
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sexta, Sabado. Domingo e Segunda-Feira, 10, 11, 12 e 13 de Março de 2023. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Prefeitura executa pavimentação asfáltica para desvio em rodovia que receberá 

aduelas de drenagem no Perequê-Mirim 

Caraguatatuba 

Desconto de 10% no pagamento à vista do IPTU vence dia 20 de março em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas 

Caraguatatuba 

Confira os cursos das Oficinas Culturais que iniciam nesta segunda (13/3) em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba será sede da 5ª edição do Programa Diálogos Itinerantes 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre inscrições para Campeonatos de Futebol 50 Anos e Futsal 

Feminino 

Caraguatatuba 

Oficinas Culturais da Fundacc iniciam atividades nesta segunda 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá investirá mais R$ 50 milhões em obras contra enchente 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Audiência pública debate meio ambiente e economia no Litoral Norte 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre inscrições para oficinas culturais 

 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-executa-pavimentacao-asfaltica-para-desvio-em-rodovia-que-recebera-aduelas-de-drenagem-no-pereque-mirim/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-executa-pavimentacao-asfaltica-para-desvio-em-rodovia-que-recebera-aduelas-de-drenagem-no-pereque-mirim/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/desconto-de-10-no-pagamento-a-vista-do-iptu-vence-dia-20-de-marco-em-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/desconto-de-10-no-pagamento-a-vista-do-iptu-vence-dia-20-de-marco-em-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/programa-camara-jovem-2023-esta-com-inscricoes-abertas/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/confira-os-cursos-das-oficinas-culturais-que-iniciam-nesta-segunda-13-3-em-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/confira-os-cursos-das-oficinas-culturais-que-iniciam-nesta-segunda-13-3-em-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-sera-sede-da-5a-edicao-do-programa-dialogos-itinerantes/
https://radarlitoral.com.br/noticias/21480/programa-camara-jovem-2023-esta-com-inscricoes-abertas-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/21490/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-campeonatos-de-futebol-50-anos-e-futsal-feminino
https://radarlitoral.com.br/noticias/21490/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-campeonatos-de-futebol-50-anos-e-futsal-feminino
https://radarlitoral.com.br/noticias/21491/oficinas-culturais-da-fundacc-iniciam-atividades-nesta-segunda
https://www.portalr3.com.br/2023/03/caragua-investira-mais-r-50-milhoes-em-obras-contra-enchente/
https://novaimprensa.com/2023/03/audiencia-publica-plano-diretor.html
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2746695/nossa-regiao/2023/03/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-oficinas-culturais-


 

 
 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba anuncia investimento de R$ 50 milhões em obras contra 

enchentes 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Aguilar Jr. e vereadores vistoriam obras contra enchentes 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Construção Irregular Em Área De Preservação É Demolida 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Abre Inscrições Para Campeonatos De Futebol 50 

Anos E Futsal Feminino 

Caraguatatuba 

Desconto De 10% No Pagamento À Vista IPTU Vence Dia 20 De Março Em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Beneficiários Do Vale-Gás De Caraguatatuba Devem Consultar Site Do Bolsa Povo 

Para Retirar Cartão No Cras 

Caraguatatuba 

Construção Civil Impulsiona Mercado Em Caraguatatuba E 222 Alvarás Já Foram 

Emitidos Somente Em 2023 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Será Sede Da 5ª Edição Do Programa Diálogos Itinerantes 

Caraguatatuba 

Torneio De Futebol Dos 166 Anos De Caraguatatuba Tem 16 Partidas No Domingo 

Caraguatatuba 

Mais 17 Aprovados Do Concurso De 2018 Da Prefeitura De Caraguá São 

Aguardados No RH 

Caraguatatuba 

Prefeito E Vereadores Vistoriam Obras Contra Enchentes Na Região Sul De 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Investirá Mais R$ 50 Milhões Em Obras Contra 

Enchente Na Cidade 

Caraguatatuba 

Atividades Do Centro Esportivo De Caraguatatuba Recomeçam Parcialmente Na 

Próxima Segunda 

Caraguatatuba 

Obras Da Calçada Acessível Na Avenida Altino Arantes São Iniciadas 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-anuncia-investimento-de-r-50-milh-es-em-obras-contra-enchentes-1.415196
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-anuncia-investimento-de-r-50-milh-es-em-obras-contra-enchentes-1.415196
https://www.caraguatv.com.br/2023/03/10/aguilar-jr-e-vereadores-vistoriam-obras-contra-enchentes/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/construcao-irregular-em-area-de-preservacao-e-demolida
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-campeonatos-de-futebol-50-anos-e-futsal-feminino
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-campeonatos-de-futebol-50-anos-e-futsal-feminino
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/desconto-de-10-no-pagamento-a-vista-iptu-vence-dia-20-de-marco-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/desconto-de-10-no-pagamento-a-vista-iptu-vence-dia-20-de-marco-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/beneficiarios-do-vale-gas-de-caraguatatuba-devem-consultar-site-do-bolsa-povo-para-retirar-cartao-no-cras
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/beneficiarios-do-vale-gas-de-caraguatatuba-devem-consultar-site-do-bolsa-povo-para-retirar-cartao-no-cras
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/construcao-civil-impulsiona-mercado-em-caraguatatuba-e-222-alvaras-ja-foram-emitidos-somente-em-2023
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/construcao-civil-impulsiona-mercado-em-caraguatatuba-e-222-alvaras-ja-foram-emitidos-somente-em-2023
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-sera-sede-da-5a-edicao-do-programa-dialogos-itinerantes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/torneio-de-futebol-dos-166-anos-de-caraguatatuba-tem-16-partidas-no-domingo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-17-aprovados-do-concurso-de-2018-da-prefeitura-de-caragua-sao-aguardados-no-rh
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-17-aprovados-do-concurso-de-2018-da-prefeitura-de-caragua-sao-aguardados-no-rh
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-e-vereadores-vistoriam-obras-contra-enchentes-na-regiao-sul-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-e-vereadores-vistoriam-obras-contra-enchentes-na-regiao-sul-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-investira-mais-r-50-milhoes-em-obras-contra-enchente-na-cidade
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-investira-mais-r-50-milhoes-em-obras-contra-enchente-na-cidade
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atividades-do-centro-esportivo-de-caraguatatuba-recomecam-parcialmente-na-proxima-segunda
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atividades-do-centro-esportivo-de-caraguatatuba-recomecam-parcialmente-na-proxima-segunda
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/obras-da-calcada-acessivel-na-avenida-altino-arantes-sao-iniciadas


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Promove ‘Bairro A Bairro’ No Indaiá, Tinga E SP-55 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Torneio De Futebol Dos 166 Anos De Caraguatatuba Tem 16 Partidas No Domingo 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Construção irregular em área de preservação é demolida 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Campeonatos de Futebol 50 Anos e 

Futsal Feminino 

Caraguatatuba 

Desconto de 10% no pagamento à vista IPTU vence dia 20 de março em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Beneficiários do vale-gás de Caraguatatuba devem consultar site do Bolsa Povo para retirar 

cartão no Cras 

Caraguatatuba 

Construção Civil impulsiona mercado em Caraguatatuba e 222 alvarás já foram emitidos 

somente em 2023 

Caraguatatuba 

Fundacc inicia Oficinas Culturais nesta segunda 

Caraguatatuba 

Atividades do Centro Esportivo de Caraguatatuba recomeçam parcialmente na próxima 

segunda 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba será sede da 5ª edição do Programa Diálogos Itinerantes 

Caraguatatuba 

Torneio de Futebol dos 166 anos de Caraguatatuba tem 16 partidas no domingo 

Caraguatatuba 

Mais 17 aprovados do Concurso de 2018 da Prefeitura de Caraguá são aguardados no RH 

Caraguatatuba 

Prefeito e vereadores vistoriam obras contra enchentes na Região Sul de Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Obras da calçada acessível na Avenida Altino Arantes são iniciadas 

Caraguatatuba 

Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba investirá mais R$ 50 milhões em obras contra enchente na 

cidade 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-bairro-a-bairro-no-indaia-tinga-e-sp-55
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/torneio-de-futebol-dos-166-anos-de-caraguatatuba-tem-16-partidas-no-domingo/
https://falacaragua.com.br/2023/03/construcao-irregular-em-area-de-preservacao-e-demolida/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-campeonatos-de-futebol-50-anos-e-futsal-feminino/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-campeonatos-de-futebol-50-anos-e-futsal-feminino/
https://falacaragua.com.br/2023/03/desconto-de-10-no-pagamento-a-vista-iptu-vence-dia-20-de-marco-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/beneficiarios-do-vale-gas-de-caraguatatuba-devem-consultar-site-do-bolsa-povo-para-retirar-cartao-no-cras/
https://falacaragua.com.br/2023/03/beneficiarios-do-vale-gas-de-caraguatatuba-devem-consultar-site-do-bolsa-povo-para-retirar-cartao-no-cras/
https://falacaragua.com.br/2023/03/construcao-civil-impulsiona-mercado-em-caraguatatuba-e-222-alvaras-ja-foram-emitidos-somente-em-2023/
https://falacaragua.com.br/2023/03/construcao-civil-impulsiona-mercado-em-caraguatatuba-e-222-alvaras-ja-foram-emitidos-somente-em-2023/
https://falacaragua.com.br/2023/03/fundacc-inicia-oficinas-culturais-nesta-segunda/
https://falacaragua.com.br/2023/03/atividades-do-centro-esportivo-de-caraguatatuba-recomecam-parcialmente-na-proxima-segunda/
https://falacaragua.com.br/2023/03/atividades-do-centro-esportivo-de-caraguatatuba-recomecam-parcialmente-na-proxima-segunda/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-sera-sede-da-5a-edicao-do-programa-dialogos-itinerantes/
https://falacaragua.com.br/2023/03/torneio-de-futebol-dos-166-anos-de-caraguatatuba-tem-16-partidas-no-domingo/
https://falacaragua.com.br/2023/03/mais-17-aprovados-do-concurso-de-2018-da-prefeitura-de-caragua-sao-aguardados-no-rh/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeito-e-vereadores-vistoriam-obras-contra-enchentes-na-regiao-sul-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/obras-da-calcada-acessivel-na-avenida-altino-arantes-sao-iniciadas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/programa-camara-jovem-2023-esta-com-inscricoes-abertas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-investira-mais-r-50-milhoes-em-obras-contra-enchente-na-cidade/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-investira-mais-r-50-milhoes-em-obras-contra-enchente-na-cidade/


 

 
 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas em Caraguá 

Caraguatatuba 

Pontal Santamarina recebe reunião do Conseg 

Caraguatatuba 

Torneio de Futebol dos 166 anos de Caraguatatuba tem 16 partidas no domingo 

(12) 

Caraguatatuba 

Caraguá promove mais duas pré-conferências de Saúde na próxima semana 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Caraguá lança app com botão de emergência para mulheres vítimas de violência 

Caraguatatuba 

Construção Civil impulsiona mercado em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Fundacc inicia Oficinas Culturais nesta segunda em Caraguatatuba 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas 

Caraguatatuba 

Conseg realiza 22ª reunião presencial nesta semana no Pontal Santa Marina 

Caraguatatuba 

9ª Caminhada em prol do Dia da Mulher reúne centenas de pessoas na sede social da ACEC 

em Caraguatatuba 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba investirá mais R$ 50 milhões em obras contra 

enchente na cidade 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba investirá mais R$ 50 milhões em obras contra 

enchente na cidade 

 

A voz do Litoral 

Caraguatatuba 

FUNDACC INICIA OFICINAS CULTURAIS NESTA SEGUNDA 

 

https://diariocaicara.com.br/programa-camara-jovem-2023-esta-com-inscricoes-abertas-em-caragua/
https://diariocaicara.com.br/pontal-santamarina-recebe-reuniao-do-conseg/
https://diariocaicara.com.br/torneio-de-futebol-dos-166-anos-de-caraguatatuba-tem-16-partidas-no-domingo-12/
https://diariocaicara.com.br/torneio-de-futebol-dos-166-anos-de-caraguatatuba-tem-16-partidas-no-domingo-12/
https://diariocaicara.com.br/caragua-promove-mais-duas-pre-conferencias-de-saude-na-proxima-semana/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/app-botao-de-emergencia-caragua-16588442
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/construcao-civil-impulsiona-mercado-em-caraguatatuba-16588571
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/fundacc-inicia-oficinas-culturais-nesta-segunda-em-caraguatatuba-16588573
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/10/programa-camara-jovem-2023-esta-com-inscricoes-abertas/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/13/conseg-realiza-22a-reuo-presencial-nesta-semana-no-pontal-santa-marina/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/13/9a-camina-em-prol-do-dia-da-mulher-reune-centenas-de-pessoas-na-sede-social-da-acec-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/13/9a-camina-em-prol-do-dia-da-mulher-reune-centenas-de-pessoas-na-sede-social-da-acec-em-caraguatatuba/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-de-caraguatatuba-investira-mais-r-50-milhoes-em-obras-contra-enchente-na-cidade
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-de-caraguatatuba-investira-mais-r-50-milhoes-em-obras-contra-enchente-na-cidade
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10697/prefeitura-de-caraguatatuba-investira-mais-r-50-mi/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10697/prefeitura-de-caraguatatuba-investira-mais-r-50-mi/
https://jornalvozdolitoral.com/fundacc-inicia-oficinas-culturais-nesta-segunda/


 

 
 

Clipping de Notícias: 11/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Prefeitura executa pavimentação asfáltica para desvio em rodovia que 

receberá aduelas de drenagem no Perequê-Mirim 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

iniciou nesta sexta-feira (10/3) a pavimentação asfáltica 

de um trecho da Rodovia SP-55, na altura do bairro Perequê-Mirim, 

que será utilizado como desvio para instalação de aduelas de drenagem. 

No local, 1.270 m² de asfalto estão sendo utilizados 

e o empreendimento faz parte da Fase 2 do Programa Caraguá em Obras. 

A execução da travessia do Córrego Itororó vai aumentar 

a vazão e facilitar o fluxo de águas pluviais da região. 

Para ser realizada a obra neste trecho, 

haverá um estreitamento de pistas e transposição de faixas. 

Além disto, houve interdição parcial das vias 

Ítalo Mazzucca e Jânio da Silva quadros no seu trecho final 

próximo a rodovia. 

A obra está com sinalização no intuito de orientar 

os motoristas que trafegam pelo trecho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Desconto de 10% no pagamento à vista IPTU vence dia 20 de março em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Contribuintes de Caraguatatuba têm até o dia 20 de março 

para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

de 2023 da Prefeitura de Caraguatatuba, 

com 10% de desconto no pagamento à vista. 

A cota única do IPTU com desconto de 10% venceria no dia 23 de fevereiro, 

mas o prazo foi prorrogado para amenizar os impactos econômicos e sociais 

causados pelas fortes chuvas do Carnaval. 

A medida está prevista no Decreto Municipal nº 1.757, 

de 23 de fevereiro de 2023, de autoria do prefeito Aguilar Junior. 

“Dessa maneira, o prazo de vencimento do IPTU de 2023, com desconto de 10% 

na cota única, fica prorrogado até 20 de março, com o objetivo de minimizar 

os efeitos financeiros provocados pelas chuvas intensas 

dos dias 18 de 19 de fevereiro para a população”, justificou o prefeito. 

O tributo ainda pode parcelado em 10 vezes, com os vencimentos das parcelas 

nos dias 20 de março, 24 de abril, 22 de maio, 20 de junho, 20 de julho, 

21 de agosto, 20 de setembro, 20 de outubro, 21 de novembro 

e 20 de dezembro de 2023. 

Quem ainda não recebeu o carnê pelos Correios, 

pode acessar à 2ª via do carnê do IPTU de 2023 (digital) 

pelo site www.caraguatatuba.sp.gov.br, 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/02/Edital_990.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

na barra lateral “Serviços Online”. 

É necessário ter em mãos o número da Inscrição Cadastral do imóvel 

para baixar o carnê digital e imprimir. 

A 2ª via do carnê do IPTU também pode ser requisitada de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30, na Área de Tributos Imobiliários (Cadastro/Guichê 4), 

no Paço Municipal, no Centro; ou requisitada pelo e-mail 

cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br e 

pelo WhatsApp (12) 99792-3446 (Cadastro/somente mensagens de texto). 

Em Caraguatatuba, a correção do IPTU 2023 considerou o mesmo valo 

da correção do Valor de Referência do Município (VRM), 

que foi de em 6,46% (variação de novembro de 2021 a outubro de 2022). 

A Secretaria Municipal da Fazenda lançou 86.462 carnês de IPTU. 

Desse total, 62.249 representam imóveis com edificações e 24.213 terrenos; 

39.222 foram enviados para endereços localizados em outros municípios 

e 47.240 para contribuintes de Caraguatatuba; 

além de outros 5.179 lançamentos como isentos ou imunes 

(Art. 150 da Constituição Federal/Das Limitações do Poder de Tributar). 

O Paço Municipal está localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50–Centro. 

Mais informações pelos telefones (12) 3897-8100 ou (12) 3897-8170/8221. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

Serviço 

Prorrogação do vencimento do IPTU 2023 

Cota única: 10% de desconto no pagamento à vista até dia 20 de março 

Parcelamento: 20/3, 24/4, 22/5, 20/6, 20/7, 21/8, 

20/9, 20/10, 21//11 e 20/12 

Serviços Online: 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/(lateral da página/Serviços Online)– 

É necessário o nº da Inscrição Cadastral do imóvel 

Área de Tributos Imobiliários: Cadastro/Guichê 4 no Paço Municipal 

Email: cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/consultas/
mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/02/Edital_990.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/consultas/
mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Endereço Paço Municipal: Rua Luiz Passos Junior, 50–Centro 

Horário de atendimento: 8h30 às 16h30 

Telefones: (12) 3897-8100 ou (12) 3897-8170/8221 

WhatsApp: (12) 99792-3446 (só mensagens de texto) 
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Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas 

 

 
 

Foi dada a largada para a quinta edição do Programa Câmara Jovem 

que será realizada em 2023. 

As unidades escolares municipais e particulares 

que quiserem participar do projeto deverão obrigatoriamente se inscrever 

pelo site oficial da Câmara Municipal de Caraguatatuba até o dia 15 de março. 

O formulário de inscrição encontra-se disponível na página inicial do site 

www.camaracaragua.sp.gov.br 

bem como o edital com as regras para participação das unidades escolares. 

Este ano, serão reservadas um terço das vagas (cinco titulares e suplentes) 

para as unidades escolares da rede privada e dez vagas para titulares e suplentes 

das unidades de ensino público do município. 

Desenvolvido desde 2017 pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, 

A Câmara Jovem tem como objetivo oferecer aos estudantes do município lições 

de cidadania e democracia, com atividades legislativas simuladas, 

com diplomação e exercício de mandato parlamentar. 

O programa é composto por 15 estudantes titulares e 15 suplentes, 

do Ensino Fundamental II, com idade máxima de 15 anos. 

Após o término das inscrições, se inicia em cada unidade escolar, 

o processo eleitoral para a escolha dos jovens vereadores. 

A divulgação com os nomes dos titulares e suplentes das unidades participantes 

será divulgado no dia 03 de abril no site oficial da Câmara Municipal. 

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


 

 
 

Já a sessão solene de posse está marcada para o dia 17 de abril. 

Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 

este é mais um momento de muita expectativa e alegria. 

“Temos muito orgulho de lançar a quinta edição do programa Câmara Jovem. 

Um projeto que me deixa muito feliz em saber da importância dele 

para a formação de cidadania e democracia dos estudantes de nossa cidade”, 

finalizou Tato Aguilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguatatuba será sede da 5ª edição do Programa Diálogos Itinerantes 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do Conselho Municipal de Educação (CME), 

em parceria com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

do Estado de São Paulo (UNCME/SP), 

acolherá a 5ª edição do programa Diálogos Itinerantes. 

O objetivo da ação é desenvolver formativas com os territórios paulistas 

em prol do aprimoramento dos membros dos Conselhos Municipais 

ligados à Educação, bem como de outras políticas públicas, 

e ainda, dos profissionais e trabalhadores da educação. 

O percurso formativo está agendando para os dias 15, 16 e 17 de março 

no Teatro Mário Covas, no Indaiá, contando com uma programação variada 

e de atenção dedicada aos órgãos de controle social da política pública 

educacional, aos temas relevantes à Educação e à Primeira Infância, 

além de acolhimentos diversos. 

Para a participação das palestras, 

é necessária a inscrição prévia nos links abaixo de cada dia. 

Programação: 

Quarta-Feira (15/3) 

Palestra: O Conselho Municipal de Educação e seu compromisso social, 

com o Professor Milton Herreira (Coordenador Estadual da UNCME/SP). 

Horário: 14h 

Local: Teatro Mário Covas 



 

 
 

Inscrições: bit.ly/cme23-1503 

Quinta-Feira (16/3) 

Palestra: Os Conselhos Municipais 

e a intersetorialidade: construir pontes 

e fortalecer laços, com o Professor Milton Herreira 

(Coordenador Estadual da UNCME/SP). 

Horário: 14h 

Local: Teatro Mário Covas 

Inscrições: bit.ly/cme23-1703 

Sexta-Feira (17/3) 

Palestra: PME e PMPI: aspectos relacionais à qualidade da Educação no território, 

com o Professor Milton Herreira (Coordenador Estadual da UNCME/SP). 

Horário: 19h30 

Local: Teatro Mário Covas 

Inscrições: bit.ly/cme23-1603 
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Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Foi dada a largada para a quinta edição do Programa Câmara Jovem 

que será realizada em 2023. 

As unidades escolares municipais e particulares 

que quiserem participar do projeto deverão obrigatoriamente se inscrever 

pelo site oficial da Câmara Municipal de Caraguatatuba até o dia 15 de março. 

O formulário de inscrição encontra-se disponível na página inicial do site 

www.camaracaragua.sp.gov.br 

bem como o edital com as regras para participação das unidades escolares. 

Este ano, serão reservadas um terço das vagas (cinco titulares e suplentes) 

para as unidades escolares da rede privada e dez vagas 

para titulares e suplentes das unidades de ensino público do município. 

Desenvolvido desde 2017 pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, 

A Câmara Jovem tem como objetivo oferecer aos estudantes do município 

Lições de cidadania e democracia, com atividades legislativas simuladas, 

com diplomação e exercício de mandato parlamentar. 

O programa é composto por 15 estudantes titulares e 15 suplentes, 

do Ensino Fundamental II, com idade máxima de 15 anos. 

Após o término das inscrições, se inicia em cada unidade escolar, 

o processo eleitoral para a escolha dos jovens vereadores. 

A divulgação com os nomes dos titulares e suplentes das unidades participantes 

será divulgado no dia 03 de abril no site oficial da Câmara Municipal. 

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


 

 
 

Já a sessão solene de posse está marcada para o dia 17 de abril. 

Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 

este é mais um momento de muita expectativa e alegria. 

“Temos muito orgulho de lançar a quinta edição do programa Câmara Jovem. 

Um projeto que me deixa muito feliz em saber da importância dele 

para a formação de cidadania e democracia dos estudantes de nossa cidade”, 

finalizou Tato Aguilar. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Campeonatos de Futebol 

50 Anos e Futsal Feminino 

 

 
 

As inscrições para os Campeonatos de Futebol de Campo Veterano 50 Anos 

e Municipal de Futsal Feminino Livre começam na próxima segunda-feira (13/3), 

na Secretaria de Esportes e Recreação, no Jardim Britrânia, em Caraguatatuba. 

As fichas de inscrição podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30, no Departamento de Futebol. 

O Congresso Técnico do Campeonato Municipal de Futsal Feminino Livre 

será realizado no dia 18 de abril. 

As disputas da competição iniciam no dia 29 de abril. 

O Congresso Técnico do Campeonato de Futebol 

de Campo Veterano 50 Anos ocorre no dia 27 de abril. 

As partidas iniciam no dia 7 de maio. 

A Secretaria de Esportes e Recreação fica na 

Av. José Herculano, 50–Jardim Britânia. 

Outras informações pelo telefone (12) 3885-2200. 

O atendimento é das 8h30 às 16h30. 

Resultados dos Torneios Aniversário da Cidade 

O Estrela do Morro ganhou do EC Beira-Mar por 1 a 0, com o gol de João Vitor. 

A partida válida pelo Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo 

foi realizada na última quinta-feira (9), 

no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 



 

 
 

Na última quarta-feira (8), as equipes do A.A Riza EC Cruz de Malta 

Empataram em 1 a 1, no tempo regulamentar. 

Wilson Guilherme marcou pelo RIZA 

e Deris Wilke fez o gol do time do Cruz de Malta. 

O Riza se classificou nos pênaltis, com uma vitória por 4 a 2. 

As partidas do Torneio Aniversário da Cidade de Futsal começaram 

na última segunda-feira (6/3), na Quadra do Olaria (Ginásio Jorge Burihan). 

O campeonato, em comemoração aos 166 anos de emancipação 

Político administrativa de Caraguá, 

é disputado no sistema de eliminatórias simples (mata-mata). 

No jogo de abertura da competição, a equipe da Auto Escola venceu o Chelsea 

por 4 a 1, com os gols de William Teles, Diego Oliveira, Izaílton e Julio Cesar. 

O gol de honra do Chelsea foi marcado por Enrique. 

O Raiz Negra ganhou do Real Madri por 3 a 2, 

com os gols de Gustavo Palmeira, Leonardo Pereira e Daniel Alves. 

Os jogadores Isaac da Silva e Willian Barra fizeram os gols do Real Madri. 

As disputas continuaram na quarta-feira (8), 

com a vitória da Hidráulica Caiçara sobre o Borussia, por 5 a 4. 

Os gols de Thiago Nicolau (3) e Marcus Vinicius (2) 

garantiram a classificação da Hidráulica Caiçara. 

O Rio do Ouro Futsal ganhou da Família PKG por W.O (walkover). 

O time do PKG se apresentou na Quadra do Olaria sem uniforme. 
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Oficinas Culturais da Fundacc iniciam atividades nesta segunda 

 

 
 

As Oficinas Culturais da Fundacc–Fundação Educacional e Cultural 

De Caraguatatuba retornam as suas atividades presenciais na próxima 

segunda-feira, 13/03 nos polos distribuídos de norte a sul do município. 

O polo do Morro do Algodão inicia suas atividades no dia 15. 

Ainda há vagas para as atividades e as inscrições 

podem ser feitas nos locais. 

Com 5.135 vagas oferecidas pela fundação cultural, 

as oficinas são nas áreas de artes cênicas, arte circense, 

artesanato e artes plásticas cine foto, cursos livres, 

dança, ecologia, folclore e música. 

As aulas ocorrem nos períodos da manhã, tarde e noite nos Centros 

Culturais do Perequê-Mirim, Travessão, Barranco Alto, Morro do Algodão, 

Poiares, Ponte Seca, Sumaré, Olaria, Massaguaçu e na sede da Fundacc. 

“O trabalho desenvolvido por nossas oficinas culturais são de grande 

importância não só para o surgimento de novos artistas,  

mas também para a formação de novos públicos que ajudarão 

a movimentar ainda mais o cenário cultural da cidade. 

Vamos assegurar a continuidade das políticas públicas de cultura 

em um nível cada vez mais elevado de participação controle social 

e de recursos financeiros e humanos, potencializando 



 

 
 

a formação de novos artistas, grupos e companhias, 

além de valorizar os fazedores de cultura da cidade 

para que possam ensinar e ampliar suasartes”, enfatiza Malu Baracat, 

presidente da Fundacc. 

Interessados em realizar a matrícula podem comparecer nos Polos 

Culturais de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, 

com um documento de identidade, RG/CPF ou certidão de nascimento 

e um comprovante de residência. 

Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal 

e ambos devem apresentar os documentos pessoais. 

As oficinas culturais ocorrem de 13 de março a 30 de junho e de 1º de 

agosto a 30 de novembro de 2022, e oferecem cursos gratuitos para 

diversas faixas etárias, proporcionando o incentivo a novos talentos, 

valorização e desenvolvimento pessoal e intelectual, 

além de auxiliar na formação de cidadãos mais conscientes. 

Confira as atividades oferecidas em cada polo: 

Perequê-Mirim–artes cênicas, artes circenses, artesanato e artes 

plásticas, cursos livres, dança, ecologia, folclore e música 

Travessão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

cine foto, dança, música 

Barranco Alto–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, cursos 

livres, dança, música; 

Morro do Algodão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore e música; 

Poiares–Artes cênicas e artes circenses; artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore; 

Ponte Seca–Artes Cênicas, artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore e música; 

Sumaré–artes cênicas e artes circenses, artesanato e artes plásticas, 

cine foto, cursos livres, dança, folclore, música; 



 

 
 

Sede–literatura e cursos livres; 

Olaria–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, ecologia, 

dança música; 

Massaguaçu–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

ecologia, dança e música. 
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Caraguá investirá mais R$ 50 milhões em obras contra enchente 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi autorizada a contratar com a Desenvolve SP 

(Agência de Fomento do Estado de São Paulo) 

operações de crédito na ordem de R$ 50 milhões 

para obras contra enchentes de Norte a Sul do município. 

Para buscar os recursos, foi necessária 

a aprovação de um projeto de lei complementar no Legislativo. 

A proposta recebeu voto favorável de todos os vereadores 

na sessão da última terça-feira (7/3) da Câmara. 

Os recursos provenientes das operações de crédito autorizadas serão 

obrigatoriamente aplicados na execução das despesas previstas, 

com juro zero e incidência apenas de taxa SELIC. 

O prefeito Aguilar Junior reuniu sua equipe técnica na noite de quinta-feira (9/3) 

para mapear todas as obras que serão necessárias no município. 

Estavam presentes os técnicos das Secretarias de Obras Públicas, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente e Fazenda. 

Pelo menos 30 intervenções serão realizadas com este novo pacote, 

que vai beneficiar os bairros Porto Novo, Massaguaçu, Morro do Algodão, 

Colônias, Travessão, Perequê-Mirim, Pegorelli, Tabatinga, Capricórnio, 

Ipiranguinha, Martim de Sá, Tinga, Jardim Santa Rosa, Cidade Jardim, 

Aruan, Rio Marinas, entre outros. 

Boa parte das intervenções será executada pela Secretaria de Obras Públicas 

e outras ações serão feitas diretamente pela Secretaria de Serviços Públicos, 



 

 
 

como limpeza de valas e rios, além de assentamento de tubos e aduelas. 

Importante ressaltar que, para algumas das ações, 

será necessária autorização de órgãos competentes, 

como Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) 

e DER (Departamento de Estradas e Rodagem). 

R$ 100 milhões já investidos 

Com a operação de crédito de R$ 50 milhões, Caraguatatuba será 

a cidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

com maior investimento em obras contra enchentes. 

Somados os R$ 100 milhões de recursos municipais, a cidade chegará 

a R$ 150 milhões investidos em intervenções 

para melhorar o sistema de drenagem na cidade. 

Com recursos municipais, já foram feitas obras nos bairros Massaguaçu, 

Jetuba, Perequê-Mirim (parte alta), Travessão, Barranco Alto 

e o canal extravasor do Pontal Santamarina. 

E está em andamento obras nos bairros Golfinhos 

e Perequê-Mirim (parte baixa), com a instalação de aduelas no Córrego Itororó. 

Além disso, está em andamento também o enrocamento do Rio Juqueriquê, 

a segunda maior obra do gênero no Brasil com investimentos de R$ 42,5 milhões. 

Entre as intervenções feitas no local será a dragagem do rio, que vai proporcionar 

uma melhor navegação das embarcações de pescadores da região. 

Com isso, os profissionais não ficarão mais impedidos 

de circular pelo rio em casos de maré baixa. 

Outro benefício importante da obra será a melhoria do escoamento das águas 

das chuvas, principalmente em bairros do entorno do rio, 

entre eles, Morro do Algodão, Rio Marinas, 

Porto Novo e Barranco Alto. 

Com o avanço do empreendimento, o rio terá uma melhor 

vazão de suas águas no encontro com o mar, facilitando inclusive, 



 

 
 

o escoamento em casos de fortes chuvas. 

“Um dos legados que quero deixar é melhorar a vida das pessoas. 

E tenho certeza que as obras vão dar um alívio em relação aos alagamentos. 

Nunca se investiu tanto em obras contra enchentes. 

Para muitos, são obras que não aparecem, ficam debaixo da terra, 

mas só quem já sofreu perdendo tudo sabe da importância de empreendimentos 

como estes”, disse o prefeito Aguilar Junior. 
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Audiência pública debate meio ambiente e economia no Litoral Norte 

 

 
 

A Câmara de Caraguatatuba promove na próxima quarta-feira (15), 

a partir das 18h, no teatro Mario Covas, a segunda audiência pública 

para discussão e explanação do projeto de lei que trata da revisão 

do Plano Diretor para a adequação ao Zoneamento Ecológico Econômico 

do Litoral Norte. 

De acordo com o presidente da Câmara, Tato Aguilar, 

o novo local foi definido com o objetivo de ampliar 

a possibilidade de participação popular. 

“Em nossa primeira audiência pública, realizada na Câmara Municipal, 

tivemos casa lotada e, com isso, achamos melhor promover a segunda audiência 

em um espaço maior para que mais pessoas possam comparecer e participar”, 

explicou ele. 

Os interessados em participar com sugestões ou pedido de informações 

podem fazer presencialmente, no dia da audiência, 

ou de maneira online com o preenchimento do formulário que está disponível 

no site oficial da Câmara Municipal de Caraguatatuba. 

Para consultar o projeto e seus anexos na íntegra, basta clicar no link: 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-plano_diretor 

O projeto do Plano Diretor 

De acordo com a administração municipal, em fevereiro de 2019, 

iniciou-se uma consulta pública sobre a adequação do 

Plano Diretor ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Litoral Norte. 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-plano_diretor
https://novaimprensa.com/


 

 
 

As sugestões foram analisadas pelo Grupo Gestor do Plano Diretor (GGPD) 

e apresentadas ao Conselho Municipal de Meio Ambiente 

e Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Caraguatatuba 

para deliberação. 

Previsto no Estatuto das Cidades (Lei nº 257/2001), 

o Plano Diretor é o instrumento básico de política de desenvolvimento urbano 

e do planejamento municipal, além de ser legislação obrigatória 

para cidades com mais de 20 mil habitantes 

ZEE 

O Decreto Estadual nº 62.913/2017 trata do zoneamento do Litoral Norte 

e estabelece as normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos 

naturais a serem observadas em cada uma das zonas 

e subzonas de que trata o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, 

instituído pela Lei Estadual nº 10.019/1998 e atualizado Lei n° 15.688/2015. 

O ZEE engloba os ecossistemas terrestres, marinhos e de transição, 

sendo que, por suas características especiais, os ecossistemas de transição 

poderão ter suas normas, diretrizes e metas estabelecidas 

nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. 

Serviço 

Audiências Públicas para adequação do Plano Diretor de Caraguatatuba 

ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

Datas: 15 de março de 2023 

Horário: 18h 

Local: Teatro Municipal Mario Covas (Av. Goiás, 187, Indaiá) 
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Caraguatatuba abre inscrições para oficinas culturais 

 

 
 

As Oficinas Culturais da Fundacc–Fundação Educacional e Cultural 

De Caraguatatuba retornam as suas atividades presenciais na próxima 

segunda-feira, 13/03 nos polos distribuídos de norte a sul do município. 

O polo do Morro do Algodão inicia suas atividades no dia 15. 

Ainda há vagas para as atividades e as inscrições podem ser feitas nos locais. 

Com 5.135 vagas oferecidas pela fundação cultural, 

as oficinas são nas áreas de artes cênicas, arte circense, 

artesanato e artes plásticas cine foto, cursos livres, 

dança, ecologia, folclore e música. 

As aulas ocorrem nos períodos da manhã, tarde e noite nos Centros 

Culturais do Perequê-Mirim, Travessão, Barranco Alto, Morro do Algodão, 

Poiares, Ponte Seca, Sumaré, Olaria, Massaguaçu e na sede da Fundacc. 

“O trabalho desenvolvido por nossas oficinas culturais são de grande 

importância não só para o surgimento de novos artistas,  

mas também para a formação de novos públicos que ajudarão 

a movimentar ainda mais o cenário cultural da cidade. 

Vamos assegurar a continuidade das políticas públicas de cultura 

em um nível cada vez mais elevado de participação controle social 

e de recursos financeiros e humanos, potencializando 

a formação de novos artistas, grupos e companhias, 



 

 
 

além de valorizar os fazedores de cultura da cidade para que possam 

ensinar e ampliar suasartes”, enfatiza Malu Baracat, presidente da Fundacc. 

Interessados em realizar a matrícula podem comparecer nos Polos 

Culturais de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, 

com um documento de identidade, RG/CPF ou certidão de nascimento 

e um comprovante de residência. 

Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal 

e ambos devem apresentar os documentos pessoais. 

As oficinas culturais ocorrem de 13 de março a 30 de junho e de 1º de 

agosto a 30 de novembro de 2022, e oferecem cursos gratuitos para 

diversas faixas etárias, proporcionando o incentivo a novos talentos, 

valorização e desenvolvimento pessoal e intelectual, 

além de auxiliar na formação de cidadãos mais conscientes. 

Confira as atividades oferecidas em cada polo: 

Perequê-Mirim–artes cênicas, artes circenses, artesanato e artes 

plásticas, cursos livres, dança, ecologia, folclore e música 

Travessão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, cine foto, 

 dança, música 

Barranco Alto–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

Cursos livres, dança, música; 

Morro do Algodão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore e música; 

Poiares–Artes cênicas e artes circenses; artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore; 

Ponte Seca–Artes Cênicas, artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore e música; 

Sumaré–artes cênicas e artes circenses, artesanato e artes plásticas, 

cine foto, cursos livres, dança, folclore, música; 

Sede–literatura e cursos livres; 

Olaria–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, ecologia, 



 

 
 

Dança, música; 

Massaguaçu–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

ecologia, dança e música. 
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Caraguatatuba anuncia investimento de R$ 50 milhões em obras 

contra enchentes 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi autorizada a contratar com a Desenvolve SP 

(Agência de Fomento do Estado de São Paulo) 

operações de crédito na ordem de R$ 50 milhões 

para obras contra enchentes de Norte a Sul do município. 

Para buscar os recursos, foi necessária 

a aprovação de um projeto de lei complementar no Legislativo. 

A proposta recebeu voto favorável de todos os vereadores 

na sessão da última terça-feira (7/3) da Câmara. 

Os recursos provenientes das operações de crédito autorizadas serão 

obrigatoriamente aplicados na execução das despesas previstas, 

com juro zero e incidência apenas de taxa SELIC. 

O prefeito Aguilar Junior reuniu sua equipe técnica na noite de quinta-feira (9/3) 

para mapear todas as obras que serão necessárias no município. 

Estavam presentes os técnicos das Secretarias de Obras Públicas, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente e Fazenda. 

Pelo menos 30 intervenções serão realizadas com este novo pacote, 

que vai beneficiar os bairros Porto Novo, Massaguaçu, Morro do Algodão, 

Colônias, Travessão, Perequê-Mirim, Pegorelli, Tabatinga, Capricórnio, 

Ipiranguinha, Martim de Sá, Tinga, Jardim Santa Rosa, Cidade Jardim, 

Aruan, Rio Marinas, entre outros. 

Boa parte das intervenções será executada pela Secretaria de Obras Públicas 



 

 
 

e outras ações serão feitas diretamente pela Secretaria de Serviços Públicos, 

como limpeza de valas e rios, além de assentamento de tubos e aduelas. 

Importante ressaltar que, para algumas das ações, 

será necessária autorização de órgãos competentes, 

como Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) 

e DER (Departamento de Estradas e Rodagem). 

R$ 100 milhões já investidos 

Com a operação de crédito de R$ 50 milhões, Caraguatatuba será 

a cidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

com maior investimento em obras contra enchentes. 

Somados os R$ 100 milhões de recursos municipais, 

a cidade chegará a R$ 150 milhões investidos em intervenções 

para melhorar o sistema de drenagem na cidade. 

Com recursos municipais, já foram feitas obras nos bairros Massaguaçu, 

Jetuba, Perequê-Mirim (parte alta), Travessão, Barranco Alto 

e o canal extravasor do Pontal Santamarina. 

E está em andamento obras nos bairros Golfinhos 

e Perequê-Mirim (parte baixa), com a instalação de aduelas no Córrego Itororó. 

Além disso, está em andamento também o enrocamento do Rio Juqueriquê, 

a segunda maior obra do gênero no Brasil com investimentos de R$ 42,5 milhões. 

Entre as intervenções feitas no local será a dragagem do rio, 

que vai proporcionar uma melhor navegação das embarcações 

de pescadores da região. 

Com isso, os profissionais não ficarão mais impedidos 

de circular pelo rio em casos de maré baixa. 

Outro benefício importante da obra será a melhoria do escoamento das águas 

das chuvas, principalmente em bairros do entorno do rio, entre eles, 

Morro do Algodão, Rio Marinas, Porto Novo e Barranco Alto. 

Com o avanço do empreendimento, o rio terá uma melhor 



 

 
 

vazão de suas águas no encontro com o mar, 

facilitando inclusive, o escoamento em casos de fortes chuvas. 

“Um dos legados que quero deixar é melhorar a vida das pessoas. 

E tenho certeza que as obras vão dar um alívio em relação aos alagamentos. 

Nunca se investiu tanto em obras contra enchentes. 

Para muitos, são obras que não aparecem, ficam debaixo da terra, 

mas só quem já sofreu perdendo tudo sabe da importância de empreendimentos 

como estes”, disse o prefeito Aguilar Junior. 
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Aguilar Jr. e vereadores vistoriam obras contra enchentes 

 

 
 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhado de vereadores 

e do secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, 

vistoriou as obras contra enchentes em andamento na Região Sul do município. 

No Perequê-Mirim, a Prefeitura de Caraguatatuba executa a travessia 

na Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rêgo (SP-55) 

com instalação de aduelas no trecho do Córrego do Itororó. 

Nessa sexta-feira (10/3) houve pavimentação de um trecho 

para que seja feito o desvio na rodovia. 

“As intervenções fazem parte da Fase II do Programa Caraguá em Obras e visa 

melhorar a vazão do Córrego Itororó, que corta a parte baixa do Perequê-Mirim 

e segue até a rodovia, antes de desembocar no mar. 

As aduelas serão instaladas para aumentar a vazão 

e facilitar o fluxo das águas de chuvas da região”, explicou o prefeito. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, a intervenção 

deve durar cerca de 20 dias. 

Por orientação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), 

sempre a partir das 16h de sexta-feira as obras são paralisadas 

para melhorar o fluxo de veículos, retornando na segunda-feira pela manhã. 

Logo depois, a comitiva esteve nas obras do enrocamento do Rio Juqueriquerê, 

que vai trazer benefícios à comunidade pesqueira e aos moradores da região sul, 

contribuindo com a navegação e o sistema de drenagem do município. 



 

 
 

Entre as intervenções feitas no local será a dragagem do rio, 

que vai proporcionar uma melhor navegação das embarcações 

de pescadores da região. 

Com isso, os profissionais não ficarão mais impedidos 

de circular pelo rio em casos de maré baixa. 

Outro benefício importante da obra será a melhoria do escoamento das águas 

das chuvas, principalmente em bairros do entorno do rio, 

entre eles, Morro do Algodão, Rio Marinas, Porto Novo e Barranco Alto. 

Com o avanço do empreendimento, o rio terá uma melhor vazão de suas águas 

no encontro com o mar, facilitando inclusive, 

o escoamento em casos de fortes chuvas. 

Maquinários realizam a colocação e assentamento das pedras 

que fazem o caminho pelo mar nos molhes Norte e Sul. 

O lado norte já ultrapassa os 710 metros de comprimento, 

enquanto o lado sul já tem mais 850 metros de extensão. 

Essa é a segunda maior construção de molhes do país, 

com investimentos que giram em torno de R$ 42,5 milhões 

e a expectativa, de acordo com a Secretaria de Obras Públicas, 

é que até o início de 2024 o empreendimento esteja concluído. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a obra vai trazer inúmeros benefícios 

para a comunidade pesqueira e para quem vive no entorno do Juqueriquerê. 

“Os maiores beneficiados serão, sem dúvidas, os moradores e a comunidade 

pesqueira, pois com os molhes e o serviço de dragagem 

que o canal do Juqueriquerê receberá, a vazão da água será maior contribuindo 

para o sistema de drenagem da cidade, em especial da região sul, 

e as condições de navegabilidade”, explicou. 

Participaram da visita os vereadores Islando Ramos Pessoa (Bigode), 

Baduca Filho, Marcos Kinkas, Oswaldo Pimenta de Mello Neto (China), 

Aguinaldo Butiá, Fernando Cuiú, Gideilson Santos (Dé Construtor), 

urimar Mansano e Gil Oliveira. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Construção irregular em área de preservação é demolida 

 

 
 

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

demoliu uma nova edificação irregular localizada no bairro do Rio do Ouro. 

A ação, que teve apoio da Secretaria de Serviços Públicos, 

faz parte do trabalho de prevenção para evitar novas construções 

irregulares em áreas de risco, públicas 

e de preservação permanente do município. 

A construção, que não era habitável, se encontrava em Área de Preservação 

Permanente (APP) e de alagamento na Rua Agostinho Figueiredo. 

O ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, 

sem a devida autorização, é ilegal. 

No município, a infração é passível de uma multa de 718 VRMs 

(Valor de Referência do Município), o equivalente a R$ 2.979,70. 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades 

por meio da Central de Relacionamento 156 

(telefone, site ou aplicativo), inclusive de forma sigilosa. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Campeonatos de Futebol 

50 Anos e Futsal Feminino 

 

 
 

As inscrições para os Campeonatos de Futebol de Campo Veterano 50 Anos 

e Municipal de Futsal Feminino Livre começam na próxima segunda-feira (13/3), 

na Secretaria de Esportes e Recreação, no Jardim Britrânia, em Caraguatatuba. 

As fichas de inscrição podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30, no Departamento de Futebol. 

O Congresso Técnico do Campeonato Municipal de Futsal Feminino Livre 

será realizado no dia 18 de abril. 

As disputas da competição iniciam no dia 29 de abril. 

O Congresso Técnico do Campeonato de Futebol de Campo Veterano 50 Anos 

ocorre no dia 27 de abril. 

As partidas iniciam no dia 7 de maio. 

A Secretaria de Esportes e Recreação fica na 

Av. José Herculano, 50–Jardim Britânia. 

Outras informações pelo telefone (12) 3885-2200. 

O atendimento é das 8h30 às 16h30. 

Resultados dos Torneios Aniversário da Cidade 

O Estrela do Morro ganhou do EC Beira-Mar por 1 a 0, com o gol de João Vitor. 

A partida válida pelo Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo 

foi realizada na última quinta-feira (9), 

no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 



 

 
 

Na última quarta-feira (8), as equipes do A.A Riza EC Cruz de Malta 

Empataram em 1 a 1, no tempo regulamentar. 

Wilson Guilherme marcou pelo RIZA 

e Deris Wilke fez o gol do time do Cruz de Malta. 

O Riza se classificou nos pênaltis, com uma vitória por 4 a 2. 

As partidas do Torneio Aniversário da Cidade de Futsal começaram 

na última segunda-feira (6/3), na Quadra do Olaria (Ginásio Jorge Burihan). 

O campeonato, em comemoração aos 166 anos de emancipação político 

administrativa de Caraguá, 

é disputado no sistema de eliminatórias simples (mata-mata). 

No jogo de abertura da competição, a equipe da Auto Escola venceu o Chelsea 

por 4 a 1, com os gols de William Teles, Diego Oliveira, Izaílton e Julio Cesar. 

O gol de honra do Chelsea foi marcado por Enrique. 

O Raiz Negra ganhou do Real Madri por 3 a 2, com os gols de Gustavo Palmeira, 

Leonardo Pereira e Daniel Alves. 

Os jogadores Isaac da Silva e Willian Barra fizeram os gols do Real Madri. 

As disputas continuaram na quarta-feira (8), 

com a vitória da Hidráulica Caiçara sobre o Borussia, por 5 a 4. 

Os gols de Thiago Nicolau (3) e Marcus Vinicius (2) 

garantiram a classificação da Hidráulica Caiçara. 

O Rio do Ouro Futsal ganhou da Família PKG por W.O (walkover). 

O time do PKG se apresentou na Quadra do Olaria sem uniforme. 
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Desconto de 10% no pagamento à vista IPTU vence dia 20 de março em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Contribuintes de Caraguatatuba têm até o dia 20 de março 

para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

de 2023 da Prefeitura de Caraguatatuba, 

com 10% de desconto no pagamento à vista. 

A cota única do IPTU com desconto de 10% venceria no dia 23 de fevereiro, 

mas o prazo foi prorrogado para amenizar os impactos econômicos e sociais 

causados pelas fortes chuvas do Carnaval. 

A medida está prevista no Decreto Municipal nº 1.757, 

de 23 de fevereiro de 2023, de autoria do prefeito Aguilar Junior. 

“Dessa maneira, o prazo de vencimento do IPTU de 2023, com desconto de 10% 

na cota única, fica prorrogado até 20 de março, com o objetivo de minimizar 

os efeitos financeiros provocados pelas chuvas intensas 

dos dias 18 de 19 de fevereiro para a população”, justificou o prefeito. 

O tributo ainda pode parcelado em 10 vezes, com os vencimentos das parcelas 

nos dias 20 de março, 24 de abril, 22 de maio, 20 de junho, 20 de julho, 

21 de agosto, 20 de setembro, 20 de outubro, 21 de novembro 

e 20 de dezembro de 2023. 

Quem ainda não recebeu o carnê pelos Correios, pode acessar à 2ª via do carnê 

do IPTU de 2023 (digital) pelo site www.caraguatatuba.sp.gov.br, 

na barra lateral “Serviços Online”. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/02/Edital_990.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/consultas/


 

 
 

É necessário ter em mãos o número da Inscrição Cadastral do imóvel 

para baixar o carnê digital e imprimir. 

A 2ª via do carnê do IPTU também pode ser requisitada de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30, na Área de Tributos Imobiliários (Cadastro/Guichê 4), 

no Paço Municipal, no Centro; ou requisitada pelo e-mail 

cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br e 

pelo WhatsApp (12) 99792-3446 (Cadastro/somente mensagens de texto). 

Em Caraguatatuba, a correção do IPTU 2023 considerou o mesmo valo 

da correção do Valor de Referência do Município (VRM), 

que foi de em 6,46% (variação de novembro de 2021 a outubro de 2022). 

A Secretaria Municipal da Fazenda lançou 86.462 carnês de IPTU. 

Desse total, 62.249 representam imóveis com edificações e 24.213 terrenos; 

39.222 foram enviados para endereços localizados em outros municípios 

e 47.240 para contribuintes de Caraguatatuba; 

além de outros 5.179 lançamentos como isentos ou imunes 

(Art. 150 da Constituição Federal/Das Limitações do Poder de Tributar). 

O Paço Municipal está localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50–Centro. 

Mais informações pelos telefones (12) 3897-8100 ou (12) 3897-8170/8221. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

Serviço 

Prorrogação do vencimento do IPTU 2023  

Cota única: 10% de desconto no pagamento à vista até dia 20 de março 

Parcelamento: 20/3, 24/4, 22/5, 20/6, 20/7, 21/8, 

20/9, 20/10, 21//11 e 20/12 

Serviços Online: 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/(lateral da página/Serviços Online)– 

É necessário o nº da Inscrição Cadastral do imóvel 

Área de Tributos Imobiliários: Cadastro/Guichê 4 no Paço Municipal 

Email: cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br 

Endereço Paço Municipal: Rua Luiz Passos Junior, 50–Centro 

mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/02/Edital_990.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/consultas/
mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Horário de atendimento: 8h30 às 16h30 

Telefones: (12) 3897-8100 ou (12) 3897-8170/8221 

WhatsApp: (12) 99792-3446 (só mensagens de texto) 
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Beneficiários do vale-gás de Caraguatatuba devem consultar site do Bolsa 

Povo para retirar cartão no Cras 

 

 
 

As famílias beneficiárias do Programa Vale Gás, 

inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), precisam consultar o site 

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/ValeGas, 

munidas do Número de Identificação Social (NIS), 

para saber se fazem jus ao recebimento do auxílio para compra do botijão de gás. 

Após confirmar se é elegível ao programa no site do Bolsa Povo,  

beneficiário precisa se deslocar ao Centro de Referência de Assistência Social 

(Cras) da sua região para retirar o cartão 

e fazer o saque das três parcelas bimestrais de R$ 110. 

O atendimento ao público é das 8h30 às 16h30, nos Cras Sul (Porto Novo), 

Barranco Alto (Barranco Alto), Centro (Jardim Jaqueira), 

Norte (Olaria), Jetuba (Jetuba) e no Cras Massaguaçu (Massaguaçu). 

Sob a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, 

o programa de proteção social promove a transferência de renda para compra 

de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg) 

às famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Com investimento total de R$ 128 milhões, o benefício do Vale Gás 

pagará 3 parcelas de R$ 110 bimestrais, totalizando R$ 330. 

Serão beneficiadas 426,9 mil famílias 

https://www.valegas.sp.gov.br/
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/ValeGas
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/ValeGas


 

 
 

(cerca de dois milhões pessoas beneficiadas) paulistas na linha da pobreza 

e extrema pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178,00), 

inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família). 

Endereços dos Centros de Referência de Assistência Social 

(Cras) de Caraguatatuba 

Cras Sul: Avenida José Herculano, 6.900–Porto Novo/Telefone: (12) 3885-2350 

Cras Barranco Alto: Rua Sebastião Paulino Ferreira, 81–Barranco Alto/Telefone: 

(12) 3887-1316 

Cras Centro: Rua Antônio Valente, 80–Jardim Jaqueira/Telefone: (12) 3886-2000 

Cras Norte: Avenida Marginal Ipiranga, 17–Olaria/Telefone: (12) 3883-6305 

Cras Jetuba: Avenida Gabriel Fagundes da Rosa, 315–Jetuba/ Telefone: 

(12) 3889-3565 

Cras Massaguaçu: Rua Itália Baffi Magni, 512–Massaguaçu/ Telefone: 

(12) 3882-2668 
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Construção Civil impulsiona mercado em Caraguatatuba e 222 alvarás já 

foram emitidos somente em 2023 

 

 
 

O setor da construção civil continua impulsionando 

o mercado econômico em Caraguatatuba. 

De acordo com levantamento da Secretaria de Urbanismo, 

somente em 2023 já foram emitidos 222 alvarás de construção civil. 

Foram 107 em janeiro, 89 em fevereiro e 26 alvarás até o dia 9 de março. 

Os números mostram um ambiente de expansão econômica 

e de desenvolvimento, já que muitas empreiteiras e construtoras decidiram 

investir na cidade, principalmente pelo seu potencial imobiliário. 

Além disso, mercado aquecido gera emprego e renda para diversas famílias. 

Por exemplo, a construção de uma casa unifamiliar 

pode gerar aproximadamente 20 empregos diretos e indiretos, 

enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 pessoas 

empregadas ou beneficiadas. 

O ano de 2023 projeta números ainda melhores que 2022,  

registrou 1.999 obras licenciadas no município. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, nos últimos anos 

a Prefeitura teve avanços significados relacionados a adequações 

na forma de analisar a documentação de projetos. 

Nosso objetivo é reduzir o tempo de emissão de alvarás e possibilitar a construção 

de novas moradias e grandes empreendimentos na cidade, 



 

 
 

além da geração de emprego e renda”, explicou o secretário. 

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 no telefone 

(12) 3886-6060. 
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Caraguatatuba será sede da 5ª edição do Programa Diálogos Itinerantes 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do Conselho Municipal de Educação (CME), 

em parceria com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

do Estado de São Paulo (UNCME/SP), 

acolherá a 5ª edição do programa Diálogos Itinerantes. 

O objetivo da ação é desenvolver formativas com os territórios paulistas 

em prol do aprimoramento dos membros dos Conselhos Municipais 

ligados à Educação, bem como de outras políticas públicas, 

e ainda, dos profissionais e trabalhadores da educação. 

O percurso formativo está agendando para os dias 15, 16 e 17 de março 

no Teatro Mário Covas, no Indaiá, contando com uma programação variada 

e de atenção dedicada aos órgãos de controle social da política pública 

educacional, aos temas relevantes à Educação e à Primeira Infância, 

além de acolhimentos diversos. 

Para a participação das palestras, 

é necessária a inscrição prévia nos links abaixo de cada dia. 

Programação: 

Quarta-Feira (15/3) 

Palestra: O Conselho Municipal de Educação e seu compromisso social, 

com o Professor Milton Herreira (Coordenador Estadual da UNCME/SP). 

Horário: 14h 

Local: Teatro Mário Covas 



 

 
 

Inscrições: bit.ly/cme23-1503 

Quinta-Feira (16/3) 

Palestra: Os Conselhos Municipais 

e a intersetorialidade: construir pontes 

e fortalecer laços, com o Professor Milton Herreira 

(Coordenador Estadual da UNCME/SP). 

Horário: 14h 

Local: Teatro Mário Covas 

Inscrições: bit.ly/cme23-1703 

Sexta-Feira (17/3) 

Palestra: PME e PMPI: aspectos relacionais à qualidade da Educação no território, 

com o Professor Milton Herreira (Coordenador Estadual da UNCME/SP). 

Horário: 19h30 

Local: Teatro Mário Covas 

Inscrições: bit.ly/cme23-1603 
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Torneio de Futebol dos 166 anos de Caraguatatuba tem 16 partidas no 

domingo 

 

 
 

O Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo continua neste domingo 

(12), nos períodos da manhã e da tarde, com 16 jogos nos campos do Poiares, 

Barranco Alto, Brasília (Porto Novo), Golfinhos (Toca do Gato) 

e no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 

O campeonato disputado no regime de eliminatórias simples (mata-mata) 

integra as festividades dos 166 anos de emancipação político-administrativa 

de Caraguatatuba, comemorados em 20 de abril. 

Os confrontos da rodada e horários podem ser conferidos no cronograma abaixo. 

Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo–Domingo (12/3) 

Campo do Poiares: Av. Mato Grosso, 1.068 Indaiá 

13h–Morro do Chocolate x Trem Bala F.C 

15h–Sertão dos Tourinhos x E.C Estrela do Morro 

17h–União do Litoral x A.A Perequê-Mirim 

Campo do Barranco Alto: Av. Cândido Souza, s/n Barranco Alto 

11h–Bola de Neve x A.A RIZA 

13h–E.C Pegorelly x União das Palmeiras 

15h–Brasileirinho E.C x E.C União Colonial 

Campo do Brasília: Av. José Herculano, s/n Porto Novo. 

11h–A.E Gaivotas x A.A Corinthians 



 

 
 

13h–Força Jovem F.C x E.C Barcelona 

15h–A. Desportivo x Esportinga 

17h–Aliados x E.C Serramar 

Campo Toca do Gato: Av. Alice Arouca M. Cabrera, Golfinhos 

13h–E.C Casa Branca x A.A Caputera 

15h–E.C 20 de Abril x E.C Brasília 

Campo do CEMUG: Av. José Herculano, 50 Jd. Britânia 

11h–A.F Santa Cruz x E.C Travessão 

13h–C.A Fortaleza x E.C Águia Dourada 

15h–Lion F.C x Cirrose F&S 

17h–G.R Rio do Ouro x G.R Jaraguazinho 
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Mais 17 aprovados do Concurso de 2018 da Prefeitura de Caraguá são 

aguardados no RH 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais 17 aprovados de 10 funções 

do Concurso Público 01/2018 par se apresentar nas próximas segunda, 

terça e quarta-feira (13, 14 e 15/3), das 9h às 16h30, 

no Departamento de RH da Secretaria da Administração (Secad), no Centro. 

A 122ª convocação de aprovados do certame está publicada 

Na Edição 1000 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (9). 

Foram convocados quatro agentes administrativos 

(331º, 332º, 333º e 334º colocados), dois inspetores de alunos 

(144º e 145º colocados), uma médica angiologista (vascular/1ª colocada), 

duas professoras de Educação Infantil (PEB I/135ª e 136ª colocadas), 

duas professoras de Ensino Fundamental (PEB I/163ª e 164ª colocadas), 

uma professora de Artes (PEB II/ 10ª colocada), uma professora de Ciências 

(PEB II/25ª colocada), um professor de Educação Física (PEB/25º colocado), 

um técnico de informática (2º colocado) e dois vigias (45º e 46º colocados). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, é necessário apresentar 

no RH a documentação exigida no “Capítulo XIV–Da Convocação” 

do edital de abertura, publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico 

do Município de 14 de setembro de 2018. 

Ao todo, 1.687 aprovados do Concurso Público 01/2018 

foram chamados desde fevereiro de 2019. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1000.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior 

e técnico no dia 25 de novembro de 2018, 

e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de dezembro de 2018. 

Os salários variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. 

Os aprovados são convocados conforme a necessidade da Administração Pública. 

O certame teve sua validade prorrogada, conforme o comunicado publicado 

Na Edição 825 do Diário Oficial Eletrônico do Município do dia 30 de junho, 

com os seguintes prazos: 

até 24 de agosto de 2023 para os cargos sem prova prática e até 28 de setembro 

de 2023 para as funções que exigiam aplicação de provas práticas. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração 

fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro 

(próximo ao Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho). 

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. 

O horário de atendimento ao público é das 9h às 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf
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Prefeito e vereadores vistoriam obras contra enchentes na Região Sul de 

Caraguatatuba 

 

 
 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhado de vereadores 

e do secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, 

vistoriou as obras contra enchentes em andamento na Região Sul do município. 

No Perequê-Mirim, a Prefeitura de Caraguatatuba executa a travessia 

na Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rêgo (SP-55) 

com instalação de aduelas no trecho do Córrego do Itororó. 

Nessa sexta-feira (10/3) houve pavimentação de um trecho 

para que seja feito o desvio na rodovia. 

“As intervenções fazem parte da Fase II do Programa Caraguá em Obras e visa 

melhorar a vazão do Córrego Itororó, que corta a parte baixa do Perequê-Mirim 

e segue até a rodovia, antes de desembocar no mar. 

As aduelas serão instaladas para aumentar a vazão 

e facilitar o fluxo das águas de chuvas da região”, explicou o prefeito. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, a intervenção 

deve durar cerca de 20 dias. 

Por orientação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), 

sempre a partir das 16h de sexta-feira as obras são paralisadas 

para melhorar o fluxo de veículos, retornando na segunda-feira pela manhã. 

Logo depois, a comitiva esteve nas obras do enrocamento do Rio Juqueriquerê, 

que vai trazer benefícios à comunidade pesqueira e aos moradores da região sul, 



 

 
 

contribuindo com a navegação e o sistema de drenagem do município. 

Entre as intervenções feitas no local será a dragagem do rio, 

que vai proporcionar uma melhor navegação das embarcações 

de pescadores da região. 

Com isso, os profissionais não ficarão mais impedidos de circular 

pelo rio em casos de maré baixa. 

Outro benefício importante da obra será a melhoria do escoamento das águas 

das chuvas, principalmente em bairros do entorno do rio, entre eles, 

Morro do Algodão, Rio Marinas, Porto Novo e Barranco Alto. 

Com o avanço do empreendimento, 

o rio terá uma melhor vazão de suas águas 

no encontro com o mar, facilitando inclusive, 

o escoamento em casos de fortes chuvas. 

Maquinários realizam a colocação e assentamento das pedras 

que fazem o caminho pelo mar nos molhes Norte e Sul. 

O lado norte já ultrapassa os 710 metros de comprimento, 

enquanto o lado sul já tem mais 850 metros de extensão. 

Essa é a segunda maior construção de molhes do país, 

com investimentos que giram em torno de R$ 42,5 milhões 

e a expectativa, de acordo com a Secretaria de Obras Públicas, 

é que até o início de 2024 o empreendimento esteja concluído. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a obra vai trazer inúmeros benefícios 

para a comunidade pesqueira e para quem vive no entorno do Juqueriquerê. 

“Os maiores beneficiados serão, sem dúvidas, os moradores e a comunidade 

pesqueira, pois com os molhes e o serviço de dragagem 

que o canal do Juqueriquerê receberá, 

a vazão da água será maior contribuindo para o sistema de drenagem da cidade, 

em especial da região sul, e as condições de navegabilidade”, explicou. 

Participaram da visita os vereadores Islando Ramos Pessoa (Bigode), 

Baduca Filho, Marcos Kinkas, Oswaldo Pimenta de Mello Neto (China), 



 

 
 

Aguinaldo Butiá, Fernando Cuiú, Gideilson Santos (Dé Construtor), 

urimar Mansano e Gil Oliveira. 
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Prefeitura de Caraguatatuba investirá mais R$ 50 milhões em obras contra 

enchente na cidade 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi autorizada a contratar 

com a Desenvolve SP (Agência de Fomento do Estado de São Paulo) 

operações de crédito na ordem de R$ 50 milhões 

para obras contra enchentes de Norte a Sul do município. 

Para buscar os recursos, foi necessária 

a aprovação de um projeto de lei complementar no Legislativo. 

A proposta recebeu voto favorável de todos os vereadores 

na sessão da última terça-feira (7/3) da Câmara. 

Os recursos provenientes das operações de crédito autorizadas serão 

obrigatoriamente aplicados na execução das despesas previstas, 

com juro zero e incidência apenas de taxa SELIC. 

O prefeito Aguilar Junior reuniu sua equipe técnica na noite de quinta-feira (9/3) 

para mapear todas as obras que serão necessárias no município. 

Estavam presentes os técnicos das Secretarias de Obras Públicas, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente e Fazenda. 

Pelo menos 30 intervenções serão realizadas com este novo pacote, 

que vai beneficiar os bairros Porto Novo, Massaguaçu, Morro do Algodão, 

Colônias, Travessão, Perequê-Mirim, Pegorelli, Tabatinga, Capricórnio, 

Ipiranguinha, Martim de Sá, Tinga, Jardim Santa Rosa, Cidade Jardim, 

Aruan, Rio Marinas, entre outros. 

Boa parte das intervenções será executada pela Secretaria de Obras Públicas 



 

 
 

e outras ações serão feitas diretamente pela Secretaria de Serviços Públicos, 

como limpeza de valas e rios, além de assentamento de tubos e aduelas. 

Importante ressaltar que, para algumas das ações, 

será necessária autorização de órgãos competentes, 

como Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) 

e DER (Departamento de Estradas e Rodagem). 

R$ 100 milhões já investidos 

Com a operação de crédito de R$ 50 milhões, Caraguatatuba será 

a cidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

com maior investimento em obras contra enchentes. 

Somados os R$ 100 milhões de recursos municipais, a cidade chegará 

a R$ 150 milhões investidos em intervenções 

para melhorar o sistema de drenagem na cidade. 

Com recursos municipais, já foram feitas obras nos bairros Massaguaçu, 

Jetuba, Perequê-Mirim (parte alta), Travessão, Barranco Alto 

e o canal extravasor do Pontal Santamarina. 

E está em andamento obras nos bairros Golfinhos e Perequê-Mirim (parte baixa), 

com a instalação de aduelas no Córrego Itororó. 

Além disso, está em andamento também o enrocamento do Rio Juqueriquê, 

a segunda maior obra do gênero no Brasil com investimentos de R$ 42,5 milhões. 

Entre as intervenções feitas no local será a dragagem do rio, que vai proporcionar 

uma melhor navegação das embarcações de pescadores da região. 

Com isso, os profissionais não ficarão mais impedidos 

de circular pelo rio em casos de maré baixa. 

Outro benefício importante da obra será a melhoria do escoamento das águas 

das chuvas, principalmente em bairros do entorno do rio, 

entre eles, Morro do Algodão, Rio Marinas, Porto Novo e Barranco Alto. 

Com o avanço do empreendimento, o rio terá uma melhor 

vazão de suas águas no encontro com o mar, facilitando inclusive, 



 

 
 

o escoamento em casos de fortes chuvas. 

“Um dos legados que quero deixar é melhorar a vida das pessoas. 

E tenho certeza que as obras vão dar um alívio em relação aos alagamentos. 

Nunca se investiu tanto em obras contra enchentes. 

Para muitos, são obras que não aparecem, ficam debaixo da terra, 

mas só quem já sofreu perdendo tudo sabe da importância de empreendimentos 

como estes”, disse o prefeito Aguilar Junior. 
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Atividades do Centro Esportivo de Caraguatatuba recomeçam parcialmente 

na próxima segunda 

 

 
 

As aulas das modalidades desenvolvidas no 

Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), 

no Jardim Britânia, recomeçam parcialmente na próxima segunda-feira (13/3). 

A exceção é a academia de musculação, que ainda é utilizada 

como depósito doações para as famílias afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval. 

A Prefeitura de Caraguatatuba estava utilizando o Cemug 

como Central de Distribuição dos itens doados nas últimas duas semanas. 
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Obras da calçada acessível na Avenida Altino Arantes são iniciadas 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou as obras de adequação para acessibilidade 

das calçadas na Avenida Altino Arantes, na região central do município. 

As intervenções compreendem o trecho entre a esquina da Avenida 

Engenheiro João Fonseca (Próximo ao Supermercado Silva) 

até a esquina com a Rua Guarulhos (Supermercado Shibata). 

Para realização da obra no trecho, a Prefeitura de Caraguatatuba 

Realiza um estreitamento da via e a criação de um corredor 

na ciclovia para manter o fluxo de ciclistas. 

Sinalizações foram feitas no local no intuito de orientar 

os motoristas e pedestres que trafegam pelo trecho. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

o objetivo da obra é melhorar a mobilidade das pessoas 

que circulam pela via, uma das principais da região central. 

No trecho, será instalado piso tátil e rampas para facilitar o trânsito de pessoas. 

As obras devem durar 180 dias e faz parte de um convênio 

da Prefeitura de Caraguatatuba com o Governo do Estado. 
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Caraguatatuba Promove ‘Bairro A Bairro’ No Indaiá, Tinga E SP-55 

 

 
 

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

promove na próxima semana mais uma programação do programa 

‘Bairro a Bairro’. 

De segunda-feira (13) até sexta-feira (17), as equipes estarão 

Promovendo os serviços de zeladoria nos bairros 

Indaiá, Tinga e na Rodovia SP-55, 

indo do supermercado Spani até a ponte do Porto Novo. 

Contando com a força-tarefa de 140 colaboradores 

da Secretaria de Serviços Públicos, o mutirão de limpeza leva, 

ao mesmo tempo, manutenções públicas como roçada, 

varrição, capina e ‘bota-fora’. 

O programa seguirá o cronograma de bairros prioritários e em breve outros locais 

serão beneficiados com a iniciativa, que ocorre em intervalos regulares, 

sendo complementar às ações habituais de limpeza pública. 

As solicitações para estes e outros serviços podem ser feitas pelos 

canais da Central de Relacionamento 156, 

como no site 156.caraguatatuba.sp.gov.br, 

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156 

 

 

 

 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Torneio de Futebol dos 166 anos de Caraguatatuba tem 16 partidas no 

domingo 

 

 
 

O Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo continua neste domingo 

(12), nos períodos da manhã e da tarde, com 16 jogos nos campos do Poiares, 

Barranco Alto, Brasília (Porto Novo), Golfinhos (Toca do Gato) 

e no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 

O campeonato disputado no regime de eliminatórias simples (mata-mata) 

integra as festividades dos 166 anos de emancipação político-administrativa 

de Caraguatatuba, comemorados em 20 de abril. 

Os confrontos da rodada e horários podem ser conferidos no cronograma abaixo. 

Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo–Domingo (12/3) 

Campo do Poiares: Av. Mato Grosso, 1.068 Indaiá 

13h–Morro do Chocolate x Trem Bala F.C 

15h–Sertão dos Tourinhos x E.C Estrela do Morro 

17h–União do Litoral x A.A Perequê-Mirim 

Campo do Barranco Alto: Av. Cândido Souza, s/n Barranco Alto 

11h–Bola de Neve x A.A RIZA 

13h–E.C Pegorelly x União das Palmeiras 

15h–Brasileirinho E.C x E.C União Colonial 

Campo do Brasília: Av. José Herculano, s/n Porto Novo. 

11h–A.E Gaivotas x A.A Corinthians 



 

 
 

13h–Força Jovem F.C x E.C Barcelona 

15h–A. Desportivo x Esportinga 

17h–Aliados x E.C Serramar 

Campo Toca do Gato: Av. Alice Arouca M. Cabrera, Golfinhos 

13h–E.C Casa Branca x A.A Caputera 

15h–E.C 20 de Abril x E.C Brasília 

Campo do CEMUG: Av. José Herculano, 50 Jd. Britânia 

11h–A.F Santa Cruz x E.C Travessão 

13h–C.A Fortaleza x E.C Águia Dourada 

15h–Lion F.C x Cirrose F&S 

17h–G.R Rio do Ouro x G.R Jaraguazinho 
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Construção irregular em área de preservação é demolida 

 

 
 

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

demoliu uma nova edificação irregular localizada no bairro do Rio do Ouro. 

A ação, que teve apoio da Secretaria de Serviços Públicos, 

faz parte do trabalho de prevenção para evitar novas construções 

irregulares em áreas de risco, públicas 

e de preservação permanente do município. 

A construção, que não era habitável, 

se encontrava em Área de Preservação Permanente (APP) 

e de alagamento na Rua Agostinho Figueiredo. 

O ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, 

sem a devida autorização, é ilegal. 

No município, a infração é passível de uma multa de 718 VRMs 

(Valor de Referência do Município), o equivalente a R$ 2.979,70. 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades 

por meio da Central de Relacionamento 156 

(telefone, site ou aplicativo), inclusive de forma sigilosa. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Campeonatos de Futebol 

50 Anos e Futsal Feminino 

 

 
 

As inscrições para os Campeonatos de Futebol de Campo Veterano 50 Anos 

e Municipal de Futsal Feminino Livre começam na próxima segunda-feira (13/3), 

na Secretaria de Esportes e Recreação, no Jardim Britrânia, em Caraguatatuba. 

As fichas de inscrição podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30, no Departamento de Futebol. 

O Congresso Técnico do Campeonato Municipal de Futsal Feminino Livre 

será realizado no dia 18 de abril. 

As disputas da competição iniciam no dia 29 de abril. 

O Congresso Técnico do Campeonato de Futebol de Campo 

Veterano 50 Anos ocorre no dia 27 de abril. 

As partidas iniciam no dia 7 de maio. 

A Secretaria de Esportes e Recreação fica na 

Av. José Herculano, 50–Jardim Britânia. 

Outras informações pelo telefone (12) 3885-2200. 

O atendimento é das 8h30 às 16h30. 

Resultados dos Torneios Aniversário da Cidade 

O Estrela do Morro ganhou do EC Beira-Mar por 1 a 0, com o gol de João Vitor. 

A partida válida pelo Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo 

foi realizada na última quinta-feira (9), 

no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 



 

 
 

Na última quarta-feira (8), as equipes do A.A Riza EC Cruz de Malta 

Empataram em 1 a 1, no tempo regulamentar. 

Wilson Guilherme marcou pelo RIZA 

e Deris Wilke fez o gol do time do Cruz de Malta. 

O Riza se classificou nos pênaltis, com uma vitória por 4 a 2. 

As partidas do Torneio Aniversário da Cidade de Futsal começaram 

na última segunda-feira (6/3), na Quadra do Olaria (Ginásio Jorge Burihan). 

O campeonato, em comemoração aos 166 anos de emancipação político 

administrativa de Caraguá, 

é disputado no sistema de eliminatórias simples (mata-mata). 

No jogo de abertura da competição, a equipe da Auto Escola venceu o Chelsea 

por 4 a 1, com os gols de William Teles, Diego Oliveira, Izaílton e Julio Cesar. 

O gol de honra do Chelsea foi marcado por Enrique. 

O Raiz Negra ganhou do Real Madri por 3 a 2, com os gols de Gustavo Palmeira, 

Leonardo Pereira e Daniel Alves. 

Os jogadores Isaac da Silva e Willian Barra fizeram os gols do Real Madri. 

As disputas continuaram na quarta-feira (8), com a vitória da Hidráulica Caiçara 

sobre o Borussia, por 5 a 4. 

Os gols de Thiago Nicolau (3) e Marcus Vinicius (2) 

garantiram a classificação da Hidráulica Caiçara. 

O Rio do Ouro Futsal ganhou da Família PKG por W.O (walkover). 

O time do PKG se apresentou na Quadra do Olaria sem uniforme. 
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Desconto de 10% no pagamento à vista IPTU vence dia 20 de março em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Contribuintes de Caraguatatuba têm até o dia 20 de março 

para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

de 2023 da Prefeitura de Caraguatatuba, 

com 10% de desconto no pagamento à vista. 

A cota única do IPTU com desconto de 10% venceria no dia 23 de fevereiro, 

mas o prazo foi prorrogado para amenizar os impactos econômicos e sociais 

causados pelas fortes chuvas do Carnaval. 

A medida está prevista no Decreto Municipal nº 1.757, 

de 23 de fevereiro de 2023, de autoria do prefeito Aguilar Junior. 

“Dessa maneira, o prazo de vencimento do IPTU de 2023, com desconto de 10% 

na cota única, fica prorrogado até 20 de março, com o objetivo de minimizar 

os efeitos financeiros provocados pelas chuvas intensas 

dos dias 18 de 19 de fevereiro para a população”, justificou o prefeito. 

O tributo ainda pode parcelado em 10 vezes, com os vencimentos das parcelas 

nos dias 20 de março, 24 de abril, 22 de maio, 20 de junho, 20 de julho, 

21 de agosto, 20 de setembro, 20 de outubro, 21 de novembro 

e 20 de dezembro de 2023. 

Quem ainda não recebeu o carnê pelos Correios, pode acessar à 2ª via do carnê 

do IPTU de 2023 (digital) pelo site www.caraguatatuba.sp.gov.br, 

na barra lateral “Serviços Online”. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/02/Edital_990.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/consultas/


 

 
 

É necessário ter em mãos o número da Inscrição Cadastral do imóvel para baixar 

o carnê digital e imprimir. 

A 2ª via do carnê do IPTU também pode ser requisitada de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30, na Área de Tributos Imobiliários (Cadastro/Guichê 4), 

no Paço Municipal, no Centro; ou requisitada pelo e-mail 

cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br e 

pelo WhatsApp (12) 99792-3446 (Cadastro/somente mensagens de texto). 

Em Caraguatatuba, a correção do IPTU 2023 considerou o mesmo valo 

da correção do Valor de Referência do Município (VRM), 

que foi de em 6,46%(variação de novembro de 2021 a outubro de 2022). 

A Secretaria Municipal da Fazenda lançou 86.462 carnês de IPTU. 

Desse total, 62.249 representam imóveis com edificações e 24.213 terrenos; 

39.222 foram enviados para endereços localizados em outros municípios 

e 47.240 para contribuintes de Caraguatatuba; 

além de outros 5.179 lançamentos como isentos ou imunes 

(Art. 150 da Constituição Federal/Das Limitações do Poder de Tributar). 

O Paço Municipal está localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50–Centro. 

Mais informações pelos telefones (12) 3897-8100 ou (12) 3897-8170/8221. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

Serviço 

Prorrogação do vencimento do IPTU 2023 

Cota única: 10% de desconto no pagamento à vista até dia 20 de março 

Parcelamento: 20/3, 24/4, 22/5, 20/6, 20/7, 21/8, 

20/9, 20/10, 21//11 e 20/12 

Serviços Online: 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/(lateral da página/Serviços Online)– 

É necessário o nº da Inscrição Cadastral do imóvel 

Área de Tributos Imobiliários: Cadastro/Guichê 4 no Paço Municipal 

Email: cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br 

Endereço Paço Municipal: Rua Luiz Passos Junior, 50–Centro 

mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/02/Edital_990.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/consultas/
mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Horário de atendimento: 8h30 às 16h30 

Telefones: (12) 3897-8100 ou (12) 3897-8170/8221 

WhatsApp: (12) 99792-3446 (só mensagens de texto) 
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Beneficiários do vale-gás de Caraguatatuba devem consultar site do Bolsa 

Povo para retirar cartão no Cras 

 

 
 

As famílias beneficiárias do Programa Vale Gás, inscritas no Cadastro Único 

(CadÚnico), precisam consultar o site 

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/ValeGas, 

munidas do Número de Identificação Social (NIS), 

para saber se fazem jus ao recebimento do auxílio para compra do botijão de gás. 

Após confirmar se é elegível ao programa no site do Bolsa Povo,  

beneficiário precisa se deslocar ao Centro de Referência de Assistência Social 

(Cras) da sua região para retirar o cartão 

e fazer o saque das três parcelas bimestrais de R$ 110. 

O atendimento ao público é das 8h30 às 16h30, 

nos Cras Sul (Porto Novo), Barranco Alto (Barranco Alto), 

Centro (Jardim Jaqueira), Norte (Olaria), Jetuba (Jetuba) 

e no Cras Massaguaçu (Massaguaçu). 

Sob a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, 

o programa de proteção social promove a transferência 

de renda para compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg) 

às famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Com investimento total de R$ 128 milhões, o benefício do Vale Gás 

pagará 3 parcelas de R$ 110 bimestrais, totalizando R$ 330. 

https://www.valegas.sp.gov.br/
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/ValeGas
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/elegiveis/ValeGas


 

 
 

Serão beneficiadas 426,9 mil famílias 

(cerca de dois milhões pessoas beneficiadas) paulistas na linha da pobreza 

e extrema pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178,00), 

inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família). 

Endereços dos Centros de Referência de Assistência Social 

(Cras) de Caraguatatuba 

Cras Sul: Avenida José Herculano, 6.900–Porto Novo/Telefone: (12) 3885-2350 

Cras Barranco Alto: Rua Sebastião Paulino Ferreira, 81–Barranco Alto/Telefone: 

(12) 3887-1316 

Cras Centro: Rua Antônio Valente, 80–Jardim Jaqueira/Telefone: (12) 3886-2000 

Cras Norte: Avenida Marginal Ipiranga, 17–Olaria/Telefone: (12) 3883-6305 

Cras Jetuba: Avenida Gabriel Fagundes da Rosa, 315–Jetuba/ Telefone: 

(12) 3889-3565 

Cras Massaguaçu: Rua Itália Baffi Magni, 512–Massaguaçu/ Telefone: 

(12) 3882-2668 
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Construção Civil impulsiona mercado em Caraguatatuba e 222 alvarás já 

foram emitidos somente em 2023 

 

 
 

O setor da construção civil continua impulsionando 

o mercado econômico em Caraguatatuba. 

De acordo com levantamento da Secretaria de Urbanismo, 

somente em 2023 já foram emitidos 222 alvarás de construção civil. 

Foram 107 em janeiro, 89 em fevereiro e 26 alvarás até o dia 9 de março. 

Os números mostram um ambiente de expansão econômica 

e de desenvolvimento, já que muitas empreiteiras e construtoras decidiram 

investir na cidade, principalmente pelo seu potencial imobiliário. 

Além disso, mercado aquecido gera emprego e renda para diversas famílias. 

Por exemplo, a construção de uma casa unifamiliar 

pode gerar aproximadamente 20 empregos diretos e indiretos, 

enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 pessoas 

empregadas ou beneficiadas. 

O ano de 2023 projeta números ainda melhores que 2022,  

registrou 1.999 obras licenciadas no município. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, nos últimos anos 

a Prefeitura teve avanços significados relacionados a adequações 

na forma de analisar a documentação de projetos. 

Nosso objetivo é reduzir o tempo de emissão de alvarás 

e possibilitar a construção de novas moradias 



 

 
 

e grandes empreendimentos na cidade, 

além da geração de emprego e renda”, explicou o secretário. 

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 no telefone 

(12) 3886-6060. 
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Fundacc inicia Oficinas Culturais nesta segunda 

 

 
 

As Oficinas Culturais da Fundacc–Fundação Educacional e Cultural 

De Caraguatatuba retornam as suas atividades presenciais na próxima 

segunda-feira, 13/03 nos polos distribuídos de norte a sul do município. 

O polo do Morro do Algodão inicia suas atividades no dia 15. 

Ainda há vagas para as atividades e as inscrições podem ser feitas nos locais. 

Com 5.135 vagas oferecidas pela fundação cultural, 

as oficinas são nas áreas de artes cênicas, arte circense, 

artesanato e artes plásticas cine foto, cursos livres, 

dança, ecologia, folclore e música. 

As aulas ocorrem nos períodos da manhã, tarde e noite nos Centros 

Culturais do Perequê-Mirim, Travessão, Barranco Alto, Morro do Algodão, 

Poiares, Ponte Seca, Sumaré, Olaria, Massaguaçu e na sede da Fundacc. 

“O trabalho desenvolvido por nossas oficinas culturais são de grande 

importância não só para o surgimento de novos artistas,  

mas também para a formação de novos públicos que ajudarão 

a movimentar ainda mais o cenário cultural da cidade. 

Vamos assegurar a continuidade das políticas públicas de cultura 

em um nível cada vez mais elevado de participação controle social 

e de recursos financeiros e humanos, potencializando 

a formação de novos artistas, grupos e companhias, 



 

 
 

além de valorizar os fazedores de cultura da cidade para que possam 

ensinar e ampliar suasartes”, enfatiza Malu Baracat, presidente da Fundacc. 

Interessados em realizar a matrícula podem comparecer nos Polos 

Culturais de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, 

com um documento de identidade, RG/CPF ou certidão de nascimento 

e um comprovante de residência. 

Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal 

e ambos devem apresentar os documentos pessoais. 

As oficinas culturais ocorrem de 13 de março a 30 de junho e de 1º de 

agosto a 30 de novembro de 2022, e oferecem cursos gratuitos para 

diversas faixas etárias, proporcionando o incentivo a novos talentos, 

valorização e desenvolvimento pessoal e intelectual, 

além de auxiliar na formação de cidadãos mais conscientes. 

Confira as atividades oferecidas em cada polo: 

Perequê-Mirim–artes cênicas, artes circenses, artesanato e artes 

plásticas, cursos livres, dança, ecologia, folclore e música 

Travessão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, cine foto, 

 dança, música 

Barranco Alto–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

Cursos livres, dança, música; 

Morro do Algodão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore e música; 

Poiares–Artes cênicas e artes circenses; artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore; 

Ponte Seca–Artes Cênicas, artesanato e artes plásticas, dança, 

ecologia, folclore e música; 

Sumaré–artes cênicas e artes circenses, artesanato e artes plásticas, 

cine foto, cursos livres, dança, folclore, música; 

Sede–literatura e cursos livres; 

Olaria–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, ecologia, 



 

 
 

dança música; 

Massaguaçu–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

ecologia, dança e música. 
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Atividades do Centro Esportivo de Caraguatatuba recomeçam parcialmente 

na próxima segunda 

 

 
 

As aulas das modalidades desenvolvidas no 

Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), 

no Jardim Britânia, recomeçam parcialmente na próxima segunda-feira (13/3). 

A exceção é a academia de musculação, que ainda é utilizada 

como depósito doações para as famílias afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval. 

A Prefeitura de Caraguatatuba estava utilizando o Cemug 

como Central de Distribuição dos itens doados nas últimas duas semanas. 
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Caraguatatuba será sede da 5ª edição do Programa Diálogos Itinerantes 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do Conselho Municipal de Educação (CME), 

em parceria com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

do Estado de São Paulo (UNCME/SP), 

acolherá a 5ª edição do programa Diálogos Itinerantes. 

O objetivo da ação é desenvolver formativas com os territórios paulistas 

em prol do aprimoramento dos membros dos Conselhos Municipais 

ligados à Educação, bem como de outras políticas públicas, 

e ainda, dos profissionais e trabalhadores da educação. 

O percurso formativo está agendando para os dias 15, 16 e 17 de março 

no Teatro Mário Covas, no Indaiá, contando com uma programação variada 

e de atenção dedicada aos órgãos de controle social da política pública 

educacional, aos temas relevantes à Educação e à Primeira Infância, 

além de acolhimentos diversos. 

Para a participação das palestras, 

é necessária a inscrição prévia nos links abaixo de cada dia. 

Programação: 

Quarta-Feira (15/3) 

Palestra: O Conselho Municipal de Educação e seu compromisso social, 

com o Professor Milton Herreira (Coordenador Estadual da UNCME/SP). 

Horário: 14h 

Local: Teatro Mário Covas 



 

 
 

Inscrições: bit.ly/cme23-1503 

Quinta-Feira (16/3) 

Palestra: Os Conselhos Municipais 

e a intersetorialidade: construir pontes 

e fortalecer laços, com o Professor Milton Herreira 

(Coordenador Estadual da UNCME/SP). 

Horário: 14h 

Local: Teatro Mário Covas 

Inscrições: bit.ly/cme23-1703 

Sexta-Feira (17/3) 

Palestra: PME e PMPI: aspectos relacionais à qualidade da Educação no território, 

com o Professor Milton Herreira (Coordenador Estadual da UNCME/SP). 

Horário: 19h30 

Local: Teatro Mário Covas 

Inscrições: bit.ly/cme23-1603 
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Torneio de Futebol dos 166 anos de Caraguatatuba tem 16 partidas no 

domingo 

 

 
 

O Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo continua neste domingo 

(12), nos períodos da manhã e da tarde, com 16 jogos nos campos do Poiares, 

Barranco Alto, Brasília (Porto Novo), Golfinhos (Toca do Gato) 

e no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 

O campeonato disputado no regime de eliminatórias simples (mata-mata) 

integra as festividades dos 166 anos de emancipação político-administrativa 

de Caraguatatuba, comemorados em 20 de abril. 

Os confrontos da rodada e horários podem ser conferidos no cronograma abaixo. 

Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo–Domingo (12/3) 

Campo do Poiares: Av. Mato Grosso, 1.068 Indaiá 

13h–Morro do Chocolate x Trem Bala F.C 

15h–Sertão dos Tourinhos x E.C Estrela do Morro 

17h–União do Litoral x A.A Perequê-Mirim 

Campo do Barranco Alto: Av. Cândido Souza, s/n Barranco Alto 

11h–Bola de Neve x A.A RIZA 

13h–E.C Pegorelly x União das Palmeiras 

15h–Brasileirinho E.C x E.C União Colonial 

Campo do Brasília: Av. José Herculano, s/n Porto Novo. 

11h–A.E Gaivotas x A.A Corinthians 



 

 
 

13h–Força Jovem F.C x E.C Barcelona 

15h–A. Desportivo x Esportinga 

17h–Aliados x E.C Serramar 

Campo Toca do Gato: Av. Alice Arouca M. Cabrera, Golfinhos 

13h–E.C Casa Branca x A.A Caputera 

15h–E.C 20 de Abril x E.C Brasília 

Campo do CEMUG: Av. José Herculano, 50 Jd. Britânia 

11h–A.F Santa Cruz x E.C Travessão 

13h–C.A Fortaleza x E.C Águia Dourada 

15h–Lion F.C x Cirrose F&S 

17h–G.R Rio do Ouro x G.R Jaraguazinho 
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Mais 17 aprovados do Concurso de 2018 da Prefeitura de Caraguá são 

aguardados no RH 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais 17 aprovados de 10 funções 

do Concurso Público 01/2018 par se apresentar nas próximas segunda, 

terça e quarta-feira (13, 14 e 15/3), das 9h às 16h30, 

no Departamento de RH da Secretaria da Administração (Secad), no Centro. 

A 122ª convocação de aprovados do certame está publicada 

Na Edição 1000 do Diário Oficial Eletrônico do Município 

da última quinta-feira (9). 

Foram convocados quatro agentes administrativos 

(331º, 332º, 333º e 334º colocados), dois inspetores de alunos 

(144º e 145º colocados), uma médica angiologista (vascular/1ª colocada), 

duas professoras de Educação Infantil (PEB I/135ª e 136ª colocadas), 

duas professoras de Ensino Fundamental (PEB I/163ª e 164ª colocadas), 

uma professora de Artes (PEB II/ 10ª colocada), uma professora de Ciências 

(PEB II/25ª colocada), um professor de Educação Física (PEB/25º colocado), 

um técnico de informática (2º colocado) e dois vigias (45º e 46º colocados). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, 

é necessário apresentar no RH a documentação exigida 

no “Capítulo XIV–Da Convocação” do edital de abertura, 

publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico do Município 

de 14 de setembro de 2018. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1000.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

Ao todo, 1.687 aprovados do Concurso Público 01/2018 

foram chamados desde fevereiro de 2019. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior 

e técnico no dia 25 de novembro de 2018, 

e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de dezembro de 2018. 

Os salários variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. 

Os aprovados são convocados conforme a necessidade da Administração Pública. 

O certame teve sua validade prorrogada, conforme o comunicado publicado 

Na Edição 825 do Diário Oficial Eletrônico do Município do dia 30 de junho, 

com os seguintes prazos: 

até 24 de agosto de 2023 para os cargos sem prova prática e até 28 de setembro 

de 2023 para as funções que exigiam aplicação de provas práticas. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração 

fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro 

(próximo ao Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho). 

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. 

O horário de atendimento ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf
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Prefeito e vereadores vistoriam obras contra enchentes na Região Sul de 

Caraguatatuba 

 

 
 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhado de vereadores 

e do secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, 

vistoriou as obras contra enchentes em andamento na Região Sul do município. 

No Perequê-Mirim, a Prefeitura de Caraguatatuba executa a travessia 

na Rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rêgo (SP-55) 

com instalação de aduelas no trecho do Córrego do Itororó. 

Nessa sexta-feira (10/3) houve pavimentação de um trecho 

para que seja feito o desvio na rodovia. 

“As intervenções fazem parte da Fase II do Programa Caraguá em Obras 

e visa melhorar a vazão do Córrego Itororó, 

que corta a parte baixa do Perequê-Mirim 

e segue até a rodovia, antes de desembocar no mar. 

As aduelas serão instaladas para aumentar a vazão 

e facilitar o fluxo das águas de chuvas da região”, explicou o prefeito. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, a intervenção 

deve durar cerca de 20 dias. 

Por orientação do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), 

sempre a partir das 16h de sexta-feira as obras são paralisadas 

para melhorar o fluxo de veículos, retornando na segunda-feira pela manhã. 

Logo depois, a comitiva esteve nas obras do enrocamento do Rio Juqueriquerê, 



 

 
 

que vai trazer benefícios à comunidade pesqueira e aos moradores da região sul, 

contribuindo com a navegação e o sistema de drenagem do município. 

Entre as intervenções feitas no local será a dragagem do rio, 

que vai proporcionar uma melhor navegação das embarcações 

de pescadores da região. 

Com isso, os profissionais não ficarão mais impedidos de circular 

pelo rio em casos de maré baixa. 

Outro benefício importante da obra será a melhoria 

do escoamento das águas das chuvas, principalmente 

em bairros do entorno do rio, entre eles, 

Morro do Algodão, Rio Marinas, Porto Novo e Barranco Alto. 

Com o avanço do empreendimento, 

o rio terá uma melhor vazão de suas águas 

no encontro com o mar, facilitando inclusive, 

o escoamento em casos de fortes chuvas. 

Maquinários realizam a colocação e assentamento das pedras 

que fazem o caminho pelo mar nos molhes Norte e Sul. 

O lado norte já ultrapassa os 710 metros de comprimento, 

enquanto o lado sul já tem mais 850 metros de extensão. 

Essa é a segunda maior construção de molhes do país, 

com investimentos que giram em torno de R$ 42,5 milhões 

e a expectativa, de acordo com a Secretaria de Obras Públicas, 

é que até o início de 2024 o empreendimento esteja concluído. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a obra vai trazer inúmeros benefícios 

para a comunidade pesqueira e para quem vive no entorno do Juqueriquerê. 

“Os maiores beneficiados serão, sem dúvidas, os moradores e a comunidade 

pesqueira, pois com os molhes e o serviço de dragagem 

que o canal do Juqueriquerê receberá, a vazão da água será maior contribuindo 

para o sistema de drenagem da cidade, em especial da região sul, 

e as condições de navegabilidade”, explicou. 



 

 
 

Participaram da visita os vereadores Islando Ramos Pessoa (Bigode), 

Baduca Filho, Marcos Kinkas, Oswaldo Pimenta de Mello Neto (China), 

Aguinaldo Butiá, Fernando Cuiú, 

Gideilson Santos (Dé Construtor), Aurimar Mansano e Gil Oliveira. 
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Obras da calçada acessível na Avenida Altino Arantes são iniciadas 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou as obras de adequação para acessibilidade 

das calçadas na Avenida Altino Arantes, na região central do município. 

As intervenções compreendem o trecho entre a esquina da Avenida 

Engenheiro João Fonseca (Próximo ao Supermercado Silva) 

até a esquina com a Rua Guarulhos (Supermercado Shibata). 

Para realização da obra no trecho, 

a Prefeitura de Caraguatatuba realiza um estreitamento da via 

e a criação de um corredor na ciclovia para manter o fluxo de ciclistas. 

Sinalizações foram feitas no local no intuito de orientar os motoristas 

e pedestres que trafegam pelo trecho. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

o objetivo da obra é melhorar a mobilidade das pessoas 

que circulam pela via, uma das principais da região central. 

No trecho, será instalado piso tátil e rampas para facilitar o trânsito de pessoas. 

As obras devem durar 180 dias e faz parte de um convênio 

da Prefeitura de Caraguatatuba com o Governo do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas 

 

 
 

Foi dada a largada para a quinta edição do Programa Câmara Jovem 

que será realizada em 2023. 

As unidades escolares municipais e particulares que quiserem participar 

do projeto deverão obrigatoriamente se inscrever 

pelo site oficial da Câmara Municipal de Caraguatatuba até o dia 15 de março. 

O formulário de inscrição encontra-se disponível na página inicial do site 

www.camaracaragua.sp.gov.br 

bem como o edital com as regras para participação das unidades escolares. 

Este ano, serão reservadas um terço das vagas (cinco titulares e suplentes) 

para as unidades escolares da rede privada e dez vagas para titulares e suplentes 

das unidades de ensino público do município. 

Desenvolvido desde 2017 pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, 

A Câmara Jovem tem como objetivo oferecer aos estudantes do município lições 

de cidadania e democracia, com atividades legislativas simuladas, 

com diplomação e exercício de mandato parlamentar. 

O programa é composto por 15 estudantes titulares e 15 suplentes, 

do Ensino Fundamental II, com idade máxima de 15 anos. 

Após o término das inscrições, se inicia em cada unidade escolar, 

o processo eleitoral para a escolha dos jovens vereadores. 

A divulgação com os nomes dos titulares e suplentes das unidades participantes 

será divulgado no dia 03 de abril no site oficial da Câmara Municipal. 

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


 

 
 

Já a sessão solene de posse está marcada para o dia 17 de abril. 

Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 

este é mais um momento de muita expectativa e alegria. 

“Temos muito orgulho de lançar a quinta edição do programa Câmara Jovem. 

Um projeto que me deixa muito feliz em saber da importância dele 

para a formação de cidadania e democracia dos estudantes de nossa cidade”, 

finalizou Tato Aguilar. 
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Prefeitura de Caraguatatuba investirá mais R$ 50 milhões em obras contra 

enchente na cidade 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi autorizada a contratar 

com a Desenvolve SP (Agência de Fomento do Estado de São Paulo) 

operações de crédito na ordem de R$ 50 milhões para obras contra 

enchentes de Norte a Sul do município. 

Para buscar os recursos, foi necessária 

a aprovação de um projeto de lei complementar no Legislativo. 

A proposta recebeu voto favorável de todos os vereadores 

na sessão da última terça-feira (7/3) da Câmara. 

Os recursos provenientes das operações de crédito autorizadas serão 

obrigatoriamente aplicados na execução das despesas previstas, 

com juro zero e incidência apenas de taxa SELIC. 

O prefeito Aguilar Junior reuniu sua equipe técnica na noite de quinta-feira (9/3) 

para mapear todas as obras que serão necessárias no município. 

Estavam presentes os técnicos das Secretarias de Obras Públicas, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente e Fazenda. 

Pelo menos 30 intervenções serão realizadas com este novo pacote, 

que vai beneficiar os bairros Porto Novo, Massaguaçu, Morro do Algodão, 

Colônias, Travessão, Perequê-Mirim, Pegorelli, Tabatinga, Capricórnio, 

Ipiranguinha, Martim de Sá, Tinga, Jardim Santa Rosa, Cidade Jardim, 

Aruan, Rio Marinas, entre outros. 

Boa parte das intervenções será executada pela Secretaria de Obras Públicas 



 

 
 

e outras ações serão feitas diretamente pela Secretaria de Serviços Públicos, 

como limpeza de valas e rios, além de assentamento de tubos e aduelas. 

Importante ressaltar que, para algumas das ações, será necessária autorização 

de órgãos competentes, como Cetesb 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) 

e DER (Departamento de Estradas e Rodagem). 

R$ 100 milhões já investidos 

Com a operação de crédito de R$ 50 milhões, Caraguatatuba será 

a cidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

com maior investimento em obras contra enchentes. 

Somados os R$ 100 milhões de recursos municipais, 

a cidade chegará a R$ 150 milhões investidos em intervenções 

para melhorar o sistema de drenagem na cidade. 

Com recursos municipais, já foram feitas obras nos bairros Massaguaçu, 

Jetuba, Perequê-Mirim (parte alta), Travessão, Barranco Alto 

e o canal extravasor do Pontal Santamarina. 

E está em andamento obras nos bairros Golfinhos 

e Perequê-Mirim (parte baixa), com a instalação de aduelas no Córrego Itororó. 

Além disso, está em andamento também o enrocamento do Rio Juqueriquê, 

a segunda maior obra do gênero no Brasil com investimentos de R$ 42,5 milhões. 

Entre as intervenções feitas no local será a dragagem do rio, que vai proporcionar 

uma melhor navegação das embarcações de pescadores da região. 

Com isso, os profissionais não ficarão mais impedidos 

de circular pelo rio em casos de maré baixa. 

Outro benefício importante da obra será a melhoria do escoamento das águas 

das chuvas, principalmente em bairros do entorno do rio, entre eles, 

Morro do Algodão, Rio Marinas, Porto Novo e Barranco Alto. 

Com o avanço do empreendimento, o rio terá uma melhor 

vazão de suas águas no encontro com o mar, facilitando inclusive, 



 

 
 

o escoamento em casos de fortes chuvas. 

“Um dos legados que quero deixar é melhorar a vida das pessoas. 

E tenho certeza que as obras vão dar um alívio em relação 

aos alagamentos. 

Nunca se investiu tanto em obras contra enchentes. 

Para muitos, são obras que não aparecem, ficam debaixo da terra, 

mas só quem já sofreu perdendo tudo sabe da importância 

de empreendimentos como estes”, disse o prefeito Aguilar Junior. 
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Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas em 

Caraguá 

 

 
 

Foi dada a largada para a quinta edição do Programa Câmara Jovem 

que será realizada em 2023. 

As unidades escolares municipais e particulares que quiserem participar 

do projeto deverão obrigatoriamente se inscrever 

pelo site oficial da Câmara Municipal de Caraguatatuba até o dia 15 de março. 

O formulário de inscrição encontra-se disponível na página inicial do site 

www.camaracaragua.sp.gov.br 

bem como o edital com as regras para participação das unidades escolares. 

Este ano, serão reservadas um terço das vagas (cinco titulares e suplentes) 

para as unidades escolares da rede privada 

e dez vagas para titulares e suplentes das unidades 

de ensino público do município. 

Desenvolvido desde 2017 pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, 

A Câmara Jovem tem como objetivo oferecer aos estudantes do município lições 

de cidadania e democracia, com atividades legislativas simuladas, 

com diplomação e exercício de mandato parlamentar. 

O programa é composto por 15 estudantes titulares e 15 suplentes, 

do Ensino Fundamental II, com idade máxima de 15 anos. 

Após o término das inscrições, se inicia em cada unidade escolar, 

o processo eleitoral para a escolha dos jovens vereadores. 

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


 

 
 

A divulgação com os nomes dos titulares e suplentes das unidades participantes 

será divulgado no dia 03 de abril no site oficial da Câmara Municipal. 

Já a sessão solene de posse está marcada para o dia 17 de abril. 

Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 

este é mais um momento de muita expectativa e alegria. 

“Temos muito orgulho de lançar a quinta edição do programa Câmara Jovem. 

Um projeto que me deixa muito feliz em saber da importância dele 

para a formação de cidadania e democracia dos estudantes de nossa cidade”, 

finalizou Tato Aguilar. 
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Pontal Santamarina recebe reunião do Conseg 

 

 
 

O Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg) 

realiza na próxima terça-feira (14/3), 

a partir das 18h30, sua 22ª Reunião Presencial Itinerante. 

O encontro está marcado para a Escola Adventista, 

localizada no bairro Pontal Santamarina. 

Nesta gestão, o Conseg está fazendo as reuniões em locais 

Itinerantes para estar mais próximo da comunidade 

e entender os problemas por ela vivenciados. 

Na pauta do “Conseg vai até você”, 

assuntos como o Programa Vigilância Solidária, furtos e roubos. 

O Programa Vizinhança Solidária, por exemplo, 

se tornou uma das mais eficientes ferramentas de Polícia Comunitária 

voltada para a mobilização social em prol do fortalecimento da Cultura de Paz. 

O programa é de adesão voluntária, 

por isso, os interessados devem procurar a Cia da Polícia Militar 

mais próxima, por meio de Conseg ou de outra associação. 

Serviço 

22ª Reunião do Conseg Caraguatatuba 

Data: 14 de março 

Horário: 18h30 

Local: Escola Adventista 



 

 
 

Endereço: Rua Francisco Garrido, 860, Pontal Santamarina 
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Torneio de Futebol dos 166 anos de Caraguatatuba tem 16 partidas 

no domingo (12) 

 

 
 

O Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo continua neste domingo 

(12), nos períodos da manhã e da tarde, com 16 jogos nos campos do Poiares, 

Barranco Alto, Brasília (Porto Novo), Golfinhos (Toca do Gato) 

e no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia. 

O campeonato disputado no regime de eliminatórias simples (mata-mata) 

integra as festividades dos 166 anos de emancipação político-administrativa 

de Caraguatatuba, comemorados em 20 de abril. 

Os confrontos da rodada e horários podem ser conferidos no cronograma abaixo. 

Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo–Domingo (12/3) 

Campo do Poiares: Av. Mato Grosso, 1.068 Indaiá 

13h–Morro do Chocolate x Trem Bala F.C 

15h–Sertão dos Tourinhos x E.C Estrela do Morro 

17h–União do Litoral x A.A Perequê-Mirim 

Campo do Barranco Alto: Av. Cândido Souza, s/n Barranco Alto 

11h–Bola de Neve x A.A RIZA 

13h–E.C Pegorelly x União das Palmeiras 

15h–Brasileirinho E.C x E.C União Colonial 

Campo do Brasília: Av. José Herculano, s/n Porto Novo. 

11h–A.E Gaivotas x A.A Corinthians 



 

 
 

13h–Força Jovem F.C x E.C Barcelona 

15h–A. Desportivo x Esportinga 

17h–Aliados x E.C Serramar 

Campo Toca do Gato: Av. Alice Arouca M. Cabrera, Golfinhos 

13h–E.C Casa Branca x A.A Caputera 

15h–E.C 20 de Abril x E.C Brasília 

Campo do CEMUG: Av. José Herculano, 50 Jd. Britânia 

11h–A.F Santa Cruz x E.C Travessão 

13h–C.A Fortaleza x E.C Águia Dourada 

15h–Lion F.C x Cirrose F&S 

17h–G.R Rio do Ouro x G.R Jaraguazinho 
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Caraguá promove mais duas pré-conferências de Saúde na próxima 

semana 

 

 
 

Para garantir a participação popular, a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba 

realizaa mais duas pré-conferências de saúde na região Central. 

Esses encontros servem para escutar munícipes 

e trabalhadores de saúde, 

com propostas de melhoria da área. 

Outras oito reuniões já foram realizadas, 

e obtiveram baixa participação da população. 

As próximas pré-conferências serão na próxima segunda-feira (13/3), 

às 14h30, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 

no bairro Indaiá e na terça-feira (14/3), às 10h, 

na Associação de Combate ao Câncer (ACC), no bairro Caputera. 

Com base nas propostas escolhidas nestes encontros 

e na escolha dos delegados, será realizada a 9ª Conferência Municipal de Saúde, 

que ocorrerá nos dias 24 e 25 de março, no Teatro Mario Covas, 

com o tema: ‘Garantir Direitos e Defender o SUS, 

a Vida e a Democracia–Amanhã Vai Ser Outro Dia’. 

A 9ª Conferência será norteada através de quatro eixos temáticos: 

O Brasil que temos. 

O Brasil que queremos; 

O papel do controle social 



 

 
 

e dos movimentos sociais para salvar vidas; 

Garantir direitos e defender o SUS, 

a vida e a democracia; 

Amanhã será outro dia para todas as pessoas. 

Após realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde, 

Caraguatatuba participará da etapa estadual 

entre os meses de abril e maio e da nacional em julho deste ano. 

Serviço 

13/03/2023: 14h30–APAE–Rua Antônia Neder Martins–Indaiá 

14/03/2023: 10h–Associação de Combate ao Câncer–Rua Irmã São Francisco, 

190–Caputera 
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Caraguá lança app com botão de emergência para mulheres vítimas 

de violência 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou nesta quarta-feira (08), 

o aplicativo SOS Caraguá Pra Elas, que intensifica a ajuda imediata 

às mulheres vítimas de violência doméstica do município. 

O aplicativo possui um botão de pânico, 

para que seja acionado em situações emergenciais. 

Ele envia a localização da mulher para a Guarda Civil Municipal (GCM), 

que imediatamente envia uma viatura ao local. 

Além disso, há a possibilidade também de apertar 

outro botão e falar diretamente com a GCM. 

As mulheres que terão acesso ao aplicativo precisam 

ter uma Medida Protetiva concedida pelo Poder Judiciário.  

Com esse documento elas devem procurar o CIAM 

(Centro Integrado de Atendimento à Mulher), no Indaiá, 

ou o CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), 

no Jardim Aruan, e efetuarem um cadastro. 

Com o cadastro feito o acesso é liberado e já pode baixar o aplicativo Sentry SOS, 

disponível nas lojas de aplicativos para IOS ou Android. 
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Construção Civil impulsiona mercado em Caraguatatuba 

 

 
 

O setor da construção civil continua impulsionando 

o mercado econômico em Caraguatatuba. 

De acordo com levantamento da Secretaria de Urbanismo, 

somente em 2023 já foram emitidos 222 alvarás de construção civil. 

Foram 107 em janeiro, 89 em fevereiro e 26 alvarás até o dia 9 de março. 

Os números mostram um ambiente de expansão econômica 

e de desenvolvimento, já que muitas empreiteiras e construtoras decidiram 

investir na cidade, principalmente pelo seu potencial imobiliário. 

Além disso, mercado aquecido gera emprego e renda para diversas famílias. 

Por exemplo, a construção de uma casa unifamiliar  

pode gerar aproximadamente 20 empregos diretos e indiretos, 

enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 pessoas 

empregadas ou beneficiadas. 

O ano de 2023 projeta números ainda melhores que 2022,  

registrou 1.999 obras licenciadas no município. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, 

nos últimos anos a Prefeitura teve avanços significados 

relacionados a adequações na forma de analisar a documentação de projetos. 

Nosso objetivo é reduzir o tempo de emissão de alvarás 

e possibilitar a construção de novas moradias 

e grandes empreendimentos na cidade, 



 

 
 

além da geração de emprego e renda”, explicou o secretário. 

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 no telefone 

(12) 3886-6060. 
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Fundacc inicia Oficinas Culturais nesta segunda em Caraguatatuba 

 

 
 

As Oficinas Culturais da Fundacc–Fundação Educacional e Cultural 

De Caraguatatuba retornam as suas atividades presenciais na próxima 

segunda-feira, 13/03 nos polos distribuídos de norte a sul do município. 

O polo do Morro do Algodão inicia suas atividades no dia 15. 

Ainda há vagas para as atividades e as inscrições podem ser feitas nos locais. 

Com 5.135 vagas oferecidas pela fundação cultural, 

as oficinas são nas áreas de artes cênicas, arte circense, 

artesanato e artes plásticas cine foto, cursos livres, 

dança, ecologia, folclore e música. 

As aulas ocorrem nos períodos da manhã, tarde e noite nos Centros 

Culturais do Perequê-Mirim, Travessão, Barranco Alto, Morro do Algodão, 

Poiares, Ponte Seca, Sumaré, Olaria, Massaguaçu e na sede da Fundacc. 

“O trabalho desenvolvido por nossas oficinas culturais são de grande 

importância não só para o surgimento de novos artistas,  

mas também para a formação de novos públicos que ajudarão 

a movimentar ainda mais o cenário cultural da cidade. 

Vamos assegurar a continuidade das políticas públicas de cultura 

em um nível cada vez mais elevado de participação controle social 

e de recursos financeiros e humanos, potencializando 

a formação de novos artistas, grupos e companhias, 

além de valorizar os fazedores de cultura da cidade para que possam ensinar 



 

 
 

e ampliar suasartes”, enfatiza Malu Baracat, presidente da Fundacc. 

Interessados em realizar a matrícula podem comparecer nos Polos 

Culturais de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, 

com um documento de identidade, RG/CPF ou certidão de nascimento 

e um comprovante de residência. 

Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal 

e ambos devem apresentar os documentos pessoais. 

As oficinas culturais ocorrem de 13 de março a 30 de junho e de 1º de 

agosto a 30 de novembro de 2022, e oferecem cursos gratuitos para 

diversas faixas etárias, proporcionando o incentivo a novos talentos, 

valorização e desenvolvimento pessoal e intelectual, 

além de auxiliar na formação de cidadãos mais conscientes. 

Confira as atividades oferecidas em cada polo: 

Perequê-Mirim–artes cênicas, artes circenses, artesanato e artes 

plásticas, cursos livres, dança, ecologia, folclore e música 

Travessão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, cine foto, 

 dança, música 

Barranco Alto–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

Cursos livres, dança, música; 

Morro do Algodão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore e música; 

Poiares–Artes cênicas e artes circenses; artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore; 

Ponte Seca–Artes Cênicas, artesanato e artes plásticas, dança, 

ecologia, folclore e música; 

Sumaré–artes cênicas e artes circenses, artesanato e artes plásticas, 

cine foto, cursos livres, dança, folclore, música; 

Sede–literatura e cursos livres; 

Olaria–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, ecologia, 

dança música; 



 

 
 

Massaguaçu–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

ecologia, dança e música. 
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Programa Câmara Jovem 2023 está com inscrições abertas 

 

 
 

Foi dada a largada para a quinta edição do Programa Câmara Jovem 

que será realizada em 2023. 

As unidades escolares municipais e particulares que quiserem participar 

do projeto deverão obrigatoriamente se inscrever 

pelo site oficial da Câmara Municipal de Caraguatatuba até o dia 15 de março. 

O formulário de inscrição encontra-se disponível na página inicial do site 

www.camaracaragua.sp.gov.br 

bem como o edital com as regras para participação das unidades escolares. 

Este ano, serão reservadas um terço das vagas (cinco titulares e suplentes) 

para as unidades escolares da rede privada e dez vagas  

para titulares e suplentes das unidades de ensino público do município. 

Desenvolvido desde 2017 pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, 

A Câmara Jovem tem como objetivo oferecer aos estudantes do município lições 

de cidadania e democracia, com atividades legislativas simuladas, 

com diplomação e exercício de mandato parlamentar. 

O programa é composto por 15 estudantes titulares e 15 suplentes, 

do Ensino Fundamental II, com idade máxima de 15 anos. 

Após o término das inscrições, se inicia em cada unidade escolar, 

o processo eleitoral para a escolha dos jovens vereadores. 

A divulgação com os nomes dos titulares e suplentes das unidades participantes 

será divulgado no dia 03 de abril no site oficial da Câmara Municipal. 

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


 

 
 

Já a sessão solene de posse está marcada para o dia 17 de abril. 

Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 

este é mais um momento de muita expectativa e alegria. 

“Temos muito orgulho de lançar a quinta edição do programa Câmara Jovem. 

Um projeto que me deixa muito feliz em saber da importância dele 

para a formação de cidadania e democracia dos estudantes de nossa cidade”, 

finalizou Tato Aguilar. 
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Conseg realiza 22ª reunião presencial nesta semana no Pontal Santa Marina 

 

 
 

O Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg) 

realiza na próxima terça-feira (14/3), 

a partir das 18h30, sua 22ª Reunião Presencial Itinerante. 

O encontro está marcado para a Escola Adventista, 

localizada no bairro Pontal Santamarina. 

Nesta gestão, o Conseg está fazendo as reuniões 

em locais itinerantes para estar mais próximo da comunidade 

e entender os problemas por ela vivenciados. 

Na pauta do “Conseg vai até você”, 

assuntos como o Programa Vigilância Solidária, furtos e roubos. 

O Programa Vizinhança Solidária, por exemplo, 

se tornou uma das mais eficientes ferramentas de Polícia Comunitária 

voltada para a mobilização social em prol do fortalecimento da Cultura de Paz. 

O programa é de adesão voluntária, por isso, 

os interessados devem procurar a Cia da Polícia Militar 

mais próxima, por meio de Conseg ou de outra associação. 

Serviço 

22ª Reunião do Conseg Caraguatatuba 

Data: 14 de março 

Horário: 18h30 

Local: Escola Adventista 



 

 
 

Endereço: Rua Francisco Garrido, 860, Pontal Santamarina 
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9ª Caminhada em prol do Dia da Mulher reúne centenas de pessoas na sede 

social da ACEC em Caraguatatuba 

 

 
 

A 9ª edição da Caminhada em Prol do Dia da Mulher 

reuniu centenas de participantes na sede social da ACEC 

(Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba), 

no espaço José D’ Almeida Barbosa, neste domingo (12), 

no Pontal Santa Marina, região sul do município. 

Pelo segundo ano consecutivo, sob a presidência de Yuri Bellato, 

o evento tem caráter beneficente e toda a arrecadação 

será revertida para 14 entidades assistenciais. 

O evento começou por volta das 10h30. Para participar o valor do passaporte 

foi de R$70 com direito a camiseta/abadá, churrasco completo e shows musicais. 

Organizado e realizado pela ACEC 

(Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba) 

a Casa do Empreendedor, a caminhada contou 

com o apoio da Prefeitura de Caraguá, do Conselho Pérolas Caiçaras, 

da Pitiko loja de fábrica e da AVP Vídeo Produções. 

A realização teve patrocínio do Boticário, RS Serviços, Açaí Mix JCR, 

aplicativo Litoral na Mesa, Caraguá Imóveis, Sicredi, Disa Ferro e Aço, 

Laboratório Bellato, Santo Suco, AutoEscola Objetivo, 

Caraguá Praia Shopping, Vitória Fashion, Seek Digital, 

Dr. Danilo Hardman Junior, WD Publicidade 



 

 
 

e da Faculdade do Comércio de São Paulo. 

Com a animação de um trio elétrico, os participantes saíram para a caminhada 

pela avenida Eder Silva Rodrigues Alves, nos arredores da sede social. 

Antes da caminhada, os participantes realizaram exercícios de alongamento. 

O presidente da ACEC, Yuri Bellato, avaliou o evento como um sucesso. 

“O evento foi maravilhoso, resultado de uma união de esforços 

com todos os colaboradores da Associação Comercial, 

que vai beneficiar 14 entidades”, disse o presidente da ACEC. 
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Prefeitura de Caraguatatuba investirá mais R$ 50 milhões em obras contra 

enchente na cidade 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi autorizada a contratar 

com a Desenvolve SP (Agência de Fomento do Estado de São Paulo) 

operações de crédito na ordem de R$ 50 milhões para obras contra 

enchentes de Norte a Sul do município. 

Para buscar os recursos, foi necessária 

a aprovação de um projeto de lei complementar no Legislativo. 

A proposta recebeu voto favorável de todos os vereadores 

na sessão da última terça-feira (7/3) da Câmara. 

Os recursos provenientes das operações de crédito autorizadas serão 

obrigatoriamente aplicados na execução das despesas previstas, 

com juro zero e incidência apenas de taxa SELIC. 

O prefeito Aguilar Junior reuniu sua equipe técnica na noite de quinta-feira (9/3) 

para mapear todas as obras que serão necessárias no município. 

Estavam presentes os técnicos das Secretarias de Obras Públicas, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente e Fazenda. 

Pelo menos 30 intervenções serão realizadas com este novo pacote, 

que vai beneficiar os bairros Porto Novo, Massaguaçu, Morro do Algodão, 

Colônias, Travessão, Perequê-Mirim, Pegorelli, Tabatinga, Capricórnio, 

Ipiranguinha, Martim de Sá, Tinga, Jardim Santa Rosa, Cidade Jardim, 

Aruan, Rio Marinas, entre outros. 

Boa parte das intervenções será executada pela Secretaria de Obras Públicas 



 

 
 

e outras ações serão feitas diretamente pela Secretaria de Serviços Públicos, 

como limpeza de valas e rios, além de assentamento de tubos e aduelas. 

Importante ressaltar que, para algumas das ações, será necessária autorização 

de órgãos competentes, como Cetesb 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) 

e DER (Departamento de Estradas e Rodagem). 

R$ 100 milhões já investidos 

Com a operação de crédito de R$ 50 milhões, Caraguatatuba será 

a cidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

com maior investimento em obras contra enchentes. 

Somados os R$ 100 milhões de recursos municipais, 

a cidade chegará a R$ 150 milhões investidos em intervenções 

para melhorar o sistema de drenagem na cidade. 

Com recursos municipais, já foram feitas obras nos bairros Massaguaçu, 

Jetuba, Perequê-Mirim (parte alta), Travessão, Barranco Alto 

e o canal extravasor do Pontal Santamarina. 

E está em andamento obras nos bairros Golfinhos 

e Perequê-Mirim (parte baixa), com a instalação de aduelas no Córrego Itororó. 

Além disso, está em andamento também o enrocamento do Rio Juqueriquê, 

a segunda maior obra do gênero no Brasil com investimentos de R$ 42,5 milhões. 

Entre as intervenções feitas no local será a dragagem do rio, 

que vai proporcionar uma melhor navegação das embarcações 

de pescadores da região. 

Com isso, os profissionais não ficarão mais impedidos 

de circular pelo rio em casos de maré baixa. 

Outro benefício importante da obra será a melhoria do escoamento das águas 

das chuvas, principalmente em bairros do entorno do rio, entre eles, 

Morro do Algodão, Rio Marinas, Porto Novo e Barranco Alto. 

Com o avanço do empreendimento, o rio terá uma melhor 



 

 
 

vazão de suas águas no encontro com o mar, facilitando inclusive, 

o escoamento em casos de fortes chuvas. 

“Um dos legados que quero deixar é melhorar a vida das pessoas. 

E tenho certeza que as obras vão dar um alívio em relação 

aos alagamentos. 

Nunca se investiu tanto em obras contra enchentes. 

Para muitos, são obras que não aparecem, ficam debaixo da terra, 

mas só quem já sofreu perdendo tudo sabe da importância 

de empreendimentos como estes”, disse o prefeito Aguilar Junior. 
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Prefeitura de Caraguatatuba investirá mais R$ 50 milhões em obras contra 

enchente na cidade 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi autorizada a contratar 

com a Desenvolve SP (Agência de Fomento do Estado de São Paulo) 

operações de crédito na ordem de R$ 50 milhões para obras contra 

enchentes de Norte a Sul do município. 

Para buscar os recursos, foi necessária 

a aprovação de um projeto de lei complementar no Legislativo. 

A proposta recebeu voto favorável de todos os vereadores 

na sessão da última terça-feira (7/3) da Câmara. 

Os recursos provenientes das operações de crédito autorizadas serão 

obrigatoriamente aplicados na execução das despesas previstas, 

com juro zero e incidência apenas de taxa SELIC. 

O prefeito Aguilar Junior reuniu sua equipe técnica na noite de quinta-feira (9/3) 

para mapear todas as obras que serão necessárias no município. 

Estavam presentes os técnicos das Secretarias de Obras Públicas, 

Serviços Públicos, Meio Ambiente e Fazenda. 

Pelo menos 30 intervenções serão realizadas com este novo pacote, 

que vai beneficiar os bairros Porto Novo, Massaguaçu, Morro do Algodão, 

Colônias, Travessão, Perequê-Mirim, Pegorelli, Tabatinga, Capricórnio, 

Ipiranguinha, Martim de Sá, Tinga, Jardim Santa Rosa, Cidade Jardim, 

Aruan, Rio Marinas, entre outros. 

Boa parte das intervenções será executada pela Secretaria de Obras Públicas 



 

 
 

e outras ações serão feitas diretamente pela Secretaria de Serviços Públicos, 

como limpeza de valas e rios, além de assentamento de tubos e aduelas. 

Importante ressaltar que, para algumas das ações, será necessária autorização 

de órgãos competentes, como Cetesb 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) 

e DER (Departamento de Estradas e Rodagem). 

R$ 100 milhões já investidos 

Com a operação de crédito de R$ 50 milhões, Caraguatatuba será 

a cidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

com maior investimento em obras contra enchentes. 

Somados os R$ 100 milhões de recursos municipais, 

a cidade chegará a R$ 150 milhões investidos em intervenções 

para melhorar o sistema de drenagem na cidade. 

Com recursos municipais, já foram feitas obras nos bairros Massaguaçu, 

Jetuba, Perequê-Mirim (parte alta), Travessão, Barranco Alto 

e o canal extravasor do Pontal Santamarina. 

E está em andamento obras nos bairros Golfinhos 

e Perequê-Mirim (parte baixa), com a instalação de aduelas no Córrego Itororó. 

Além disso, está em andamento também o enrocamento do Rio Juqueriquê, 

a segunda maior obra do gênero no Brasil com investimentos de R$ 42,5 milhões. 

Entre as intervenções feitas no local será a dragagem do rio, 

que vai proporcionar uma melhor navegação das embarcações 

de pescadores da região. 

Com isso, os profissionais não ficarão mais impedidos 

de circular pelo rio em casos de maré baixa. 

Outro benefício importante da obra será a melhoria do escoamento das águas 

das chuvas, principalmente em bairros do entorno do rio, entre eles, 

Morro do Algodão, Rio Marinas, Porto Novo e Barranco Alto. 

Com o avanço do empreendimento, o rio terá uma melhor 



 

 
 

vazão de suas águas no encontro com o mar, facilitando inclusive, 

o escoamento em casos de fortes chuvas. 

“Um dos legados que quero deixar é melhorar a vida das pessoas. 

E tenho certeza que as obras vão dar um alívio em relação 

aos alagamentos. 

Nunca se investiu tanto em obras contra enchentes. 

Para muitos, são obras que não aparecem, ficam debaixo da terra, 

mas só quem já sofreu perdendo tudo sabe da importância 

de empreendimentos como estes”, disse o prefeito Aguilar Junior. 
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FUNDACC INICIA OFICINAS CULTURAIS NESTA SEGUNDA 

 

 
 

As Oficinas Culturais da Fundacc–Fundação Educacional e Cultural 

De Caraguatatuba retornam as suas atividades presenciais na próxima 

segunda-feira, 13/03 nos polos distribuídos de norte a sul do município. 

O polo do Morro do Algodão inicia suas atividades no dia 15. 

Ainda há vagas para as atividades e as inscrições podem ser feitas nos locais. 

Com 5.135 vagas oferecidas pela fundação cultural, 

as oficinas são nas áreas de artes cênicas, arte circense, 

artesanato e artes plásticas cine foto, cursos livres, 

dança, ecologia, folclore e música. 

As aulas ocorrem nos períodos da manhã, tarde e noite nos Centros 

Culturais do Perequê-Mirim, Travessão, Barranco Alto, Morro do Algodão, 

Poiares, Ponte Seca, Sumaré, Olaria, Massaguaçu e na sede da Fundacc. 

“O trabalho desenvolvido por nossas oficinas culturais são de grande 

importância não só para o surgimento de novos artistas,  

mas também para a formação de novos públicos que ajudarão 

a movimentar ainda mais o cenário cultural da cidade. 

Vamos assegurar a continuidade das políticas públicas de cultura 

em um nível cada vez mais elevado de participação controle social 

e de recursos financeiros e humanos, potencializando 

a formação de novos artistas, grupos e companhias, 



 

 
 

além de valorizar os fazedores de cultura da cidade para que possam ensinar 

e ampliar suasartes”, enfatiza Malu Baracat, presidente da Fundacc. 

Interessados em realizar a matrícula podem comparecer nos Polos 

Culturais de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, 

com um documento de identidade, RG/CPF ou certidão de nascimento 

e um comprovante de residência. 

Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal 

e ambos devem apresentar os documentos pessoais. 

As oficinas culturais ocorrem de 13 de março a 30 de junho e de 1º de 

agosto a 30 de novembro de 2022, e oferecem cursos gratuitos para 

diversas faixas etárias, proporcionando o incentivo a novos talentos, 

valorização e desenvolvimento pessoal e intelectual, 

além de auxiliar na formação de cidadãos mais conscientes. 

Confira as atividades oferecidas em cada polo: 

Perequê-Mirim–artes cênicas, artes circenses, artesanato e artes 

plásticas, cursos livres, dança, ecologia, folclore e música 

Travessão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, cine foto, 

 dança, música 

Barranco Alto–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

Cursos livres, dança, música; 

Morro do Algodão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore e música; 

Poiares–Artes cênicas e artes circenses; artesanato e artes plásticas, 

dança, ecologia, folclore; 

Ponte Seca–Artes Cênicas, artesanato e artes plásticas, dança, 

ecologia, folclore e música; 

Sumaré–artes cênicas e artes circenses, artesanato e artes plásticas, 

cine foto, cursos livres, dança, folclore, música; 

Sede–literatura e cursos livres; 

Olaria–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, ecologia, 



 

 
 

dança música; 

Massaguaçu–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

ecologia, dança e música. 

 


