ainda que houve aceleração em 

relação ao crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, 

quando foram 345 pedidos atendidos pela municipalidade. 

E avanço de 4,4% quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, no 

período pré-pandemia de Covid-19. 

“Caraguatatuba está em franco desenvolvimento, gerando cada vez mais 

emprego e renda para a população, em virtude da chegada de novas construtoras 



 

 
 

e empreendimentos, que sempre relatam satisfação com o serviço público 

desburocratizado e rápido do município”, acrescentou o secretário de Urbanismo. 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na 

Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. 

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Urbanismo pelo telefone 

(12) 3886-6060. 
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Semana Da Criança Tem Programação Especial Nas Escolas De 

Caraguatatuba 

 

 
 

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, dedicou a semana de 3 a 

7 de outubro para a realização de uma programação especial nas escolas da rede. 

Instituída pelo prefeito Aguilar Junior através da Lei 2363/17, a ‘Semana da 

Criança Feliz’, é dedicada à realização de atividades recreativas, lúdicas e de 

brincadeiras. 

Cada unidade escolar realizou um planejamento levando em consideração a idade 

das crianças e estudantes, com foco no entretenimento e no resgate e incentivo 

de brincadeiras antigas e atuais, proporcionando muita diversão aliada ao 

aprendizado que o ‘brincar’ oferece aos pequenos. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, destacou que entre os aspectos 

pedagógicos e aprendizagens essenciais definidas na BNCC, a importância do 

brincar como primordial. “O ato de brincar ainda não é visto como algo 

fundamental ao desenvolvimento infantil, sendo considerado apenas mais uma 

forma de se divertir e passar o tempo. Durante o brincar, a criança adquire 

habilidades para se tornar capaz de aprender a aprender. Nos momentos lúdicos, 

é possível aprendermos sobre as crianças: o que elas sabem, como estão se 

sentindo, como reagem diante de um desafio. Esses são aspectos, na maioria das 

vezes, não verbalizados por elas”, disse. 

Entre as brincadeiras e atividades propostas foram realizadas peças teatrais, 

piqueniques, dia do cinema, do parque, apresentações de mágicos, festas à 

fantasia, dia do cabelo maluco, brincadeiras em pula-pulas e camas elásticas. A 



 

 
 

programação segue até a próxima sexta-feira (7) e vem sendo devidamente 

informada aos pais/responsáveis pelos alunos de cada unidade de ensino. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Promove Ações Alusivas Ao Dia Da 

Natureza 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, promoveu na última terça-feira (4) ações na EMEF Prof. 

Antônio de Freitas Avelar em alusão ao Dia da Natureza. No mesmo dia, os 

representantes da Secretaria receberam o grupo de escoteiros do 85º GEMAR – 

Caraguatá na sede do Meio Ambiente para apresentar um projeto relacionado à 

instalação de lixeiras ao longo da orla da cidade. 

A proposta é justamente promover a conscientização socioambiental e educação 

coletiva em prol da natureza, formando parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba e outras iniciativas aliadas à causa. A ideia, incialmente, é a 

implantação de 10 lixeiras. 

E ainda ontem, foi realizada uma conversa com alunos da escola EMEF Prof. 

Antônio de Freitas Avelar, no bairro Estrela D’Alva, abordando também o Dia da 

Natureza, exaltando as belezas naturais de Caraguatatuba e reforçando as 

políticas públicas e os projetos que são executados na cidade com intuito de 

preservar o meio ambiente. 

Ambas atividades foram realizadas no período da tarde e contaram com a 

presença do secretário da pasta, Leandro de Oliveira Caetano, o secretário 

Adjunto, João Silva de Paula Ferreira, além de representantes do setor de projetos. 
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Programação Do ‘Outubro Literário: Especial Mês Das Crianças’ Agita 

Fim De Semana Em Caraguá 

 

 
 

No Mês das Crianças, a Prefeitura Municipal, por meio da FUNDACC – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, preparou uma agenda repleta de 

atividades gratuitas para toda a garotada. 

Neste fim de semana, a programação do ‘Outubro Literário: Especial Mês das 

Crianças’ traz apresentações de dança, música, teatro, contação de histórias e o 

clássico cineminha na Videoteca Lúcio Braun com filmes escolhidos 

especialmente para a meninada. 

No sábado (8), às 14h30 e às 16h, o MACC Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba recebe a tradicional Contação de Histórias Caiçaras com Nhá Rita 

e Leco Borba. 

A apresentação é gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e 

histórias do folclore e da literatura caiçara. 

E para celebrar o Mês das Crianças, o Corpo de Baile de Caraguatatuba realiza 

uma intervenção artística, às 16h30, na Praça do Caiçara, atrás do MACC, com a 

apresentação pocket do aclamado espetáculo ‘Expresso Tatu’. 

O espetáculo tem como objetivo trazer, do isolamento à urbanização, a riqueza do 

folclore contado de pai para filho, que a cada nova versão se insere um: “Eu ouvi 

dizer…”, além de recuperar o passado e integrá-lo ao presente, reivindicando a 

totalidade da existência humana, da tradição, experimentação, do novo e o 

ancestral, do universal e o local. 



 

 
 

Para o grupo, trabalhar com a tradição contribui para que as raízes que 

estruturam o povo brasileiro se mantenham vivas e, tanto crianças, quanto 

educadores fortaleçam sua identidade cultural. 

Em paralelo, a Videoteca Lúcio Braun recebe o projeto Cine Clube, cinema gratuito 

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da FUNDACC. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 17h, traz a animação da Disney ‘Lucca’. Com 

classificação livre, o filme acompanha as aventuras que Lucca vive com seu novo 

melhor amigo. 

Porém, a diversão é ameaçada por um segredo: seu amigo é um monstro marinho 

de outro mundo que fica abaixo da superfície da água. 

Às 20h é a vez do clássico de 1988 ‘Willow na Terra Mágica’. Nessa aventura 

fantástica, de acordo com uma profecia, uma criança deverá destruir a malvada 

feiticeira Bavmorda e acabar com seu reinado de terror, a menos que a bruxa 

possa destruí-la primeiro. Willow então começa uma perigosa jornada para 

manter a criança a salvo. 

Vale ressaltar que a capacidade da Videoteca Lúcio Braun é de 44 lugares, por 

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

minutos de antecedência. 

Fora isso, às 20h30, no sábado, a Banda Municipal Carlos Gomes se apresenta na 

Praça Dr. Cândido Mota (Coreto). Com um repertório variado, a Carlos Gomes é 

garantia de diversão e entretenimento para todas as idades. 

Já no domingo (9), às 18h, o Auditório Maristela de Oliveira, na sede da FUNDACC, 

recebe o espetáculo gratuito ‘Sonho Mágico’. Com classificação livre, o show terá 

seus ingressos distribuídos a partir das 17h. 

Vale lembrar que o auditório conta com 144 poltronas, por isso é recomendado 

chegar com antecedência ao local. 

Em ‘Sonho Mágico’, o mágico Rony Rodrigues inicia sua performance com o 

intuito de impressionar a todos, mas, de repente, o Palhaço Baunilha aparece 

dizendo que também sonha em ser mágico, o que acaba gerando a maior 

confusão. 

Para se redimir, o palhaço ajuda o mágico escolhendo voluntários no show. 

Porém, a confusão se estabelece e começa uma disputa entre o palhaço e o 

mágico para conquistar o respeitável público. 

O show traz ainda uma história emocionante sobre os sonhos e a importância de 

mantê-los vivos dentro de nossos corações. 

Além disso, o MACC conta com três novas exposições em exibição durante o 

mês de outubro: ‘Caiçarando na Arte’, ‘Finito’ e ‘Ensaios de Liberdade’. A visitação 



 

 
 

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

feriados, das 12h às 17h, até o dia 29 de outubro. 

Em exposição na Carelli I, ‘Caiçarando na Arte’, dos artistas plásticos e artesãos 

Angélica Santos e Arnaldo Passos, traz obras confeccionadas a partir de materiais 

recicláveis e retratos de pessoas conhecidas da cidade, do passado e do presente, 

coloridos com tinta Látex para parede. 

Na Carelli II, o fotógrafo Felipe Vernizzi apresenta a mostra ‘Finito’, com imagens 

captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, em especial, fragmentos da 

Mata Atlântica, dos manguezais e das praias, como um alerta à preservação do 

meio ambiente. 

No Acesso II do corredor está em exibição a Exposição de Arte, Artesanato e 

Literatura: ‘Ensaios de Liberdade’, dos reeducandos do CDP – Centro de Detenção 

Provisória ‘Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira’ de Caraguatatuba. 

A mostra tem curadoria da diretora interina do MACC, Denise Lemes, e conta com 

obras feitas durante as aulas administradas pelos professores da Escola Estadual 

Avelino Ferreira, do bairro Porto NovoPara agendar visitas monitoradas basta 

entrar em contato com o setor administrativo do museu, pelo número: (12) 3883-

9980 ou no e-mail: museucaragua@gmail.com 

Já no TMC – Teatro Mario Covas, a artista plástica e poetisa Marisa Di Giaimo 

apresenta a exposição beneficente ‘Primavera com Marisa’, que reúne obras 

feitas ao longo de sua carreira. 

Em exibição no saguão do Teatro Mario Covas, as obras em exposição podem ser 

adquiridas pelos visitantes, sendo o valor arrecadado com a venda destinado à 

Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

Utilizando a técnica à BIC – onde a pintura é feita com uma caneta esferográfica – 

e a técnica da aquarela, Marisa apresenta ao público um multiverso de 

possibilidades e provoca a imaginação e criatividade do espectador através de sua 

arte abstrata, somatória de toda sua vivência artística e talento. 

A exposição ‘Primavera com Marisa’ pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 

12h e das 14h às 17h, e aos fins de semana, em dias de espetáculo, a partir das 

14h, até o dia 29 de outubro. 

Sobre o ‘Outubro Literário’ 

O Outubro Literário é um projeto de fomento à leitura e à literatura proposto pela 

Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da FUNDACC, onde ocorrem diversas ações 

alusivas ao Mês Nacional do Livro e da Poesia. Em 2022, o projeto conta com um 

especial todo voltado ao Mês das Crianças. 

Serviço 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/programacao-do-outubro-literario-especial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua/(12)%203883-9980
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/programacao-do-outubro-literario-especial-mes-das-criancas-agita-fim-de-semana-em-caragua/(12)%203883-9980
mailto:museucaragua@gmail.com


 

 
 

Contação de Histórias Caiçaras 

Sábados – às 14h30 e às 16h – Entrada Gratuita 

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Espetáculo pocket ‘Expresso Tatu’ – Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Data:8 de outubro (sábado) 

Horário:16h30 

Entrada Gratuita 

Local:Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro 

 

Cine Clube 

Sábado – às 17h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 8– às 17h – Lucca| Animação/Disney| Livre 

Dia 8 – às 20h – Willow na Terra Mágica | Fantasia| Livre 

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

Mais informações:(12) 3897-5660 

 

Banda Municipal Carlos Gomes 

Sábados – às 20h30 – Entrada Gratuita 

Local:Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), Centro 

 

Exposição fotográfica ‘Finito’ – por Felipe Vernizzi 

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

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Exposição ‘Caiçarando na Arte’ – por Angélica Santos e Arnaldo Passos 

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

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



 

 
 

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Exposição ‘Ensaios de Liberdade’ – por reeducandos do CDP 

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

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Exposição: Primavera com Marisa – por Marisa Di Giaimo 

Visitação: terça a sexta-feira – das 9h às 12h e das 14h às 17h | aos fins de 

semana, em dias de espetáculo, a partir das 14h 

Teatro Mario Covas:Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Mais informações:(12) 3881-2623 

 

Espetáculo ‘Sonho Mágico’ 

Data:9 de outubro (domingo) 

Horário:18h 

Entrada Gratuita –Chegar 1h antes para retirar o ingresso 

Classificação Livre 

Auditório Maristela:Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede da Fundacc) 

Mais informações:(12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 05/10/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Concurso Miss E Mister Melhor Idade Caraguatatuba Deste Ano Terá 

Participante De 102 Anos 

 

 
 

Hoje (5/10) foi dia dos concorrentes a Miss e Mister Melhor Idade se encontrarem, 

no Teatro Mario Covas, para se conhecerem. 

Os inscritos fizeram prova de maquiagem e participaram de sessão de fotos e 

filmagem, documentando os bastidores da festa. Nessa 9ª edição do concurso 

participam 22 mulheres e 14 homens, a partir de 60 anos, residentes em 

Caraguatatuba. 

O evento visa a valorizar a beleza na terceira idade, autoestima e autocuidado, 

inserção na comunidade, além de ser um momento de confraternização e 

diversão. 

Entre os candidatos, está Manuel Jesus Lopes, 102 anos. Lopes nasceu em 

Bragança, região de Trás os Montes, em Portugal, no dia 11 de julho de 1920. 

Veio para o Brasil quando tinha 20 anos e por aqui ficou. Sua esposa Cândida, 92 

anos, também portuguesa, chegou no mesmo navio, de acordo com ele, mas se 

conheceram apenas 10 anos mais tarde. Tiveram duas filhas: Sílvia, 60 anos, e 

Vera, 58 anos. Sobre o segredo de uma vida longeva, o idoso disse que não sabe 

explicar. 

“Deus é quem sabe até quando vai nossa missão, aqui. Não fico pensando ou me 

preocupando com a idade. Sempre tive boa saúde, trabalhei muito, sou feliz no 

casamento e com minha família, sou bem-humorado, faço amizades facilmente, 



 

 
 

gosto muito de viver, cuido da saúde e vou aos médicos”, declarou. Sobre a 

participação no concurso, Manuel explicou que como ele e a esposa frequentam o 

Centro Dia e Centro de Convivência do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), foi convidado e topou o desafio para se divertir. 

“Adoro música e dançar. Vou lá, me apresento e vamos ver no que vai dar”, 

contou. Para ele a disputa não é o principal. “Cada um pensa a beleza de uma 

forma diferente”, ponderou. 

Outro estreante na competição é Júlio D’Zambe, 67 anos. Escritor, músico, artista 

plástico, veio morar em Caraguatatuba junto com a esposa, Débora, 59 anos, há 

poucos anos. 

O casal paulista criou há 19 anos, o projeto Sankroma (pássaro do imaginário da 

África do Sul que os pais pedem que cuide e abençoe os filhos e os mantenham 

em segurança), que tem o objetivo de transmitir a cultura africana e a cultura 

antirracista. 

O nome do projeto foi modificado para #DoisVelhinhospeloMundo. Os dois têm 

uma Kombi estilizada, onde levam sua arte e conhecimentos a várias cidades da 

região. 

Este ano, se apresentaram na Flic (Feira Literária de Caraguatatuba), no Serramar 

Shopping para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e da Festa do 

Folclore realizada pela Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba). Júlio canta, toca violão e percussão e Débora, piano, gaita, 

saxofone e flauta transversa. “Estou achando o máximo esse concurso de 

valorização da terceira idade. Tem idoso que acredita que não pode fazer mais 

nada por causa da idade. Não, podemos fazer tudo. Temos que agitar, porque a 

vida é movimento. O principal é estarmos felizes e alegres. Uma maravilha 

conhecer novas pessoas, ainda mais agora depois da pandemia”, ressaltou. 

A candidata a Miss, Idaíra Mendes Bencsik, 83 anos, também participa pela 

primeira vez e se destaca pelo cabelo azul turquesa. “Sempre gostei de ser 

diferente de ter meu próprio estilo seja no visual e nas roupas”, declarou. No 

encontro de hoje, contou que foi a primeira vez que se maquiou. “Nossa, estou me 

achando muito diferente, mas gostei do resultado”, disse. 

O casal Samuel da Silva, 80 anos, e Maria Inês da Boa Morte, 68 anos, vão 

encarar juntos esse desafio do desfile. Ambos se aposentaram e vieram de São 

Paulo morar na cidade, em 2019. 

“Entramos nas atividades de hidroginástica, ginástica funcional e pilates, no Ciapi, 

pouco antes da pandemia e retornamos esse ano. Fomos muito bem acolhidos 

pelas meninas da recepção e pelos professores. Estou com grande expectativa e 

muito empolgada para o concurso. Minha filha é estilista e desenhou uma roupa 

especial para nós dois”, revelou. 



 

 
 

Este ano, o Miss e Mister Melhor Idade 2002 será realizada, pela primeira vez, na 

Praça da Cultura, Centro, com entrada gratuita à população. 

Esse concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba por meio da 

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

apoio da WM Eventos e terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, 

com o vocalista Márcio Mendes, sucesso dos anos 80, que conduzirá o desfile. 

Serviço 

Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba 2022 – Show com o Trio Los Angeles 

Dia: 7 de Outubro, sexta-feira 

Hora: 19h 

Local: Praça da Cultura – Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, Centro. 
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Atividade Delegada Ambiental Aplica Mais De R$ 284 Mil Em Multas 

Nos Primeiros 12 Meses De Convênio 

 

 
 

Desde a renovação do convênio entre a Prefeitura de Caraguatatuba e a Atividade 

Delegada da Polícia Militar Ambiental em setembro de 2021, foram aplicadas 

mais de R$ 284 mil em multas estaduais sobre autuações de degradação 

ambiental em área de invasão, parcelamento irregular de solo, além de crimes de 

maus-tratos a animais. 

No mesmo período também foram realizadas 1.058 fiscalizações em conjunto 

com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, Urbanismo, Mobilidade Urbana e Fazenda. As ações ainda 

contaram com a Vigilância Sanitária e o Centro de Controle de Zoonoses. 

Durante este período, foram elaborados 139 termos de vistorias estadual. Os 

dados apontaram ainda que 70 boletins de ocorrência foram registrados, sendo a 

maior parte referente aos casos de aves em cativeiro e maus tratos e abandono 

de animais. 

Essas ocorrências foram atendidas de Norte a Sul da cidade e o balanço da Polícia 

Militar Ambiental apontou ainda 2.388 pessoas abordadas e 315 veículos 

fiscalizados. 

Setembro de 2022 

Somente neste mês de setembro foram realizadas 82 fiscalizações da Polícia 

Militar Ambiental em conjunto com a Prefeitura e elaborados cinco termos de 

vistorias ambientais em áreas de invasão monitoradas pelos órgãos cometentes. 

Todos os casos foram registrados na Região Sul e, ao todo, foram 293 pessoas 

abordadas e 32 veículos fiscalizados. 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba ressalta que todo o ato que infrinja as leis 

ambientais, seja por meio de invasão, desmatamento ou maus-tratos a animais, 

deve ser denunciada por meio da Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental no 

telefone 3886-2200. 
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Alunos Aprendem Controle Climático De Automóveis Em Curso 

Gratuito Do Fundo Social De Caraguatatuba 

 

 
 

O sistema de climatização de automóveis já é um equipamento essencial, cada 

vez mais exigido pelos compradores de veículos. Diante dessa necessidade, 16 

alunos inscritos no Fundo Social de Caraguatatuba iniciam nesta quarta-feira (05) 

o curso de Auxiliar de Climatização de Automóveis. 

A qualificação é mais uma forma de proporcionar oportunidades da inserção no 

mercado de trabalho, principalmente no litoral com climas mais quentes. 

Para o instrutor do Senai, Higor França, basicamente os alunos aprenderão como 

deixar o ambiente dentro do carro mais agradável, por meio da tecnologia de 

controle climático. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, dá às boas vindas aos alunos e 

reforça o comprometimento com as aulas e com a conclusão do curso. “É uma 

certificação com a marca Senai, por isso, se dediquem e aproveitem esta 

oportunidade para se especializar ou adquirir um novo ramo de atuação”, disse. 
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PAT De Caraguatatuba Tem Mais De 200 Vagas De Emprego Até 

Sexta-Feira 

 

 
 

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

quadro de oportunidades para 208 vagas de emprego. Os cargos com mais vagas 

continuam sendo 30 para motoboy, 30 para promotor repositor e 10 para corretor 

de imóveis. Ainda há oito vagas para promotor de vendas PcD. 

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

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

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de 

motorista, assistente operacional, atendente de balconista, atendente de casa de 

ração, atendente de fast-food, atendente de mesa com experiência em buffet self 

service, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza (trabalhar no Alto da 

Serra/Paraibuna), auxiliar de limpeza, auxiliar de rh, auxiliar de segurança, auxiliar 

de vendas, auxiliar financeiro, balconista, balconista de padaria, carpinteiro, chefe 

de cozinha, conferente, consultor financeiro, corretor de imóveis, cozinheiro (a), 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

empacotador, empregada doméstica, entregador (motofrentista), estagiário de 

engenharia civil, estoquista, estoquista de câmara fria, fonoaudiólogo, funileiro, 

garçom, instalador de alarmes, instalador de som e acessórios, jardineiro, 

marceneiro, mecânico de máquinas pesadas (diesel), montador de óculos, 

montador de veículos, motoboy, motorista carreteiro, motorista de caminhão poli 

guincho, motorista entregador, operador de cobrança (estágio), operador de loja 

pleno, operador de telemarketing, operador de vendas, pizzaiolo, polidor de 

automóveis, promotor de vendas pcd, promotor repositor, protético dentário, 

repositor de mercadorias, serralheiro, soldador, supervisor de vendas, sushiman, 

técnico de refrigeração jr., técnico em edificações, técnico mecânico de 

refrigeração, vendedor, vendedor de planos de internet, vendedor de tintas, e 

vendedor interno e externo. 
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PAT de Caraguatatuba tem mais de 200 vagas de emprego até sexta-feira 

 

 
 

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

quadro de oportunidades para 208 vagas de emprego. 

Os cargos com mais vagas continuam sendo 30 para motoboy, 30 para promotor 

repositor e 10 para corretor de imóveis. 

Ainda há oito vagas para promotor de vendas PcD. 

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

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

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de 

motorista, assistente operacional, atendente de balconista, atendente de casa de 

ração, atendente de fast-food, atendente de mesa com experiência em buffet self 

service, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza (trabalhar no Alto da 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Serra/Paraibuna), auxiliar de limpeza, auxiliar de rh, auxiliar de segurança, auxiliar 

de vendas, auxiliar financeiro, balconista, balconista de padaria, carpinteiro, chefe 

de cozinha, conferente, consultor financeiro, corretor de imóveis, cozinheiro (a), 

empacotador, empregada doméstica, entregador (motofrentista), estagiário de 

engenharia civil, estoquista, estoquista de câmara fria, fonoaudiólogo, funileiro, 

garçom, instalador de alarmes, instalador de som e acessórios, jardineiro, 

marceneiro, mecânico de máquinas pesadas (diesel), montador de óculos, 

montador de veículos, motoboy, motorista carreteiro, motorista de caminhão poli 

guincho, motorista entregador, operador de cobrança (estágio), operador de loja 

pleno, operador de telemarketing, operador de vendas, pizzaiolo, polidor de 

automóveis, promotor de vendas pcd, promotor repositor, protético dentário, 

repositor de mercadorias, serralheiro, soldador, supervisor de vendas, sushiman, 

técnico de refrigeração jr., técnico em edificações, técnico mecânico de 

refrigeração, vendedor, vendedor de planos de internet, vendedor de tintas, e 

vendedor interno e externo. 
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Região Sul de Caraguatatuba recebe ação de limpeza de vala, roçada e 

manutenção 

 

 
 

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

realiza diariamente por toda cidade, inúmeros serviços de manutenção e 

zeladoria. Na Região Sul, nesta quarta-feira (5), foram promovidas ações de 

limpeza de vala, retirada de resíduos, limpeza, recolocação de guias e 

roçada.Como forma de prevenir enchentes e transbordamento de água, a 

Regional Sul da Secretaria de Serviços Públicos limpou as valas de drenagem da 

Rua Três do Perequê Mirim e Avenida Circular, no Pegorelli. 

Receberam limpeza e roçada a Rua Pirajuí, trechos das Ruas Iguapé, Geraldo 

Gomes de Souza, Bertioga, Avenida João Carlos Balio, trecho da Avenida Ethel 

Cíntia de Medeiros e Rua Francisco Antônio de Castro, no bairro Travessão, além 

da Rua Benedito Severino de Castro e o Polo Cultural – FUNDACC (Av. Manoel 

Severino de Castro), no Barranco Alto. Ainda neste último bairro, as equipes da 

Sesep realizaram na Rua Agenor Paes a recolocação de guias. 

Além disso, foram retirados resíduos do trecho duplicado da Avenida José da 

Costa Pinheiro Júnior, no Perequê Mirim; Ruas Francisco Antônio de Castro, 

Pirajuí, José Ferreira dos Santos, Luiz Nicolau Fagundes Varela, Caraguatatuba, 

Avenidas Ethel Cíntia de Medeiros e João Carlos Balio do e  Residencial Nova 

Caraguá 1, no Travessão; e entorno da EMEF Jane Urbano e Nova Caraguá 2, no 

Perequê Mirim. 
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Caraguatatuba conquista 15 medalhas durante Festival Mirim de Natação 

 

 
 

Os atletas mirins da Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de 

Esportes e Recreação, participaram durante o final de semana do Festival Mirim 

de Natação, realizado em Guaratinguetá.Ao todo, o município participou da 

competição com 17 atletas e mais a comissão técnica. Caraguatatuba conquistou 

15 medalhas, sendo quatro de ouro, três de prata e oito de bronze. 

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

salienta a importância destes campeonatos para os jovens. “São a partir destes 

festivais que os jovens adquirem as primeiras experiências. Me alegra muito ver 

cada vez novos atletas aparecem em Caraguatatuba, fruto do investimento da 

administração municipal, através do Prefeito Aguilar Junior”, disse. 

Confira a classificação dos atletas durante a competição: 

Julia Baumbach 

1º Lugar – 25m borboleta 

3º Lugar –  25m peito 

 

Eduardo Villela 

1º Lugar –  25m borboleta 

4º Lugar – 25m livre 

 

Maria Luiza Brito 



 

 
 

3º Lugar –  25m costas 

19º Lugar – 25m livre 

 

Bruna Pirani 

2º Lugar –  50m borboleta 

3º Lugar – 50m peito 

6º Lugar – 100m medley 

 

Maria Eduarda de Camargo 

3º Lugar – 50m borboleta 

17º Lugar – 50m livre 

 

Luana Daniel Pereira 

4º Lugar – 50m peito 

15º Lugar – 50m livre 

5º Lugar – 100m medley 

 

Rickyson Lucas da Silva 

2º Lugar – 50m costas 

7º Lugar – 50m peito 

 

Bernardo Almeida 

4º Lugar – 50m peito 

6º Lugar – 50m livre 

 

Arthur de Campos 

5º Lugar – 50m peito 

11º Lugar – 50m livre 

4º Lugar – 100m medley 

 



 

 
 

Mateus Ziviani 

6º Lugar – 50m peito 

3º Lugar – 50m livre 

 

Natan Leme 

3º Lugar – 50m peito 

10º Lugar – 50m livre 

5º Lugar – 100m medley 

 

Mariana Stela Mazer 

1º Lugar – 50m borboleta 

 

Maria Clara Godoi 

2º Lugar – 50m borboleta 

7º Lugar – 50m peito 

6º Lugar – 100m medley 

 

Eduardo Augusto Camina 

1º Lugar – 50m costas 

9º Lugar – 50m livre 

3º Lugar – 100m livre 

 

Katarina Yohana dos Santos 

8º Lugar – 50m peito 

9º Lugar – 50m livre 

 

Murilo Baumbach 

7º Lugar – 50m peito 

15º Lugar – 50m livre 

 



 

 
 

Heitor Tavares 

4º Lugar – 50m peito 

3º Lugar – 50m livre 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para curso de viveirista voltada 

à produção de mudas hortícolas 

 

 
 

Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, está com inscrições abertas até o dia 14 de outubro para o 

curso gratuito de viveirista. A atividade é voltada à produção de mudas hortículas. 

Os interessados podem se inscrever enviando o nome completo e telefone para o 

e-mail da coordenadoria do Setor da Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente, 

claudia.viana@caraguatatuba.sp.gov.br. 

Ao todo são 20 vagas disponibilizadas. A capacitação terá início na segunda-feira 

(17/10), e será realizada também nos dias 18 e 19 de outubro no Viveiro 

Municipal. Os inscritos terão atividades das 9h às 17h. 

O conteúdo programático conta com aulas de legislação, planejamento 

operacional, nutrição e adubação, aquisição de sementes e materiais de 

propagação, além de preparação do material propagativo. 

A capacitação é voltada para a produção de sementes e mudas. 

Serviço: 

Data:17 a 19 de outubro 

Horário:das 9h às 17h 

Local:Viveiro Municipal – Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 2.500, no Jardim 

Itaúna 

 

mailto:claudia.viana@caraguatatuba.sp.gov.br
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IBGE prorroga Censo Demográfico 2022 até dezembro O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IB 

 

 
 

Prorrogou o Censo Demográfico 2022 até o início de dezembro, em todo território 

nacional. A coleta de dados estatísticos da população brasileira encerraria no dia 

31 de outubro, mas o instituto estendeu a contagem em razão do déficit de 

recenseadores. 

Apesar da prorrogação do Censo, o instituto manteve a previsão de divulgar os 

dados da pesquisa até o final de dezembro. 

Em todo o Brasil, o IBGE conta com 95.448 recenseadores, o equivalente a 52,2% 

das vagas disponíveis para a função. Desde 1º de agosto, 104.445.750 milhões 

de brasileiros já foram recenseados, número correspondente a 49% da população 

estimada do país. Desse total, 48% são homens e 52%, mulheres. 

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. 

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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Caraguatatuba promove ‘Circuito Pé na Areia’ com programação cultural e 

esportiva neste fim de semana 

 

 
 

A Praça da Cultura, no Centro de Caraguatatuba, vai receber mais uma edição do 

‘Circuito Pé na Areia’ no próximo sábado (8) e domingo (9), contando com ampla 

programação gratuita de atividades esportivas, culturais e de lazer 

O público poderá vivenciar práticas como vôlei e tênis de praia, futevôlei, 

frescobol, badminton e futebol de areia. 

E mais, aulas de zumba, yoga e Tai Chi Chuan, oficina de capoeira e slackline, 

jogos de tabuleiro e de mesa. 

Para participar das modalidades esportivas, basta comparecer na arena do 

evento, no período das 9h às 17h, sem necessidade de inscrição prévia. 

A atração também contará com apresentações teatrais e musicais, com artistas 

locais e convidados. 

A realização da décima etapa do Circuito Pé na Areia é resultado da parceria entre 

a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, e a Secretaria 

de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. 

Mais informações podem ser obtidas no site www.circuitopenaareiaoficial.com.br. 

Passeio de barco a vela 

Haverá ainda passeios gratuitos de barco a vela, nos dois dias, das 11h às 15h, na 

Praia do Centro. Para participar será preciso realizar inscrição antecipada na 

Secretaria de Turismo pelos telefones (12) 3897-7910 ou (12) 3897-7920. 

Eventos agregados 



 

 
 

No segundo final de semana de outubro, a cidade terá outras duas atrações 

esportivas, realizadas juntamente com o Circuito Pé na Areia, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

A 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua tem largada prevista para as 18h de 

sábado (8), na Praça da Cultura. A corrida terá percursos de 5km e 10km. Todos 

os participantes receberão medalhas e os cinco primeiros de cada categoria serão 

premiados com troféus e brindes. 

Já no domingo (9), ocorrerá o 5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids, promovido pelo 

Caraguá Praia Shopping, também na Praça da Cultura, das 11h às 15h. 

A competição é gratuita e terá categorias até 12 anos de idade (para meninos e 

meninas). 

O evento contará ainda com sorteios de brindes, algodão doce, pipoca e pula-pula. 

Programação a programação completa do ‘Circuito Pé na Areia’: 

Sábado (08/10) 

9h às 17h – Atividades nas Quadras 

Vôlei de Praia / Beach Tennis / Futevôlei / Badminton / Futebol de Areia / 

Slackline / Frescobol / Jogos de Tabuleiro 

9h às 10h – Aula de Yoga 

9h às 13h – Oficina de Capoeira 

10h às 17h – Aulas Alternadas de Zumba e Fit Dance 

11h – Espetáculo Teatral “A Menina da Cabeça de Bola” 

11h às 15h – Vivência Especial: Passeios de Barco a Vela 

18h – Largada da 3ª etapa Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Apresentações Musicais 

15h – Thykinho 

16h30 – Banda Kazzoo 

19h30 – Pedro Henrique (PH) 

 

Domingo (09/10) 

9h às 17h – Atividades nas Quadras 

Vôlei de Praia / Beach Tennis / Futevôlei / Badminton / Futebol de Areia / 

Slackline / Frescobol / Jogos de Tabuleiro 

9h às 10h – Aula de Yoga 



 

 
 

9h às 13h – Oficina de Capoeira 

10h às 16h – Aulas Alternadas de Zumba e Fit Dance 

10h – Espetáculo Teatral “A Quase Morte de Zé Malandro” 

11h às 15h – 5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids 

11h às 15h – Vivência Especial: Passeios de Barco a Vela 

Apresentações Musicais 

15h – Joe Tenta 

16h20 – Orquestra de Viola Estrela de Ouro 

17h40 – Banda Kazzoo 

19h – Pedro Henrique (PH 
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Caraguatatuba bate recorde com emissão de 1 mil alvarás de obras em 

2022 

 

 
 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba registrou o maior 

volume de alvarás de construção aprovados no terceiro trimestre, fechando com 

357 documentos emitidos entre julho e setembro de 2022. O número supera a 

média registrada nos últimos sete anos.O balanço divulgado pela Diretoria de 

Projetos, nesta quinta-feira (5), demonstra novamente o aquecimento e 

crescimento do setor no município, que já conta com 1.007 alvarás expedidos no 

somatório de janeiro a outubro deste ano, contra 1.148 emitidos durante todo o 

ano de 2021. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o levantamento consolida 2022 

como o melhor ano da série histórica — iniciada em 2015. “Já temos um saldo 

positivo relevante em relação a 2021, portanto, a nossa expectativa é que mais de 

1.300 alvarás sejam lançados até o fim de dezembro, batendo todos os recordes 

até aqui”, destacou Cardozo. 

Os dados apresentados pela pasta mostraram ainda que houve aceleração em 

relação ao crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, 

quando foram 345 pedidos atendidos pela municipalidade. E avanço de 4,4% 

quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, no período pré-pandemia 

de Covid-19. 

“Caraguatatuba está em franco desenvolvimento, gerando cada vez mais 

emprego e renda para a população, em virtude da chegada de novas construtoras 

e empreendimentos, que sempre relatam satisfação com o serviço público 

desburocratizado e rápido do município”, acrescentou o secretário de Urbanismo. 



 

 
 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na 

Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. 

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Urbanismo pelo telefone 

(12) 3886-6060 
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Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba é nesta sexta-feira (7), 

na Praça da Cultura com entrada franca 

 

 
 

Tudo pronto para a disputa da Miss e Mister Melhor Idade 2002, que será 

realizada, pela primeira vez, na Praça da Cultura, Centro, pela Prefeitura de 

Caraguatatuba por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 

do Idoso (Sepedi), com entrada gratuita à população. 

O concurso é voltado aos idosos, a partir de 60 anos, residentes em 

Caraguatatuba e tem como objetivo a valorização da beleza da terceira idade e 

momentos de confraternização. Este ano, na 9ª edição, concorrem 22 mulheres e 

14 homens. 

Na próxima quarta-feira (5), os participantes se reúnem para fazer um ensaio 

fotográfico, prova das roupas e maquiagem, em estúdio, onde será feito um 

making of (filmagens dos bastidores do evento) e, na quinta-feira (6), às 14h, 

haverá ensaio geral no palco montado na Praça da Cultura, Centro. 

“A expectativa para este ano é grande, porque faremos em ambiente aberto, no 

Centro, onde ocorrem os maiores eventos culturais da cidade. Convidados todos 

os moradores da cidade para que prestigiem o evento. Com certeza será uma 

noite alegre e festiva”, afirmou Amauri Toledo, secretário da Sepedi. 

O Miss e Mister Melhor Idade é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com 

o apoio da WM Eventos e terá a tradicional participação da banda Trio Los 

Angeles, com o vocalista Márcio Mendes, sucesso dos anos 80, que conduzirá o 

desfile. 
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Proamação do ‘Outubro Literário: Especgrial Mês das Crianças’ agita fim de 

semana em Caraguá 

 

 

 

No Mês das Crianças, a Prefeitura Municipal, por meio da FUNDACC 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, preparou uma agenda repleta 

de atividades gratuitas para toda a garotada. 

Neste fim de semana, a programação do ‘Outubro Literário: Especial Mês das 

Crianças’ traz apresentações de dança, música, teatro, contação de histórias e o 

clássico cineminha na Videoteca Lúcio Braun com filmes escolhidos 

especialmente para a meninada. 

No sábado (8), às 14h30 e às 16h, o MACC  

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba recebe a tradicional Contação de 

Histórias Caiçaras com Nhá Rita e Leco Borba. 

A apresentação é gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e 

histórias do folclore e da literatura caiçara. 

E para celebrar o Mês das Crianças, o Corpo de Baile de Caraguatatuba realiza 

uma intervenção artística, às 16h30, na Praça do Caiçara, atrás do MACC, com a 

apresentação pocket do aclamado espetáculo ‘Expresso Tatu’. 

O espetáculo tem como objetivo trazer, do isolamento à urbanização, a riqueza do 

folclore contado de pai para filho, que a cada nova versão se insere um: “Eu ouvi 

dizer…”, além de recuperar o passado e integrá-lo ao presente, reivindicando a 



 

 
 

totalidade da existência humana, da tradição, experimentação, do novo e o 

ancestral, do universal e o local. 

Para o grupo, trabalhar com a tradição contribui para que as raízes que 

estruturam o povo brasileiro se mantenham vivas e, tanto crianças, quanto 

educadores fortaleçam sua identidade cultural. 

Em paralelo, a Videoteca Lúcio Braun recebe o projeto Cine Clube, cinema gratuito 

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da FUNDACC. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 17h, traz a animação da Disney ‘Lucca’. Com 

classificação livre, o filme acompanha as aventuras que Lucca vive com seu novo 

melhor amigo. 

Porém, a diversão é ameaçada por um segredo: seu amigo é um monstro marinho 

de outro mundo que fica abaixo da superfície da água. 

Às 20h é a vez do clássico de 1988 ‘Willow na Terra Mágica’. Nessa aventura 

fantástica, de acordo com uma profecia, uma criança deverá destruir a malvada 

feiticeira Bavmorda e acabar com seu reinado de terror, a menos que a bruxa 

possa destruí-la primeiro. Willow então começa uma perigosa jornada para 

manter a criança a salvo. 

Vale ressaltar que a capacidade da Videoteca Lúcio Braun é de 44 lugares, por 

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

minutos de antecedência. 

Fora isso, às 20h30, no sábado, a Banda Municipal Carlos Gomes se apresenta na 

Praça Dr. Cândido Mota (Coreto). Com um repertório variado, a Carlos Gomes é 

garantia de diversão e entretenimento para todas as idades. 

Já no domingo (9), às 18h, o Auditório Maristela de Oliveira, na sede da FUNDACC, 

recebe o espetáculo gratuito ‘Sonho Mágico’. Com classificação livre, o show terá 

seus ingressos distribuídos a partir das 17h. 

Vale lembrar que o auditório conta com 144 poltronas, por isso é recomendado 

chegar com antecedência ao local. 

Em ‘Sonho Mágico’, o mágico Rony Rodrigues inicia sua performance com o 

intuito de impressionar a todos, mas, de repente, o Palhaço Baunilha aparece 

dizendo que também sonha em ser mágico, o que acaba gerando a maior 

confusão. 

Para se redimir, o palhaço ajuda o mágico escolhendo voluntários no show. 

Porém, a confusão se estabelece e começa uma disputa entre o palhaço e o 

mágico para conquistar o respeitável público. 

O show traz ainda uma história emocionante sobre os sonhos e a importância de 

mantê-los vivos dentro de nossos corações. 



 

 
 

Além disso, o MACC conta com três novas exposições em exibição durante o mês 

de outubro: ‘Caiçarando na Arte’, ‘Finito’ e ‘Ensaios de Liberdade’. 

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

sábados e feriados, das 12h às 17h, até o dia 29 de outubro. 

Em exposição na Carelli I, ‘Caiçarando na Arte’, dos artistas plásticos e artesãos 

Angélica Santos e Arnaldo Passos, traz obras confeccionadas a partir de materiais 

recicláveis e retratos de pessoas conhecidas da cidade, do passado e do presente, 

coloridos com tinta Látex para parede. 

Na Carelli II, o fotógrafo Felipe Vernizzi apresenta a mostra ‘Finito’, com imagens 

captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, em especial, fragmentos da 

Mata Atlântica, dos manguezais e das praias, como um alerta à preservação do 

meio ambiente. 

No Acesso II do corredor está em exibição a Exposição de Arte, Artesanato e 

Literatura: ‘Ensaios de Liberdade’, dos reeducandos do CDP – Centro de Detenção 

Provisória ‘Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira’ de Caraguatatuba. 

A mostra tem curadoria da diretora interina do MACC, Denise Lemes, e conta com 

obras feitas durante as aulas administradas pelos professores da Escola Estadual 

Avelino Ferreira, do bairro Porto Novo. 

Para agendar visitas monitoradas basta entrar em contato com o setor 

administrativo do museu, 

pelo número: (12) 3883-9980 ou no e-mail:museucaragua@gmail.com 

Já no TMC – Teatro Mario Covas, a artista plástica e poetisa Marisa Di Giaimo 

apresenta a exposição beneficente ‘Primavera com Marisa’, que reúne obras 

feitas ao longo de sua carreira. 

Em exibição no saguão do Teatro Mario Covas, as obras em exposição podem ser 

adquiridas pelos visitantes, sendo o valor arrecadado com a venda destinado à 

Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

Utilizando a técnica à BIC – onde a pintura é feita com uma caneta esferográfica – 

e a técnica da aquarela, Marisa apresenta ao público um multiverso de 

possibilidades e provoca a imaginação e criatividade do espectador através de sua 

arte abstrata, somatória de toda sua vivência artística e talento. 

A exposição ‘Primavera com Marisa’ pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 

12h e das 14h às 17h, e aos fins de semana, em dias de espetáculo, a partir das 

14h, até o dia 29 de outubro. 

Sobre o ‘Outubro Literário’ 

O Outubro Literário é um projeto de fomento à leitura e à literatura proposto pela 

Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da FUNDACC, onde ocorrem diversas ações 

mailto:museucaragua@gmail.com


 

 
 

alusivas ao Mês Nacional do Livro e da Poesia. Em 2022, o projeto conta com um 

especial todo voltado ao Mês das Crianças. 

Serviço 

Contação de Histórias Caiçaras 

Sábados – às 14h30 e às 16h – Entrada Gratuita 

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Espetáculo pocket ‘Expresso Tatu’ – Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Data:8 de outubro (sábado) 

Horário:16h30 

Entrada Gratuita 

Local:Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro 

 

Cine Clube 

Sábado – às 17h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 8– às 17h – Lucca| Animação/Disney| Livre 

Dia 8 – às 20h – Willow na Terra Mágica | Fantasia| Livre 

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

Mais informações:(12) 3897-5660 

 

Banda Municipal Carlos Gomes 

Sábados – às 20h30 – Entrada Gratuita 

Local:Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), Centro 

 

Exposição fotográfica ‘Finito’ – por Felipe Vernizzi 

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

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Exposição ‘Caiçarando na Arte’ – por Angélica Santos e Arnaldo Passos 



 

 
 

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

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Exposição ‘Ensaios de Liberdade’ – por reeducandos do CDP 

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

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

Mais informações:(12) 3883-9980 

 

Exposição: Primavera com Marisa – por Marisa Di Giaimo 

Visitação:Terça a sexta-feira – das 9h às 12h e das 14h às 17h | aos fins de 

semana, em dias de espetáculo, a partir das 14h 

Teatro Mario Covas:Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Mais informações:(12) 3881-2623 

 

Espetáculo ‘Sonho Mágico’ 

Data:9 de outubro (domingo) 

Horário:18h 

Entrada Gratuita –Chegar 1h antes para retirar o ingresso 

Classificação Livre 

Auditório Maristela:Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede da Fundacc) 

Mais informações:(12) 3897-5660 
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Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caraguatatuba, da região central, está 

com um novo equipamento de tomografia computadorizada Multislice. O aparelho 

é projetado para produzir um melhor fluxo de exames com baixo custo 

operacional, capaz de atender a uma demanda de mais de 80 exames em um 

único dia.Seus principais diferenciais em relação ao antigo, que foi substituído, é a 

qualidade de imagem, onde o atual equipamento utiliza uns dos mais modernos 

detectores, o UFC – Ultra Fast Ceramic, disponibilizando a resolução de alto 

contraste nas imagens geradas pelo equipamento. 

Outra novidade do atual aparelho é a redução na dose de radiação na ordem de 

20%, sem perder a qualidade de imagem, além também da redução no consumo 

de energia, onde o equipamento consegue uma economia de 10%. 

O aparelho possibilita ainda exames de maior complexidade, como por exemplo, 

exames angiográficos, melhorando o atendimento dos pacientes. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que sempre teve a saúde como prioridade em 

sua gestão e adquirir um equipamento de alta tecnologia irá melhorar a rotina da 

população e da equipe médica. 

“É um tomógrafo moderno, que irá suprir toda demanda de atendimento das três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).  Cada vez mais, a Prefeitura buscar 

oferecer agilidade e melhor tratamento dos pacientes, sempre colocando a saúde 

como prioridade”, reforça o prefeito. 

 



 

 
 

A tomografia computadorizada é um exame não invasivo de diagnóstico que, com 

imagens geradas via radiação e produzidas por computador, permite a 

visualização de órgãos, estruturas e tecidos de forma muito mais detalhada que 

uma radiografia comum. 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove ações alusivas ao Dia da Natureza 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, promoveu na última terça-feira (4) ações na EMEF Prof. 

Antônio de Freitas Avelar em alusão ao Dia da Natureza. No mesmo dia, os 

representantes da Secretaria receberam o grupo de escoteiros do 85º GEMAR – 

Caraguatá na sede do Meio Ambiente para apresentar um projeto relacionado à 

instalação de lixeiras ao longo da orla da cidade. 

A proposta é justamente promover a conscientização socioambiental e educação 

coletiva em prol da natureza, formando parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba e outras iniciativas aliadas à causa. A ideia, incialmente, é a 

implantação de 10 lixeiras. 

E ainda ontem, foi realizada uma conversa com alunos da escola EMEF Prof. 

Antônio de Freitas Avelar, no bairro Estrela D’Alva, abordando também o Dia da 

Natureza, exaltando as belezas naturais de Caraguatatuba e reforçando as 

políticas públicas e os projetos que são executados na cidade com intuito de 

preservar o meio ambiente. 

Ambas atividades foram realizadas no período da tarde e contaram com a 

presença do secretário da pasta, Leandro de Oliveira Caetano, o secretário 

Adjunto, João Silva de Paula Ferreira, além de representantes do setor de projetos. 
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Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba deste ano terá 

participante de 102 anos 

 

 

 

Hoje (5/10) foi dia dos concorrentes a Miss e Mister Melhor Idade se encontrarem, 

no Teatro Mario Covas, para se conhecerem. Os inscritos fizeram prova de 

maquiagem e participaram de sessão de fotos e filmagem, documentando os 

bastidores da festa. Nessa 9ª edição do concurso participam 22 mulheres e 14 

homens, a partir de 60 anos, residentes em Caraguatatuba. O evento visa a 

valorizar a beleza na terceira idade, autoestima e autocuidado, inserção na 

comunidade, além de ser um momento de confraternização e diversão. 

Entre os candidatos, está Manuel Jesus Lopes, 102 anos. Lopes nasceu em 

Bragança, região de Trás os Montes, em Portugal, no dia 11 de julho de 1920. 

Veio para o Brasil quando tinha 20 anos e por aqui ficou. Sua esposa Cândida, 92 

anos, também portuguesa, chegou no mesmo navio, de acordo com ele, mas se 

conheceram apenas 10 anos mais tarde. Tiveram duas filhas: Sílvia, 60 anos, e 

Vera, 58 anos. Sobre o segredo de uma vida longeva, o idoso disse que não sabe 

explicar. 

“Deus é quem sabe até quando vai nossa missão, aqui. Não fico pensando ou me 

preocupando com a idade. Sempre tive boa saúde, trabalhei muito, sou feliz no 

casamento e com minha família, sou bem-humorado, faço amizades facilmente, 

gosto muito de viver, cuido da saúde e vou aos médicos”, declarou. 

Sobre a participação no concurso, Manuel explicou que como ele e a esposa 

frequentam o Centro Dia e Centro de Convivência do Centro Integrado de Atenção 

à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi), foi convidado e topou o desafio para 

se divertir. “Adoro música e dançar. Vou lá, me apresento e vamos ver no que vai 



 

 
 

dar”, contou. Para ele a disputa não é o principal. “Cada um pensa a beleza de 

uma forma diferente”, ponderou. 

Outro estreante na competição é Júlio D’Zambe, 67 anos. Escritor, músico, artista 

plástico, veio morar em Caraguatatuba junto com a esposa, Débora, 59 anos, há 

poucos anos. O casal paulista criou há 19 anos, o projeto Sankroma (pássaro do 

imaginário da África do Sul que os pais pedem que cuide e abençoe os filhos e os 

mantenham em segurança), que tem o objetivo de transmitir a cultura africana e 

a cultura antirracista. 

O nome do projeto foi modificado para #DoisVelhinhospeloMundo. Os dois têm 

uma Kombi estilizada, onde levam sua arte e conhecimentos a várias cidades da 

região. Este ano, se apresentaram na Flic (Feira Literária de Caraguatatuba), no 

Serramar Shopping para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e da Festa 

do Folclore realizada pela Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba). Júlio canta, toca violão e percussão e Débora, piano, gaita, 

saxofone e flauta transversa. 

“Estou achando o máximo esse concurso de valorização da terceira idade. Tem 

idoso que acredita que não pode fazer mais nada por causa da idade. Não, 

podemos fazer tudo. Temos que agitar, porque a vida é movimento. O principal é 

estarmos felizes e alegres. Uma maravilha conhecer novas pessoas, ainda mais 

agora depois da pandemia”, ressaltou. 

A candidata a Miss, Idaíra Mendes Bencsik, 83 anos, também participa pela 

primeira vez e se destaca pelo cabelo azul turquesa. “Sempre gostei de ser 

diferente de ter meu próprio estilo seja no visual e nas roupas”, declarou. No 

encontro de hoje, contou que foi a primeira vez que se maquiou. “Nossa, estou me 

achando muito diferente, mas gostei do resultado”, disse. 

O casal Samuel da Silva, 80 anos, e Maria Inês da Boa Morte, 68 anos, vão 

encarar juntos esse desafio do desfile. Ambos se aposentaram e vieram de São 

Paulo morar na cidade, em 2019. 

“Entramos nas atividades de hidroginástica, ginástica funcional e pilates, no Ciapi, 

pouco antes da pandemia e retornamos esse ano. Fomos muito bem acolhidos 

pelas meninas da recepção e pelos professores. Estou com grande expectativa e 

muito empolgada para o concurso. Minha filha é estilista e desenhou uma roupa 

especial para nós dois”, revelou. 

Este ano, o Miss e Mister Melhor Idade 2002 será realizada, pela primeira vez, na 

Praça da Cultura, Centro, com entrada gratuita à população. 

Esse concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba por meio da 

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

apoio da WM Eventos e terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, 

com o vocalista Márcio Mendes, sucesso dos anos 80, que conduzirá o desfile. 



 

 
 

Serviço 

Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba 2022 – Show com o Trio Los Angeles 

Dia: 7 de Outubro, sexta-feira 

Hora: 19h 

Local: Praça da Cultura – Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, Centro. 
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Semana da Criança tem programação especial nas escolas de 

Caraguatatuba 

 

 
 

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, dedicou a semana de 3 a 

7 de outubro para a realização de uma programação especial nas escolas da rede. 

Instituída pelo prefeito Aguilar Junior através da Lei 2363/17, a ‘Semana da 

Criança Feliz’, é dedicada à realização de atividades recreativas, lúdicas e de 

brincadeiras. 

Cada unidade escolar realizou um planejamento levando em consideração a idade 

das crianças e estudantes, com foco no entretenimento e no resgate e incentivo 

de brincadeiras antigas e atuais, proporcionando muita diversão aliada ao 

aprendizado que o ‘brincar’ oferece aos pequenos. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, destacou que entre os aspectos 

pedagógicos e aprendizagens essenciais definidas na BNCC, a importância do 

brincar como primordial. “O ato de brincar ainda não é visto como algo 

fundamental ao desenvolvimento infantil, sendo considerado apenas mais uma 

forma de se divertir e passar o tempo. Durante o brincar, a criança adquire 

habilidades para se tornar capaz de aprender a aprender. Nos momentos lúdicos, 

é possível aprendermos sobre as crianças: o que elas sabem, como estão se 

sentindo, como reagem diante de um desafio. Esses são aspectos, na maioria das 

vezes, não verbalizados por elas”, disse. 

Entre as brincadeiras e atividades propostas foram realizadas peças teatrais, 

piqueniques, dia do cinema, do parque, apresentações de mágicos, festas à 

fantasia, dia do cabelo maluco, brincadeiras em pula-pulas e camas elásticas. A 



 

 
 

programação segue até a próxima sexta-feira (7) e vem sendo devidamente 

informada aos pais/responsáveis pelos alunos de cada unidade de ensino. 
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2 Edição do Teatro Infantil "Contos e Encantos", Circo Estoril, Espaço 

de troca de figurinhas da Copa e Feira de livros integram festividade 

que celebra o Dia das crianças no Serramar Shopping com muito agito 

 

 
 

A diversão será garantida no Serramar Shopping, que celebrará com muita alegria 

o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. O evento “Contos e Encantos” 

entra em sua 2ª edição enfatizando o sucesso da 1ª. 

E a iniciativa já conta com programação para toda família no dia 12, 15 e 16/10, 

com apresentações de Teatro Infantil, às 17h, em frente a Renner. 

Ainda, tem o Circo Estoril, Feira do Livro e Troca de figurinhas da Copa para 

animar ainda mais o mês. 

Que tal mergulhar no universo de diversão e fantasia com o evento gratuito e para 

todos os públicos! Companhias de Teatro renomadas no Brasil, com grande 

talento e muita criatividade, vão invadir o Serramar. No dia 12, tem a 

apresentação de “Uma Aventura na Terra do Nunca”; No dia 15 é a vez de “Boneca 

de Pano”; E dia 16 a peça “A Bruxa Má do Oeste” levará ao público muitas risadas. 

Além da magia do teatro, também acontecerá a distribuição de doces e balões 

das 13h às 16h30, na Praça Central do Mall, aonde será possível a interação com 



 

 
 

os personagens das peças teatrais das 14h às 14h40 e das 15h às 15h40 por 

todo Shopping! A ‘criançada’ vai se encantar! 

Cronograma das peças teatrais 

12/10 (17h) “Uma Aventura na Terra do Nunca” – Wendy e seus irmãos são 

levados para o mundo mágico da Terra do Nunca com o herói de suas histórias, 

Peter Pan. 

15/10 (17h)“Boneca de Pano” – Dona Benta uma senhora que vive no Sítio do 

Picapau com a cozinheira Tia Nastácia compartilha uma vida calma fazendo 

quitutes para a sinhá e sua neta, Lúcia que vivendo sozinha inventa um mundo de 

fantasias do qual a personagem principal é a sua boneca de pano. 

16/10 (17h) “A Bruxa Má do Oeste” – Dorothy e seu cachorrinho são levados para 

uma terra mágica quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós. Eles 

viajam para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um Espantalho, que 

precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde 

que quer coragem. O Mago pede ao grupo que tragam a vassoura da Bruxa 

Malvada do Oeste a fim de ganharem sua ajuda. 

Circo Estoril 

E com atrações inéditas e internacionais, tem o Circo Estoril, com os Campeões 

Mundiais do Globo da Morte, um carro que vira robô, o Arqueiro com sua pontaria 

e precisão, o incrível Homem Bala, inédito na América Latina, e muito mais. 

O espetáculo Circense acontece de segunda a sexta-feira, às 20h, já aos sábados, 

domingos e feriados, às 17h e 20h. 

Emoção não vai faltar! Garanta seu ingresso de R$ 20,00 a R$ 70,00 por meio do 

linkwww.sympla.com.br/evento/circo-estoril/1731279ou nas bilheterias! 

Troca de Figurinhas da Copa 

Falta pouco para a Copa do Mundo do Qatar começar no dia 21 de novembro. Por 

enquanto, o que está mexendo com o imaginário dos brasileiros é o álbum de 

figurinhas da Copa, oficial da FIFA, que virou febre no país todo e no mundo! Se 

você tem figurinhas repetidas, vem trocar aqui no Serramar Shopping, no espaço 

que fica próximo à loja Brasil Cacau. 

A troca de figurinhas segue até 18/12, das 10h às 22h. É só juntar a galera e se 

divertir! E torcer para o Brasil conquistar o Hexacampeonato mundial. 

Tarifa Única 

Pensando no bem-estar e para garantir um passeio ‘mais completo’, ao visitar o 

Shopping até 30 de novembro, você pode se despreocupar com a hora de ir 

embora, pois a tarifa de estacionamento do Shopping permanece única. Você 

pode almoçar com a família, ir ao cinema, tomar um café, fazer compras, e ao ir 

http://www.sympla.com.br/evento/circo-estoril/1731279


 

 
 

embora no fim do dia, não se preocupar com o preço do estacionamento que é 

gratuito até às 14h. 

E, após este horário, a tarifa única do estacionamento para carro é R$ 6,00 e 

moto R$ 3,00. 

Serviço: 

O Shopping Serramar fica na Av. José Herculano, 1.086, Caraguá, e as lojas abrem 

de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 15h às 21h. 
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Polícia Civil apreende 14 máquinas de vídeo bingo em Caraguatatuba 

 

 
 

A Polícia Civil apreendeu por volta das 16h30 desta quarta-feira (05/10), 14 

máquinas de vídeo bingo no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba. Algumas 

pessoas que estavam apostando na hora da intervenção dos investigadores, 

Marcelo e Mozart, coordenado pelo Delegado Titular, Jairo Pontes, foram 

conduzidas para a delegacia. 

De acordo com a polícia, a intervenção aconteceu após denúncias, que no local 

tinha movimento toda a tarde e poderia ser um ponto de venda de drogas. Com a 

chegada dos investigadores foram localizadas algumas pessoas, que na sua 

maioria eram idosos que foram conduzidos para a delegacia. Um guincho foi 

utilizado para transportar as máquinas. Uma equipe da Perícia Técnica foi 

acionada para periciar as máquinas. 

A polícia não informou se algum responsável foi preso.  
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CDP de Caraguá: Mãe de detento faz tentativa de envio de drogas em 

um pacote de pão 

 

 
 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que policiais penais 

frustraram uma tentativa de envio de droga para o Centro de Detenção Provisória 

(CDP) “Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, nesta quarta-feira, 

dia 5/10. 

Enquanto realizavam a revista em encomendas enviadas por familiares de 

detentos, os servidores descobriram uma porção de maconha escondida dentro de 

um pacote de pão de forma. 

A droga pesava 62 gramas. O pacote havia sido encaminhado pela mãe de um 

dos detentos. 

A direção do CDP de Caraguatatuba conduziu o detento para cela disciplinar e 

encaminhou o material apreendido para a Delegacia de Polícia local. O nome da 

mãe foi retirado do rol de visitas da SAP. 
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PAT de Caraguatatuba oferece 200 oportunidades de emprego 

 

 
 

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

quadro de oportunidades para 208 vagas de emprego. 

Os cargos com mais vagas continuam sendo 30 para motoboy, 30 para promotor 

repositor e 10 para corretor de imóveis. Ainda há oito vagas para promotor de 

vendas PcD. 

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

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

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas:  

acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de 

motorista, assistente operacional, atendente de balconista, atendente de casa de 

ração, atendente de fast-food, atendente de mesa com experiência em buffet self 

service, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza (trabalhar no Alto da 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Serra/Paraibuna), auxiliar de limpeza, auxiliar de rh, auxiliar de segurança, auxiliar 

de vendas, auxiliar financeiro, balconista, balconista de padaria, carpinteiro, chefe 

de cozinha, conferente, consultor financeiro, corretor de imóveis, cozinheiro (a), 

empacotador, empregada doméstica, entregador (motofrentista), estagiário de 

engenharia civil, estoquista, estoquista de câmara fria, fonoaudiólogo, funileiro, 

garçom, instalador de alarmes, instalador de som e acessórios, jardineiro, 

marceneiro, mecânico de máquinas pesadas (diesel), montador de óculos, 

montador de veículos, motoboy, motorista carreteiro, motorista de caminhão poli 

guincho, motorista entregador, operador de cobrança (estágio), operador de loja 

pleno, operador de telemarketing, operador de vendas, pizzaiolo, polidor de 

automóveis, promotor de vendas pcd, promotor repositor, protético dentário, 

repositor de mercadorias, serralheiro, soldador, supervisor de vendas, sushiman, 

técnico de refrigeração jr., técnico em edificações, técnico mecânico de 

refrigeração, vendedor, vendedor de planos de internet, vendedor de tintas, e 

vendedor interno e externo. 
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Caraguatatuba bate recorde com emissão de 1 mil alvarás de obras 

em 2022 

 

 
 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba registrou o maior 

volume de alvarás de construção aprovados no terceiro trimestre, fechando com 

357 documentos emitidos entre julho e setembro de 2022. 

O número supera a média registrada nos últimos sete anos. 

O balanço divulgado pela Diretoria de Projetos, nesta quinta-feira (5), demonstra 

novamente o aquecimento e crescimento do setor no município, que já conta com 

1.007 alvarás expedidos no somatório de janeiro a outubro deste ano, contra 

1.148 emitidos durante todo o ano de 2021. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o levantamento consolida 2022 

como o melhor ano da série histórica — iniciada em 2015. “Já temos um saldo 

positivo relevante em relação a 2021, portanto, a nossa expectativa é que mais de 

1.300 alvarás sejam lançados até o fim de dezembro, batendo todos os recordes 

até aqui”, destacou Cardozo. 

Os dados apresentados pela pasta mostraram ainda que houve aceleração em 

relação ao crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, 

quando foram 345 pedidos atendidos pela municipalidade. 

E avanço de 4,4% quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, no 

período pré-pandemia de Covid-19. 



 

 
 

“Caraguatatuba está em franco desenvolvimento, gerando cada vez mais 

emprego e renda para a população, em virtude da chegada de novas construtoras 

e empreendimentos, que sempre relatam satisfação com o serviço público 

desburocratizado e rápido do município”, acrescentou o secretário de Urbanismo. 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na 

Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. 

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Urbanismo pelo telefone 

(12) 3886-6060. 
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Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caraguatatuba, da região central, está 

com um novo equipamento de tomografia computadorizada Multislice. 

O aparelho é projetado para produzir um melhor fluxo de exames com baixo custo 

operacional, capaz de atender a uma demanda de mais de 80 exames em um 

único dia. 

Seus principais diferenciais em relação ao antigo, que foi substituído, é a 

qualidade de imagem, onde o atual equipamento utiliza uns dos mais modernos 

detectores, o UFC – Ultra Fast Ceramic, disponibilizando a resolução de alto 

contraste nas imagens geradas pelo equipamento. 

Outra novidade do atual aparelho é a redução na dose de radiação na ordem de 

20%, sem perder a qualidade de imagem, além também da redução no consumo 

de energia, onde o equipamento consegue uma economia de 10%. 

O aparelho possibilita ainda exames de maior complexidade, como por exemplo, 

exames angiográficos, melhorando o atendimento dos pacientes. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que sempre teve a saúde como prioridade em 

sua gestão e adquirir um equipamento de alta tecnologia irá melhorar a rotina da 

população e da equipe médica. 

“É um tomógrafo moderno, que irá suprir toda demanda de atendimento das três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).  



 

 
 

Cada vez mais, a Prefeitura buscar oferecer agilidade e melhor tratamento dos 

pacientes, sempre colocando a saúde como prioridade”, reforça o prefeito. 

A tomografia computadorizada é um exame não invasivo de diagnóstico que, com 

imagens geradas via radiação e produzidas por computador, permite a 

visualização de órgãos, estruturas e tecidos de forma muito mais detalhada que 

uma radiografia comum. 
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Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba deste ano terá 

participante de 102 anos 

 

 
 

Hoje (5/10) foi dia dos concorrentes a Miss e Mister Melhor Idade se encontrarem, 

no Teatro Mario Covas, para se conhecerem. 

Os inscritos fizeram prova de maquiagem e participaram de sessão de fotos e 

filmagem, documentando os bastidores da festa. 

Nessa 9ª edição do concurso participam 22 mulheres e 14 homens, a partir de 60 

anos, residentes em Caraguatatuba. 

O evento visa a valorizar a beleza na terceira idade, autoestima e autocuidado, 

inserção na comunidade, além de ser um momento de confraternização e 

diversão. 

Entre os candidatos, está Manuel Jesus Lopes, 102 anos. Lopes nasceu em 

Bragança, região de Trás os Montes, em Portugal, no dia 11 de julho de 1920. 

Veio para o Brasil quando tinha 20 anos e por aqui ficou. Sua esposa Cândida, 92 

anos, também portuguesa, chegou no mesmo navio, de acordo com ele, mas se 

conheceram apenas 10 anos mais tarde. Tiveram duas filhas: Sílvia, 60 anos, e 

Vera, 58 anos. Sobre o segredo de uma vida longeva, o idoso disse que não sabe 

explicar. 

“Deus é quem sabe até quando vai nossa missão, aqui. Não fico pensando ou me 

preocupando com a idade. Sempre tive boa saúde, trabalhei muito, sou feliz no 

casamento e com minha família, sou bem-humorado, faço amizades facilmente, 

gosto muito de viver, cuido da saúde e vou aos médicos”, declarou. 



 

 
 

Sobre a participação no concurso, Manuel explicou que como ele e a esposa 

frequentam o Centro Dia e Centro de Convivência do Centro Integrado de Atenção 

à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi), foi convidado e topou o desafio para 

se divertir. “Adoro música e dançar. Vou lá, me apresento e vamos ver no que vai 

dar”, contou. Para ele a disputa não é o principal. “Cada um pensa a beleza de 

uma forma diferente”, ponderou. 

Outro estreante na competição é Júlio D’Zambe, 67 anos. Escritor, músico, artista 

plástico, veio morar em Caraguatatuba junto com a esposa, Débora, 59 anos, há 

poucos anos. 

O casal paulista criou há 19 anos, o projeto Sankroma (pássaro do imaginário da 

África do Sul que os pais pedem que cuide e abençoe os filhos e os mantenham 

em segurança), que tem o objetivo de transmitir a cultura africana e a cultura 

antirracista. 

O nome do projeto foi modificado para #DoisVelhinhospeloMundo. Os dois têm 

uma Kombi estilizada, onde levam sua arte e conhecimentos a várias cidades da 

região. Este ano, se apresentaram na Flic (Feira Literária de Caraguatatuba), no 

Serramar Shopping para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e da Festa 

do Folclore realizada pela Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba). Júlio canta, toca violão e percussão e Débora, piano, gaita, 

saxofone e flauta transversa. 

Estou achando o máximo esse concurso de valorização da terceira idade. Tem 

idoso que acredita que não pode fazer mais nada por causa da idade. Não, 

podemos fazer tudo. Temos que agitar, porque a vida é movimento. O principal é 

estarmos felizes e alegres. Uma maravilha conhecer novas pessoas, ainda mais 

agora depois da pandemia”, ressaltou. 

A candidata a Miss, Idaíra Mendes Bencsik, 83 anos, também participa pela 

primeira vez e se destaca pelo cabelo azul turquesa. “Sempre gostei de ser 

diferente de ter meu próprio estilo seja no visual e nas roupas”, declarou. No 

encontro de hoje, contou que foi a primeira vez que se maquiou. “Nossa, estou me 

achando muito diferente, mas gostei do resultado”, disse. 

O casal Samuel da Silva, 80 anos, e Maria Inês da Boa Morte, 68 anos, vão 

encarar juntos esse desafio do desfile. Ambos se aposentaram e vieram de São 

Paulo morar na cidade, em 2019. 

“Entramos nas atividades de hidroginástica, ginástica funcional e pilates, no Ciapi, 

pouco antes da pandemia e retornamos esse ano. Fomos muito bem acolhidos 

pelas meninas da recepção e pelos professores. Estou com grande expectativa e 

muito empolgada para o concurso. Minha filha é estilista e desenhou uma roupa 

especial para nós dois”, revelou. 



 

 
 

Este ano, o Miss e Mister Melhor Idade 2002 será realizada, pela primeira vez, na 

Praça da Cultura, Centro, com entrada gratuita à população. 

Esse concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba por meio da 

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

apoio da WM Eventos e terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, 

com o vocalista Márcio Mendes, sucesso dos anos 80, que conduzirá o desfile. 

Serviço 

Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba 2022 – Show com o Trio Los Angeles 

Dia: 7 de Outubro, sexta-feira 

Hora: 19h 

Local: Praça da Cultura – Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, Centro. 
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PAT de Caraguatatuba oferece 200 oportunidades de emprego 

 

 
 

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

quadro de oportunidades para 208 vagas de emprego. 

Os cargos com mais vagas continuam sendo 30 para motoboy, 30 para promotor 

repositor e 10 para corretor de imóveis. Ainda há oito vagas para promotor de 

vendas PcD. 

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

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

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas:  

acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de 

motorista, assistente operacional, atendente de balconista, atendente de casa de 

ração, atendente de fast-food, atendente de mesa com experiência em buffet self 

service, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza (trabalhar no Alto da 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Serra/Paraibuna), auxiliar de limpeza, auxiliar de rh, auxiliar de segurança, auxiliar 

de vendas, auxiliar financeiro, balconista, balconista de padaria, carpinteiro, chefe 

de cozinha, conferente, consultor financeiro, corretor de imóveis, cozinheiro (a), 

empacotador, empregada doméstica, entregador (motofrentista), estagiário de 

engenharia civil, estoquista, estoquista de câmara fria, fonoaudiólogo, funileiro, 

garçom, instalador de alarmes, instalador de som e acessórios, jardineiro, 

marceneiro, mecânico de máquinas pesadas (diesel), montador de óculos, 

montador de veículos, motoboy, motorista carreteiro, motorista de caminhão poli 

guincho, motorista entregador, operador de cobrança (estágio), operador de loja 

pleno, operador de telemarketing, operador de vendas, pizzaiolo, polidor de 

automóveis, promotor de vendas pcd, promotor repositor, protético dentário, 

repositor de mercadorias, serralheiro, soldador, supervisor de vendas, sushiman, 

técnico de refrigeração jr., técnico em edificações, técnico mecânico de 

refrigeração, vendedor, vendedor de planos de internet, vendedor de tintas, e 

vendedor interno e externo. 
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Caraguatatuba bate recorde com emissão de 1 mil alvarás de obras 

em 2022 

 

 
 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba registrou o maior 

volume de alvarás de construção aprovados no terceiro trimestre, fechando com 

357 documentos emitidos entre julho e setembro de 2022. 

O número supera a média registrada nos últimos sete anos. 

O balanço divulgado pela Diretoria de Projetos, nesta quinta-feira (5), demonstra 

novamente o aquecimento e crescimento do setor no município, que já conta com 

1.007 alvarás expedidos no somatório de janeiro a outubro deste ano, contra 

1.148 emitidos durante todo o ano de 2021. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o levantamento consolida 2022 

como o melhor ano da série histórica — iniciada em 2015. “Já temos um saldo 

positivo relevante em relação a 2021, portanto, a nossa expectativa é que mais de 

1.300 alvarás sejam lançados até o fim de dezembro, batendo todos os recordes 

até aqui”, destacou Cardozo. 

Os dados apresentados pela pasta mostraram ainda que houve aceleração em 

relação ao crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, 

quando foram 345 pedidos atendidos pela municipalidade. 

E avanço de 4,4% quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, no 

período pré-pandemia de Covid-19. 



 

 
 

“Caraguatatuba está em franco desenvolvimento, gerando cada vez mais 

emprego e renda para a população, em virtude da chegada de novas construtoras 

e empreendimentos, que sempre relatam satisfação com o serviço público 

desburocratizado e rápido do município”, acrescentou o secretário de Urbanismo. 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na 

Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. 

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Urbanismo pelo telefone 

(12) 3886-6060. 
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Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caraguatatuba, da região central, está 

com um novo equipamento de tomografia computadorizada Multislice. 

O aparelho é projetado para produzir um melhor fluxo de exames com baixo custo 

operacional, capaz de atender a uma demanda de mais de 80 exames em um 

único dia. 

Seus principais diferenciais em relação ao antigo, que foi substituído, é a 

qualidade de imagem, onde o atual equipamento utiliza uns dos mais modernos 

detectores, o UFC – Ultra Fast Ceramic, disponibilizando a resolução de alto 

contraste nas imagens geradas pelo equipamento. 

Outra novidade do atual aparelho é a redução na dose de radiação na ordem de 

20%, sem perder a qualidade de imagem, além também da redução no consumo 

de energia, onde o equipamento consegue uma economia de 10%. 

O aparelho possibilita ainda exames de maior complexidade, como por exemplo, 

exames angiográficos, melhorando o atendimento dos pacientes. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que sempre teve a saúde como prioridade em 

sua gestão e adquirir um equipamento de alta tecnologia irá melhorar a rotina da 

população e da equipe médica. 

“É um tomógrafo moderno, que irá suprir toda demanda de atendimento das três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).  



 

 
 

Cada vez mais, a Prefeitura buscar oferecer agilidade e melhor tratamento dos 

pacientes, sempre colocando a saúde como prioridade”, reforça o prefeito. 

A tomografia computadorizada é um exame não invasivo de diagnóstico que, com 

imagens geradas via radiação e produzidas por computador, permite a 

visualização de órgãos, estruturas e tecidos de forma muito mais detalhada que 

uma radiografia comum. 
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Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba deste ano terá 

participante de 102 anos 

 

 
 

Hoje (5/10) foi dia dos concorrentes a Miss e Mister Melhor Idade se encontrarem, 

no Teatro Mario Covas, para se conhecerem. 

Os inscritos fizeram prova de maquiagem e participaram de sessão de fotos e 

filmagem, documentando os bastidores da festa. 

Nessa 9ª edição do concurso participam 22 mulheres e 14 homens, a partir de 60 

anos, residentes em Caraguatatuba. 

O evento visa a valorizar a beleza na terceira idade, autoestima e autocuidado, 

inserção na comunidade, além de ser um momento de confraternização e 

diversão. 

Entre os candidatos, está Manuel Jesus Lopes, 102 anos. Lopes nasceu em 

Bragança, região de Trás os Montes, em Portugal, no dia 11 de julho de 1920. 

Veio para o Brasil quando tinha 20 anos e por aqui ficou. Sua esposa Cândida, 92 

anos, também portuguesa, chegou no mesmo navio, de acordo com ele, mas se 

conheceram apenas 10 anos mais tarde. Tiveram duas filhas: Sílvia, 60 anos, e 

Vera, 58 anos. Sobre o segredo de uma vida longeva, o idoso disse que não sabe 

explicar. 

“Deus é quem sabe até quando vai nossa missão, aqui. Não fico pensando ou me 

preocupando com a idade. Sempre tive boa saúde, trabalhei muito, sou feliz no 

casamento e com minha família, sou bem-humorado, faço amizades facilmente, 

gosto muito de viver, cuido da saúde e vou aos médicos”, declarou. 



 

 
 

Sobre a participação no concurso, Manuel explicou que como ele e a esposa 

frequentam o Centro Dia e Centro de Convivência do Centro Integrado de Atenção 

à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi), foi convidado e topou o desafio para 

se divertir. “Adoro música e dançar. Vou lá, me apresento e vamos ver no que vai 

dar”, contou. Para ele a disputa não é o principal. “Cada um pensa a beleza de 

uma forma diferente”, ponderou. 

Outro estreante na competição é Júlio D’Zambe, 67 anos. Escritor, músico, artista 

plástico, veio morar em Caraguatatuba junto com a esposa, Débora, 59 anos, há 

poucos anos. 

O casal paulista criou há 19 anos, o projeto Sankroma (pássaro do imaginário da 

África do Sul que os pais pedem que cuide e abençoe os filhos e os mantenham 

em segurança), que tem o objetivo de transmitir a cultura africana e a cultura 

antirracista. 

O nome do projeto foi modificado para #DoisVelhinhospeloMundo. Os dois têm 

uma Kombi estilizada, onde levam sua arte e conhecimentos a várias cidades da 

região. Este ano, se apresentaram na Flic (Feira Literária de Caraguatatuba), no 

Serramar Shopping para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e da Festa 

do Folclore realizada pela Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba). Júlio canta, toca violão e percussão e Débora, piano, gaita, 

saxofone e flauta transversa. 

Estou achando o máximo esse concurso de valorização da terceira idade. Tem 

idoso que acredita que não pode fazer mais nada por causa da idade. Não, 

podemos fazer tudo. Temos que agitar, porque a vida é movimento. O principal é 

estarmos felizes e alegres. Uma maravilha conhecer novas pessoas, ainda mais 

agora depois da pandemia”, ressaltou. 

A candidata a Miss, Idaíra Mendes Bencsik, 83 anos, também participa pela 

primeira vez e se destaca pelo cabelo azul turquesa. “Sempre gostei de ser 

diferente de ter meu próprio estilo seja no visual e nas roupas”, declarou. No 

encontro de hoje, contou que foi a primeira vez que se maquiou. “Nossa, estou me 

achando muito diferente, mas gostei do resultado”, disse. 

O casal Samuel da Silva, 80 anos, e Maria Inês da Boa Morte, 68 anos, vão 

encarar juntos esse desafio do desfile. Ambos se aposentaram e vieram de São 

Paulo morar na cidade, em 2019. 

“Entramos nas atividades de hidroginástica, ginástica funcional e pilates, no Ciapi, 

pouco antes da pandemia e retornamos esse ano. Fomos muito bem acolhidos 

pelas meninas da recepção e pelos professores. Estou com grande expectativa e 

muito empolgada para o concurso. Minha filha é estilista e desenhou uma roupa 

especial para nós dois”, revelou. 



 

 
 

Este ano, o Miss e Mister Melhor Idade 2002 será realizada, pela primeira vez, na 

Praça da Cultura, Centro, com entrada gratuita à população. 

Esse concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba por meio da 

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

apoio da WM Eventos e terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, 

com o vocalista Márcio Mendes, sucesso dos anos 80, que conduzirá o desfile. 

Serviço 

Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba 2022 – Show com o Trio Los Angeles 

Dia: 7 de Outubro, sexta-feira 

Hora: 19h 

Local: Praça da Cultura – Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, Centro. 
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PAT de Caraguatatuba oferece 200 oportunidades de emprego 

 

 
 

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

quadro de oportunidades para 208 vagas de emprego. 

Os cargos com mais vagas continuam sendo 30 para motoboy, 30 para promotor 

repositor e 10 para corretor de imóveis. Ainda há oito vagas para promotor de 

vendas PcD. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente.  

É importante que o candidato acesse o link:https://tinyurl.com/2y9d9asm para 

conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas:  

acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de 

motorista, assistente operacional, atendente de balconista, atendente de casa de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

ração, atendente de fast-food, atendente de mesa com experiência em buffet self 

service, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza (trabalhar no Alto da 

Serra/Paraibuna), auxiliar de limpeza, auxiliar de rh, auxiliar de segurança, auxiliar 

de vendas, auxiliar financeiro, balconista, balconista de padaria, carpinteiro, chefe 

de cozinha, conferente, consultor financeiro, corretor de imóveis, cozinheiro (a), 

empacotador, empregada doméstica, entregador (motofrentista), estagiário de 

engenharia civil, estoquista, estoquista de câmara fria, fonoaudiólogo, funileiro, 

garçom, instalador de alarmes, instalador de som e acessórios, jardineiro, 

marceneiro, mecânico de máquinas pesadas (diesel), montador de óculos, 

montador de veículos, motoboy, motorista carreteiro, motorista de caminhão poli 

guincho, motorista entregador, operador de cobrança (estágio), operador de loja 

pleno, operador de telemarketing, operador de vendas, pizzaiolo, polidor de 

automóveis, promotor de vendas pcd, promotor repositor, protético dentário, 

repositor de mercadorias, serralheiro, soldador, supervisor de vendas, sushiman, 

técnico de refrigeração jr., técnico em edificações, técnico mecânico de 

refrigeração, vendedor, vendedor de planos de internet, vendedor de tintas, e 

vendedor interno e externo. 
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Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caraguatatuba, da região central, está 

com um novo equipamento de tomografia computadorizada Multislice. 

O aparelho é projetado para produzir um melhor fluxo de exames com baixo custo 

operacional, capaz de atender a uma demanda de mais de 80 exames em um 

único dia. 

Seus principais diferenciais em relação ao antigo, que foi substituído, é a 

qualidade de imagem, onde o atual equipamento utiliza uns dos mais modernos 

detectores, o UFC – Ultra Fast Ceramic, disponibilizando a resolução de alto 

contraste nas imagens geradas pelo equipamento. 

Outra novidade do atual aparelho é a redução na dose de radiação na ordem de 

20%, sem perder a qualidade de imagem, além também da redução no consumo 

de energia, onde o equipamento consegue uma economia de 10%. 

O aparelho possibilita ainda exames de maior complexidade, como por exemplo, 

exames angiográficos, melhorando o atendimento dos pacientes. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que sempre teve a saúde como prioridade em 

sua gestão e adquirir um equipamento de alta tecnologia irá melhorar a rotina da 

população e da equipe médica. 

“É um tomógrafo moderno, que irá suprir toda demanda de atendimento das três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).  



 

 
 

Cada vez mais, a Prefeitura buscar oferecer agilidade e melhor tratamento dos 

pacientes, sempre colocando a saúde como prioridade”, reforça o prefeito. 

A tomografia computadorizada é um exame não invasivo de diagnóstico que, com 

imagens geradas via radiação e produzidas por computador, permite a 

visualização de órgãos, estruturas e tecidos de forma muito mais detalhada que 

uma radiografia comum. 
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Concurso Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba deste ano terá 

participante de 102 anos 

 

 
 

Hoje (5/10) foi dia dos concorrentes a Miss e Mister Melhor Idade se encontrarem, 

no Teatro Mario Covas, para se conhecerem. 

Os inscritos fizeram prova de maquiagem e participaram de sessão de fotos e 

filmagem, documentando os bastidores da festa. 

Nessa 9ª edição do concurso participam 22 mulheres e 14 homens, a partir de 60 

anos, residentes em Caraguatatuba. 

O evento visa a valorizar a beleza na terceira idade, autoestima e autocuidado, 

inserção na comunidade, além de ser um momento de confraternização e 

diversão. 

Entre os candidatos, está Manuel Jesus Lopes, 102 anos. Lopes nasceu em 

Bragança, região de Trás os Montes, em Portugal, no dia 11 de julho de 1920. 

Veio para o Brasil quando tinha 20 anos e por aqui ficou. Sua esposa Cândida, 92 

anos, também portuguesa, chegou no mesmo navio, de acordo com ele, mas se 

conheceram apenas 10 anos mais tarde. Tiveram duas filhas: Sílvia, 60 anos, e 

Vera, 58 anos. Sobre o segredo de uma vida longeva, o idoso disse que não sabe 

explicar. 

“Deus é quem sabe até quando vai nossa missão, aqui. Não fico pensando ou me 

preocupando com a idade. Sempre tive boa saúde, trabalhei muito, sou feliz no 

casamento e com minha família, sou bem-humorado, faço amizades facilmente, 

gosto muito de viver, cuido da saúde e vou aos médicos”, declarou. 



 

 
 

Sobre a participação no concurso, Manuel explicou que como ele e a esposa 

frequentam o Centro Dia e Centro de Convivência do Centro Integrado de Atenção 

à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi), foi convidado e topou o desafio para 

se divertir. “Adoro música e dançar. Vou lá, me apresento e vamos ver no que vai 

dar”, contou. Para ele a disputa não é o principal. “Cada um pensa a beleza de 

uma forma diferente”, ponderou. 

Outro estreante na competição é Júlio D’Zambe, 67 anos. Escritor, músico, artista 

plástico, veio morar em Caraguatatuba junto com a esposa, Débora, 59 anos, há 

poucos anos. 

O casal paulista criou há 19 anos, o projeto Sankroma (pássaro do imaginário da 

África do Sul que os pais pedem que cuide e abençoe os filhos e os mantenham 

em segurança), que tem o objetivo de transmitir a cultura africana e a cultura 

antirracista. 

O nome do projeto foi modificado para #DoisVelhinhospeloMundo. Os dois têm 

uma Kombi estilizada, onde levam sua arte e conhecimentos a várias cidades da 

região. Este ano, se apresentaram na Flic (Feira Literária de Caraguatatuba), no 

Serramar Shopping para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e da Festa 

do Folclore realizada pela Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba). Júlio canta, toca violão e percussão e Débora, piano, gaita, 

saxofone e flauta transversa. 

Estou achando o máximo esse concurso de valorização da terceira idade. Tem 

idoso que acredita que não pode fazer mais nada por causa da idade. Não, 

podemos fazer tudo. Temos que agitar, porque a vida é movimento. O principal é 

estarmos felizes e alegres. Uma maravilha conhecer novas pessoas, ainda mais 

agora depois da pandemia”, ressaltou. 

A candidata a Miss, Idaíra Mendes Bencsik, 83 anos, também participa pela 

primeira vez e se destaca pelo cabelo azul turquesa. “Sempre gostei de ser 

diferente de ter meu próprio estilo seja no visual e nas roupas”, declarou. No 

encontro de hoje, contou que foi a primeira vez que se maquiou. “Nossa, estou me 

achando muito diferente, mas gostei do resultado”, disse. 

O casal Samuel da Silva, 80 anos, e Maria Inês da Boa Morte, 68 anos, vão 

encarar juntos esse desafio do desfile. Ambos se aposentaram e vieram de São 

Paulo morar na cidade, em 2019. 

“Entramos nas atividades de hidroginástica, ginástica funcional e pilates, no Ciapi, 

pouco antes da pandemia e retornamos esse ano. Fomos muito bem acolhidos 

pelas meninas da recepção e pelos professores. Estou com grande expectativa e 

muito empolgada para o concurso. Minha filha é estilista e desenhou uma roupa 

especial para nós dois”, revelou. 



 

 
 

Este ano, o Miss e Mister Melhor Idade 2002 será realizada, pela primeira vez, na 

Praça da Cultura, Centro, com entrada gratuita à população. 

Esse concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba por meio da 

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

apoio da WM Eventos e terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, 

com o vocalista Márcio Mendes, sucesso dos anos 80, que conduzirá o desfile. 

Serviço 

Miss e Mister Melhor Idade Caraguatatuba 2022 – Show com o Trio Los Angeles 

Dia:7 de Outubro, sexta-feira 

Hora:19h 

Local:Praça da Cultura – Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, Centro. 
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Caraguatatuba recebe festival de esportes aquáticos 

 

 
 

Cidade de Caraguatatuba se prepara para mais um grande evento esportivo.  

A Praia da Cocanha, na região norte do município, recebe uma edição especial do 

Aloha Spirit Festival 2022, maior festival de esportes aquáticos do mundo, entre 

os dias 11 e 13 de novembro. 

Estão previstas disputas nas modalidades de Canoa Polinésia/Va’a, Stand Up 

Paddle (SUP), Paddleboard e Natação em Águas Abertas, com provas distribuídas 

entre classes como Amador, Pró, Junior, Máster, Open e PcD, em competições 

individuais, em duplas e por equipes. 

Segundo a organização do evento, são esperados cerca de mil atletas 

participantes, entre amadores e profissionais. As inscrições para o Aloha Spirit 

Caraguatatuba já estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 17 de 

outubro no sitewww.alohaspirit.com.br. 

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, destaca a relevância do 

festival. “O prefeito Aguilar Junior está apostando em um calendário de eventos 

diversificado para estimular o turismo e aquecer a economia durante o ano todo. 

O Aloha Spirit contribui com esse objetivo, sendo capaz de movimentar toda a 

cadeia de serviços gerada pelo segmento, por isso, eles também se juntam a essa 

iniciativa estratégica”. 

O Aloha Spirit Festival é uma realização da Ecooutdoor Sports Business, sendo 

realizado no município em parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Turismo. 

http://www.alohaspirit.com.br/


 

 
 

Campeonato Paulista de SUP e Va’a 

Na edição de Caraguatatuba, algumas provas serão válidas para competições 

estaduais, somando pontos para o Campeonato Paulista de Va’a e o Circuito 

Paulista de SUP Race. 

Já a natação em águas abertas não valerá pontos para o estadual, mas se 

apresentará em um formato diferente e festivo, com um grande revezamento 

equipado com pé de pato, nas categorias femininas, masculinas e mistas. 

Serviço 

Aloha Spirit Caraguatatuba 

Data:de 11 a 13 de novembro 

Local:Praia da Cocanha 

Inscrições:até 17/10 no sitewww.alohaspirit.com.br 
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Em nova tentativa de “delivery de drogas”, policiais encontram caroço de 

maconha escondido em pacote de pão 

 

 
 

A Secretaria de Administração Penitenciária conseguiu impedir mais um caso de 

tentativa de entrega de drogas no CDP (Centro de Detenção Provisória) Dr. José 

Eduardo Mariz de Oliveira, em Caraguatatuba, nesta quarta-feira (5). 

De acordo com a polícia, enquanto realizavam a revista de praxe nas encomendas 

enviadas por familiares de detentos, os servidores descobriram uma porção de 

maconha escondida em um pacote de pão de forma. 

O pacote tinha sido enviado pela mãe de um dos detentos do presídio. O caroço 

pesava 62 gramas. 

A direção do CDP introduziu o detento na cela disciplinar e encaminhou a erva 

apreendida para a delegacia de Caraguatatuba.Também como é praxe nestes 

casos o nome da mãe do detento foi retirado da lista de visitas. 
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Polícia Civil estoura cassino suspeito por lavagem de dinheiro do tráfico em 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Polícia Civil, em Caraguatatuba, estourou na tarde desta quarta-feira (5) um 

cassino precário no bairro Porto Novo, na região sul do município. O flagrante 

aconteceu após a polícia receber uma denúncia anônima. 

De acordo com a polícia, no momento que os policiais chegaram ao local alguns 

clientes realizavam suas apostas no cassino, que funcionava dentro de uma casa 

de família, utilizada como fachada para não despertar suspeitas. Os clientes 

foram levados para prestar esclarecimentos na delegacia. A operação foi 

coordenada pelo delegado Jairo Pontes. 

A polícia apreendeu 14 máquinas de video bingo, que foram retiradas do imóvel 

com o auxílio de um caminhão guincho. 

A operação desta quarta-feira foi a segunda ação da polícia que resultou na 

apreensão de máquinas utilizadas para contravenção em menos de 30 dias, que 

foram descobertas após denúncia anônima feita para a polícia. 

No último dia 22 de setembro, a Polícia Civil apreendeu 20 máquinas caça-níqueis 

em uma casa no bairro Pontal Santa Marina, próximo do Porto Novo, também na 

região sul da cidade. 

De acordo com a polícia, agora a investigação prossegue para saber se existe 

relação entre os dois cassinos e quem seriam os responsáveis pela prática 



 

 
 

criminosa, que pode estar ligada a lavagem de dinheiro do tráfico de 

entorpecentes. 
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Caraguatatuba bate recorde no 3º trimestre e supera 1 mil alvarás de 

obras em 2022 

 

 
 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba registrou o maior 

volume de alvarás de construção aprovados no terceiro trimestre, fechando com 

357 documentos emitidos entre julho e setembro de 2022. O número supera a 

média registrada nos últimos sete anos. O balanço divulgado pela Diretoria de 

Projetos, nesta quinta-feira (5), demonstra novamente o aquecimento e 

crescimento do setor no município, que já conta com 1.007 alvarás expedidos no 

somatório de janeiro a outubro deste ano, contra 1.148 emitidos durante todo o 

ano de 2021. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o levantamento consolida 2022 

como o melhor ano da série histórica — iniciada em 2015. “Já temos um saldo 

positivo relevante em relação a 2021, portanto, a nossa expectativa é que mais de 

1.300 alvarás sejam lançados até o fim de dezembro, batendo todos os recordes 

até aqui”, destacou Cardozo. 

Os dados apresentados pela pasta mostraram ainda que houve aceleração em 

relação ao crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, 

quando foram 345 pedidos atendidos pela municipalidade. E avanço de 4,4% 

quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, no período pré-pandemia 

de Covid-19. 

“Caraguatatuba está em franco desenvolvimento, gerando cada vez mais 

emprego e renda para a população, em virtude da chegada de novas construtoras 

e empreendimentos, que sempre relatam satisfação com o serviço público 

desburocratizado e rápido do município”, acrescentou o secretário de Urbanismo. 



 

 
 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na 

Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-

feira, das 8h30 às 16h30. 

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Urbanismo pelo telefone 

(12) 3886-6060. 
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Novo equipamento de tomografia é instalado na UPA Central de 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caraguatatuba, da região central, está 

com um novo equipamento de tomografia computadorizada Multislice. 

O aparelho é projetado para produzir um melhor fluxo de exames com baixo custo 

operacional, capaz de atender a uma demanda de mais de 80 exames em um 

único dia. 

Seus principais diferenciais em relação ao antigo, que foi substituído, é a 

qualidade de imagem, onde o atual equipamento utiliza uns dos mais modernos 

detectores, o UFC – Ultra Fast Ceramic, disponibilizando a resolução de alto 

contraste nas imagens geradas pelo equipamento. 

Outra novidade do atual aparelho é a redução na dose de radiação na ordem de 

20%, sem perder a qualidade de imagem, além também da redução no consumo 

de energia, onde o equipamento consegue uma economia de 10%. 

O aparelho possibilita ainda exames de maior complexidade, como por exemplo, 

exames angiográficos, melhorando o atendimento dos pacientes. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que sempre teve a saúde como prioridade em 

sua gestão e adquirir um equipamento de alta tecnologia irá melhorar a rotina da 

população e da equipe médica. 

“É um tomógrafo moderno, que irá suprir toda demanda de atendimento das três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Cada vez mais, a Prefeitura buscar 

oferecer agilidade e melhor tratamento dos pacientes, sempre colocando a saúde 



 

 
 

como prioridade”, reforça o prefeito. 

A tomografia computadorizada é um exame não invasivo de diagnóstico que, com 

imagens geradas via radiação e produzidas por computador, permite a 

visualização de órgãos, estruturas e tecidos de forma muito mais detalhada que 

uma radiografia comum. 
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Desde que assumiu a gestão da Pre-
feitura de Caraguatatuba em janeiro de 
2017, o prefeito Aguilar Junior tinha 
como um dos principais desafios e que 
virou sua prioridade melhorar os equi-
pamentos hospitalares e, consequen-
temente, o atendimento de pacientes 
na cidade.

Obras inacabadas, projetos super-
faturados, brigas judiciais e muita fila 
principalmente de pacientes em busca 
de atendimento na UPA Central. Em 
2016, por exemplo, na gestão anterior, 
a média de espera por atendimento no 
local girava em torno de 4 a 6 horas.

Foi então que Aguilar Junior co-
locou como prioridade a abertura 
de mais duas UPA’s (uma no Norte 
no Massaguaçu e outra no Sul no 
Perequê-Mirim) para descentralizar 
o atendimento e evitar que pacientes 
se deslocassem grandes percursos 
em busca de consultas de urgência e 
emergência. O resultado foi imediato 
e, consequentemente, a diminuição no 
tempo de espera na fila.

Também foi descentralizado o 
atendimento do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência). 
Antes apenas com uma base no Centro, 
agora Caraguatatuba conta com mais 
três: uma unidade no Perequê-Mirim, 
outra no Golfinhos e mais uma no 
Massaguaçu, diminuindo o tempo 
resposta para atendimentos de urgência 
e emergência.

Além disso, bairros populosos que 
não possuíam Unidades Básicas de 
Saúde ganharam equipamentos novos 
e modernos, entre eles, a UBS Jetuba, 
a UBS Perequê-Mirim II, UBS Sumaré, 
UBS Rio do Ouro e a UBS Golfinhos. 
Perequê-Mirim e Sumaré também 
ganharam um Centro de Apoio Psi-
cossocial (CAPS) cada.

Modelo no Litoral Norte, em abril 

Em seis anos, Aguilar Junior triplica UPA’s, constrói cinco UBS’s, 
aumenta leitos de Enfermaria e UTI e conquista Centro de Oncologia

de 2019 Aguilar Junior entregou o 
Centro de Referência da Saúde da 
Mulher, local exclusivo e focado no 
atendimento das mulheres da cida-
de. Lá, a paciente tem à disposição 
consultas de ginecologia, pré-natal de 
alto risco, mastologia, endocrinologia, 
nutricionista, psicologia e pediatria, 
além de exames de mamografia, den-
sitometria óssea, ultrassonografia e 
exames citológicos de papanicolau. 
Além disso, abriga o Centro de Aten-
dimento Materno Infantil (CEAMI) e 
o Banco de Leite Humano.

Aumentos de leitos, HR e Centro 
de Oncologia

Depois de mais de 10 anos, a Casa 
de Saúde Stella Maris ganha novos 
leitos de Enfermaria e UTI, o que ga-
rante um maior número de pacientes 
tratados na cidade em casos de alta 
complexidade. 

O aumento já foi feito durante o 
período de pandemia e agora a uni-
dade hospitalar terá novos leitos para 
atendimento de todas as patologias. As 
obras de ampliação estão na fase final e 
a Casa de Saúde Stella Maris ganhará 
novas instalações que irão possibilitar 
54 novos leitos permanentes de enfer-
maria/internação, leitos de urgência 
e emergência e leitos de observação. 
O Stella Maris já ganhou também em 
abril de 2021 o Centro de Reabilitação 
Psiquiátrico.

Uma das mais importantes conquis-
tas foi em 2021, quando Caraguatatu-
ba ganhou o Hospital Regional, que 
serve como retaguarda para pacien-
tes da cidade de outros municípios 
do Litoral Norte. O local já recebe 
serviços de cirurgia geral, anestesio-
logia, clínica médica, dermatologia, 
endocrinologia, gastroenterologia, 
hemodinâmica, nefrologia ambula-

torial, neurocirurgia, radioterapia, 
pediatria, pneumologia, UTI adulto e 
UTI pediátrica, ortopedia e oncologia, 
além de exames diagnósticos, como co-
lonoscopia, endoscopia, ressonância, 
tomografia, ultrassom, mamografia, 
holter, mapa, biópsia. No total, o hos-
pital dispõe, para a população adulta 
e infantil, 227 leitos entre unidades de 
terapia intensiva e enfermarias.

E desde setembro do ano passado, 
depois de uma luta pessoal de Aguilar Ju-
nior junto ao Governo do Estado, Cara-
guatatuba abriga o Centro de Oncologia 
do Litoral Norte. Com o funcionamento 
da unidade hospitalar, os pacientes da 
região deixam de se deslocar em grandes 
distâncias para outros municípios em 
busca de tratamento oncológico.

“Desde que assumimos a gestão, 
em janeiro de 2017, trabalhamos 
incansavelmente para melhorar as 
condições da Saúde de Caraguatatuba 
e identificamos que era necessário 
descentralizar os atendimentos, não 
só de Unidades Básicas de Saúde, 

mas também de urgência e emergên-
cia. Construímos duas UPA’s, novas 
UBS’s, CAPS e bases do SAMU. Outro 
foco foi o aumento de leitos de Enfer-
maria e UTI na cidade e adaptamos 
a UPA Central durante a pandemia 
ganhando uma nova estrutura, além 
de investir na ampliação dos leitos da 
Santa Casa. Ganhamos um Hospital 
Regional e depois de muita luta o 
Centro de Oncologia do Litoral Norte. 
São importantes ações que garantem 
um atendimento de qualidade e evita 
que nossos pacientes se desloquem 
para outras cidades. Saúde sempre será 
prioridade na minha gestão, pois nosso 
foco é salvar vidas”, destacou o prefei-
to de Caraguatatuba, Aguilar Junior.
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11O  Jornal  do  Litoral  Norte

A iluminação da orla da Praia do 
Centro foi concluída no mês de setem-
bro pela Prefeitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de Obras Públi-
cas e concessionária Caragua Luz. O 
trecho recebeu 30 postes de concreto 
e 145 projetores LED de 300 Watts.

A orla foi contemplada com novos 
suportes decorativos em formato da 
bromélia Caraguatá fazendo alusão à 

Primeira fase da iluminação da orla da 
Praia em Caraguá é concluída

planta que originou o nome da cidade, 
todos na cor vermelha. A iluminação 
compreendeu o trecho da Avenida 
Engenheiro João Fonseca até a ponte 
sobre o Rio Santo Antônio.

Além da faixa de areia, a Caraguá 
luz também substituiu as luminárias 
voltadas ao calçadão concluindo, 
assim, a primeira fase da orla central. 
E ao todo, desde a iluminação do Ca-
maroeiro, foram implantados 49 postes 
e 240 projetores.

Na próxima semana a concessio-
nária dará sequência ao projeto de 
modernização do canteiro central e 
deve concluir o último trecho da ilumi-
nação que vai até a Praça de Eventos 
do Porto Novo. Já no início de outubro 
serão iniciados os trabalhos nas orlas 
do Indaiá e Jardim Aruan.

A área da Praça de Eventos ainda 
receberá um reforço da iluminação 
através de uma nova linha de postes 
atrás do pavilhão. Além do requinte 
arquitetônico e urbanístico, cujo con-
ceito remete às bromélias, o projeto 
trará ainda mais conforto e segurança 
à população em um dos locais mais 
movimentados da cidade.


